
 :راهنماي تنظیم سناریوي دروس

الزم به ذکر است که هدف . در هر درس یک هدف کلی وجود دارد که در یک اسالید جداگانه آورده می شود .1
به آن داده  Heading 1محسوب نمی شود پس ) SCO(کلی در فهرست مطالب می آید ولی یک بخش 

  .از جلوي آن در متن پاك می شود 1می شود ولی عدد 
از یک قسمت مفاهیم کلیدي و یک قسمت هدف هاي یادگیري تشکیل شده سپس ) SCO(هر بخش  .2

آزمون آورده  2-7پاراگراف و یک قسمت تحت عنوان آزمون به میزان  2- 7پاراگراف هاي مربوطه به میزان 
و تیتر قسمت  Heading2مشخص می شود، عنوان پاراگراف ها با  Heading1با  SCOعنوان . می شود

در هر درس عنوان . شده و با بولت مشخص می شود Boldم کلیدي، اهداف یادگیري و آزمون هاي مفاهی
SCO  در باالي اسالید تا پایانSCO  حفظ می شود و عنوان پاراگراف ها در زیر آن با ورود به پاراگراف

اسالید  مفاهیم کلیدي در یک اسالید جداگانه می آید و سپس پاك شده و در همان. جدید تغییر می کند
 .اهداف یادگیري جایگزین می شود

اگر متن به شکل شماره یا بولت هایی تنظیم شود که هر بولت یا شماره شامل یک تا دو سطر باشد و برخی  .3
شود در درس تهیه شده بولت ها همزمان با خواندن گوینده با افکت وارد  Boldکلمات یا عبارت ها در آن 

یز همزمان با صداي گوینده بزرگ می شوند در وسط صفحه قرار می شده ن Boldمی شوند و عبارت هاي 
 .گیرند سپس به جاي خود در متن بر می گردند

اگر متن به شکل بولت یا شماره تنظیم شود که هر بولت یا شماره تنها یک عبارت است و در زیر آن  .4
ورده می شود که می تواند در سمت توضیحات دارد، در اسالید به تعداد هر بولت یا شماره یک کادر در ابتدا آ

راست اسالید یا در باالي اسالید قرار بگیرد با خواندن هر تیتر عبارت مربوطه در کادر نوشته می شود و تا 
پایان می ماند یک کادر بزرگ هم در کنار کادر هاي مربوط به عبارت ها یا در زیر آن ها شکل می گیرد که 

ط به هر بولت را می خواند نوشته ها در کادر بزرگ جایگزین یکدیگر می در زمانی که نویسنده توضیح مربو
 .شوند

اگر عبارتی در متن به رنگ زرد هایالیت شود یعنی این عبارت در اسالید همزمان با خواندن گوینده در یک  .5
 .کادر و در وسط صفحه می آید

تصویر در پرانتز نوشته شود یعنی در اگر عبارتی در متن به رنگ سبز روشن هایالیت شود و جلوي آن شماره  .6
 .اسالید همزمان با نوشته شدن این متن تصویر مربوطه نیز آورده می شود

اگر در متن عبارتی با رنگ آبی روشن هایالیت شود و جلوي آن شماره تصویر در پرانتز نوشته شود یعنی در  .7
 . ن عبارت در اسالید می آیداسالید متن آورده نمی شود ولی تصویر مربوطه همزمان با خواندن آ

کلیه جداول و نمودار ها و الگوریتم ها و فرمول ها در صورتی که صوت داشته باشند تک تک عناصر آن ها با  .8
خواندن گوینده در اسالید شکل می گیرد و در صورتی که صوت نداشته باشد یکجا و براي مطالعه در اسالید 

 .قرار می گیرند
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ت بین عناصر، شبکه هاي مختلف که توسط طراح در متن کشیده می شوند نیز همزمان کلیه فرآیندها، ارتباطا .9
با خواندن گوینده در اسالید شکل می گیرند و در صورتی که صوت داشته باشند متن آن حذف می شود که 

 .در این صورت متن به رنگ آبی روشن هایالیت می شود

آن ها در سناریو نوشته می شود که در اسالید با انتخاب  پاسخ آزمون هاي چهار جوابی به رنگ قرمز در زیر .10
پاسخ از سوي کاربر اگر پاسخ صحیح انتخاب شده باشد گزینه به رنگ سبز در می آید و اگر پاسخ غلط 

انتخاب شده باشد گزینه به رنگ قرمز در آمده و پاسخ صحیح به رنگ سبز در می آید در صورتی که نویسنده 
 .در نظر دارد زیر هر سوال در متن سناریو و به رنگ قرمز نوشته می شود براي پاسخ بازخوردي

هر گونه دستورالعمل اضافه که در موارد باال ذکر نشده و مد نظر طراح باشد به رنگ قرمز و در پایان پاراگراف  .11
 .مربوطه آورده می شود

باشد که یادآوري از قبل است یا در صورتی که عبارتی معادل انگلیسی داشته باشد یا توضیحی اضافه داشته  .12
موضوعی است که در متن آورده نشده ولی الزم است در این قسمت توضیح داده شود به صورت زیر نویس در 

 .قابل دسترسی است Tooltipمتن آورده می شود که در اسالید به صورت 

ی شود که در اسالید تهیه شود به رنگ صورتی هایالیت م Indexکلمات کلیدي که الزم است از آن ها   .13
 .قابلیت جستجو نیز دارند

: در صورتی که در اسالید الزم است فیلمی به نمایش در بیاید در مکان مربوطه به رنگ قرمز نوشته می شود .14
 .و شماره فیلم در پرانتز آورده می شود. براي مشاهده فیلمی در این رابطه اینجا را کلیک کنید

می گیرند ولی عدد قبل از آن ها پاك می شود تا در  Heading1ه خالصه مطلب و منابع استفاده شد .15
 .معموال خالصه صوت ندارد. می شوند Boldفهرست مطالب دیده شوند سپس بولت گرفته و 

صوت هاي مربوط به اهداف یادگیري و . صوت ضبط شده مربوط به اهداف کلی جداگانه ذخیره می شود .16
صوت هاي . ذخیره می شوند SCOرده می شود بر اساس شماره آو SCOمفاهیم کلیدي که در ابتداي هر 

کلیه فایل ها با . پاراگراف و جداگانه ذخیره می شوند Headingمربوط به هر پاراگراف بر اساس شماره 
 .استفاده از حروف انگلیسی نام گذاري می شوند
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  کلی هاي دفه
  :در تدوین این مطلب هدف هاي کلی زیر مد نظر بوده اند

  :آشنایی با
 پوکی اسنخوانچگونگی به وجود آمدن  -1
 پوکی استخوانعالئم بالینی  -2
 پوکی استخوان روش هاي تشخیصی -3
 پوکی استخواندرمان  -4
 پوکی استخوانپیشگیري از  -5

  

  پوکی استخوانمفهوم  .1
 

 مفاهیم کلیدي 

شود و آمار موجود در منابع نشان دهنده  هاي شایع جامع بشري شناخته می بیماري استئوپروز امروزه به عنوان یکی از بیماري -1
 .باشد کثرت این بیماري و عوارض ناشی از آن خصوصاً در سنین باال می

لزامی بوده و از بسیاري از عوارض بیماري و درمان داروئی جلوگیري شناخت بیماري در جهت تشخیص صحیح و درمان مفید ا -2
  .خواهد کرد

  

  هدف هاي یادگیري 
  :ید می توانپس از مطالعه دقیق این بخش شما 

 .استئوپروز را تعریف کنید -1
 .شرح دهیداتیولوژي و اپیدمیولوژي بیماري را  -2
 .مکانیسم بروز استئوپروز را شرح دهید -3
 .دخیل در استئوپروز را نام برده و تشریح نمائید چهار عامل از ده عامل -4

 
  و اپیدمیولوژي پوکی استخوان تعریف 1,1

فسفات و ( هم مواد معدنیدر این حالت . کم شده است جرم حجمی استخواندر آن حالتی است که  پوکی استخوان -1

 )1(.به یک نسبت استمیزان کم شدن این دو نیز . شود کم می) یقسمت پروتئین( هم ماتریکس استخوانو ) کلسیم
  .است طبیعیبنابراین نسبت مواد معدنی به مواد آلی در استخوان 

  
ها بخصوص  یا استخوان متراکم که در قسمت قشري استخوان( هاي کورتیکال استخواندر  بافت شناسیاز نظر  -2

ها  بیشتر در قسمت مهرهکه  ( هاي اسفنجی استخوانو در )5(دشو کورتکس کم می ضخامت )هاي اندام وجود دارد استخوان
  .)2(گردد تر می شود و هم اندازه آنها کوچک ها کم میترابکوالهم تعداد ) هاي دراز وجود دارد و نیز انتهاي استخوان

 60-69گروه سنی در  پوکی استخوانمطالعات اخیر نشان داده است که در ایران شیوع  .بیماري شایعی است پوکی استخوان -3

مورد شکستگی استخوان در  000/000/13در آمریکا هر سال حدود . بوده است% 7/16در مردان  و %3/56زنان ، در سال
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 90افراد و تا % 15سالگی  80شود که تعداد قابل توجهی است، تا سن  گزارش می پوکی استخوانسال به دلیل  45افراد باالي 
شکستگی مورد  000/300هر سال . شوند می) استسر استخوان ران  منظور(لگن  افراد دچار شکستگی در ناحیه% 25سالگی 

 .میرند آن می ناشی از این افراد در طول یک سال پس از شکستگی به دلیل عوارض%  25شود که  در آمریکا حادث میلگن 
 میلیارد 7شوند، طبق تخمین در هر سال حدود  ها می دچار شکستگی مهره پوکی استخوانسال در اثر  60هاي باالي  خانم 25%

  .شود دالر براي عوارض پوکی استخوان خرج می
  

  پوکی استخوانبروز  سازوکار 1,2
 . شود و هم جذب می گردد یعنی در هر لحظه هم ساخته می. است ساخت و ساز مجدداستخوان در حالت طبیعی در حال  -1

 ساز و کار بروز پوکی استخوان: 1جدول شماره 

  پیامد  رویداد  سن
شکیل استخوان بیش از جذب میزان ت  در سه دهه اول زندگی

  استخوان است
بنابراین تراکم استخوان به تدریج باال 

  رود می
  .رسند می 1به حداکثر تراکم خود استخوان هاي کورتیکال  سالگی 35تا  30در حدود 
  .رسند می 2هاي اسفنجی به حداکثر تراکم خود استخوان  سالگی 30تا  25در حدود 
  ماند لذا تراکم استخوان ثابت می  ل استخوان با هم برابرندجذب و تشکی  سالگی 45تا حدود 
  .شود درصد در سال کم می 5/0تا  3/0ها حدود  تراکم استخوان  سالگی 45بعد از حدوداً از 

 
یابد و ممکن است به حدود چند  افزایش می حدود سن یائسگیها در  ماند ولی در خانم این میزان براي آقایان ثابت باقی می -2

در مجموع  .دهد ها زودتر و شدیدتر روي می هاي اسفنجی به خصوص در خانم در استخوان تراکمکاهش . در سال برسددرصد 
  .دهند استخوان خود را از دست می تراکمدرصد از  50تا  40ها حدود  درصد و زن 30تا  20مردها در سن پیري حدود 

، ها  مهره :شوند عبارتند از می تراکمهایی که دچار کاهش  کاهش استخوان در نواحی مختلف متفاوت است و بیشترین محل -3

  ) .8( )ها بیشتر در خانم( مچ دستو  لگن

ها،  شوند به همین دلیل شکستگی در بعضی از نواحی بدن شامل مهره هاي دراز و جمجمه کمتر درگیر می قسمت وسط استخوان -4
تگی این است که به تدریج که جذب استخوان بر تشکیل علت شکس .)15(دهد گردن استخوان ران و مچ دست بیشتر رخ می

رسد که با ضربات خیلی خفیف نیز شکستگی ایجاد  شود و نهایتاً به حدي می استخوان کم می تراکمشود،  استخوان غالب می
 .شود می

 :دو سازوکار عمل کنند و عوارض آن می توانند از طریق پوکی استخوانبا توجه به مطالب گفته شده،  -5
 

                                                             
1 Peak Bone Mass (PBM) 
2 Peak Bone Mass (PBM) 
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  .را داریم سازوکاراز این دو  ترکیبیالبته گفتنی است که در بسیاري از بیماران 
  

  پوکی استخوانعوامل موثر در بروز  1,3
   زیراخیلی بیشتر از آقایان است  ها خانمو عوارض آن در  پوکی استخوان: جنسیت -1

  
  ، آقایان استکمتر از  توده استخوانیحداکثر  خانم هادر  -الف
بخصوص (بیشتر است  سرعت از دست دادن استخوان - جافتد  تري اتفاق می در سنین پایین وابسته به سن جذب استخوان -ب

 ).در حوالی سن یائسگی

بیشترین شیوع در زرد پوستان . بیش از سیاه پوستان است سفید پوستانو  زرد پوستاندر  پوکی استخوانشیوع : نژاد -2

دهد و نیز مواد معدنی در  کاهش استخوان با سرعت کمتري رخ می ،بیشتر است حداکثر تراکم استخوانیدر سیاه پوستان . است
 .ها بیشتر از سایر نژادهاست استخوان آن

خطرساز محسوب  لکیلوگرم به عنوان عام 57وزن کمتر از . بیشتر است افراد الغردر  پوکی استخوانشانس : فرم بدن -3
 .شود می

حرکت باشد  اگر کسی کامالً بی. شود شکیل استخوان و افزایش جذب آن میباعث کاهش ت فعالیت بدنی کم: فعالیت بدنی -4

ورزش ها نیز  در خانم .دهد هاي خود را از دست می از استخوان% 1در هر ماه ) مانند اشخاصی که ضایعات نخاعی دارند(

دچار آمنوره ) ماراتن مانند دو(ند هایی که فعالیت ورزشی خیلی شدید دار البته خانم .کند جلوگیري می پوکی استخواناز  متعادل

ها کاهش یافته و در  گونادوتروپینترشح  ،هیپوفیزکم کاري در این بانوان با کم کاري هیپوتاالموس و به دنبال آن . شوند می
  .ستها در سن جوانی و شکستگی اندام شدید پوکی استخوانکه پیامد آن پالسما پایین می آید استروژن  نتیجه سطح

 .شود پوکی استخوان می خطرباعث افزایش : ار و الکلمصرف سیگ -5

بعد  .شود بیشتر می حداکثر تراکم استخوانی، هرچه این میزان بیشتر باشد: میزان مصرف کلسیم در سه دهه اول زندگی -6

زندگی  سال اول 30ولی اثر آن به مراتب کمتر از  ،کند پیشگیري می پوکی استخواناز سه دهه اول زندگی باز هم کلسیم از 
 .است

ممکن است تشکیل استخوان در سھ دھھ اول زندگی کم باشد و لذا 
در این حالت خیلی زودتر در اثر . حداکثر تراکم استخوانی کم باشد

 Bone.جذب استخوان بھ مرحلھ افزایش احتمال شکستگی خواھد رسید
Formation

ممکن است حداکثر تراکم استخوانی طبیعی باشد ولی کاھش استخوان 
.خیلی شدید باشد
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برداشته شوند، در هر سنی که باشد  ها چنانچه بعد از بلوغ تخمدان. بسیار مهم است ها خانمنقش استروژن در : استروژن -7
ها دیگر استروژن  زمانی که تخمدان(ها بعد از یائسگی  کاهش استخوان تسریع خواهد شد و بیشتر کاهش استخوان در خانم

 .شود ایجاد می) کنند ترشح نمی
ها  ها بر استئوبالست کنند که این ماده و سایر سیتوکین ها اینترلوکین یک ترشح می در استخوان مونوسیت: مکانیسم اثر استروژن

ترشح کنند که ماده اخیر یک محرك قوي براي استئوکالست  6ها اینترلوکین  شوند که استئوبالست کنند و باعث می اثر می
 ،نباشدموجود بنابراین چنانچه استروژن . کند اینترلوکین یک در استخوان جلوگیري می استروژن از تولید بیش از حد. است

البته خود استروژن نیز با اثر بر روي استئوبالست موجب . خواهیم داشت پوکی استخوانیابد و   فعالیت سیستم مذکور افزایش می
  .شود میساخت استخوان  افزایش

در افراد مختلف متفاوت باشد به این ترتیب که بعضی از  در استخوان D مینگیرنده ویتاممکن است : ژنتیکی عوامل -8

 .دهند را افزایش می پوکی استخوانشانس  Dهاي ویتامین  ها در گیرنده جهش

ها  این پروتئین شکستنزیرا در اثر . کند شانس پوکی استخوان را زیاد می هاي حیوانی مصرف زیاد پروتئین: رژیم غذایی -9

از طرفی محیط اسیدي فعالیت  ،شود که این اسید حل شدن مواد معدنی استخوان را به دنبال دارد اسید تولید میمقدار زیادي 
 .کند استئوکالست را زیاد می

  

  بر اساس اهمیت پوکی استخوانعوامل خطر ساز : 2جدول شماره 

  عوامل مینور  عوامل ماژور

  دریافت ناکافی کلسیم  سال 65سن بیشتر از 
  ها یا هپارین مصرف ضدتشنج  در اثر پوکی استخوانستگی سابقه شک

  مصرف الکل  در بستگان درجه اول در اثر پوکی استخوانسابقه شکستگی 
  مصرف سیگار  ماه 3سابقه مصرف گلوکوکورتیکوئید سیستمیک بیش از 

  کیلوگرم 57وزن کمتر از   وجود استئوپنی در گرافی ساده استخوان
  قهوهمصرف زیاد   هیپوگنادیسم

    سالگی 45یائسگی قبل از 

   

Ø آزمون 

 .مصرف کلسیم در همه سنین به یک اندازه در پیشگیري از پوکی استخوان اثر دارد .1
  غلط -ب        صحیح -الف
  ب

 کدامیک از موارد زیر جزء عوامل مینور خطرساز پوکی استخوان است؟ .2
  وجود استئوپنی در گرافی ساده استخوان -ب      سال 65سن باالي  -الف

  سالگی 45یائسگی قبل از  -د    کیلوگرم 57وزن کمتر از  -ج
 ج

  

  تقسیم بندي علل پوکی استخوان .2
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 مفاهیم کلیدي 

 .تقسیم می شوندو پوکی استخوان به دالیل مادرزادي و ژنتیک علل پوکی استخوان به اولیه و ثانویه  -1
 .پوکی استخوان اولیه خود سه دسته نوع اول، نوع دوم و جوانان دارد -2
مصرف  و بی تحرك بودن ،اسکوربوت ،سوءجذب ،تیروتوکسیکوز ،هیپرپاراتیروئیدیسم ،سندرم کوشینگ ،وگونادیسمهیپ -3

 .از علل پوکی استخوان ثانویه هستند طوالنی هپارین
از زیر شاخه هاي علل مادرزادي و ژنتیک  سندرم مارفان و دانلوس -سندرم اهلرز ،هموسیستینوریا ،تولید استخوان نامناسب -4

 .وکی استخوان هستندپ
 

   هدف هاي یادگیري 
  :توانید با مطالعه این بخش شما می            

 .اولیه و سه نوع آن را شرح داده و مقایسه نمایید پوکی استخوان -1
 .ثانویه را شرح دهید پوکی استخوان -2
 .ثانویه را مشخص کرده و توضیح دهید پوکی استخوانچهار علت از نه علت  -3
  .لیل عوامل مادرزادي را شرح دهیدبد پوکی استخوان -4

  

  اولیه پوکی استخوان  2,1
 انواع پوکی استخوان اولیه: 3جدول شماره 

انواع پوکی استخوان 
  اولیه

  عوارضعالئم و   سن بروز  علت  توضیح

پوکی استخوان نوع 
  اول

نوع  ترین شایع
پوکی استخوان 

  .است

در بسیاري از 
به خصوص (ها  خانم

) بعد از یائسگی
شود و  دیده می

معموًال به دلیل 
 کمبود استروژن

  .است

 70تا  50بیشتر بین 
  سالگی

شوند و  هاي اسفنجی درگیر می استخوان
ها و مچ دست در این  شکستگی مهره

در  پاراتورمونسطح . حالت شایع است
این بیماري کم است و ظاهراً اشکال 

اصلی در استخوان است، به این ترتیب 
ان به یادي جذب استخوکه مقدار ز

افتد و کلسیم  اتفاق می صورت کانونی
  .کند را سرکوب می پاراتورمونآزاد شده 

پوکی استخوان نوع 
  دوم

هم در مردها و 
  ها هم در زن

بیش (در سنین باالتر   
دیده ) سالگی 70از 
  شود می

کمی باال  پاراتورموندر اینجا سطح 
رسد به منظور  است که به نظر می
کلسیم از روده  مقابله با اشکال در جذب

در این نوع بیشتر شکستگی لگن  .باشد
  .دهد رخ می

پوکی استخوان 
  جوانان

بیماري نادري 
  است

 14تا  8معموالً در سن   
  کند سالگی بروز می

بیمار بطور ناگهانی در عرض چند روز 
تا چند هفته دچار درد استخوان و 

شود که ظرف  هاي متعدد می شکستگی
  .یابد بود میچند سال خود به خود به
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  ثانویه پوکی استخوان  2,2
  : سندرم کوشینگ .1

تواند باعث  می نوژنداچه به صورت ) بتامتازون و دگزامتازون -مانند پردنیزولون( چه به صورت دارویی ،گلوکوکورتیکوئید

میلی گرم در طوالنی  5/2 هروزان یاو ماه  3به مدت بیش از  پردنیزولونمیلی گرم  5افرادي که روزانه بیش از . پوکی استخوان شود

ماه اول بعد از  12تا  6بیشترین میزان کاهش استخوان در  .شوند می پوکی استخوانمستعد  ،کنند مدت دریافت می

. شود استخوان کم می ینجا تشکیل در ا. یابد البته بعد از آن نیز به مقدار کم ادامه می ،افتد اتفاق می شروع درمان با کورتون
  :ئیدلوکوکورتیکوگ

  . ماند و بنابراین تشکیل استخوان کم خواهد شد و این اثر تا مدتی باقی می کند سنتزکالژن را مختل می. 1 

  .کند ها را تشدید می روي استخوان پاراتورموناثر همچنین . 2

  . کند ها جلوگیري می از جذب کلسیم در روده. 3

از ساخته شدن این لوکوکورتیکوئید گکند و  که کلسیم را جذب می شود باعث ساخت پروتئینی می ،در مخاط روده Dویتامین. 4

   .دکن وگیري میپروتئین جل

است ولی در  برگشت ناپذیربعد از کنترل بیماري و یا قطع دارو ) به دلیل سندرم کوشینگ( پوکی استخواندر بالغین این نوع 

کاهش استخوان جبران شده و استخوان به حالت اول باز  ،شینگبا قطع دارو و یا درمان بیماري کو) که در سن رشد هستند(ها  بچه
  .گردد می

  :پیشگیري و درمان 

  . شود می جلوگیري پوکی استخوانبه همراه کلسیم داده شود از ایجاد  Dچنانچه به این بیماران ویتامین  -1
  .کند جلوگیري می پوکی استخوانتیکوئید از لوکوکورگبه همراه  پامیدروناتو  آلندروناتمانند  بیسفوسفونات ها همچنین مصرف -2

این افراد استروژن  بهاگر . رود می خیلی باال پوکی استخوان خطربرداشته شود،  سنین پایینچنانچه تخمدان در  :هیپوگنادیسم .2

 .افتد اتفاق می سال اول 10در این موارد بیشترین میزان کاهش استخوان در  .آید از کاهش استخوان جلوگیري به عمل می ،داده شود

هم  ،)مثًال در سندرم کالین فلتر(شده باشند  ها به علتی کم کار بیضهباشند و یا اینکه  اخته شدههمچنین در مردهایی که 

رسد که  به نظر می. خواهند شد پوکی استخواندچار مبتالیان بنابراین  ،شود کمتر است و هم کاهش استخوان زیاد می حداکثر تراکم
دیده شده است که . ود و همین مقدار کم در پیشگیري از پوکی استخوان نقش داردش مردها به میزان کمی ترشح میاستروژن در 

  .شوند که با دوزهاي باالي استروژن تا حدي قابل درمان است شدیدي می پوکی استخواندچار  ،استروژن ندارند گیرندهکه  مردانی

 پرکاري پاراتیروئید .3

سرکوب در این افراد  پاراتورمونترشح . شود می جذب استخوان زیاد ،الت حتی در موارد خفیفدر این ح: تیروتوکسیکوز .4

اگر مدت بیماري کوتاه باشد اثر . شوند هاي تیروئید سبب افزایش جذب استخوان می دهد که خود هورمون است و این نشان می شده

. تواند مشکل آفرین باشد هاي یائسه می در خانم به ویژه ،شدآن روي استخوان خیلی مهم نیست ولی در مواردي که طوالنی مدت با

ایجاد کند  پوکی استخوانتواند  نیز می) کند را سرکوب می هورمون محرك تیروئیدکه  میزانیبا ( لووتیروکسینمصرف داروي 

 .تواند خطرساز باشد هاي یائسه می این اثر به ویژه در خانم

بیشترین که  ،الزم است حداکثر تراکم مصرف کافی کلسیم براي ایجاد ،ه گفته شدک همانطور :کمبود کلسیم و کاهش جذب  .5

 هاي سیستم صفراوي بیماري، اي هاي روده بیماريها مانند  در بعضی از بیماري .اثر آن در سه دهه اول زندگی است

 .شود جذب کلسیم مختل می ،کمبود الکتازو 

 .شود ر استخوان مختل مید کالژنساخت در این حالت  :C کمبود ویتامین  .6
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 بی حرکتی .7

، لیتیوم، گلوکوکورتیکوئیدها و GnRHآگونیست هاي  ،فنوباربیتالهپارین، فنی توئین،  هايمصرف طوالنی مدت دارو: داروها .8

  .توانند در ایجاد پوکی استخوان نقش داشته باشند فیزیولوژیک لووتیروکسین میمیزان ي بیش از دوزها

که  کنند هپارین ترشح میشوند و  می زیاددر نواحی مختلف بدن  ها ماستوسیتر این بیماري د: ماستوسیتوز سیستمیک .9
 .کند ایجاد می پوکی استخوان

هاي خون، بیماري انسدادي مزمن ریه،  سرطاناز میلوما و برخی  ،، آرتریت روماتوئید1دیابت نوع :  هاي سیستمیک بیماري .10

 .تاالسمی ماژور، هیپرکلسیوري
 

 در اثر بیماریهاي ژنتیکی و مادرزادي وانپوکی استخ 2,3
  

 انواع پوکی استخوان در اثر بیماري هاي ژنتیکی و مادرزادي: 4جدول شماره 
پوکی استخوان در 

اثر بیماري هاي 
ژنتیکی و 
  مادرزادي

  عوارض  علت  نام بیماري
استئوژنزیس -1

این بیماري  :3ایمپرفکتا

  .انواع مختلفی دارد

 در این بیماري ژنی که
 1مسئول ساخت کالژن نوع 

است دچار جهش شده است، 
بنابراین ساختمان کالژن 

  دچار اختالل است

عوارضی که براي مریض 
 :کند عبارتند از ایجاد می

پوکی استخوان شدید که در ) الف
دهد به  سنین پایین روي می

طوري که ممکن است فرد در 
یک سال چند بار دچار شکستگی 

 .شود
 کري  ) ب
ی است زیرا رنگ صلبیه آب  ) ج

شود  صلبیه خیلی نازك می
هاي زیرین به  و سیاهرگ

 .شود رنگ آبی دیده می
  

  .خیلی نادر است   : هموسیستینوریا-2
 - سندرم اهلرز - 3

  : دانلوس
  .خیلی نادر است

این اشخاص قد خیلی   .نسبتاً شایع است  :سندرم مارفان - 4
ها  بلندي دارند، انگشتان آن

ی و بلند است، عوارض قلب
چشمی دارند و همچنین به 

دلیل اشکال در بافت همبند، 
ها  پوکی استخوان در آن

 .شایع است

                                                             
3 Osteogenesis imperfecta 
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  پوکی استخوانتقسیم بندي انواع  : 5جدول شماره 

  جوانان پوکی استخوان  اولیه
  نوع یک پوکی استخوان
  نوع دو پوکی استخوان

  هیپوگونادیسم  ثانویه
  سندرم کوشینگ

  وئیدیسمهیپرپاراتیر
  تیروتوکسیکوز

  سوءجذب
  اسکوربوت

  بی تحرك بودن
  مصرف طوالنی هپارین

  ماستوسیتوز

 استئوژنزیس ایمپرفکتا  مادرزادي
 هموسیستینوریا

  دانلوس - سندرم اهلرز

  سندرم مارفان

 
Ø آزمون 

 .شود مصرف لووتیروکسین براي درمان جایگزین کم کاري تیروئید باعث پوکی استخوان می .1

  غلط -ب        صحیح -الف
  ب

 حداقل دوز روزانه پردنیزولون که می تواند باعث پوکی استخوان شود کدام است؟ .2

  میلی گرم 5 -ب      میلی گرم 2,5 -الف
 میلی گرم 10 -د      میلی گرم 7,5 -ج

  الف     
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  پوکی استخوانعالئم   .3
 مفاهیم کلیدي 

 .ماند ون عالمت باقی میتا زمانی که منجربه شکستگی نشود بد پوکی استخوان -1

پیامد افتد و  خوان ران و مچ دست اتفاق میها، است از عالئم بالینی شایع در این بیماري شکستگی است که به خصوص در مهره -2
 .هاست ها، درد و تغییر شکل در ستون مهره شکستگی مهره

 .سایر عالئم شامل عالئم رادیولوژیک و عالئم آزمایشگاهی می باشند -3

  

  یادگیري هدف هاي 
  :عمیق در این بخش قادر خواهید بودبا مطالعه        

 .را تشریح کنید پوکی استخوانعالئم بالینی  -1
 .ها و آقایان بیان کنید تفاوت شیوع بیماري و عالئم همراه را در خانم -2
 .عالئم رادیولوژیک بیماري را توضیح دهید -3
 .عالئم آزمایشگاهی بیماري را شرح دهید -۴

 

  عالئم بالینی 3,1
ها و کمر افراد مسن بدون شکستگی  بنابراین دردهاي اندام .ماند تا زمانی که منجربه شکستگی نشود بدون عالمت باقی می پوکی استخوان

  .است و نه پوکی استخوان مفاصل اضمحاللیهاي  عوارض بیمارياستخوان معموالً به علت 

  .)7( افتد اتفاق می مچ دستو  استخوان ران، ها مهرهدر  خصوصه است که ب شکستگیدر این بیماري  عالئم بالینی شایعاز 

 کل زنان 4/1 و تا) سالگی 65خصوص بعد از ه ب(آقایان است  برابر 10ها  خانمها است که شیوع آن در  ها در مهره بیشترین شکستگی

مچاله شکستگی بیشتر به صورت  .هاست درد و تغییر شکل در ستون مهره ،ها پیامد شکستگی مهره. شوند به این شکستگی دچار می

ها با صدمات  این شکستگی. باشد می هاي کمري پایین توراکس و مهرههاي  ست و شایعترین محل آن در قسمتها شدن مهره

  . افتد خیلی مختصر مانند بلند کردن اجسام و یا خم شدن اتفاق می

ولی برخالف دردي که به علت دیسک . ز تیر بکشدهاي جلو و شکم نی است ولی ممکن است به قسمت ت پشتمقسدرد بیشتر در 

شود بنابراین  روي نخاع نمیها باعث ایجاد فشار بر  همچنین شکستگی مهره. شود به اندام تحتانی کشیده نمیشود  ها ایجاد می مهره

  .کند عصبی نیز بروز نمی عوارض

  :درد شکستگی ناشی از پوکی استخوان بنابراین
 .بیشتر در قسمت پشت است .1
 . به اندام تحتانی کشیده نمی شود .2
  .عوارض عصبی ایجاد نمی کند .3

ها و همزمان فلج پا باشد، به احتمال زیاد تشخیص، سرطان و متاستاز به مهره خواهد بود نه پوکی  اگر فردي دچار شکستگی مهره
  .استخوان
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شود ولی یک درد مزمن و دائمی براي بیمار باقی  طرف می معموالً بعد از هر شکستگی بیمار یک تا چند هفته درد دارد، که این درد حاد بر
به حالت قوز . کند شکستگی در ناحیه توراسیک معموالً قوز و یا اسکولیوز ایجاد می. ودش با هر شکستگی قد مریض کوتاهتر می. ماند می

  .)3(شود الق میطا 5ها کوهان بازنشستهیا  4ها ایجاد شده، کوهان بیوه

معموالً درمان خاصی نیز کند، عارضه خطرناکی ندارد و  رغم اینکه درد و تغییر شکل ایجاد می ها علی رهبنابراین شکستگی مه

بنابراین در  .است 1به  10ها که نسبت  در مقایسه با شکستگی مهره برابر آقایان است 2ها  شیوع شکستگی لگن در خانم. خواهد نمی

در هر دو جنس با افزایش . شود شکستگی لگن معموالً به دنبال افتادن ایجاد می .)15( تتر اس ها شایع مردان شکستگی لگن نسبت به مهره
سال به دلیل عوارض آن  شوند در عرض یک درصد از افرادي که دچار این نوع شکستگی می 25تا  20. شود سن شانس آن زیاد می

  .ها است تر از شکستگی مهره بنابراین به مراتب خطرناك .میرند می
  

  م رادیولوژیکعالئ 3,2
از % 30زیرا حداقل باید ( روش حساسی نیستمعمولی  رادیولوژيدارند ولی شکستگی ندارند، پوکی استخوان در بیمارانی که 

  :ژي در این افراد به قرار زیر استعالئم رادیولو) دانسیته استخوان کم شود تا در رادیولوژي مشخص گردد

 )تیره شدن در عکس( کاهش دانسیته -1

 )رود هاي افقی زودتر از بین میترابکوال زیرا(  عکس شدن ترابکوالهاي عمودي در تر واضح -2

و نیز نازك شدن ) ها کم شده است قسمت داخلی استخوان تراکمزیرا ( هاي دراز واضح و مشخص شدن لبه استخوان -3

یر به دلیل جذب زیر پري الت اخکه در ح باشد چرا این مشخصه برخالف پرکاري پاراتیروئید می. هاي دراز کورتکس در استخوان
 .شود ها کمی ناواضح می ه استخواناستئوم لب

که به این حالت  کنند ها حالت مقعر دو طرفه پیدا می مهرهآورد،  ها می به دلیل فشاري که دیسک روي قسمت وسط مهره -4

codfish vertebrae 16(شود گفته می(. 

شود و همین باعث  یعنی در قسمت جلو مهره فشرده می ،شود ه میدید 6ها به صورت گوه شکستگی در این مهرههمچنین  -5

 .شود ها می کج شدن ستون مهره
شود و اگر در رادیولوژي شکستگی در باالي  ادث میهاي پایین توراکس و کمر ح همانطور که قبالً گفته شد شکستگی بیشتر در قسمت

  .رطان بودبه چشم خورد، باید به فکر متاستاز و س مهره چهارم سینه اي
  

  یعالئم آزمایشگاه 3,3
 

                                                             
4 widow’s hump 
5 dowager’s hump 
6 Wedge shape 
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Ø آزمون 

 .محل شکستگی ناشی از پوکی استخوان مهره هاست شایعترین .1
  غلط -ب      صحیح -الف
  الف

 :همه موارد زیر جزء عالئم رادیولوژیک پوکی استخوان است بجز .2
  واضح تر شدن ترابکوالهاي عمودي -الف
  ناواضح شدن کورتکس استخوان هاي دراز -ب
   codfish vertebra -ج
  گوه اي شدن مهره ها -د

  ب
 

  تشخیص .4
 

 مفاهیم کلیدي 

 .باشد می دگزاروش  استخوان با تراکم سنجی پوکی استخوانبهترین راه تشخیص  -1
باید با گرفتن شرح حال دقیق از بیمار، علل ثانویه را  سنجی تراکمبا نتایج به دست آمده از  پوکی استخواندر صورت تأیید  -2

 .بررسی نمود
 .هاي آزمایشگاهی براي رد کردن علل ثانویه ضروري است برخی از تست پوکی استخوانار با در هر بیم -3

 

عالئم آزمایشگاھی

این ماده نیز از  :پریدینولین ) ج
تجزیھ کالژن ایجاد می شود و میزان 

.آن ھم در ادرار باال می رود

این : ھیدروکسی پرولین ادرار) ب
ماده متابولیتی است کھ در نتیجھ 
تجزیھ کالژن ایجاد می شود و از 

میزان . طریق ادرار دفع می گردد
.این ماده در ادرار افزایش می یابد

:  میزان استئوکالسین خون) الف
استئوکالسین پروتئینی است کھ در 
استخوان وجود دارد و در ھنگام 

افزایش بازجذب استخوان سطح آن 
.در خون باال می رود

سطح کلسیم و فسفر خون طبیعی 
.است

سطح آلکالین فسفاتاز خون طبیعی 
است مگر اینکھ ھمزمان بیمار دچار 

.شکستگی شده باشد

نشانگرھای جذب استخوان در این 
افراد باال ھستند کھ از جملھ آن ھا 
:می توان بھ موارد زیر اشاره کرد
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  هدف هاي یادگیري 
  :قادریدشما پس از پایان این بخش        

 .را توضیح دهید پوکی استخوانراه تشخیص  -1
 .تشخیص افتراقی و شیوع بیماري را بیان نمائید -2
 .با امکان شکستگی را بیان نمائیداستخوان و ارتباط آن  تراکم سنجینتیجه  -3

  

  استخوان تراکم سنجی 4,1
به  Xکه اشعه صورت این  بهمی باشد  7دگزا روش سنجی استخوان با تراکم  پوکی استخوانبهترین راه تشخیص 

اشد مقدار انرژي استخوان بیشتر ب تراکمهرچه . کند شود و دستگاه انرژي جذب شده به وسیله استخوان را محاسبه می ده مییاستخوان تابان
نفر از افراد سالم با سن  300تا  200شود به این ترتیب که  هاي آماري استفاده می به منظور تشخیص از روش .جذب شده بیشتر خواهد بود

این  سپس میانگین و انحراف معیار. شود گیري می استخوانی با این روش در آنها اندازه تراکمشوند و  سالگی انتخاب می 30تا  20بین 
شود و با جمعیت سالم  گیري می استخوان اندازه تراکمحال در مورد هر فرد . شود مقادیر مشخص شده در حافظه کامپیوتر دستگاه ثبت می

  .آید به دست می Tنمره گردد و عددي به نام  جوان مقایسه می
  :سازمان بهداشت جهانی بنابر تعریف 

 .خواهد بود یعیطبباشد  انحراف معیار  -1  تا  Tنمره   اگر -

 .شود گفته می استئوپنی به این حالت باشد انحراف معیار -2,5انحراف معیار تا  -1بین  Tنمره اگر -

شود که چنانچه با شکستگی همراه  گفته می پوکی استخوانبه این حالت  باشد انحراف معیار -2,5کمتر از  Tنمره اگر -

 .)19(شود نامیده میپوکی استخوان شدید باشد 
  .انحراف معیار باشد -5/2کمتر از  Tکی استخوان در صورتی وجود دارد که نمره پس پو

  .مراجعه کنید 6استخوان به جدول شماره  تراکم سنجیبراي تفسیر بیشتر نتایج 
  .گیرد قرار می استئوپنی باشد، او جزء گروه  -2گیري شده براي فردي اندازه   Tنمره  اگر: مثال
هاي کمري، لگن و مچ دست اندازه را براي مهره Tنمره باشد به این ترتیب که دستگاه  براي هر قسمت جدا میگیري شده اندازه Tنمره 

 -3در ناحیه کمر برابر فردي  Tنمره مثالً اگر  .از این نظر است که رابطه مشخصی با خطر شکستگی دارد  Tنمرهاهمیت . کند گیري می
  .دارد مساوي صفر Tنمره فردي است که برابر بیشتر از  6باشد، شانس شکستگی او 

بود    -2کمتر از  Zاگرنمره   .شود میگیري  ود مقایسه و انحراف معیار اندازهاستخوان فرد با گروه همسن و همجنس خ تراکم :Zنمره 
  .)17( است پوکی استخوانرا باید در نظر گرفت و نشانه شدت  پوکی استخوانعلل ثانویه حتماً 

  

  و ارتباط آن با احتمال شکستگی تراکم سنجیتفسیر نتیجه  -  6جدول شماره 

  پوکی استخوان:  -5/2کمتر از  Tنمره 
  استئوپنی:  -5/2ولی بیش از  -1کمتر از  Tنمره 
  طبیعی :  -1بیشتر از   Tنمره 

  .استخوان است تراکمدرصد کاهش در  10- 12معادل  Tنمره کاهش هر یک واحد  *
  بیشتر می کند برابر 6/2شانس شکستگی را   Tنمره احد کاهش در  در ناحیه لگن هر یک و* 

                                                             
7 Dual energy x-Ray absorptimetry 
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  .بیشتر می کند برابر 6/1شانس شکستگی را  Tنمره در ناحیه مچ دست هر یک واحد کاهش در * 
  .کند شانس شکستگی را دو برابر می Tنمره ها هر یک واحد کاهش  در ناحیه مهره* 
  
  

  استخوان تراکم سنجی انجام ايموارد استفاده و عدم استفاده ه 4,2

 

  موارد استفاده ·

 سال 65باالي  زنانهمه  -1
  پوکی استخوانسال داراي یک عامل خطر ماژور یا دو عامل خطر مینور  65یائسه زیر  نانز -2
  8سابقه شکستگی استخوان با ضربه خفیف دارايبالغین  -3
 )استئوپنی یا شکستگی مهره(یافته پرتونگاري  -4
هاي  میلی گرم با مدت 5/2میلی گرم یا بیشتر پردنیزولون در روز بیش از سه ماه یا  5(وئید درمان طوالنی با گلوکوکورتیک -5

 )تر طوالنی
 پوکی استخوانپیگیري پاسخ به درمان  -6
 ساله یا باالتر 70مردان  -7

  

  موارد عدم استفاده ·
 شک به بارداري -1
 وجود پروتز فلزي در ناحیه مورد بررسی  -2
 )کند در تفسیر نتایج تداخل می(روز اخیر  5با ماده حاجب در  انجام اسکن رادیوایزوتوپ یا گرافی -3
  

   ارزیابی بیمار  4,3
باشد باید با گرفتن شرح حال   -2کمتر از  Zنمره و بخصوص اگر  )-2,5کمتر یا مساوي  Tنمره  ( پوکی استخوانتأیید در صورت 

  . را بررسی نمود علل ثانویهدقیق از بیمار، 

  
  :است در تاریخچه نکات زیر مهم 

  ســـــابقــــه مصرف داروها -1
 یائسگی ،دگیقطع قاع ،سال 15باالي  دگیاولین قاعسن : سوابق باروري  -2
 اسهال مزمن و گوارشی، اندوکرین، روماتیسمی ،هاي کلیوي سابقه بیماري -3
 باي پاس روده کوچک و سابقه گاسترکتومی -4
 سابقه مصرف سیگار و الکل  -5
 سیم و پروتئینمیزان دریافت کل: اي سوابق تغذیه -6
 )یپرکلسیوري و هیپرپاراتیروئیدیسمه(هاي کلیوي  سنگ -7

                                                             
8 fragility fracture 
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 )ها بدخیمی ماالسی، هیپرپاراتیروئیدیسم واستئو(دردهاي استخوانی  -8
 

  :در معاینه بالینی نکات زیر مهم است 
 ) سوءجذب -يهیپرتیروئید(کـــــاهش وزن  -1
 )سندرم کوشینگ(افزایش وزن و هیرسوتیسم  -2
 ) کوشینگ، استئوماالسیسندرم (ضعف عضالنی  -3
 )سندرم مارفان(دررفتگی مفاصل یا عدسی چشم  -4
 پوستی، سندرم کوشینگ آکنه و استروماي -5
  )هیپوگونادیسم(ها و یا عدم تشکیل صفات ثانویه جنسی مردانه  آتروفی بیضه -6

  

  بررسی آزمایشگاهی 4,4
 :ل ثانویه ضروري استرد کردن علهاي آزمایشگاهی براي  برخی از تست پوکی استخواندر هر بیمار با 

 Ca, FBS, ESR, CBC   وBUN ,cr, ph،الکالین فسفاتاز ،T4, TSH  ساعته از نظر  24، آلبومین، گلوبولین، جمع آوري ادرار
در بیماران دچار  PTHتستوسترون سرم در مردان مبتال به استئوپروز، ،  OH- Vit D3-25کلسیم و در صورت امکان سطح 

  .بررسی از نظر مولتیپل میلوم ESRري و سابقه سنگ ادراري، و در صورت وجود آنمی، و باال بودن هیپرکلسمی، هیپرکلسیو
 

  افتراقیهاي  تشخیص 4,5
 و استخوان کم شده تراکمممکن است نیز  متاستاتیک کارسینوماو  مولتیپل میلومابه خصوص  ها سرطاندر  -1

ها را نیز در  حتماً باید بدخیمی ،خیلی شدید مراجعه کنند تخوانپوکی اسبه همین دلیل در بیمارانی که با . ایجاد شود شکستگی

 .نظر گرفت

 پرکاري پاراتیروئید - 2

 ثانویه پوکی استخوانسایر علل  - 3
 
Ø آزمون 

 .است دچار پوکی استخوان می باشد -2مساوي  Tساله اي که در ناحیه گردن استخوان ران داراي نمره  55خانم  .1
  غلط -ب        صحیح -الف
  ب

 :یر جزء موارد انجام تراکم سنجی استخوان است بجزهمه موارد ز .2
  سال 70مردان باالي  -ب      همه زنان یائسه -الف

    پیگیري پاسخ به درمان پوکی استخوان -د    مصرف طوالنی گلوکوکورتیکوئید -ج
 الف

 
  پیشگیري و درمان  .5

 

 مفاهیم کلیدي 
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 .پیشگیري به ویژه در زنان بسیار مهم است -1
 .ها و کلسی تونین از جمله درمان هاي دارویی هستند ، بیس فسفونات Dیم و ویتامین استروژن، ترکیبات کلس -2
خودداري از مصرف بیش از حد و  Dرژیم غذایی حاوي مقدار کافی کلسیم و ویتامین ، قطع مصرف سیگار و الکل، ورزش -3

 .از جمله درمان هاي غیر دارویی هستند هاي حیوانی پروتئین
 
   هدف هاي یادگیري 

  :طالعه این بخش قادر خواهید بودبا م
 .ها شرح دهید را به ویژه در خانم پوکی استخوانچگونگی پیشگیري از بیماري  -1
 .و سرطان را شرح دهید پوکی استخوانارتباط میان درمان  -2

 
  استروژن 5,1

  .به ویژه در زنان بسیار مهم است پیشگیري

  

  تلفنحوه پیشگیري از پوکی استخوان در افراد مخ: 7جدول شماره 
  
  میزان  علت   پیشگیري  

هاي دچار  در مورد خانم -الف
  یائسگی زودرس

  
هایی که به هر علتی  یا خانم -ب

سالگی ائوفرکتومی  45قبل از 
  اند شده

مهمترین کار تجویز 
  است استروژن

 ،دادن استروژن تنها به مقدار کمی
کند و  تشکیل استخوان را زیاد می
پوکی بنابراین فردي را که دچار 

به حالت شدید شده  ستخوانا
از ولی  گرداند اول برنمی

او جلوگیري  پیشرفت بیماري
بیشترین اثر استروژن در . کند می
سال اول بعد از برداشتن  10

ها و یا یائسگی است و  تخمدان
. شود پس از آن، اثر کمتر می

همانطور که گفته شد بیشترین 
کاهش استخوان نیز در همین زمان 

  .افتد اتفاق می

ه مؤثر حداقل استروژنی ک
شود برابر است با  واقع می
میلیگرم استروژن  0,625

  .کانژوگه

هایی که هیسترکتومی  در خانم
  نشده باشند

یابد،  با دادن استروژن به تنهایی شانس سرطان اندومتر افزایش می
  .شود بنابراین به این افراد همزمان پروژسترون هم داده می
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  :سال نیز 50زیر  در زنان
  در صورت وجود سابقه سرطان سینه در خود بیمار  -1
 یا مثبت بودن سابقه خانوادگی براي این بیماري -2

  

اثر ضد  پستان و رحمرالوکسیفن در  .استفاده کرد داروي رالوکسیفنتوان از  در این موارد می. مصرف استروژن ممنوع است 

   .دکن ایجاد می اثر استروژنی استخوانو در  استروژنی

  .کند در مردهایی که هیپوگناد هستند تجویز تستوسترون از کاهش استخوان جلوگیري می
  
 

 Dترکیبات کلسیم و ویتامین  5,2
 ،البته همانطور که گفته شد. اشاره کرد Dترکیبات کلسیم و ویتامین توان به  گیرد می از داروهاي دیگري که مورد استفاده قرار می

  .سال اول زندگی است ولی بعد از آن نیز اثراتی هرچند جزئی دارند 30بیشترین اثر این گروه در 

  از بیش استروژن مصرف کھ می رسد نظر بھ
 سرطان بھ ابتال شانس یائسگی، از بعد سال 5

 افزایش را عروقی قلبی بیماری ھای و سینھ
  .می دھد

بھ ھمین دلیل امروزه مصرف استروژن 
برای پیشگیری و یا درمان استئوپروز در 

سال توصیھ  50خانم ھای مسن تر از 
.  نمی شود



٢٠ 
 

  
 1000روزانه حداقل  کنند که استروژن مصرف نمیاي   هاي یائسه خانمو  آقایان و خانم هاي غیر یائسهشود که  توصیه می 

  .کنندکلسیم مصرف میلیگرم  1500 روزانه کنند اي که استروژن مصرف می هاي یائسه و خانم میلیگرم
و به همین  )20( پذیر است کمتر امکان) پنیر گرم 150شیر و یا لیتر  1,5مثًال حدود (البته مصرف این مقدار کلسیم تنها از راه مواد غذایی  

  . باید به صورت دارویی مصرف شوند نیز میلی گرم کلسیم 500دلیل ترکیبات کلسیم مثالً روزانه 
هاي  در بیماران با سابقه سنگ .باشد ممنوع می ،گرم است میلی 300ساعته بیش از  24در ادرار  مصرف کلسیم در مواردي که دفع کلسیم

  .ترکیبات کلسیم استفاده کرد ازتوان  می ،ادراري در صورتی که دچار هیپرکلسیوري نباشند
   .شده است آوردهمیزان کلسیم برخی مواد غذایی  8در جدول شماره  

  

  از کلسیمغذاهاي غنی  برخی از ممیزان کلسی – 8جدول شماره 

مقدار کلسیم در واحد بر حسب   اندازه واحد  ماده غذایی

  گرم میلی

  325  لیوان 1  شیر
  300  لیوان 1  ماست

  125  لیوان 1  دوغ

  110  قوطی کبریت 1   پنیر
  138  نصف لیوان  اسفناج پخته

  60  لیوان 1  کلم خام
  370  گرم 90  ماهی ساردین با استخوان

  50  رمگ 30  نان
  60  نصف لیوان  لوبیا و نخود

  

 .کند هاي یائسه از شکستگی جلوگیري می مؤثر است و در خانم واحد در روز 800میزان نیز به  Dویتامین 

زیرا از دفع کلسیم جلوگیري به عمل  کمک کننده است هیدروکلرتیازیددارند مصرف  هیپرکلسیوريدر افرادي که  -
 .آورد می
 

سال اول زندگی 30ترجیحاً 

ویتامین 
D

ترکیبات 
کلسیم

سال 30باالی 

ویتامین 
D

ترکیبات 
کلسیم
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 سفونات هاکلسی تونین و بیس فو 5,3
صورت اسپري و هم به ) که باید یک روز در میان تزریق شود(  تزریقی شکلاست که هم به  تونین کلسیداروي دیگر  -

 .وجود دارد) شود که روزانه در بینی استفاده می( بینی

 .کند موس برطرف میکند و درد استخوان را نیز از طریق اثر ضد درد خود بر روي تاال این دارو از جذب استخوان جلوگیري می 

شود که بیمار به  است و عارضه جانبی مهمی ندارد و بیشتر در مواردي مصرف می پوکی استخواندرمان  دوم خطتونین  کلسی

 . علتی نتواند داروهاي بیسفوسفونات مصرف نماید
  
 

  .نندک جذب استخوان جلوگیري می ازهستند که اینها نیز  ترکیبات بیسفوسفونات هااروهاي دیگر د -

 10هاي  است که به صورت قرص آلندرونیتوه ترین داروي این گر رایج. شوند محسوب می پوکی استخواناول درمان  این داروها خط

صبح الزم است  .تجویز می گرددبراي درمان و با دوز نصف براي پیشگیري ) مصرف هفتگی(گرمی  میلی 70و ) مصرف روزانه(گرمی  میلی

و تا حداقل نیم ساعت پس از مصرف دارو حالت ایستاده یا نشسته را حفظ  آب کافی مصرف شودز صبحانه با نیم ساعت قبل ا ناشتا

  .باشد می ازوفاژیتآن  شایععارضه . کنند

  

  کلسی تونین و بیسفوسفونات ها: 9جدول شماره 
  

  عارضه شایع  طریقه مصرف  رایج ترین دارو  اثر  دارو  درمان
خط اول 

  درمان
ترکیبات 
  فونات هابیسفوس

از جذب 
استخوان 
جلوگیري 

 . کنند می
  

است که  آلندرونیت
هاي  به صورت قرص

گرمی  میلی 10
 70و ) مصرف روزانه(

مصرف (گرمی  میلی
براي درمان ) هفتگی

و با دوز نصف براي 
پیشگیري تجویز می 

  .گردد

صبح ناشتا نیم  -
ساعت قبل از 

 صبحانه
 با آب کافی -
حداقل تا نیم  -

ساعت پس از 
دارو حالت مصرف 

ایستاده یا نشسته 
  قرار گیرد

  ازوفاژیت

خط دوم 
  درمان

این دارو از   کلسی تونین
جذب 

استخوان 
جلوگیري 

کند و درد  می
استخوان را 
نیز از طریق 
اثر ضد درد 

خود بر روي 
تاالموس 
برطرف 

  .کند می

(  شکل تزریقیکه هم به   است  تونین کلسی
که باید یک روز در میان 

هم به  و) تزریق شود
که ( صورت اسپري بینی
روزانه در بینی استفاده 

  وجود دارد) شود می

عارضه جانبی 
مهمی ندارد 
و بیشتر در 

مواردي 
مصرف 

شود که  می
بیمار به علتی 

نتواند 
داروهاي 

بیسفوسفونات 
مصرف 

 . نماید
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   .حاملگی و شیردهی است، تنگی مري، ) 35کمتر از  GFR( هیپوکلسمی، نارسایی کلیوي :مورد منع مصرف دارو
  .باشد سال معلوم نمی 7سال به اثبات رسیده اما اثربخشی یا بی خطر بودن مصرف آن بیش از  7اثربخشی آلندرونیت در طول 

  

  نکات مورد توجه در پیشگیري و درمان  5,4
 .سال یا پس از یائسگی باید توصیه شود 50براي تمام افراد باالي  Dورزش، کلسیم و ویتامین  √
  

   
  
  
  

درمان دارویی در موارد زیر تجویز 
  :می شود 

  

  شکستگی اخیر نواحی هیپ یا مهره - 1
 با استئوپنیهمراه  شکستگی قبلی -2
 در هر ناحیه  -2,5کمتر از  Tنمره  -3
مصرف ( همراه خطر باالي شکستگی استئوپنی -4

 )گلوکوکورتیکوئید و یا بی تحرکی کامل و طوالنی مدت
  

ستخوان با پوکی ادر موارد زیر بیمار 
تر  نیاز به ارجاع به مراکز تخصصی

  :دارد

  
 Zو یا نمره  - 3کمتر از  Tنمره  :تراکم استخوان خیلی پائین -1

  -2کمتر از 
 در جوانان و زنان پیش از یائسگی پوکی استخوانوجود  -2
 در مردان پوکی استخوان -3
رغم تراکم استخوان طبیعی و یا  علیبروز شکستگی با ضربه کم  -4

 بینابینی
هیپرتیروئیدي، : اي هاي زمینه همراه با بیماري ستخوانپوکی ا -5

هیپرپاراتیروئیدي، هیپرکلسیوري، سندرم کوشینگ یا 

ورزش کلسیم D ویتامین

تمام افراد باالی 
سال 50

یا 
پس از یائسگی
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 هیپوگونادیسم
 عدم تحمل یا ممنوعیت مصرف دارو -6
رغم  کاهش قابل توجه تراکم استخوان علی: عدم پاسخ به درمان -7

 رغم درمان ادامه درمان یا بروز شکستگی جدید علی
 

  
  
  :شود لوکوکورتیکوئیدي موارد زیر توصیه میگناشی از داروهاي  پوکی استخوانیشگیري از در مورد پ √

 رژیم غذایی کم کردن مصرف سدیم -1

 Dواحد ویتامین 800همراه میلی گرم برسد  1500به حدي که دریافت روزانه کلسیم به  اضافه کردن کلسیم -2

 روزانه

 زیاد کردن فعالیت بدنی - 3

در صورت لزوم و نبود موارد ) ها و تستوسترون در مردها استروژن در خانم( گونادهاجایگزین کردن استروئیدهاي  -4
 مصرف منع

 به منظور کم کردن دفع کلسیم از ادرار تجویز تیازید -5

دانسیته استخوان استفاده از  در ابتدا و بعد هر شش ماه و در صورت کاهش انجام دانسیتومتري استخوان -6

 ها فسفونات بیس
 

  گیري و درمان دسته بندي پیش 5,5
 

  درمان غیر داروئی -1
  روي  اي سه روز و هر روز یک ساعت پیاده بطور مثال هفته: ورزش * 
  قطع مصرف سیگار و الکل* 
  Dرژیم غذایی حاوي مقدار کافی کلسیم و ویتامین * 
  هاي حیوانی خودداري از مصرف بیش از حد پروتئین* 
  :ابل مصرف است استروژن به سه روش ق: درمان با استروژن -2
  میکروگرم در روز 20گرم و یا اتینیل استرادیول  میلی 625/0در زنانی که رحم ندارند استروژن کانژوگه : مصرف مداوم *

روز در  14میلی گرم در روز  10وکسی پروژسترون رروز در ماه همراه مد 25گرم در روز  میلی 625/0استروژن کانژوگه : اي مصرف دوره* 
  ماه
  وکسی پروژسترون بطور مداومرمیلی گرم مد 5/2میلی گرم استروژن کانژوگه همراه با  625/0روزانه : مداوم و مخلوط مصرف * 

  موارد منع مصرف استروژن** 
میلی گرم درصد،  300سابقه سرطان سینه یا اندومتر، ترومبوفلبیت قبلی، خونریزي واژینال بدون علت مشخص، تري گلیسیرید بیشتر از 

  امیلی سرطان سینه و بیماري فیبروکیستیک سینهساقه ف

 استروژن گیرنده هايداروهایی با اثر اختصاصی بر  -3
  میلی گرم در روز 60: رالوکسیفن *
  :بیس فسفوناتها -4
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  میلی گرم در هفته  70میلی گرم در روز یا  10: آلندرونات *
  واحد در روز به صورت داخل بینی 200در میان یا  واحد تزریق زیر پوستی روزانه یا یک روز 50: تونین  کلسی-5

  :ترکیبات حاوي کلسیم  -6
  .گرم کلسیم المنتال به صورت کربنات کلسیم، الکتات و گلوکونات است میلی 500هر قرص کلسیم فورت حاوي  *
  .است Dن واحد ویتامی 200میلی گرم کلسیم المنتال به صورت کربنات کلسیم و  500د حاوي  - کلسیم هر قرص* 
  .گرم کلسیم المنتال است میلی 110لیتر شربت کلسیم حاوي  میلی 5هر * 
روز در زنان گرم کلسیم در  میلی 1000یم رژیم غذایی معادل شود با سترکیبات حاوي کلسیم را به آن میزان باید داد که با احتساب کل -

  .کنند که استروژن دریافت نمی میلی گرم در آنان 1500کنند و  اي که استروژن دریافت می یائسه
  واحد در روز 800میزان مورد نیاز : Dویتامین -7

  واحد 000/50حاوي :  Dهر کپسول ویتامین 
  واحد 000/300حاوي :  Dهر آمپول ویتامین 

  

Ø آزمون 

 .در همه بیماران با سابقه سنگ ادراري ممنوع استمصرف کلسیم  .1
  غلط -ب        صحیح -الف
  ب
  

 م بیشتري دارد؟کدامیک میزان کلسی .2
  گرم ماهی ساردین با استخوان 90 -ب      یک لیوان شیر -الف

  نصف لیوان اسفتاج پخته -د      یک لیوان ماست -ج
  ب
  

کدامیک از درمان هاي زیر جهت پیشگیري از . ساله با سابقه خانوادگی سرطان پستان دچار یائسگی زودرس شده است 40خانم  -3
 ت؟پوکی استخوان براي وي مناسب تر اس

    تجویز کلسیتونین -ب      تجویز بیسفوسفونات  -الف
  تجویز تاموکسیفن -د        تجویز رالوکسیفن -ج
 ج
  

   خالصه
سالگی به بعد ظاهر شده و عوارض متعددي از خود به  45بیماري پوکی استخوان با کم شدن دانسیته استخوان خصوصًا از سن   

 -د که از آن جمله سنر ایجاد و یا تسهیل بروز آن دخیل هستنعوامل متعددي د. ها می باشند گذارد که شایعترین آن شکستگی جاي می
ثانویه و مادرزادي تقسیم بندي  -اساس علت به وجود آورنده به سه گروه اولیه استئوپروز بر. توان نام برد نژاد و عادات غذائی را می -جنس

بوده و در رادیولوژي کاهش دانسیته استخوان و در آزمایش سرم  ،ی ضعیفبا مشاهده شکستگی در هنگام تروماي خیلبروز بیماري . شود می
پیشگیري از این بیماري اصل اساسی کنترل این بیماري است و در صورت . دننمای سطح سرمی نرمال کلسیم و فسفر تشخیص را تائید می

  .گردد هاي درمانی نگاهدارنده و حمایتی توصیه می ایجاد استئوپروز روش
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Ø لیآزمون ک  
  

  کدام تعریف از استئوپروز صحیح تر است؟ -1

  کاهش مواد معدنی استخوان به تنهایی: الف

  کاهش ماتریکس استخوان به تنهایی: ب

  کاهش ماتریکس و مواد معدنی و طبیعی ماندن نسبت این دو: ج

  کاهش ماتریکس و مواد معدنی و کم شدن نسبت مواد معدنی به ماتریکس : د

  ج

  ی استخوان به دلیل استئوپروز کجاست؟شایعترین محل شکستگ  -2

  مچ دست: الف

  گردن استخوان ران: ب

  ها مهره: ج

  ها دنده: د

  ج

  کدامیک از عوامل زیر جزء عوامل خطرزاي ماژور استئوپروز است؟ -3

  دریافت ناکافی کلسیم: الف

  مصرف ضد تشنج ها: ب

  üماه 3مصرف گلوکوکورتیکوئید بیش از : ج

  مصرف الکل و سیگار -د

  ج

  ترا ز معمول نیست؟ هاي زیر استئوپروز شایع در کدامیک از بیماري -4

  تیروتوکسیکوز: الف

  هیپوپاراتیروئیدیسم: ب

  Cکمبود ویتامین : ج
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  سندرم مارفان: د

  ب

  ترین عارضه استئوپروز کدام است؟ خطرناك-5

  هاي لومبار شکستگی مهره: الف

  شکستگی گردن فمور: ب 

  ها شکستگی دنده: ج

  هاي پایین توراسیک گی مهرهشکست: د

  ب

  شوند؟ سال در طول زندگی دچار شکستگی ناشی از استئوپروز می 60تر از  چند درصد زنان مسن-6

  درصد 15کمتر از :الف

  درصد 40بیش از : ب

  درصد 25: ج

  درصد 20: د

  ج

در . نترل دفع مدفوع و ادرار مراجعه کرده استاي با یک روز سابقه درد ناحیه کمر، ناتوانی در راه رفتن و مختل شدن ک ساله 62خانم -7
ها و  هاي کمري، کاهش دانسیته مهره در عکس مهره. هاي تحتانی وجود دارد و تون اسفنکتر مقعد کاهش یافته است معاینه ضعف اندام
  تر است؟ سبعالوه بر اقدامات اورژانس کدام اقدام منا. شود توراسیک مشاهده می 6اي در ناحیه مهره  یک شکستگی گوه

  Dویتامین + شروع استروژن و کلسیم : الف

  Dویتامین + کلسیم + تونین  شروع کلسی: ب

  شروع سدیم فلوراید: ج 

  بررسی از نظر بدخیمی : د

  د

 -3کمري  4تا  2در ناحیه مهره  T-scoreاي دانسیتومتري استخوان انجام شده است و گزارش شده است که  ساله 60براي خانم  -8
  :ر این بیمار همه موارد صحیح است بجزد. است

  .انحراف معیار از میانگین کمتر است 3در مقایسه با زنان همسن خود دانسیته استخوان مهره کمري به اندازه :الف



٢٧ 
 

  .انحراف معیار از میانگین کمتر است 3ساله دانسیته استخوان مهره کمري به اندازه  20-30در مقایسه با زنان : ب

  .استئوپروز است بیمار دچار: ج

  .برابر فردي است که دانسیت استخوان در حد متوسط دارد 6هاي کمري این بیمار  شانس شکستگی مهره: د

  الف

  مؤثرترین دارو براي درمان استئوپروز کدام است؟ -9

  ترکیبات بیس فسفونات: الف

  تونین کلسی: ب

  Dویتامین + کلسیم به صورت مکمل غذایی : ج

  رالوکسیفن: د

  الف

  :کند همه موارد زیر در پیشگیري از استئوپروز ناشی از استروئید مؤثر است بجز در مورد بیماري که گلوکوکورتیکوئید مصرف می -10

  تجویز دیورتیک تیازید: الف

  زیاد کردن فعالیت بدنی: ب

  زیاد کردن مصرف نمک در رژیم غذایی: ج

  زیاد کردن مصرف کلسیم: د

  ج

  ان در چه سنی ایجاد می شود؟حداکثر دانسیته استخو -11

  سالگی 20تا قبل از سن : الف

  سالگی  20در حدود : ب

  سالگی  35تا  25: ج

  سالگی  50در زنان در حدود سن منوپاز و در مردان حدود : د

  ج

  چرا استئوپروز در زنان شایع تر است؟-12

  .حداکثر دانسیته استخوان در زنان کمتر است: الف



٢٨ 
 

  .در زنان در سن باالتري اتفاق می افتد شروع تحلیل استخوان: ب

  .سرعت از دست دادن استخوان در زنان در کلیه سنین بیشتر است: ج

  .در زنان بیشتر است PBM: د

  الف

  میزان مصرف کلسیم روزانه در کدام مرحله بیشترین اثر را در پیشگیري از استئوپروز دارد؟-13

  در سه دهه اول زندگی: الف

  سالگی 50 تا 30در فاصله : ب

  پس از یائسگی: ج

  .در همه مراحل به یک نسبت موثر است: د

  الف

  در مورد استئوپروز ناشی از مصرف گلوکوکورتیکوئیدها همه موارد صحیح است بجز؟ -14

  .باشد ماه اول مصرف گلوکوکورتیکوئید می 12تا  6بیشترین کاهش استخوان در : الف

  .روده ها جلوگیري می کنندگلوکوکورتیکوئیدها از جذب کلسیم از : ب

  .بر روي استخوان را تشدید می کنند PTHگلوکوکورتیکوئیدها اثر : ج

  .در بالغین استئوپروز ناشی از گلوکورتیکوئیدها بعد از قطع مصرف برگشت پذیر است: د

  د

  شایعترین محل شکستگی ناشی از استئوپروز در مردان کجا است؟ -15

  مهره ها: الف

  Hip: ب

  تمچ دس: ج

  ها دنده: د

  ب

  در بیمار با استئوپروز کدامیک از موارد زیر صحیح است؟ -16

  کلسیم پایین، فسفر پایین، الکالین فسفاتاز باال: الف



٢٩ 
 

  کلسیم پایین، فسفر پایین، الکالین فسفاتاز طبیعی: ب

  فسفر طبیعی، الکالین فسفاتاز طبیعی: کلسیم طبیعی: ج

  ن فسفاتاز طبیعیکلسیم پایین، فسفر طبیعیف الکالی: د

  ج

کدامیک از داروهاي زیر در این مرحله براي رفع عالئم . اي با استئوپروز و شکستگی مهره کمري از درد شکایت دارد ساله 65خانم -17
  مؤثرتر است؟

  استروژن: الف

  بیس فسفونات: ب

  تونین کلسی: ج

  سدیم فلوراید: د

  ج

  :روز پس از یائسگی همه موارد زیر صحیح است بجزدر مورد هورمون درمانی در پیشگیري از استئوپ -18

  .مصرف استروژن به تنهائی شانس سرطان اندومتر را افزایش می دهد: الف

  .عروقی را زیادتر می کند -مصرف استروژن احتمال بروز عوارض قلبی: ب

  .ستبیشترین اثر استروژن در زیاد کردن شانس سرطان پستان در پنج سال اول مصرف استروژن ا: ج

  .الوکسیفن استفاده کردردر زنان با سابقه قبلی و یا فامیلی سرطان سینه می توان از : د

  ج

کنند کدامیک صحیح  اي که استروژن دریافت نمی هاي یائسه در مورد میزان کلسیم مصرفی روزانه براي پیشگیري از استئوپروز در خانم-19
  است؟

  میلی گرم کلسیم المنتال در روز بصورت مکمل داروئی 1500عالوه بر کلسیم رژیم غذائی، مصرف : الف

  میلی گرم کلسیم المنتال در روز به صورت مکمل داروئی  1000عالوه بر کلسیم رژیم غذائی، مصرف : ب

  .میلی گرم باشد 1500مجموع کلسیم رژیم غذائی و مکمل داروئی : ج

  .شدمیلی گرم با 1000مجموع کلسیم رژیم غذائی و مکمل داروئی : د

  ج



٣٠ 
 

واحدي تأمین کنید آنرا به چه  000/300مورد نیاز جهت پیشگیري از استئوپروز را بصورت تزریق آمپول  Dاگر بخواهید ویتامین  -20
  فواصلی تجویز می نمائید؟

  هفته اي یک بار: الف

  ماهی یکبار: ب

  هر سه ماه یکبار: ج

  ماه تا یک سال یک بار 6: د
  د
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