
  های سالمت محور نظارت و پایش مصرف فراورده اداره

 پوکی استخوان

 

طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، استئوئورئویز یئا 

اسکلتی است کئ  -روکی استخوان یک بیمایی عضالنی

هئای با کاهش دانسیت  استخوان و اختالل دی ساخئتئای

دهنده استخوان همراه است. نتایج یک مطالعئ  تشکیل

% 07ها و % خانم07دی ایران مشخص کرد ک  حدودا 

سال دچای کاهش دانسیت  استخوان و  07آقایان باالی 

روکی استخوان هستند. عواملی مانئنئد جئبئ  بئدن، 

هئا، دایوهئای جنسیت، تغذی ، فعالیت یوزان ، بیمئایی

موید مصرف و وضعیت هویمونی فرد دی میزان دانسیت  

استخوانی فرد دی طول زندگی موثر هستند. هرچ  فرد 

دانسیت  استخوانی بیشتری داشت  باشد، احتمال اینکئ  

دی سالمندی دچای روکی استخوان شود کمتئر اسئت. 

روکی استخوان یک بیمایی بدون دید و بدون عالمئت 

است تا زمانی ک  فرد دچای شکستگی استخوان شئود. 

ترین هدف دی دیمان روکی استخوان، کاهش خطر مهم

 شکستگی است.

 عوامل موثر بر بروز پوکی استخوان

 کاهش دانیست  استخوان 

 افزایش سن 

 سابق  خانوادگی روکی استخوان 

 

 

 

 جب  کوچک و وزن کم 

 

 

 مصرف سیگای 

 

 

 هایائسگی زودیس دی خانم 

 سابق  شکستگی استخوان 

 ها مانند ررکایی تیروئید، اختالالت برخی بیمایی

 گوایشی و ...

  برخی دایوها مانند کویتیکواستروئیدها، برخی

دهند، دایوها ک  دفع کلسیم یا افزایش می

 های سیستم ایمنی و ...سرکوب کننده

 



 های حین مصرف داروی آلندرونات:توصیه

  ب  دلیل آن ک  غذا باعث کاهش جذب آلئنئدیونئات

شود بهتر است این دایو نیئم سئاعئت قئبئل از می

صبحان  همراه با یک لیوان آب مصرف شود و فئرد 

 دقیق  از دیازکشیدن خوددایی کند. 07حداقل تا 

   دایوهای مهایکننده ترشح اسید )مانند امئرئرازول و

توانند مقدایی جذب دایو یا کئاهئش فاموتیدین( می

شود تا حئد امئکئان ایئن دهند بنابراین توصی   می

دایوها همزمان استفاده نشوند و دی صئویت نئیئاز 

ساعت از آلندیونات استفاده  2-4فاموتیدین با فاصل  

 شود.

  مصرف همزمان امالحی مانند آهن، کئلئسئیئم )یئا

های لبنی(، یوی و منیزیم با آلندیونات جذب فرآویده

 2شود حئداقئل دهند و توصی  میآن یا کاهش می

 ها یعایت شود.ساعت فاصل  بین مصرف آن

 برخی از عوارض جانبی آلندرونات:

  تحریک مخاط مری دی برخی از بیمایان )دی افئراد

های مری، التهاب معده و زخئم مبتال ب  بیمایی

 گوایشی با احتیاط مصرف شود.(

 

 کاهش کلسیم 

 

  احتمال بروز شکستگی اسئتئخئوان دی مصئرف

 طوالنی مدت

 

 استخوانی-دیدهای عضالنی 

 

دیصویت نیاز ب  تشخیص رزشک برای کاهش عئوای  

و افزایش اثربخشی آلندیونات، مکئمئل کئلئسئیئم و 

 شود.ویتامین دی نیز ب  همراه آلندیونات تجویز می

 درمان

ها یکی از دست  دایوهایی هستند ک  دی بیس فسفونات

روکی استخوان کایبرد دایند. این دایوها از تئخئریئ  

کنند و دانسیت  اسئتئخئوان یا استخوان ریشگیری می

دهند. آلندیونات یکی از دایوهئای دسئتئ  افزایش می

بیس فسفونات است ک  معموال ب  صئویت هئفئتئگئی 

شوند. بهتر است از مصرف این دایو دی افئراد تجویز می

های فوقانی دستگاه گوایش و با کمبود کلسیم، بیمایی

 نایسایی کلیوی ررهیز شود.

 


