
در شماره گذشته، نگاهی داشتیم به درمان های دارویی و 
غیردارویی استئوپروز. در ادامه به دیگر داروهای دارویی 

این وضعیت می پردازیم.

)Zoledronic acid( زولدرونیك اسید 
یائسگی،  از  بعد  استئوپروز  درمان  و  پیشگیری  برای 
استئوپروز مردان و برای پیشگیری و درمان استئوپروز ناشی 

از گلوكوكورتیكوئیدها توسط FDA تأیید شده است.
قبل از تزریق بیمار باید دهیدره نباشد، بویژه افرادی كه دیورتیك 
استفاده می كنند. سطح سرمی كلسیم و كراتی نین قبل از هر 

تزریق اندازه گیری شده باشد.
اشکال موجود در بازار: دوز آن 5 میلی گرم سالیانه به صورت 

انفیوژن وریدی طی حداقل 15 دقیقه است.
عوارض جانبی: در 30 درصد افراد در اولین تزریق واكنش های 
فاز حاد )تب و درد عضالنی برای چند روز( ممكن است 
ایجاد شود كه در تزریق های بعدی به كمتر از دو درصد 
می رسد. تجویز استامینوفن می تواند برای این عارضه مؤثر باشد.

موارد منع مصرف: حساسیت به دارو و هیپوكلسمی.
طول مدت درمان: كارآیی درمانی آن در مدت سه سال نشان 
داده شده است. مطالعات مصرف دارو برای شش سال هنوز 

منتشر نشده است.

)Calcitonin( کلسی تونین 
كلسی تونین خط آخر درمان استئوپروز است. 

دوز معمول: اسپری داخل بینی كلسی تونین در هر پاف 
معادل 200 واحد دارو را به بدن می رساند. دوز پیشنهادی، 
یك پاف روزانه است. كلسی تونین با دوزاژ فوق می تواند در 
كاهش بروز شكستگی های جدید مهره مؤثر باشد. اطالعات 

در مورد اثرات درمانی برای پنج سال مصرف وجود دارد.
عوارض جانبی: احساس ناراحتی در بینی بصورت رینیت، 

تحریك مخاط بینی، و خونریزی گاهگاهی.
موارد منع مصرف: حساسیت به دارو مهم ترین منع مصرف 

به شمار می رود.

)fluoride( فلوراید 
در حال حاضر تاثیر فلوراید سدیم، كه یك محرک قوی برای 
افزایش تراكم استخوان های محوری است در جلوگیری از 
شكستگی های مهره ای یا غیرمهره ای در زنان یائسه مبتال به 
استئوپروز نشان داده نشده و در درمان استئوپروز توصیه 

نمی شود. 

)Ipriflavon( ایپریفالوون 
ایپریفالوون یك فالوینوئید متعلق به دسته فیتواستروژن هاست 
كه به مقدار زیاد در سویا یافت می شود. در عین حال اثری 
در پیشگیری از شكستگی های استئوپروتیك در زنان یائسه 
ندارد. استفاده از ایپریفالوون در مردان و خانم های پیش از 

یائسگی توصیه نمی شود.
ایپریفالوون به عنوان تنها درمان برای كاهش خطر شكستگی 

در بیماران استئوپروتیك توصیه نمی شود.
دوز معمول: ایپریفالوون با دوز 200 میلی گرم، سه بار در 
روز در حفظ تراكم استخوان در ستون فقرات خانم های 

یائسه مؤثر بوده است.

)Teriparatide ]34-1 PTH[( تری پاراتاید 
انسانی  پاراتیروئید  )هورمون  تری پاراتاید  متناوب  تجویز 
نوتركیب(، ساخت استخوان را بیش از جذب آن تحریك 
می كند و به منظور درمان استئوپروز پس از یائسگی و استئوپروز 
مردان كه در معرض خطر شكستگی هستند یا درمان های 

قبلی استئوپروز را تحمل نكرده اند، به كار می رود.
درمان با تری پاراتاید در بیمارانی كه ریسك بسیار باالیی 
برای شكستگی داشته یا به درمان با بیس فوسفونات ها پاسخ 

نداده اند توصیه می شود.
دوز معمول: میزان مصرف، روزانه 20 میكروگرم است كه 

به صورت زیر جلدی تجویز می شود.
عوارض جانبی: عوارض جانبی خفیف و گذرا هستند و شامل 
تهوع، افت فشارخون وضعیتی )معموال در شروع مصرف 
رخ می دهد و نیاز به قطع دارو نیست( می شوند. هیپركلسمی 

گذرا و بدون عالمت نیز مشاهده می شود.
موارد منع مصرف: مبتالیان به بیماری پاژه، بیمارانی كه 
اپی فیزهای باز دارند، بیمارانی كه سابقه پرتودرمانی در اسكلت 
دارند، بیمارانی كه افزایش غیرقابل توجیه آلكالن فسفاتاز با 

منشأ استخوان دارند.
طول مدت درمان: تأثیر و ایمنی تری پاراتاید برای دو سال 
مورد بررسی قرار گرفته و در مورد مصرف طوالنی تر از آن 

مطالعات ناكافی است.

 Hormone Replacement( درمان جایگزینی هورمون 
Therapy

در حال حاضر، درمان جایگزینی هورمون یا HRT به عنوان 
درمان برای استئوپروز مطرح نیست. با این حال هنگامی كه 
صرفا با هدف پیشگیری از استئوپروز دوران یائسگی به كار 
رود، الزم است خطرات استفاده از آن، در برابر منافع آن، 
مورد ارزیابی قرار گیرد. درمان HRT در زنان یائسه مبتال 
به استئوپروز، می تواند شكستگی های مهره ای و غیرمهره ای 

)هیپ( را كاهش دهد.
مصرف HRT به مدت بیشتر از 5 سال، خطر سرطان مهاجم 
پستان، خطر بیماری های ایسكمیك قلبی و خطر سكته مغزی 
را افزایش می دهد. تجویز استروژن بدون پروژسترون، میزان 
خونریزی نامنظم رحمی و خطر سرطان رحم را نیز افزایش 
می دهد. هم چنین خطر ترومبوآمبولی وریدی نیز وجود دارد. 
در مردان هیپوگنادی كه تحت درمان با آندروژن بوده و خطر 
باالیی برای شكستگی دارند، تجویز دارویی با اثر ضدشكستگی 
اثبات شده )مثل بیس فوسفونات ها یا تری پاراتاید( توصیه 

می شود.
درمان با تستوسترون در كنار درمان های افزایش تراكم استخوان 
در مردانی كه خطر متوسط به باالیی برای شكستگی داشته و 

تستوسترون سرم در بیش از یك نوبت كمتر از 200 نانوگرم 
در دسی لیتر داشته اند، توصیه می شود.

)Raloxifen( رالوکسیفن 
رالوكسیفن، داروی خط دوم یا سوم در درمان استئوپروز است.
رالوكسیفن یك تنظیم كننده انتخابی گیرنده استروژن است و 
روی استخوان و تولید لیپوپروتئین ها اثرات آگونیستی دارد، 

اما بر بافت پستان اثرات آنتاگونیستی دارد و بر مخاط رحم 
بی تأثیر است.

اشکال موجود در بازار: این دارو به صورت قرص های 60 
میلی گرمی موجود است. دوزاژ آن برای پیشگیری از كاهش 
تراكم استخوان در زنانی كه به تازگی یائسه شده اند و برای 

درمان استئوپروز، روزانه 60 میلی گرم است.
عوارض جانبی: رالوكسیفن، در مقایسه با پالسبو، همانند 
استروژن خطر ترومبوآمبولی وریدی را تا سه برابر افزایش 
می دهد. سایر عوارض عبارتند از ُگرگرفتگی، كرامپ های 

ساق پا و ادم محیطی.
موارد منع مصرف: زنان در سنین باروری، سابقه ترومبوآمبولی 

وریدی و حساسیت به دارو.
طول مدت درمان: كارآیی دارو تا چهار سال مشخص شده است.

)Denosumab( دنوزوماب 
FDA این دارو را برای درمان استئوپروز خانم های یائسه ای كه 
خطر باالیی برای شكستگی دارند، تأیید كرده است. این افراد 
شامل كسانی هستند كه سابقه شكستگی استئوپروتیك داشته یا 
واجد چندین فاكتور خطر برای شكستگی بوده یا درمان های 

رایج را تحمل نكرده یا این كه درمان ها مؤثر نبوده است.
با در نظر گرفتن هزینه درمان، از دنوزوماب می توان به عنوان 

داروی خط اول درمان استئوپروز استفاده كرد.
آنتی بادی مونوكلونال انسانی برضد RANKL بوده، تمایز 
سلول های پیش ساز را به استئوكالست بالغ، همچنین عملكرد 
و طول عمر استئوكالست های فعال را كاهش می دهد. در 
مطالعات انجام شده، دنوزوماب خطر شكستگی های هیپ، 

مهره ای و غیرمهره ای را كاهش داده است.
دوز معمول: دوز آن 60 میلی گرم بصورت تزریق زیرجلدی 

هر شش ماه است.

عوارض جانبی: هیپوكلسمی باید قبل از درمان اصالح شود. 
عوارض جلدی مثل راش، درماتیت و اگزما ممكن است دیده 
شود، كه با قطع دارو بر طرف می شود. عفونت شدید مشتمل 
بر سلولیت محل تزریق، ممكن است بروز كند و بیمار باید از 
این نظر پیگیری شود. استئونكروز فك نیز گزارش شده است.
طول مدت درمان: كارآیی و ایمنی دارو در مصرف بیشتر 

از شش سال مشخص نشده است.

پیگیری
با توجه به تغییرات بیشتر و سریع تر در دانسیته مهره های 
كمری، این ناحیه برای ارزیابی مجدد و پیگیری توصیه می شود. 
تأثیر و ایمنی روش های درمانی باید به صورت دوره ای تحت 

بازبینی قرار گیرد كه شامل موارد زیر است:
 شرح حال، معاینات بالینی، ماموگرافی و پاپ اسمیر

 ارزیابی میزان پایبندی به درمان های توصیه شده نظیر 
مصرف كلسیم، ویتامین د، ورزش و هر نوع درمان دارویی

ارزیابی قامت و وضعیت اسكلتی )پرتونگاری برای   
تشخیص دفورمیتی های جدید(

 تقویت برنامه درمانی و ارزیابی سطح آگاهی و اطالعات بیمار
 ارزیابی دوره ای تراكم معدنی استخوان: قدر مطلق تغییرات 
تراكم استخوان در مهره های كمر در حد 2/8 درصد، معنی دار 
تلقی می شود. بدین ترتیب، افزایش تراكم استخوان بیش از آن، 
نشان دهنده پاسخ به درمان و كاهش تراكم استخوان بیش از 
آن، می تواند نشانگر شكست درمانی باشد. الزم به ذكر است 
كه عدم افزایش تراكم استخوان به معنی شكست درمان نیست.

ارزیابی مجدد تراکم معدنی استخوان به صورت زیر انجام 
می شود )نمودار 1(:

 ،)T-score >-1( نرمال داشته اند BMD بیمارانی كه 
ارزیابی مجدد هر 5 - 3 سال انجام شود.

 بیمارانی كه تحت درمان استئوپروز قرار دارند، ارزیابی 
هر یك تا دو سال، تا زمانی كه تراكم استخوان به ثبات برسد، 
انجام شود. پس از آن می توان ارزیابی را هر دو سال انجام داد.
 بررسی تغییرات در نواحی ستون مهره های كمری یا 

لگن به عمل آید.
 در صورت امكان سنجش های مقایسه ای در یك مركز، 

با یك دستگاه و توسط یك نفر انجام شود.

پیشگیری
توجه به تغذیه و ورزش دو اصل مهم در پیشگیری از استئوپروز 
است. اصول تغذیه در این راستا در قسمت درمان های غیردارویی 

به تفصیل آمده است.

اصول كلی ورزش در استئوپروز
تمرین درمانی و ورزش یكی از اقدامات مهم در پیشگیری 
و درمان استئوپروز است. وقتی بافت استخوانی به صورت 
مداوم تحت نیروهای فیزیولوژیك قرار گیرد در محل ضریح 

استخوان و زیر آن پدیده استخوان سازی افزایش می یابد.

در بیماران مبتال به استئوپروز كه كاهش قابل توجهی در تراكم 
استخوان به ویژه در ناحیه مهره ها و هیپ دارند ورزش هایی با 
شدت زیاد و فعالیت هایی كه خطر سقوط را افزایش می دهند، 
ممنوع است. برای افراد مسن تر ورزش های نگهدارنده وزن 
مانند شنا، پیاده روی در آب، دوچرخه سواری و دوچرخه 
ثابت مناسب بوده و می توانند با افزایش قدرت عضالنی، به 
حفظ بهتر تعادل و در نتیجه كاهش خطر سقوط كمك كنند.
 ورزش های تحمل كننده وزن بهتر است روزانه و هر بار 

حداقل 30 دقیقه انجام شود.
درمان  هدف  با  متناسب  ورزشی  فعالیت  انتخاب 
ومحدودیت های بیمار است. اگر هدف درمانی استحكام 
بخشیدن به استخوان ها و عضالت باشد و بیمار هم هیچ گونه 
محدودیتی نداشته باشد، ورزش های تحمل وزن با فشار زیاد 
و ورزش های مقاومتی انتخاب مناسبی هستند. اما اگر بیمار 
محدودیت هایی مانند كاهش تراكم استخوان داشته باشد، 
با فشار كم و ورزش های بدون  ورزش های تحمل وزن 

تحمل وزن گزینه های بهتری هستند.

پیشگیری از شكستگی هیپ در سالمندان
 خطر شكستگی هیپ در سالمندان باید با شناسایی عوامل 
خطرساز بررسی شده و بر اساس آن مداخالت برای بیمار 

صورت پذیرد.
 زنان و مردان سالمندی كه دارای عوامل مرتبط با سبك 
زندگی و سوابق فردی زیر هستند، در معرض خطر شكستگی 

قرار دارند:
 مبتالیان به اختالالت شناختی

 ساكنین خانه سالمندان
 حدت بینایی در حد 0/2

 سابقه افتادن های مكرر یا سقوط همراه با شكستگی
 دیابت نوع 2

 مصرف برخی داروها مانند داروهای ضدتشنج، اپیوئیدها، 
داروهای روانگردان، كورتیكوستروئیدها و ضدآریتمی ها.

 سابقه سیگار كشیدن
 سابقه دررفتگی مادرزادی هیپ

 نمایه توده بدنی پایین
 سابقه سكته مغزی

 استفاده از محافظ هیپ، خطر افتادن را در افرادسالمند 
كاهش نمی دهد. استفاده از آن را در افراد پیر با استخوان بندی 
ظریف، افرادی كه سابقه شكستگی هیپ دارند و كسانی كه 
خطر افتادن آنها باالست )عدم تعادل در راه رفتن، كاهش 

فشار خون وضعیتی( می توان توصیه كرد.
ادامه دارد...

منابع: 
دبیرخانه تحقیق و توسعه سیاست های دانشگاه علوم پزشکی تهران

متابولیسم  و  غدد  پژوهشگاه  استئوپروز  تحقیقات   مرکز 
دانشگاه علوم پزشکی تهران
انجمن پوکی استخوان ایران

شبکه تحقیقات استئوپروز کشوری

راهنمای بالینی استئوپروز )6(
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در ح�ال حاضر، درم�ان جایگزینی هورمون یا 
HRT به عنوان درمان برای اس�تئوپروز مطرح 
نیس�ت. با این ح�ال هنگامی كه صرف�ا با هدف 
پیش�گیری از اس�تئوپروز دوران یائس�گی به كار 
رود، الزم است خطرات استفاده از آن، در برابر 

منافع آن، مورد ارزیابی قرار گیرد


