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  چگونه انجام مي شود؟ )BMD(استخوان سنجش تراكم

  پوكي استخوان و علل آن

 بوده و اناستخو	كند و ويژگي بارز آن كاهش استحكامستئوپروز بيشتر در دوران كهنسالي بروز مييا ا	استخوان پوكي

  دهد. فرد را در معرض خطر شكستگي قرار مي

شود. همچنين ان كم ميبسيار در بدن زن استروژن		زنان بسيار شايع است زيرا در اين دوران يائسگي	اين بيماري در دوران

شود. ستخوان ميا باعث پوكي سيگار	و استعمال دخانيات مانند ويتامين دي	و پروتئين	،كلسيمكمبود مواد معدني مانند

و مصرف  ديابت	و بيماري كوشينگ	،آرتريت روماتوئيد	كاري غدد جنسي،ها مثل پركاري تيروئيد، كمبرخي از بيماري

مثل كم تحركي يا كمبود  عوامل ديگري نيز. گردندروها مثل كورتن نيز در طول زمان باعث پوكي استخوان ميبرخي دا

باعث پوكي  الكل	به اعتياد و وراثتي واملع، 19آي كمتر از امنسبت به وزن دوران جواني يا بي 10٪وزن بيش از 

  استخوان ميشوند.

ل مسج وانسنجش تراكم استخ	معموالً به دنبال يك شكستگي باليني حاد يا انجام آزمايش پوكي استخوان تشخيص

هاي بدن است. در اين روش متداول براي سنجش مقدار تراكم استخوان) BMD(	سنجش تراكم استخوان.شودمي

   گيرند.مي اندازه متر مربعسانتي	استخوان رادر هر مواد معدني	روش كه مقدار وزن

 افراد در معرض خطر

 70و آقايان باالي سن  65ها باالي سن خانم 

 افرادي كه به هر علت داروهاي	كنندمصرف مي كورتيكواستروئيدي . 

 كنندبيماراني كه داروهاي پوك كننده استخوان مصرف مي. 

 بيماران دچار	پركاري تيروئيد. 

  در شرايط زير 50افراد باالي سن: 

 انددرصورتيكه شكستگي قبلي داشته. 
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 بيماري	داشته باشند آرتريت روماتوئيد. 

 والدين آنها	داشته باشند شكستگي مفصل ران. 

 افراد بسيار الغر. 

اه بر دستگ سپس اسكنردر ابتدا بيمار به پشت روي تخت دستگاه دراز مي كشد. نحوه انجام سنجش تراكم استخوان:

سط ز اشعه تواداري روي قسمتي از بدن قرار گرفته و يك منبع اشعه ايكس پرتو را به سمت استخوان هدف مي تاباند. مق

و  جذب كرده تو رااستخوان جذب و مقداري از آن عبور مي كند. هرچه تراكم استخوان بيشتر باشد مقدار بيشتري از پر

س ه به مقياس اشعسد. پرتو دريافتي توسط گيرنده به يك كامپيوتر رفته و در آنجا مقياپرتو كمتري به گيرنده مي ر

  .دگي خاصي ندارددقيقه به طول مي انجامد و نياز به آما 20الي  10. اين اسكن حدود تراكم استخوان تبديل مي شود

  چند توصيه براي جلوگيري از پوكي استخوان

  .ست استفاده كنيدا Dمواد مغذي چون پتاسيم، منيزيم، فسفر، كلسيم و ويتامين از مواد غذايي سالم كه تامين كننده 

  .دقيقه فعاليت ورزشي قوي كننده استخوان مثل پياده روي سريع يا دويدن 30حداقل  ،ورزش كنيد

  .سيگار نكشيد

داراي بيماري  سالگي توصيه مي كنند ولي افرادي كه 55را در آغاز سن  سنجش تراكم استخوان توصيه هابسياري از 

ن ر سنيدهاي خاصي هستند يا مصرف كننده داروهايي هستند كه خطر شكستگي استخوان را افزايش مي دهد بايد 

  .پايين تر انجام دهند

شكستگي  سابقه ن يائسگي يا بااز داروهاي محافظت كننده استخوان استفاده كنيد. خانم ها پس از ستحت نظر پزشك 

  استفاده كنند. طبق دستور پزشك از داروهاي محافظت كننده در سنجش تراكم استخوان -2.5يا با رتبه كمتر از 

  .از افسردگي خود غافل نشويد

  .وزن خود را در حالت سالمت نگه داريد

  .از زمين خوردن اجتناب كنيد

  سنجش تراكم استخوان دارند، كاركنان درماني.مددجوياني كه نياز به انجام گروه هدف: 


