
مراقبت برای مریضانی که دواهای ضد پوکی 
استخوان (bisphosphonates) مصرف می کنند

داکتر تان ممکن است دوا های ضد پوکی استخوان جهت تحت کنترل درآوردن مریضی پوکی 
استخوان برایتان تجویز کند. این دوا پیشرفت مریضی را محدود نموده و از شکستن استخوان 

جلوگیری می کند، مگر ممکن است باالی دهن تان تاثیراتی وارد کند. 

چقدر امکان دارد که بخاطر استفاده از دوا های ضد پوکی 
استخوان دچار مشکالت شوم؟

معموالً مصرف دوا های ضد پوکی استخوان باعث ایجاد مشکالت 
نمی شود، مگر مانند تمام دوا ها احتمال بروز مشکل مربوط می 

شود به حاالت شخصی شما.

بطور اوسط، صرف %1 مریضانی که از تابلیت های ضد پوکی 
استخوان مصرف می کنند، دچار اختالالت بعد از عملیات می شوند. 

اما استفاده از پیچکاری های ضد پوکی استخوان، احتمال بروز 
اختالالت بعد از عملیات را بیشتر می سازد. 

این دوا چه تاثیراتی باالی دهن من می گذارد؟
یکی از عوارض جانبی نادر مربوط به مصرف دوا های ضد 

پوکی استخوان مشکل عدم جریان خون در استخوان االشه 
)استیونکروسیس( است که بنام (BRONJ) یاد می شود.

BRONJ اکثراً بعد از جراحی دهن اتفاق می افتد و قسمتی از 
استخوان االشه در قسمت بیره برهنه می گردد. 

این اتفاق ممکن است در مواقع غیرجراحی دهن نیز اتفاق افتد، 
مگر احتمال وقوع آن خیلی کم است.

برای کسب معلومات بیشتر راجع به بیماری پوکی استخوان، 
 لطفاً به ویب سایت ذیل مراجعه کنید:

 www.osteoporosis.org.au

 چه کار هایی برای جلوگیری BRONJ کمک 
می کند؟

هدایات قبل از جراحی دندان داکتر دندان تانرا رعایت کنید.
در زمان التیام یافتن دهن تان، دندانهای مصنوعی تانرا 

نپوشید زیرا امکان دارد که زخم دهن را تشدید کند.

و فراموش نکنید که نزد یک متخصص دندان مرتباً برای معاینه 
شدن بروید.

چگونه بفهمم که دچار BRONJ شده ام؟ 
عالیم ابتال به BRONJ عبارت اند از – برهنگی استخوان، درد، 

ورم، ذایقه بد و بی حسی.

اگر از سبب عالیم فوق رنج می برید یا در صورت داشتن هرگونه 
 The Royal Dental Hospital of Melbourne نگرانی، لطفاً با

به تیلفون نمبر 1000 9341 (03) زنگ بزنید و ترتیبات قرار 
مالقات با یک متخصص دندان را اتخاذ کنید. 

در بعضی موارد، تجویز یک دوره جدید انتی بیوتیک و مقداری 
دوای مسکن ممکن است مؤثر واقع گردد.

برای پیدا کردن نزدیکترین کلینیک محلی 
 www.dhsv.org.au تان از ویب سایت

دیدن نمائید

برای کسب معلومات بیشتر به تیلفون نمبر 
1000 9341 (03) تماس بگیرید


