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Hướng dẫn Loãng xương Quốc gia của Anh 

(NOGG) đã xuất bản hướng dẫn mới về đánh 

giá và quản lý loãng xương và ngăn ngừa gãy 

xương ở phụ nữ sau mãn kinh và nam giới từ 50 

tuổi trở lên. Những khuyến cáo chính của 

hướng dẫn bao gồm: 

Khuyến cáo về đánh giá nguy cơ gãy xương: 

Tiến hành đánh giá nguy cơ gãy xương dựa 

trên thang điểm FRAX (Fracture Risk 

Assessment Tool). 

 Đo mật độ xương (BMD) ở những người có 

nguy cơ gãy xương trung bình bằng FRAX để 

ước tính nguy cơ gãy xương trong 10 năm. 

 Đo BMD ở những người có nguy cơ gãy 

xương cao và rất cao bằng FRAX để lựa chọn 

thuốc và chiến lược theo dõi BMD. 

 Sử dụng các xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh 

để tìm gãy xương sống ở những người bị 

đau lưng cấp tính khởi phát có các yếu tố 

nguy cơ gây loãng xương và/hoặc ở những 

người có tiền sử giảm chiều cao ≥ 4cm, gù 

vẹo cột sống, điều trị glucocorticoid đường 

uống kéo dài gần đây hoặc T-score ≤-2,5. 

 Đánh giá nguy cơ té ngã ở những bệnh nhân 

bị loãng xương và/hoặc dễ gãy xương và 

hướng dẫn chế độ luyện tập để cải thiện khả 

năng giữ thăng bằng và sức mạnh cơ bắp. 

Khuyến cáo về phác đồ điều trị bằng thuốc để 

ngăn ngừa gãy xương: 

 Khuyến nghị điều trị bằng thuốc cho những 

người có nguy cơ gãy xương cao và rất cao. 

 Nếu không thực hiện được đo BMD, dựa 

trên thang điểm FRAX để cân nhắc điều trị. 

 Bắt đầu điều trị ngay sau khi xảy ra gãy 

xương ở bệnh nhân loãng xương, vì nguy cơ 

tái gãy rất cao. 

 Cân nhắc chuyển bệnh nhân có nguy cơ rất 

cao đến chuyên khoa loãng xương, để đánh 

giá và xem xét điều trị bằng đường tiêm (một 

số có thể cần điều trị đầu tay bằng thuốc 

đồng hóa, đặc biệt nếu gãy nhiều đốt sống). 

Chỉ định chuyển tuyến chuyên khoa bao gồm 

có các yếu tố nguy cơ quan trọng, như gãy 

đốt sống gần đây [trong vòng 2 năm qua], 

gãy ≥2 đốt sống, T-Score ≤-3,5, điều trị bằng 

glucocorticoid liều cao [≥7,5 mg/ngày 

prednisolone hoặc tương đương trên 3 

tháng].  

 Ở những bệnh nhân khác có chỉ định điều 

trị, xem xét liệu pháp chống tiêu xương bằng 

bisphosphonat đường uống (alendronat hoặc 

risedronat) hoặc zoledronat tiêm tĩnh mạch. 

 Xem xét các lựa chọn điều trị thay thế nếu 

các bisphosphonat đầu tay không phù hợp 

hoặc không dung nạp; denosumab, 

ibandronat, liệu pháp thay thế hormon, 

raloxifen hoặc strontium ranelat. 

Khuyến cáo về theo dõi điều trị: 

 Thường xuyên xem xét mức độ dung nạp và 

tuân thủ của bệnh nhân đối với các phương 

pháp điều trị bằng thuốc uống. 

 Lập kế hoạch điều trị bằng bisphosphonat 

uống trong ít nhất 5 năm, hoặc 

bisphosphonat tiêm tĩnh mạch trong ít nhất 

3 năm, sau đó đánh giá lại nguy cơ gãy 

xương. Thời gian điều trị lâu hơn sẽ cần 

thiết với những người lớn tuổi (≥70 tuổi), bị 

gãy xương hông hoặc đốt sống, đang sử 

dụng glucocorticoid đường uống liều cao 

[≥7,5 mg/ngày prednisolon hoặc tương 

đương trong 3 tháng], hoặc bị gãy xương 

trong thời gian điều trị loãng xương. Ở 

những bệnh nhân có nguy cơ thấp hơn, có 

thể tạm dừng điều trị từ 18 đến 36 tháng sau 

5 năm dùng bisphosphonat uống hoặc sau 3 

năm bisphosphonat tiêm tĩnh mạch). 

 Đánh giá lại nguy cơ gãy xương sau bất kỳ 

biến cố gãy xương mới nào. 

 Đánh giá lại nguy cơ gãy xương sau 18 tháng 

đến 3 năm tạm dừng điều trị bằng thuốc. 

Khuyến cáo về lối sống và chế độ ăn uống: 

 Khuyến nghị một chế độ ăn uống lành mạnh, 

cân bằng, uống rượu điều độ và tránh hút 

thuốc lá. Đảm bảo một chế độ ăn uống đủ 

canxi và vitamin D và bổ sung khi cần thiết. 

 Khuyến khích kết hợp các bài tập thể dục 

nâng cao sức chịu lực và tăng cường cơ bắp 

thường xuyên. 
Nguồn: NOGG 2022: Clinical guideline for the prevention 

and treatment of osteoporosis 
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