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چکيده
مقدمه
پوکي استخوان یا استئوپروز شایعترین بيماري بافت استخواني است که با کاهش تراکم استخوان و از دستت
رفتن کيفيت ریزساختاري آن شناخته ميشود .اهميت پوکي استخوان در شکستگي ناشي از آنکته معمتوً
اولين عالمت بيماري نيز است نمود پيدا ميکند .پوکي استخوان قابلپيشگيري و درمان است ولي ازآنجاکته
تا زمان شکستگي عالمت هشداردهندها ي وجتود نتدارد ،تعتداد کمتي از افتراد در زمتان مناست تشتخي
دادهشده و درمان ميشوند .در ایران نيز در دهه اخير این بيماري بهعنوان چالش بهداشتتي شتناختهشتده و
مطالعات زیادي در حال انجام است ولي شکاف اطالعاتي در برخي از شهرستانها ،گتروههتاي ستني و اقتوام
وجود دارد .به همين علت نقشه استئوپروز به عنوان نقطه آغازین براي فهم بهتر شيوع درجات مختلف پوکي
استخوان و عوامل مؤثر بر آن در سراسر ایران حائز اهميت است.
روششناسي
در این گزارش مبتني بر شواهد تالش شده است تا شيوع استئوپروز در ایران بتر استام مطالعتات کشتوري
مبتني بر جمعيت انجامشده در شهرها و همچنين روستاها برآورد شود .درواقتع ایتن فتاز یعنتي جمتعآوري
اطالعات در قال مرور نظاممند انجام شده است.
يافتهها
اولين مطالعات کشوري در رابطه با استئوپروز و عوامل خطر آن مربوط بته مطالعته Iranian Multi ( IMOS

 )Center Osteoporosis Studyاست که در سه فاز انجام شده است .در فاز اول در سال  18-13در شهرهاي
تهران ،تبریز ،مشهد ،شيراز و بوشهر در زنان و مردان بين  08-08سال انجام شد  1/1درصد افراد مبتتال بته
استئوپروز و  31/1درصد آنها مبتال به استئوپني بودند .فاز دوم در سال  3111-3111در شتهرهاي یتزد و
ساري انجام شد و فاز سوم بررسي ستالمت استتخوان در ستال  3138در شتهرهاي ارا و ستنندص صتورت
گرفت .در فاز سوم مطالعه  10/6درصد افراد موردمطالعه مبتال به درجات مختلف کمبود ویتامين د بودنتد و
 38/6درصد آنها از بيماري استئوپروز رنج ميبردند.
شيوع پوکي استخوان در نقاط مختلف جهان ،با توجه به افزایش قابلتوجه در طول عمر افراد ستير صتعودي
دارد .بر اسام برآورد اخير ،بيش از  088ميليون زن در سراسر جهان از استئوپروز رنج متيبرنتد .بتر استام
معيار سازمان جهاني بهداشتت حتدود  00ميليتون زن و  11ميليتون مترد بتين ستنين  18-11ستالگي در
کشورهاي عضو اتحادیه اروپا مبتال به استئوپروز هستند (آمار سال  .)0838پيشبيني ميشود با توجه به نرخ

افزایش جمعيت در این اتحادیه تعداد مبتالیان به استئوپروز  00/1ميليون نفر در سال  0838بتا  01درصتد
افزایش به  11/3ميليون نفر در سال  0801برسد.
بحث و نتيجهگيري
با توجه به نقش عوامل ژنتيکي و جغرافيایي در بروز استئوپروز به نظر ميرسد تهيته و تتدوین نقشته جتامع
کشوري استئوپروز ميتواند به سياستگذاران در اتخاذ برنامههاي پيشگيري و درماني با توجه به شرایط هتر
منطقه کمك نماید .این نقشه همچنين به آنها براي اولویتبندي اقتدامات ًزم و موردنيتاز جامعته کمتك
ميکند.
كليدواژه :استئوپروز ،حمایتطلبي ،پيشگيري ،نقشه جامع کشوري ،ایران.

