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  1380بار بيماري استئوپروز درايران در سال 
  

  .M.D.(1(سلطاني اكبر ، 2).M.D(محمدي مژگان ، 1).M.D(ابوالحسني فريد 
 .، تهران، ايرانتهرانو خدمات بهداشتي، درماني ريز و متابوليسم، دانشگاه علوم پزشكي  استاديار، مركز تحقيقات غدد درون -1

و خدمات بهداشتي، درماني تهران، ريز و متابوليسم، دانشگاه علوم پزشكي  ، مركز تحقيقات غدد درونريز فوق تخصص بيماريهاي غدد درون -2
 .تهران، ايران

  
  
  
  

 ناتواني  و از كارافتادگي باعث افزايش نسبي خطر مرگ در             عالوه بر  ترين بيماري متابوليك استخوان است و       استئوپروز شايع  :مقدمه
ربي، يـك مـسألة   غكه استئوپروز، نظير كشورهاي   در ايران شواهد كافي در مورد اين. شود  ناشي از آن مي   هاي مبتاليان به شكستگي  

ايـن   .ريز و متابوليسم قـرار گرفـت         است موجود نبود و لذا انجام اين مطالعه در دستور كار مركز تحقيقات غدد درون               سالمت عمومي 
   . در ايران انجام شد1380 بار استئوپروز در سال  با هدف برآوردمطالعه

هـاي حاصـل از ثبـت حـوادث توسـط وزارت              هاي مطالعة مركز تحقيقات غدد در مـورد تـراكم اسـتخوان، داده               از داده  :هاروشمواد و   
هـاي قابـل      مطالعات انجام شده در ساير جوامع در مورد خطر مـرگ بيمـاران پـس از وقـوع شكـستگي                     و  استان كشور  9بهداشت در   

هاي قابل انتساب به اسـتئوپروز       بروز شكستگي   براي محاسبه بار بيماري، ابتدا شيوع استئوپروز،       .پروز استفاده شد  انتساب به استئو  
ي، دورة ابتال به هر شكستگي برآورد و با اسـتفاده از            ژهاي اپيدميولو   با استفاده از مدل   .  نسبي مرگ ناشي از آنها برآورد شد       خطرو  

هـاي قابـل      بـراي شكـستگي    DALYsهـا، شـاخص       هاي مشابه در مطالعة بار جهـاني بيمـاري          وانيوزن ناتواني اختصاص يافته به نات     
  . محاسبه شد) مهره، هيپ وساعد(انتساب به استئوپروز 

 سـال  121 سال و شكستگي ساعد   1269 سال، شكستگي مهره     15880هاي از دست رفته ناشي از شكستگي لگن در زنان              سال :نتايج
 سـال و شكـستگي سـاعد        2225شكستگي مهره     سال، 16495هاي از دست رفته ناشي از شكستگي لگن           ان، سال ددر مر . به دست آمد  

 محاسـبه  1380 سـال در جمعيـت ايـران در سـال     36026هاي از دست رفتة ناشـي از اسـتئوپروز    مجموع سال.  سال به دست آمد 37
بيشترين علت باال بودن بار اسـتئوپروز در مـردان افـزايش    . بود سال متعلق به زنان 17270 سال متعلق به مردان و  18757گرديد كه   

در هـر دو جـنس شكـستگي لگـن بيـشترين تعـداد را بـه خـود         . اسـت  لگـن و مهـره در مـردان    هاي خطر نسبي مرگ بعد از شكستگي    
 لگن  يها  گيتر از شكس  كمت  شكستگي مهره در مردان بيش از زنان و در هر دو جنس            در منبع دادة مورد استفاده،    . اختصاص داده بود  

  .و ساعد ثبت شده بود
بايد . هاي به كار گرفته شده در اين مطالعه حاكي از بروز كمتر شكستگي هيپ در ايران نسبت به ساير جوامع است                       داده :گيري  نتيجه

هاي احتمالي   و تفاوتن در جمعيت ايرا)BMD(  تراكم معدني استخوان باالتر بودن نسبي،تر اين شكستگي به منظور توجيه بروز پايين
   .جامعة ايراني با جوامع ديگر را از نظر ساير عوامل مؤثر بر شكستگي هيپ، نظيـر محـيط و سـبك زنـدگي، مـورد بررسـي قـرار داد                             

 يتـر   بايست مطالعات كامل    هاي قابل انتساب به استئوپروز در ايران، مي        هاي موجود در خصوص شكستگي     با توجه به محدوديت داده    
  .تر از ابعاد اين مشكل سالمتي انجام شود يابي به تصويري شفاف زمينه به منظور دست اين در

  

  . استئوپروز، بار بيماري، و شكستگي استخوان  :گل واژگان
  

بيمارستان دكتر شريعتي، خيابان كارگر  طبقه پنجم،، مركز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسمدكتر فريد ابوالحسني، :  مكاتبهآدرس
  .، تهران، ايراناليشم

 abolhassanif@sina.tums.ac.ir :پست الكترونيك
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