
 



 اپیدمیولوژی و کنترل استئوپروز

 بیماری خاموش



استئوپروز 

 یا معیار انحراف 2/5 میزان به استخوان توده کاهش
 Peak استخوانی توده حداکثر متوسط از بیشتر

Bone Mass دیده سالم و جوان افراد در که جامعه 

  .شود می

استئوپنی 

 متوسط از معیار انحراف 1-2/5 کاهش میزان اگر
  .باشد استخوانی توده حداکثر

 



 انواع استئوپروز

 (:فیزیولوژیک)اولیه 

 ناشی از کمبود استروژن : 1نوع 

 ناشی از روند طبیعی سالخوردگی: 2نوع 

 

 (:  پاتولوژیک)ثانویه 

بدنبال بیماری ها یا مصرف داروها به ویژه 
 گلوکوکورتیکوئیدها



 پاتوفیزیولوژی

 عدم رسیدن به استحکام بهینه استخوان در دوران
 رشد و تکامل

جذب بیش از حد استخوان 

عدم جایگزینی استخوان از دست رفته 

کمبود استروژن 

کمبود کلسیم 

 کمبود ویتامینD 

هیپرپاراتیروئیدی 



 تظاهرات بالینی

است استئوپروز تظاهر مهمترین شکستگی. 

ساعد انتهای و مهره تنه لگن، های شکستگی 
 نظر در استئوپروز اصلی های شکستگی عنوان به

   .شوند می گرفته



عوامل خطر دارای همراهی مستقل با شکستگی 
 های استئوپروتیک

پایین بودن میزان تراکم معدنی استخوان 

سابقه شکستگی به دلیل شکنندگی استخوان 

سن 

سابقه خانوادگی استئوپروز 



 ویژگی های دموگرافیک: عوامل خطرساز 

 سال 65سن باالی 

جنسیت مونث 

 سابقه شکستگی استئوپروتیک در بستگان درجه
 اول

وزن کم 

 



 الگوی زندگی: عوامل خطرساز 

کم تحرکی 

استعمال دخانیات 

مصرف الکل 

 کمبود دریافت کلسیم و ویتامینD 

 



 هیپوگنادیسم: عوامل خطرساز 

سندرم ترنر 

سندرم کالین فلتر 

بی اشتهایی عصبی 

آمنوره هیپوتاالموسی 

هایپرپروالکتینمی 



 اختالالت اندوکرین: عوامل خطرساز 

سندرم کوشینگ 

هایپرپاراتیروئیدی 

تیروتوکسیکوز 

اکرومگالی 

نارسایی آدرنال 

یائسگی زودرس 

 



 اختالالت تغذیه ای و گوارشی: عوامل خطرساز 

سوء تغذیه 

سندرم سوءجذب 

گاسترکتومی 

بیماری های کبدی شدید بویژه سیروز 

 



 اختالالت روماتولوژیک: عوامل خطرساز 

آرتریت روماتوئید 

اسپوندیلیت آنکیلوزان 

 



 اختالالت خونی یا بدخیمی ها: عوامل خطرساز 

مالتیپل میلوما 

لنفوم و لوکمی 

ماستوسیتوز 

هموفیلی 

تاالسمی 

 



 اختالالت وراثتی: عوامل خطرساز 

استئوژنزیس ایمپرفکتا 

سندرم مارفان 

هموکروماتوز 

اختالالت ذخیره ای گلوکز 

پورفیریا 

هموسیستینوریا 

دانلوس-سندرم اهلرز 

 



 داروها: عوامل خطرساز 

گلوکوکورتیکوئیدها 
 مسمومیت با ویتامینD 

فنی توئین 
فنوباربیتال 
هپارین 
مصرف زیاد هورمون های تیروئیدی 
سیکلوسپورین 
داروهای سیتوتوکسیک 
الکل 
لیتیوم 

 
 



 سایر اختالالت: عوامل خطرساز 

COPD   

حاملگی و شیردهی 
اسکولیوز 
دمانس 
مالتیپل اسکلروزیس 
سارکوئیدوز 
آمیلوئیدوز 
هایپرکلسیوریا 
پیوند اعضا 

 



 اپیدمیولوژی 

شیوع زندگی به امید افزایش به توجه با 
 .است افزایش به رو استئوپروز

مسن زنان :گروه پذیرترین آسیب 

بیش استئوپروز المللی بین بنیاد تخمین براساس 
 این از دنیا سراسر زنان از نفر میلیون 200 از

 .برند می رنج بیماری

زنان درصد 35 که شود می زده تخمین 
 یکی در استخوان پوکی دچار یائسه سفیدپوست

 .باشند ساعد انتهای یا کمر لگن، نواحی از



ها خانم بیماری استئوپروز عمومی تصور برخالف 
 دیده ای مالحظه قابل بطور هم مردان در و نیست

  .شود می
معدنی تراکم کاهش در معیار انحراف یک هر با 

 می دوبرابر شکستگی خطر پایه، میزان از استخاون
  .شود

درصد 50 سفیدپوست، سال 50 باالی افراد بین از 
 شکستگی دچار عمر پایان تا مردان درصد 20 و زنان

   .شد خواهند استئوپروتیک
بیشتر برابر 2/2 جنس دو هر در دوم شکستگی خطر 

   .است شکستگی سابقه بدون افراد از



 سابقه مادری شکستگی لگن یک عامل خطر
مهم برای شکستگی لگن در زنان مسن بوده 

 .  است



 اپیدمیولوژی بیماری در ایران

ایران استئوپروز چندمرکزی مطالعه براساس (IMOS) : 

کمر های مهره در استخوان ضعف و پوکی شدت 
 .شد مشاهده ران از بیشتر

6/3 و زنان از درصد 18/7  :کمری ناحیه استئوپروز 
  مردان از درصد

درصد 1/1 و زنان از درصد 4/8 :فمور گردن استئوپروز 
 مردان از

از درصد 0/6 و زنان درصداز 2/2 :لگن ناحیه استئوپروز 
 مردان



باالتر سنین در فمور گردن در استخوان پوکی شیوع 
 سال 60 باالی سن در و یابد می افزایش سرعت به
 .رسد می جامعه افراد درصد 25 از بیش به

ایرانی جمعیت در استخوان معدنی تراکم حداکثر 
 باالتر و غربی یافته توسعه کشورهای جمعیت مشابه

  .بود میانه خاور کشورهای و شرقی آسیای از

دچار افراد از نیمی تقریبا جنسی گروه دو هر در 
   .بودند D ویتامین شدید تا متوسط کمبود

ویتامین کمبود میزان D معنی شکل به بوشهر در 
  .بود مطالعه مورد شهری مناطق سایر از کمتر داری



لگن و فمور گردن ناحیه استئوپروز شیوع بیشترین 
 مردان در کمری های مهره و جنس دو هر در

 زنان کمری های مهره و شیراز شهر به مربوط
  .بود مشهد به مربوط



 DALYمطالعه بار بیماری در ایران بر اساس شاخص 
 2001در سال 

 سال عمر  36026این بیماری موجب اتالف حدود
 :در سال می گردد شامل

32375 سال مربوط به لگن 

3493 سال مربوط به مهره ها 

158 سال مربوط به ساعد 



 پیشگیری و کنترل بیماری

 تغذیه سالم و دریافت کافی کلسیم، ویتامینD  و
 پروتئین

فعالیت ورزشی مناسب 
عدم مصرف دخانیات 
آموزش عمومی 
درمان های دارویی 
انجام غربالگری 
 غنی سازی شیر با ویتامینD   

 ثبت و گزارش دهی موارد شکستگی استئوپروتیک در
 قالب نظام مراقبت



 رسیدن به حداکثر توده استخوانی در کشور ایران
-33سال و برای زنان بین  20-24برای مردان بین 

 . سال اتفاق می افتد 29



 پرتوان باشید


