
توسعه  منجر به کاهشتوسعه اقتصادی بروز می کند در حالیکه عوارض آن افزایش استئوپروز بیماری که با 

 می گردداقتصادی کشور ها 

  استئوپروز بیماری است که در آن دانسیته و کیفیت استخوان کاهش پیدا می کند ومنجر به ضعف اسکلتی

بازو می و  مهره های ستون فقرات مچ هیپ لگن شده شده و باعث افزایش احتمال شکستگی به خصوص در

 گردد 

  استئوپروز و شکستگی هایی پاتولوژیک مرتبط با آن علت عمده و مهمی برای موتالیتی و موربیتدیتی

 هستند 

  در استئوپروز حتی به نسبت دیابت ، سکته قلبی و کانسر برست بیشتر منجر به  بستری شدن در بیمارستان

 می گردد  سال  54زنان باالی 

 شواهد.درست نیست  استبوده و در کشور های شرقی کمیاب شایع در غرب که پوکی استخوان به این باور 

همانطور  شد نشان میدهد که با رشد پدیده شهرنشینی شکستگی هیپ درکشور های آسیایی شایع خواهد

برابر  0تا 2سال گذشته  03سیایی در طی شرق دور آکه  بروز شکستگی هیپ در بسیاری از کشور های 

با در مطالعات چند ملیتی که بین چند کشور آسیایی انجام گردیده است مشخص شد که )شده است 

افزایش و رشد توسعه اقتصادی بروز شکستگی هیپ بیشتر شده است بدین معنی که بروز شکستگی هیپ 

ریکایی شده ودر تایلند و مالزی به ترتیب دوسوم در کشور های سنگاپور و هنگ کنگ مانند سفیدپوستان آم

 (و یک دوم آمریکایی ها  شده است

 حال در سرعت به  نیز منطقهو  آسیا جمعیت و است استخوان پوکی برای خطر عامل مهمترین ، باال سن 

 هم اکنون و در سالهای آتی  جمعیت سالمندان در آسیا ،افزایش با توجه به بدین ترتیب است  شدن پیر

 سالمتی تظاهر کرده و خواهد کردمشکل به صورت یک  پوکی استخوان

   معرض خطر در  شناسایی ودرمان بیمارانبا توجه به بار بیماری و هزینه های درمان عوارض آن

 و حتی الزم است مقرون به صرفه  بسیار  های استئوپروتیکشکستگی

  1) پوکی استخوان قابل توجه هستنددرمان  نشان داده است که هزینه هایمطالعات در کشورهای مختلف% 

علت بستری  ترین  شکستگی لگن عمدهو  (  یمقاله منتشر نشده هنگ کنگ – از کل هزینه بیمارستانی

 شدن در افراد مسن است 

 و خواهد شد  چالش عمده در آسیا در دهه های آیندهاستئوپروتیک  شواهد فوق موید آن است که شکستگی

 بیماران درمان و زودرس تشخیص ، لگن شکستگی و استخوان پوکی به مربوط باالی های هزینه به توجه با

در هند چراکه هزینه های درمان آن بر دوش مردم ودولت ها بسیار سنگین است) مثال  است حیاتی خطر پر

 ی جهت پوشش بیمه درمانی خصوصی یا دولت، تنها اقلیتی از مردم به یکی از کشور های منطقه ، به عنوان 

این به وتیک دسترسی دارند رهای استئوپهزینه های شکستگی و پرداخت بستری شدن در بیمارستان 



سنگین درمان را  هزینه هایشخصا باید عوارض بیماری استئوپروز معنی این که بسیاری از افراد مبتال به 

 (ماند بباقی  درمان نشده بپردازند ویا 

 0 از مورد یک تنها شود می زده تخمین ؛ است ای شده کمترشناخته بیماری یک استئوپروز حال عین رد 

 شودمی داده تشخیص بیماران بین در مهره شکستگی مورد

 تکنولوژی DXA گرفته نظر در استخوان دانسیته گیری یی تشخیص اندازه طال که به عنوان  استاندارد 

 قابل آسانی بهآنکه  ضمن  بنابراین  نیست دسترس در ای گسترده طور به و است گران نسبتا است شده

 DXA از محدودی تعداد کشورهای بیشتر نمی باشد .در آسیایی توسعه حال در یاکثر کشورها در دسترس

برای جمعیتی   DXAانجام اسکن بوده که بازهم بدلیل هزینه باالی  شهری مناطق درکه عمدتا وجود دارد 

آگاهی نه  و  احتمال آنکه جمعیت روستایی نیزمد متوسطی دارند مقروت به صرفه نیست رآداز جامعه که 

 الزم و نه دسترسی مالی و فیزیکی به خدمات پاراکلینیکی درمانی را داشته باشد، زیاد است

  دربسیاری از کشور های منطقه جمعیت بسیاری از مردم در روستا زندگی می کنند ؛ جایی که از طرف

درمان شکستگی ها به صورت سنتی و به شیوه نگهدارنده انجام می گردد در حالی که بسیاری از این 

 شکستگی ها  احتیاج به درمان جراحی دارند 

 و ، قبل از آنکه بیماران در معرض خطر   بیماری  امنگر اهمیت تشخیص و درمان بهنگتمامی این عوامل بیا

 ؛ می باشد و هزینه ای سنگین درمان آن شوند دچار عوارض بیماری ن دولت ها آمتعاقب 

  از طرف دیگر با توجه به هزینه بربودن تشخیص بیماری و ماهیت مولتی فاکتوریال  آن که عوامل خطر بروز

سالم هستند ؛ به نظر می رسد اولویت بندی سرمایه گذاری بودجه  آن بسیار وابسته به رعایت شیوه زندگی

 بخش سالمت جهت پیشگیری از بروز وسپس تشخیص و درمان آن مقرون به صرفه تر باشد 

 تعین بار و شیوع "پیگیری هایی برای انجام طرح های تحقیقاتی  1033راستا در ایران نیز از سال  ندر همی

اطالعات مورد نیاز جهت زیر ساخت و  بررسی وضعیت بیماری در کشور ؛ ضمنانجام گردید تا  "بیماری

 برای پیشگیری و کنترل بیماری بدست آید برنامه ریزی 

 از ناشی رفته دست از های سال مجموع در "( 1033 سال در) بیماری بار تعیین مطالعه" اساس بر 

( زنان به متعلق آن سال 13233 و مردان به متعلق آن سال13343) شده محاسبه سال 02323  استئوپروز

.  است بوده مردان در هاشکستگی از ناشی میر و مرگ  بودن ؛بیشتر مردان  در بیماری بار افزایش دلیل که

 سال در( ران استخوان سر)  لگن شکستگی از ناشی ومیر مرگ میزان غربی های کشور مطالعات براساس)

 ( رسدمی %23 حدود به مسن، افراد در شکستگی، از بعد اول

  ) با توجه به ماهیت عوامل خطر بیماری  که دو دسته غیرقابل کنترل )مانند افزایش سن ، جنس زن ، نژاد

و عدم رعایت تغذیه سالم ، عدم فعالیت فیزیکی مناسب و مصرف سیگار و  Dو قابل کنترل )کمبود ویتامین 

اولویت  "مطابق با رعایت رسالتوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هم اکنون الکل و... (  هستند 

 برنامه ریزی  برای ادامه  اجرای طرح پیشگیری و کنترل استئوپروز با هدف  "پیشگیری بر درمان 

 *پیشگیری ، کاهش و تاخیر در بروز استئوپروز  



 *تشخیص بهنگام ودرمان بیماری 

 را در دستور کار دارد 


