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رئیس پژوهشـگاه غدد و متابولیسـم دانشـگاه 
علـوم پزشـکی تهـران از ۷۲ هـزار شکسـتگی 
ناشـی از پوکـی اسـتخوان سـاالنه در کشـور 

و مـرگ ۴۲۰۰ نفـر از ایـن تعـداد خبـر داد.
به گزارش سـپید، افشـین اسـتوار در گفت وگو 
بـا ایلنـا، در رابطـه بـا آخریـن وضعیـت پوکـی 
»تراکـم  کـرد:  اظهـار  کشـور  در  اسـتخوان 
اسـتخوان افـراد در بـدو تولـد افزایـش پیـدا 
می کنـد و در سـنین بیـن ۲۵ تـا ۳۰ سـالگی 
بـه حداکثـر تـوده اسـتخوانی می رسـد. تـوده 
و  کودکـی  دوران  تأثیـر  تحـت  اسـتخوانی 
نوجوانی است؛ در عین حال تغذیه نامناسب، 
کـم تحرکـی یـا مـواردی ماننـد آلودگـی هـوا، 
مصـرف سـیگار و مصـرف الـکل می توانـد 
تـوده اسـتخوانی را پایین تـر نگـه  دارد. فـردی 
کـه تـوده اسـتخوانی او در ایـن دوران کم تـر 
رشـد کرده باشـد، این اسـتعداد را دارد که در 
دوران سـالمندی دچار پوکی اسـتخوان شـود.«
یـک  اسـتخوان  پوکـی  »اساسـا  افـزود:  وی 
بیماری سـالمندی اسـت. از سـوی دیگر این 
وضعیت در خانم ها پس از سـن یائسـگی که 
اثـر محافظتـی هورمون هـای جنسـی اسـتروژن 
روی اسـتخوان کـم می شـود، تعـادل بـه نفـع 
تخریـب اسـتخوان تغییـر کـرده و اسـتخوان 
می شـود.  شـکننده  و  تـرد  پـوک،  کم کـم 
مهم تریـن نگرانـی مـا در زمـان پوکی اسـتخوان 
بـا توجـه بـه اینکـه عالئمـی نـدارد، ایـن اسـت 

که اسـتخوان با کم ترین ضربه شکسـته شـود.«
اسـتوار ادامـه داد: »سـه ناحیـه شـایع بـرای 
شکسـتگی اسـتخوان وجـود دارد کـه شـامل 
مـچ دسـت، مهره هـای پشـت گـردن و لگـن 
اسـت. شکسـتگی اسـتخوان لگـن عـوارض 

زیـادی دارد.«
وی با بیان اینکه عوامل خطر پوکی اسـتخوان 
شـبیه عوامـل خطـر دیگـر بیماری هـای واگیـر 
و  کلسـیم  مصـرف  »کمبـود  گفـت:  اسـت، 
پوکـی  تغذیـه ای  از جملـه دالیـل  پروتئیـن 
اسـتخوان اسـت. در صورتی که افراد نتوانند 
لبنیـات بـه انـدازه کافـی مصـرف کننـد احتماال 
دریافت مناسبی از کلسیم و پروتئین نخواهند 

داشت.«
عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه علـوم پزشـکی 
پوکـی  در  دیگـر  »علـت  داد:  ادامـه  تهـران 
اسـتخوان مربـوط بـه ویتامیـنD اسـت، ایـن 
زیـر  خورشـید  نـور  دریافـت  از  ویتامیـن 
پوسـت تشـکیل می شـود. وقتـی بـه انـدازه 
کافی مواجهه با نور خورشـید نداشـته باشـیم 
و بـه دالیلـی همچـون آلودگـی هـوا ایـن نـور 
کاهـش پیـدا کنـد، یـا نـور را از پشـت پنجـره 
دریافـت کنیـم، نـور کافـی دریافـت نکرده ایـم. 
در شـهرها اصـال اجـازه نمی دهیـم کـه نـور 
خورشـید بـه انـدازه کافـی بـه زمیـن برسـد. 
در  زندگـی طوالنـی  و  بلنـد  سـاختمان های 
فضـای بسـته نیـز اجـازه دریافـت کافـی نـور 

را بـه مـا نمی دهـد.«
وی ادامـه داد: »وقتـی ویتامیـنD بـه صـورت 
طبیعـی جـذب نشـود، بایـد بـه صـورت غذایی 
جـذب شـود. منبـع غنـی ویتامیـنD منابـع 
حیوانـی ماننـد لبنیـات، شـیر، تخـم مـرغ و 
گوشـت اسـت یـا اینکـه بایـد مکمـل ویتامیـن
D مصـرف کـرد کـه شـاید هـم آخریـن توصیه 
باشـد و تقریبا برای کسـانی اسـت که کمبود 
ایـن ویتامیـن را دارنـد. بـرای افـرادی که چنین 
کمبـودی ندارنـد، تقریبـا مصـرف ایـن مکمـل 

کار بیهوده ای اسـت.«
اسـتوار تصریح کرد: »نسـبت قابل توجهی از 
مـردم کمبـود ویتامیـنD دارنـد، در مطالعـات 
مختلف این نسـبت بسـیار متفاوت اسـت، به 
طـور مثـال در برخـی از مطالعـات در مناطـق 
شـهری مشـاهده شـده اسـت کـه بـاالی ۸۰ 
درصـد جمعیـت ایـن کمبـود را دارنـد. البتـه 
چالش هایـی نیـز در برخـی مطالعـات وجـود 
دارد کـه گاه نتایـج آن هـا را نامعتبـر می کنـد، 
بـا ایـن حـال در جایـی ماننـد تهـران قابـل 
درک اسـت که افراد کمبود ویتامینD داشـته 
باشـند. همانطـور کـه گفتـه شـد بـرای ایـن 
افـراد مکمل هـای ویتامیـنD وجـود دارد کـه 

می تواننـد مصـرف کننـد.«
وی در ادامه با بیان اینکه پوکی استخوان حتی 
نوع شـدید آن درمان دارد، گفت: »خانم های 
بـاالی ۵۰ سـال و خانم هـای پـس از سـن 
سـنجش  بایـد  فرصـت  اولیـن  در  یائسـگی 
تراکم اسـتخوان انجام دهند. تشـخیص پوکی 
اسـتخوان تنهـا بـا سـنجش تراکـم اسـتخوان 
انجام می شـود. اگر به وسـیله سـنجش تراکم 
اسـتخوان، پوکی اسـتخوان تشـخیص داده شـد 

حتمـا بایـد فـرد تحـت درمـان قـرار بگیـرد.«
اسـتوار ادامه داد: »بیش از ۸۰ درصد افرادی 
کـه درمـان خـود را آغـاز می کننـد، متأسـفانه 
درمـان خـود را ادامـه نمی دهنـد و زیـر یکسـال 
درمـان خـود را قطـع می کننـد. رژیـم درمانـی 
پوکـی اسـتخوان بیـن سـه تـا پنـج سـال اسـت 
و در ایـن زمـان فـرد بایـد دارو دریافـت کنـد. 
چنانچـه ایـن دوره درمانـی بـه طـور کامل انجام 
نشـود نـه تنهـا فایـده ای نخواهـد داشـت، بلکه 

ممکن اسـت خطر شکسـتگی نیز وجود داشـته 
باشـد. مشـکلی که االن وجود دارد این اسـت 
کـه علی رغـم آگاهـی مـردم در مـورد پوکـی 

اسـتخوان، درمـان خـود را ادامـه نمی دهنـد.«
وی همچنیـن در مـورد میـزان شـیوع پوکـی 
اسـتخوان نیـز گفـت: »در حـال انجـام یـک 
مطالعـه کشـوری هسـتیم و اکنـون در مراحـل 
پایانی آن هسـتیم تا در کل کشـور آمار پایانی 
آن را دریابیـم. در مطالعـات دیگـری کـه انجـام 
دادیـم دریافتیـم کـه در افـراد بـاالی ۶۰ سـال، 
۴۲ درصد افراد پوکی اسـتخوان داشـتند. این 
میـزان در بانـوان ۶۵ درصـد و در آقایـان ایـن 
میـزان ۲۵ درصـد اسـت. در افـرادی بـاالی 
۷۵ سـال، میـزان شـیوع پوکـی اسـتخوان در 

خانم هـا، بـاالی ۸۰ درصـد اسـت.«
رئیس پژوهشـگاه غدد و متابولیسـم ادامه داد: 
»در حـال حاضـر بـا رشـد جمعیـت سـالمندی 
مواجـه هسـتیم، نزدیـک ۱۲ درصـد جمعیـت 
کشـور بـاالی ۶۰ سـال اسـت و تـا ۱۰ سـال 
دیگـر بـه ۲۰ درصـد می رسـد. ایـران یکـی 
از سـریعترین رشـدهای جمعیـت سـالمندی 
را دارد و بیمـاری ماننـد پوکـی اسـتخوان و 
شکسـتگی آن بسـیار اهمیـت پیـدا می کنـد و 
عوارض آن هم شـدید اسـت. سـاالنه نزدیک 
۱۷۲ هزار شکسـتگی ناشـی از پوکی اسـتخوان 
در کشـور اتفـاق می افتـد و حـدود ۴ هـزار و 
۲۰۰ نفـر نیـز بـه دلیـل شکسـتگی جـان خـود 

را از دسـت می دهنـد.«
وی افـزود: »شکسـتگی لگـن شـدیدترین نـوع 
شکسـتگی بـوده و در ۸۰ درصـد مـوارد فـرد 
دیگـر بـه وضعیـت سـابق خـود از نظـر تحـرک 
و فعالیت هـای روزانـه بـاز نمی گـردد و در ۵۰ 
درصـد مـوارد بـه عصـا یـا کمـک افـراد نیـاز 
پیـدا می کنـد. ۲۰ تـا ۵۰ درصـد مـوارد هـم 
در سـال اول شکسـتگی لگـن فـوت می کننـد. 
ایـن تعـداد فـوت ناشـی از شکسـتگی از همـه 
سـرطان های مخصـوص زنـان بیشـتر اسـت. 
حـال وقتـی جمعیـت سـالمند در حـال افزایش 
اسـت اگـر بـه ایـن موضوعـات توجـه نکنیـم 
بـا مشـکل بسـیار زیـادی در آینـده مواجـه 

خواهیم شـد.«

۱۷۲ هزار شکستگی ناشی از پوکی استخوان در سال و مرگ ۴۲۰۰ نفر
D تاثیر آلودگی هوا در کمبود ویتامین

رئیس پژوهشگاه غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران مطرح کرد

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو مطرح کرد

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان 
غذا و دارو گفت: »عرضه انواع آنتی بیوتیک 
و ایبوپروفن در داروخانه های سطح شهر در 
یک ماه گذشته بیش از 2 برابر شده است.«
در  پیکانپور  محمد  سپید،  گزارش  به 
گفت وگو با مهر اظهار داشت: »در رابطه 
با تأمین سوسپانسیون های آنتی بیوتیک در 
بازار، عالوه بر افزایش واردات به عنوان 
مکملی برای تأمین بازار، تولیدات داخلی 
نیز افزایش چشمگیری پیدا کرده است.«

وی افزود: »در مهر ماه امسال 4.۵ میلیون 
واحد سوسپانسیون آنتی بیوتیک روانه بازار 
 8.۵ به   1401 آبان  در  این عدد  که  شده 
میلیون واحد رسیده است که تأمین از هر 
دو مسیر تا اشباع بازار ادامه خواهد داشت.«
پیکانپور ادامه داد: »شربت و سوسپانسیون 
استامینوفن هم در مهرماه 1.۵ میلیون واحد 
روانه بازار شده بود که این رقم در آبان 

1401 به 6 میلیون واحد رسید.«
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان 

عرضه  و  »تولید  کرد:  تاکید  دارو  و  غذا 
 300 مهرماه  در  ایبوپروفن  سوسپانسیون 
هزار واحد بوده که در آبان 1401 به 2.4 

میلیون واحد افزایش یافته است.«
تولیدکنندگان  همت  »با  افزود:  پیکانپور 
مابقی  تأمین،  زنجیره  عوامل  همکاری  و 
اقالم دارویی هم به همین ترتیب در حال 
افزایش تولید و عرضه به بازار هستند و 
داروخانه ها  قفسه  در  زودی  به  آن  آثار 

قابل مشاهده خواهد بود.«

افزایش ۲ برابری عرضه آنتی بیوتیک و ایبوپروفن


