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شيوع استئوپروز در شهر مشهد
رضا رجبيان * ،MD 1پروين اليق  ، MD2محمد جواد پريزاده ، MD3باقر الريجانيMD4
 1استاد بيماريهاي غدد مترشحه داخلي 2 ،استاديار بيماريهاي غدد مترشحه داخلي ،بيمارستان امام رضا (ع) –
 3دانشيار بيماريهاي اطفال  4 ،استاد بيماريهاي غدد مترشحه داخلي ،دانشگاه علوم پزشکي تهرا ن
تاريخ دريافت  - 44/ 2/22 :تاريخ پذيرش 48 / 4/2:
خالصه
مقدمه :استئوپرز شايعترين بيماري متابوليک استخوان است که با کاهش تراکم معدني استخوان و افزايش بروز
شکستگي هاي ناشي از آن و بروز مشکالت اقتصادي ،اجتماعي و فردي قابل توجه همراه است .هدف از اين
مطالعه که بخشي از مطالعه کشوري استئوپرز در ايران است تعيين شيوع استئوپني و استئوپرز در شهر مشهد
تعيين ارتباط بين تراکم م عدني استخوان در نواحي مختلف اسک لت و نيز ارتباط بين تراکم معدني استخوان با قد،
وزن ،سن و شاخص توده بدني ( )BMIبوده است.
روش کار :در اين مطالعه توصيفی 1223 ،نفر از ساکنين شهر مشهد در محدوده سني  22 – 97سال و به
روش خوشه اي  -تصادفي انتخاب شده بودند در سالهای  1397 - 42مورد مطالعه قرار گرفتند .کساني که بر
اساس شرح حال و معاينه باليني سابقه اي از بيماري شناخته شده موثر بر استخوان داش ته يا از داروهاي موثر
بر تراکم معدني استخوان استفاده مي کردند از مطالعه خارج شدند .جهت تراکم سنجي استخوان از دستگاه
(  IQ- DPX) LUNARو جهت تفسير نتايج تراکم سنجي از معيارهاي  WHOاستفاده شد  .مشخصات فردی ،نتايج
تراکم سنجی و آزمايشات در پرسشنامه ای جمع آوری گرديد  .تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آمار توصيفی
و جداول توزيع فراوانی و نرم افزار ( SPSS )11 / 8انجام و  <p 2 /28به عنوان معني دار در نظر گرف ته شد .
نتايج :ميانگين سني افراد  42/ 22±12 /99سال ،ميانگين قد  189/ 11±9 / 11سانتي متر ،ميانگين وزن
 17/11±12 / 24کيلوگرم و ميانگين شاخص توده بدني  29 / 43±4 / 4بود .ميانگين سني مردان و زنان تفاوت معني
داري نداشت .در حالي که ميانگين قد ،وزن و شاخص تود ه بدني در زنان و مردان تفاوت معني داري نشان مي
داد .بررسي رابطه بين تراکم معدني استخوان در ستون فقرات و ناحيه گردن فمور ارتباط مثبت معني داري را
بين آنها نشان داد و ضريب همبستگي بين مقادير تراکم معدني استخوان در محلهاي مختلف اسکلت در حدود
 2 /9محاسبه گرديد .بين قد و تراکم معدني استخوان در ستون فقرات و گردن فمور و نيز وزن و تراکم معدني
استخوان در اين نواحي ارتباط مثبت معني داري ديده شد  .بين سن و تراکم استخوان ارتباط منفي معني داري
مشاهده گرديد  .بين شاخص توده بدني و تراکم تراکم استخوان نيز ارتباط مثبت معني داري وجود داشت .
شيوع استئوپني و استئوپروز با استفاده از مرجع زنان آمريکائي  -اروپائي بيشتر از شيوع آنها با استفاده از مرجع
زنان مشهدي بود که اهم يت استفاده از جمعيت مرجع مربوط منطقه مورد نظر را نشان مي دهد  .شيوع کلي
استئوپني و استئوپروز در مشهد به ترتيب % 41/ 4و  % 12 / 1محاسبه گرديد .
نتيجه گيري :استئوپروز يک مشکل بهداشتي مهم در شهر مشهد است  .لذا اقدامات پيشگيرانه نظير تغذ يه
صحيح ،دريافت کافي کلسيم و ويتامين  Dو تغيير شيوه زندگي توصيه مي شود .به دليل مشکالتي که در
راستاي تشخيص و درمان بيماران پديد مي آيد  ،بر ت ه يه و استفاده از اطالعات مربوط به جمعيت مرجع مورد
مطالعه تاکيد مي گردد .با توجه به اينکه ضريب همبستگي بين مقادير مختلف تراکم معدني استخوان در
محلهاي مختلف اسکلت نزديک به  2/9است ،لذا توص يه مي شود جهت تشخيص کاهش تراکم معدني
استخوان در هر دو ناحيه ستون ف قرات و گردن فمور انجام شود .
واژه هاي کليد ي :استئوپروز ،شيوع ،مشهد

