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بررسي همه گيرشناسي بيماران مبتال به استئوماالسي
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خالص ه
مقدمه :مينراليزاسيون تاخيري و ناكافي در بالغين را استئوماالسي مي نامند .علت اصلي آن کمبود ويتامينD
است .اين مطالعه با هدف بررسي همه گيرشناسي و وضع يت تغذ يه و محل زندگي بيماران استئوماالسي
انجام گرديده است .
روش کار :اين مطالعه توصيفي در بيماران استئوماالسي در سالهاي  1038- 1088که به بخش و درمانگاه
روماتولوژي و غدد بيمارستان قائم (عج ) مشهد مراجعه کرده بودند ،انجام گرديد 12 .بيمار استئوماالسي که
بيماري آنها توسط راديوگرافي و وجود شکستگي کاذب و يا بيوپسي تاييد شده مورد مطالعه قرار گرفتند .از کليه
بيماران عالوه بر راديوگرافي آزمايشهاي خوني نيز انجام شد.
درمان استئوماالسي به صورت قرص خوراکي کلسي تريول  3/ 21ميکروگرم و يا تزريق عضالني ( 033333واحد)
ويتامين  Dانجام گرديد .جهت پيشگيري از عود مجدد ،ويتامين Dتزريقي هر  6 - 12ماه تکرار شد .مشخصات
فردي ،وضعيت اقتصادي  -اجتماعي ،نوع تغذيه ،سابقه بيماري و نتايج آزمايشگاه در پرسشنامه ثبت گرديد .
اطالعات جمع آوري شده با استفاده از آمار توصيفي و جداول توزيع فراواني پردازش گرديد .
نتايج:از  12بيمار مورد مطالعه 83 ،نفر (  )%03زن و  1نفر (  )%13مرد بودند 88 .نفر داراي شكستگي كاذب
بودند .بر طبق آمار بدست آمده كاهش معنيدار در ميزان كلسيم ( ، )<p3 / 331فس فر ( ، )<p3 / 332آلكالن
فسفاتاز ( ، )<p3 / 332پاراتورمون سرم ( )<p3 / 338نس بت به دامنه طبيعي وجود داشت .در اين مطالعه در
زمستان و اوا يل بهار بيماري استئوماالسي بيشتر بود ( .)<p3 / 331فراواني استئوم االسي در خانمهاي جوان
(  13- 10سال ) بيشتر از خانمهاي باالي  03سال بود ( .)<p3 / 338در نمونه هاي استئوماالسي با کمبود
ويتامين  Dبا درمان ويتامين  Dبهبود يافتند.
نتيجه گيری :استئوماالسي به صورت يک بيماري پنهان در شمال شرق ايران وجود دارد  .شايعترين علت
استئوماالسي كمبود ويتامين Dو کمبود اشعه ماوراء بنفش است .اگر چه امکان استفاده از اشعه آفتاب در ايران
به راحتي فراهم است .
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