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 زان شیوع وفاکتورهای مرتبط با سقوط در بین سالمندان امیرکامی

 6مصطفی مصطفی زاده بورا،  0شایان علیجان پور، ۲یحیی جوادیان،  ۹،امین محمدزاده 2،سیدرضاحسینی1 علیجان احمدی آهنگر

 دانشگاه علوم پزشکی بابل-مرکز تحقیقات اختال حرکت-استادیار نورولوژی(1
 دانشگاه علوم پزشکی بابل-مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی سامت-یگروه پزشکی اجتماع(2
 دانشگاه علوم پزشکی بابل (۹
 دانشگاه علوم پزشکی بابل -بیمارستان آیت اه روحانی-گروه فیزیوتراپی(۲
 دانشگاه علوم پزشکی بابل -مرکز حوادث و فوریت های پزشکی (0
 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -گروه پرستاری(6

سقوط یکی از مشکات بزرگ سامت در سالمندان می باشد.مطالعات نشان داده شده که یک سوم سالمندان یکبار  دمه:مق
سقوط را در سال گذشته تجربه کرده اند وسقوط در سالمندان می تواند منجر به مرگ شود.این مطالعه به بررسی سقوط 

 وعوامل موثردرسالمندان امیرکاپرداخته است.

: این مطالعه بخشی از پروژه سالمندان شهر امیرکل ابود که در این پروژه با فراخوان عمومی در سطح روش هاموادها و
شهرسالمندان وارد مطالعه وآزمایش خون ومعاینات مختلف بر روی بیماران به صورت رایگان انجام گرفت. معیار خروج 

و سایر اختااتی و شرایطی که مانع ادامه ارزیابی می شامل:اختاات حرکتی،پارکینسون،التهاب سیستم عصبی مرکزی 
سال با رضایت کتبی وارد این مطالعه شدند. پرسشنامه شامل اطاعات جمعیت 6۲سالمند با سن 1۲2۴شد.در مجموع 

شناختی،تاریخچه پزشکی،سواات مرتبط با سقوط بود.آزمایش خون انجام گرفت و ویتامین دی افراد به صورت زیر دسته 
نانومول در لیتربه ترتیب به صورت کمبود،ناکافی،کافی در نظر گرفته  0۲،بیش از 0۲تا۹۲،بین ۹۲دی گردید کمتر از بن

شد.برای اندازه گیری قدرت عضله چهارسر ران از ترازو عقربه دار استفاده گردید. که بیشترین نیرویی که افراد به ترازو وارد می 
 ضعیف دسته بندی گردید. 10متوسط و کمتر از ۹۲-10م قوی،بینکیلوگر۹۲کردند ثبت گردید.که بیش از

( سقوط را تجربه کرده بودند.جنس با سقوط رابطه معنادار %۹/1۰سالمند)1۰۴( مرد بودند.%۰/00سالمند) 0۰۹:یافته ها
رابطه  (.میانگین سنی نیزدر سالمندانی که سابقه سقوط داشتند ونداشتند۴2(%۹/1۲،مرد)۳6(%1/21،زن)p=0.004داشت)

(. سابقه سقوط و کاهش دید در دو گروهی با سابقه سقوط وعدم p=0.001،8/6±99/67،7/7±85/69معنادار داشت)
(.قدرت عضله چهارسربا سقوط رابطه p=0.041،۴۳(%۲/10،نرمال)۰۳(۲/2۲سقوط معنادار بود)کاهش دید)

با اختاات استخوانی ساکروفمورال  (.سقوطp=0.025،۳(%6/۹،قوی)۹۲(%6/0۲،متوسط)2۹(%۹/۳معنادارداشت.)ضعیف)
 (p=0.001،26(%1/12،نرمال)6۳(%2/10،استئوپنی)۴۹(%1/2۹رابطه معنادارداشت)استئوپروزیز)

سالمندان با اختال استخوانی ساکروفمورال،عضله چهارسرران ضعیف،جنس مونث،سالخوردگی و کاهش دید  نتیجه گیری:
 بیشتر در معرض خطر برای سقوط هستند.

 :سقوط،ماهیچه چهارسرران،سالخوردگیهای کلیدی واژه
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