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ان ران(ارتباط بین نمایه توده بدن و تراکم مواد معدنی استخوان)مهره های کمری،گردن استخو  

 با فعالیت بدنی درزنان فعال و غیر فعال یائسه
 

 2،زهرا صمدی،فاطمه بهمنیاری3فاطمه ایوبی1،اعظم رمضانخانی

.دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه الزهرا)س(1  
 2.دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران*

.کارشناس فیزیولوژی ورزش دانشگاه الزهرا)س(.3  
 

 خالصه 
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افرادی که دارای توده بدنی پایینی  هستند بیشتر در معرض خطر ابتال به پوکی استخوان قرار دارند هدف از این مطالعه 

 سال است. 05باالی بررسی میزان رابطه  چگالی استخوان با نمایه توده بدن زنان فعال و غیر فعال 

ونه عنوان نمبه که شهرداری استان تهران  05مراجعه کننده به درمانگاه های واقع در منطقه نفر  871تعداد  روش کار:

نفر بطور منظم اما بدون هیچ نظارتی ورزش میکردند در واقع میتوان گفت فعال بودند. 10انتخاب شدند که در بین آنها 

،قد (BMI)، نمایه توده بدن ناحیه کمری ستون فقراتگردن استخوان ران ،  بیل تراکم استخوانیاطالعات پزشکی افراد از ق

برای به دست آوردن طبیعی بودن داده ها از آزمون کلموگروف  ،وزن و سن آنها از پرونده پزشکی آنها استخراج شد.

مون تی مستقل هم چنین برای سنجش اسمیرنوف و برای سنجش تفاوت بین نمایه توده بدنی و تراکم استخوان از آز

 چگالی استخوان از آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شد.

 ( و مهره های کمریNF BMDضریب همبستگی بین نمایه توده بدن و چگالی استخوان در گردن استخوان ران) :یافته

(S BMD در گروه فعال به ترتیب )81%r=  ،77%r= 50/5وp< ن مقدار برای گروه غیر فعال به ترتیب به دست آمد. ای

73%r=  ،73%r=  50/5وp< بود. دررمورد تفاوت چگالی استخوان بین گروه فعال و غیرفعال نتایج به دست آمده برای

 به دست آمد. =3/5Pاما در خصوص مهره های کمری  =557/5Pگردن استخوان ران 

ی استخوان در گروه فعال وغیرفعال رابطه معنادار مشاهده در همبستگی بین نمایه توده بدن و چگال  نتیجه گیری:

. دررابطه با گردن استخوان ران تفاوت معناداری بین دوگروه فعال و غیر فعال مشاهده کردیم اما تفاوت >P)50/5شد)

ه زندگی معناداری در چگالی استخوان مهره های کمری در دوگروه مشاهده نشد. به طورکلی میتوان عنوان کرد، افرادی ک

 فعالتری دارند از وضعیت تراکم استخوان بهتری برخوارند.

  چگالی استخوان تمرین بدنی، ورزش، مسن، ،سال 05باالی  ،زنانBMD،BMIکلید واژه: 

 

 مقدمه

استخوان دائما در حال تغییر و تحول بوده بطوری که استخوان ساخته شده با استخوان تخریب شده تقریبا برابر است و این 

استخوان از  یپوکادل بطور معمول حفظ میشود، اما گاهی اوقات میتواند به نفع تولید و یا تخریب آن تمام شود.تع

گذار است، که البته در زنان به  ریموثر بر استخوان است که  بر هر دو جنس زن و مرد تاث کیمتابول یهایماریب نیعتریشا

نفر را مبتال 8مرد  0 از هرنفر و 8زن  7از هراین بیماری  میباشدعتریهستند شا یائسگی ریتحت تاث آنکه لیدل

                                                 

   مسئول: نویسندهramezankhaniazam@gmail.com 
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(. پیشینه مطالعات در کشور ایران در رابطه با این موضوع مبین شرایط نامناسب تراکم استخوان در مردم 8،0،7)کندیم

به نوعی از  سال 05مردان باالی  %05زنان و%75جوامع شهری است. مطابق گزارش مرکز تحقیقات  متابولیسم و غدد ایران 

میلیون در سال  1.3(. براورد شده است که شکستگی ناشی از پوکی استخوان در سرار جهان 8پوکی استخوان رنج میبرند)

از مهمترین  .، شش برابر گردد0505تا سال  8335بینی میشود تعداد شکستگیهای استخوان ران از سال  پیش(. 0است)

م غذایی، کاهش فعالیت بدنی، توده بدنی کم، عوامل هورمونی، کشیدن سیگار و عوامل خطر ابتال به این بیماری سن، رژی

استخوان  یدررابطه با پوک یعموماطالعات مشخص شده است که *(. 31،7،3،)را میتوان نام بردمصرف مشروبات الکلی 

استخوان  یپوک ا،یدر آس ردهخوسال تینسبت جمع شیبا توجه به افزا .شودیم رانهیشگیرفتارها و اقدامات پ شیمنجر به افزا

 یاستخوان معموال شکستگ یپوک(. 3)دهد یم شیافزااین مسئله هزینه های بهداشتی را دراین قاره تر شده است و عیشا

از عوامل  تاثرمرگ زود هنگام است که م لیدل نیلگن باالتر یو شکستگرا در پی دارد  در لگن، ستون فقرات و مچ دست 

استخوان و در  یاز پوک یریجلوگ یخطر و موثر برا یب یها یسن، توسعه استراتژ شیبا افزا  .(7)است یاقتصاد یاجتماع

 یائسگیقبل از  زنان و در 05در مردان تا سن  یتوده استخوان کاهش. شودیبرخوردار م یادیز تیاز اهم یشکستگ جهینت

با توجه به  یائسگیسال به دنبال  1تا 8به مدت از دست دادن استخوان در زنان  سرعت  در سال است.% 8/8به   7/5بایتقر

)تراکم مواد معدنی استخوان BMD از  ٪80، زنان حدود (. در این زمان 85،88افزایش میابد) از استروژن تیمحروم

Bone mineral density) 7تا  0/8زانیبه م یخطر شکستگ شیمنجر به افزااین مهم که  دهندیخود را از دست م 

هم چنین دیدگاههای متفاوتی در رابطه با چاقی و شکستگی استخوان وجود دارد، دیدگاه سنتی در  .(87،80میشود)برابر

میزان  BMIهرواحد کاهش در  استخوان باشد، برای مثال ه چاقی میتواند محافظی برای شکستگیک میگوید این باره

نشان میدهند که چاقی ممکن است برای درمقابل مطالعات اخیر  در زنان افزایش میدهد%8/7شکستگی را به میزان 

عالوه براین گرایش به  ( 80،88استخوان مفید نباشد و حتی میتواند یک عامل خطر ساز مهم برای شکستگی تلقی شود)

زایش دهدکه میتوان با هدایت مناسب آنها کاهش وزن در بین جوامع امروزی میتواند خطر ابتال به پوکی استخوان را اف

 ییدارو ریعنوان روش غبه  یورزش منظم به طور گسترده ا.(8ی و عملی بهتری در اختیارشان قرار داد)راهکارهای علم

 تواند خطر سقوط را کاهش دهد. یم نی، همچن(83،7توصیه میشود)استخوان  یبهبود وحفظ تراکم مواد معدن یموثر برا

در افراد مسن نسبت  یکمتر ریممکن است تاث استخوان هستند اما ورزش یدر معرض خطر پوک شتریاگر چه افراد مسن ب

میتواند به این خاطر باشد  در مطالعات مرتبط باشدکه ناتیممکن است به نوع و شدت تمر نیبه افراد جوان داشته باشد. ا

دهد ینشان م یاز مداخله ورزش زیمطالعات متاآنال.  که خطر آسیب دیدگی، شدت تمرینات را در افراد مسن محدود میکند

 ناتیرفتن،باالرفتن از پله همراه با تمر دن،راهیمانند آهسته دو شودیکه با شدت کم تا متوسط انجام م یبیترک ناتیه تمرک

(. به طور کلی تحقیقات پزشکی و علمی انجام 7) در زنان یائسه حفظ کندرا در گردن استخوان ران BMD تواندیم یمقاومت

و 8(. جفری ام مویر 1غذایی برای پیشگیری و درمان پوکی استخوان دارند)شده تاکید بر تلفیق فعالیت بدنی و رژیم 

سال و باالتر به این نتیجه رسیدند که فعال بودن در زندگی  70زن  8833( در مطالعه خود بر روی 0587همکاران )

مطالعه خود برروی ( با 0588و همکاران)0آنیتا عمان  (.0روزمره سبب بهبود کاهش تراکم مواد معدنی استخوان میشود)

سال نیست آنها دریافتند  85زنان عربستان دریافتند که چاقی یک عامل محافظتی برای استخوان در زنان باالی 

 (.83ورزش،سیگار کشیدن،کمبود کلسیم در رژیم غذایی عوامل مهم ایجاد پوکی استخوان هستند)

در پیشگیری و حتی درمان پوکی استخوان †عالیت بدنی با مرور این پژوهشها و مطالعه مطالب فوق میتوان دریافت که ف

میتواند موثر باشد امااکثر مطالعات انجام شده در این زمینه بیشتر به طور تجربی و نیمه تجربی بوده و با برخی اجرای 

                                                 
 

8. Jeffrey M Muir 

0.Anitha ommen 
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بصورت پرتکل تمرینی همراه بوده است متاسفانه در کاوشهای ما تحقیقات کمی یافت شد که این مهم را در افرادی که 

خودجوش و بدون نظارت فعالیت بدنی دارند بررسی کرده باشد. هدف از این مطالعه  توصیفی بررسی ارتباط  بین تراکم 

استخوان و نمایه توده بدن با فعالیت بدنی است درواقع میخواهیم بدانیم افرادی که بنظر خود در زندگی فعال هستند از 

 دارند؟ نظر تراکم استخوانی در چه وضعیتی قرار

 

 مواد و روشها

که به جهت نتایج آن در دسته مطالعات کاربردی قرار میگیرد در این مطالعه  همبستگی است –توصیفی نوع  ازمطالعه  این

 که جامعه آماری مارا شامل میشدند انتخاب شدندشهرداری تهران 05در مانگاههای واقع در منطقه  مراجعه کنندگان به

سال از یائسگی و  7ری از تحقیق حذف شدند. معیار ورود به مطالعه گذشت حداقل ودن در جامعه آمابقیه افراد به دلیل نب

نفر بطور منظم در هفته و نه بطور یکسان تمرین  10سال در نظر گرفته شد. در بین آنها  7داشتن فعالیت ورزشی حداقل 

ی آنان از قبیل پیاده روی،  تمرینات مقاومتی، تمرینات فعالیتهاهیچگونه فعالیت ورزشی ای نداشتند. داشتند و سایر افراد 

گروه غیرفعال را نیز تمامی افراد شرکت کننده در پژوهش که هیچگونه فعالیت ورزشی نداشتند  هوازی و تمرین در آب بود.

دازه گیری برای انتشکیل میدهند. در این مطالعه چگالی استخوان گردن استخوان ران و مهرهای کمری استفاده شده که 

جهت به دست  نواری هم چنین از مترو  برای محاسبه وزن  استفاده شدو از ترازوی مارک سکاDEXA از دستگاه آن 

نمایه توده بدنی آنها نیز از تقسیم وزن)کیلوگرم( به مجذور قد)متر مربع( به دست . شده بود آوردن قد آزمودنیها استفاده

 آمد.

ابتدا طبیعی بودن داده ها را با آزمون شد.  استخراج ایشان اطالعات از پرونده پزشکی با کسب رضایت آزمودنیها، برخی 

 از آزمون همبستگی BMDSو , BMDNF BMIوBMIبرای محاسبه همبستگی بین کلموگروف اسمیرنوف تعیین کردیم، 

از نرم رای محاسبات در نظر گرفته شد. ب >50/5p سطح معناداریاسپیرمن استفاده کردیم.  پیرسون و

 استفاده کردیم. spss16افزار

 

 

 نتایج 

 

چگالی استخوان در دو ناحیه  ضرایب همبستگی آمده است. نتایج مربوط به8برخی مشخصات آزمودنیها در جدول شماره 

 آمده است. 0و گردن استخوان ران در دو گروه فعال و غیر فعال در جدول مهره های کمری

 

 فعال و غیر فعالنتایج آنتروپومتریک زنان :1جدول

  رییمتغ             

 نمونه

)کیلوگرم بر متر BMI قد)سانتیمتر( وزن)کیلوگرم( سن)سال(

 مربع(

 10/07±38/8 03/8±31/7 3/75±07/8 37/03±30/8 فعال

 01/01±00/8 03/8±83/8 33/70±07/8 77/35±78/1 غیرفعال
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 ضریب همبستگی چگالی استخوان در گردن استخوان ران و مهره های کمری با نمایه توده بدنی 2جدول

 ناحیه                                             

 نمونه

 چگالی استخوان مهره های کمری 

 )گرم بر سانتی متر مربع
) 

 چگالی استخوانی ران

 ()گرم بر سانتی متر مربع

 =r= 583/5P= 81%r= 558/5P%77 فعال

 =r= 50  /5P= 73%r= 55/5P%73 *غیر فعال

( رابطه معناداری P58/5=) ( و گروه با فعالیت بدنیP55/5=مهره های کمری گروه بدون فعالیت بدنی )BMDو  BMIبین

( =83/5P( و گروه با فعالیت بدنی)=55/5Pگروه بدون فعالیت بدنی ) گردن استخوان رانBMDو  BMIوجود دارد. بین 

 رابطه معنا داری وجود دارد.

 و نتیجه گیری بحث

 

رابطه مثبت و معنی داری مشاهده شد و در افرادی که فعال بودندتفاوت معناداری در چگالی گردن BMDوBMIبین 

استخوان ران مشاهده شد. در افراد چاق چگالی استخوان وضعیت بهتری دارد زیرا چاقی اثر حفاظتی بر تراکم استخوان 

عالوه بر این بسیاری از مطالعات نیز بافت چربی را به دلیل منبعی برای مشتق شدن استروژن  از آن مطرح کرده اند   دارد.

مطالعات هم چنین به عنوان بار اضافی بر استخوان که سبب فشار مکانیکی و در نتیجه افزایش تراکم استخوانی میشناسند. 

ی استخوان تاثیر میگذارد اما مکانیزم هایی که توجیه کننده آن باشد به خوبی زیادی نشان داده اند که ترکیب بدن بر چگال

کشش عضله هنگام فعالیت ورزشی و انقباض مجدد آن سبب انتقال نیرو به استخوان شده این (. 87) شناخته نشده است

اشته و عامل مهم در جذب وم تاثیر بیشتری دنی استخوان میشود که البته عامل ددو عامل سبب افزایش تراکم مواد معد

کلسیم توسط مغز استخوان است پس در نتیجه افرادی که زندگی فعالتری دارند به طور چشمگیری تراکم استخوانی 

مطالعه پیش رو با مطالعه آنیتا عمان و همکاران  (.81بیشتری دارند به طوری که این مزیت تا پایان عمر حفظ میشود)

و  1و تارک فازی (05()0553و همکاران)7کوفی  اسمانینگ(،83()0553ان)و همکار3(،اس مورین 38()0588)

 (همسوبود. 08()0588همکاران)

( 0587و همکاران) 3در رابطه با تاثیر بیشتر تمرین برگردن استخوان ران باید بیان داشت که این مطالعه با مطالعه آلیسون

در مطالعات فوق (. 7پاها وفعالتر بودن استخوان ران باشد )همسو بود این مسئله میتواند به علت تحمل وزن بیشتر توسط 

همه به این اشاره شده که توده بدنی پایین خطر ابتال به پوکی استخوان را افزایش میدهد و بین چگالی استخوان و نمایه 

ی موارد دیگر از توده بدن ارتباط معنی داری وجود دارد. پیشنهاد میشود دیگران برای انجام چنین پژوهشهای توصیفی ا

  ،مصرف سیگار را نیز مد نظر قرار دهند.Dقبیل در معرض نور خورشید بودن، مصرف مکمل ویتامین

دریک جمع بندی کلی میتوان این چنین عنوان نمود که با توجه به تاثیر وزن بدن بر چگالی استخوان کاهش وزن بویژه در 

ی استخوان را افزایش دهد بنابراین ما میتوانیم بگوییم ارتباط بین چگالی افراد مسن)زنان یائسه( میتواند خطر ابتال به پوک

استخوان با نمایه توده بدن مستقیم است. اما باید توجه داشت وزن بیش از حد نیز فشار بر مفاصل را افزایش داده و سبب 

 آسیب های جانبی دیگر میشود. 
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 تشکر و قدردانی

کمال تشکر را داریم که ما را در به انجام رسانیدن این مهم شهر تهران  05منطقه  بدینوسیله از مسئولین درمانگاههای

 یاری نموده اند.
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