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 1390سال پانزدهم، شماره اول، بهار مجله پزشكي هرمزگان، 

  :نويسنده مسئول
   مصطفي قرباني

پزشكي، گروه پزشكي دانشكده 
بهداشت دانشگاه  علوم اجتماعي 

  تان گلسپزشكي 
   ايران– گلستان

  +98 912 5855021: تلفن 
  :پست الكترونيكي

Mqorbani1379@yahoo.com 

  
كننده  هاي دموگرافيك در بيماران مراجعه شيوع استئوپروز و ارتباط آن با برخي شاخص

  87به مراكز دانسيتومتري شهر گرگان در سال 
  

   5 رؤيا صفري  4 مهرداد آقاييدكتر   3 دكتر حسين شادپور رشتي  2 مصطفي قرباني  1 ندكتر حميدرضا بذرافشا
   ايراندانشگاه علوم پزشكي    دانشجوي كارشناسي ارشد اپيدميولوژي، 5    دانشگاه علوم پزشكي گلستان ،داخلياستاديار گروه  4،  پزشك عمومي 3،   اپيدميولوژيمربي گروه 2  ، گروه داخليدانشيار 1

   56-62  صفحات 90 بهار  اول  شماره پانزدهممجله پزشكي هرمزگان  سال 

  دهيچك
ي شايع با عوارض ناتوان كننده مي باشد كه بار اقتصادي زيادي را بر جامعه پوكي استخوان يكي از بيماريها :مقدمه

شهر در  مطالعه حاضر با هدف بررسي شيوع استئوپروز و ارتباط آن با برخي شاخص هاي دموگرافيك. تحميل مي كند
  .گرگان صورت پذيرفت

عه كننده به مراكز دانسيتومتري شهر گرگان طي  فرد مراج3000 فرد از ميان300 ،تحليلي – در اين مطالعه مقطعي :كاروش ر
 DXA) Dual Energy X-Rayميزان تراكم استخوان به روش . گيري تصادفي انتخاب شدند  به روش نمونه87سال 

Absorptiometry ( در استخوان هاي گردن فمور و مهره هاي كمريL2 و L4اطالعات عمومي و اطالعات حاصل .  تعيين گرديد
 و با استفاده از SPSSها در نرم افزار  داده تجزيه و تحليل .آوري گرديد  استخراج و جمعWHOتري براساس معيار از دانسيتوم

  . در نظر گرفته شد05/0داري براي تمام آزمونها  آزمونهاي كاي دو و رگرسيون خطي صورت پذيرفت و سطح معني
 تراكممتوسط . بود% 7/16و % 7/33ه كمر و فمور به ترتيب اساس بررسي ناحي شيوع استئوپروز در اين مطالعه بر :نتايج

رابطه سن و وضعيت تراكم توده استخواني در ناحيه .  در ناحيه فمور بودg/cm2  78/0 وg/cm2 93/0 استخواني در ناحيه كمر
ده بدني با تراكم رابطه شاخص تو. از لحاظ آماري معني دار بود) P-value > 01/0(و ناحيه فمور ) P-value > 01/0(كمر 

 ولي اين رابطه در ناحيه  فمور همانند رابطه) P-value >01/0(توده استخواني در ناحيه كمري از لحاظ آماري معني دار 
  .دار نبود وضعيت تراكم توده استخواني در ناحيه فمور و كمر معنيجنسيت و 

كننده به مراكز دانسيتومتري شهر  ماران مراجعهاين مطالعه گوياي شيوع باالي استئوپروز در بي نتايج :گيري تيجهن
فمور و شاخص توده  كننده براي تراكم استخواني در ناحيه كمر و بيني باشد و نيز نشان داد كه سن نقش پيش گرگان مي

  .بدني اين نقش را در ناحيه كمردارد
   شاخص توده بدني- شيوع –استئوپروز  :ها كليدواژه

  10/8/89:     پذيرش مقاله 14/7/89:   اصالح نهايي   30/9/88: دريافت مقاله
  

  : مقدمه
ترين بيماري متابوليك استخوان است كـه        استئوپروز شايع 

ت فــبــا كــاهش تــوده اســتخواني و اضــمحالل ريــز ســاخت با
  ). 1(گردد  استخوان مشخص مي

ــا 2000ســازمان جهــاني بهداشــت ســال    را دهــه 2010 ت
جمله استئوپروز اعالم نموده    استخواني از    - بيماريهاي مفصلي 

ك معـضل بهداشـت     يـ است و بيان داشته است كه اسـتئوپروز         

عمومي است كه با افزايش سن متوسط جامعـه اهميـت آن روز         
همچنين اين سازمان اسـتئوپروز را بـه        . گردد به روز بيشتر مي   

همراه سرطان، سكته مغزي و قلبي به عنوان چهـارمين دشـمن            
است و طبق آمار مرگ و ميـر سـاليانه          اصلي بشر اعالم نموده     

  ). 2،3(ناشي از آن بيشتر از سرطانهاست 
استئوپروز يك مشكل شايع و به عبارتي يك اپيـدمي نهـان            

بـر اسـاس آمـار موجـود شـيوع اسـتئوپروز در منـاطق             . است
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برآورد شده است كـه از    . متغير است  % 40تا  % 4مختلف دنيا از    
يك نفـر در طـول عمـر دچـار      مرد  8هر دو زن يك نفر و از هر         

در جوامع اروپايي هـر     . شوند شكستگي ناشي از استئوپروز مي    
 دقيقه يك نفـر بـه علـت پـوكي اسـتخوان دچـار شكـستگي                 30
عوارض استئوپروز به سبب هزينـه هـاي درمـاني    ). 4(شود   مي

و مراقبتهـاي اضـافي و بـازتواني، بـا خـسارتهاي       ها شكستگي
هـاي سـاالنه مراقبتهـاي       ينـه هز. اقتصادي وسيعي همراه اسـت    

بهداشتي و كاهش قدرت توليد در اثر اين بيماري و عوارضـش            
  ).5( ميليارد دالر برآورد شده است 13در اياالت متحده بيش از 

استئوپروز يك مشكل هتروژن پيچيده است و اتيولوژي 
اي دارد و شيوع و ميزان آن در ميان اقدام مختلف  ناشناخته

اي اين مطلب است كه عوامل ايجادگر اين متفاوت است كه گوي
باشد و عوامل متعددي بر حداكثر  بيماري بسيار متفاوت مي

توان به ژنتيك،  تراكم استخواني مؤثرند كه از آن جمله مي
جنس، نژاد، افزايش سن، هورمونهاي مترشحه از غدد داخلي، 
نوع تغذيه و دريافت كلسيم، ميزان تماس با آفتاب، تحرك بدني 

نظر به افزايش سن در جامعه ايران، ). 6(الغري اشاره نمود و 
متفاوت بودن سبك زندگي و عدم اطالع از وضعيت اين مشكل 
در استان گلستان اين مطالعه با هدف شيوع استئوپروز و 
ارتباط آن با سن، جنس و شاخص توده بدني در بيماران 

  .تمراجعه كننده به مركز دانسيتومتري گرگان صورت پذيرف
  

  :روش كار
كننده به مراكز دانسيتومتري   بيمار مراجعه3000از ميان 

گيري   مورد به روش نمونه300، 1387شهر گرگان طي سال 
معيار خروج از مطالعه، ابتال به . تصادفي انتخاب شدند

بيماريهاي آرتريت روماتوئيد، آدرنال، نارسايي كليه، نارسايي 
راكم استخوان به روش ميزان ت. كبد و هر نوع سرطان بود

DXA) Dual Energy X-Ray Absorptiometry ( در
 با L4 و L2هاي كمري  هاي گردن فمور و مهره استخوان

ساخت ) Norland(استفاده از دستگاه دانسيتومتري نورلند 
سپس اطالعات حاصل از . كشور آمريكا تعيين گرديد

ه ، تراكم استخواني در ناحيT-Scoreدانسيتومتري شامل 
فقرات كمري، تراكم استخواني در ناحيه فمور، وضعيت 

 در انحراف معيار -5/2  زيرT-score(استئوپروز 

 -5/2تا  -1بين  T-score(و استئوپني ) DXA دانسيتومتري
 WHOاساس معيار  بر) انحراف معيار در دانسيتومتري

اطالعات عمومي شامل سن، وزن، قد و ). 2(استخراج گرديد 
مصاحبه حضوري پزشك متخصص صورت شرح حال با 

 گرم و قد با 100وزن افراد با استفاده  از ترازو با دقت . پذيرفت
متغير . گيري شد متري با استفاده از متر اندازه دقت سانتي

بر (از تقسيم وزن بر مجذور قد ) BMI(شاخص توده بدني 
بدست آمد و به صورت كمي در مدل رگرسيون ) حسب متر
 سن هم به صورت يك متغير كمي و هم متغير متغير. واردشد

تجزيه و تحليل . در مطالعه لحاظ گرديد) هاي سني رده(كيفي 
ها با استفاده از آزمونهاي آماري رگرسيون خطي و كاي  داده

داري در   صورت پذيرفت و سطح معنيSPSSافزار  دو در نرم
  . در نظر گرفته شد05/0ها  تمام آزمون

  
  :نتايج
 نفر  40نث و   ؤم %) 6/86( نفر   260 ،مورد مطالعه  فرد   300از  

ــد% ) 3/13(  ــراد .مــذكر بون   ميــانگين و انحــراف معيــار ســن اف
، ميــانگين و انحــراف معيــار شــاخص تــوده بــدني 42/14±7/52
ـار            14/28 42/5± ـانگين و انحـراف معي  كيلوگرم بر مترمربـع، مي

 مور و در ناحيه ف    92/0±19/0 تراكم توده استخوان در ناحيه كمر     
 101و  %) 7/16( نفـر    50. مترمربع بود   گرم بر سانتي   16/0±77/0

از بيماران به ترتيب بر حسب تراكم توده استخواني       %) 7/33( نفر  
 115و  %) 3/40( نفر   121در ناحيه فمور و كمري استئوپروتيك و        

رابطه سن و وضعيت تراكم توده      . استئوپنيك بودند %) 3/38( نفر  
و ناحيـه فمـور     ) r  ،01/0< P-32/0(ر  استخواني در ناحيـه كمـ     

)42/0-r ،01/0 < P (يعني به ازاي .دار بود از لحاظ آماري معني 
افزايش هر يك سال سن تراكم توده استخواني در ناحيـه كمـر و    

رابطه شاخص توده   . يابد  كاهش مي  42/0 و   32/0فمور به ترتيب    
ـاظ آمـ              اري بدني با تراكم توده استخواني در ناحيه كمـري از لح

ولي اين رابطه در ناحيـه  فمـور از        ) 31/0r  ،01/0 < P(دار   معني
ـنس       ).11/0r(دار نبود    لحاظ آماري معني   ـتئوپروز در ج شيوع اس

ـا            و در   % 7/2و   % 3/5مذكر بترتيب در ناحيه فمور و كمري برابر ب
ـنس و   .بدست آمد % 14و   % 3/28جنس مونث برابر      ولي رابطـه ج

ـاظ           وضعيت تراكم توده استخ    واني در ناحيه كمـري و فمـور از لح
  ). 1  شمارهجدول(دار نبود  آماري معني
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  و همكاران حميدرضا بذرافشان                                                                                            وگرافيك مهاي د شيوع استئوپروز و ارتباط آن با شاخص

٥٨  1390سال پانزدهم، شماره اول، بهار مجله پزشكي هرمزگان، 

 ارتباط بين جنس و وضعيت تراكم توده -1جدول شماره 
  كننده به مراكز دانسيتومتري شهر گرگان استخواني در بيماران مراجعه

  زن  مرد
  وضعيت  ناحيه

  درصد  تعداد  درصد  تعداد
P-

value 

  7/37  113  3/5  16  نرمال
  كمر  35  105  3/5  16  استئوپني
  14  42  7/2  8  استئوپروز

81/0  

  3/26  79  7/1  5  نرمال
  فمور  32  96  3/6  19  استئوپني
  3/28  85  3/5  16  استئوپروز

06/0  

  
 شيوع استئوپروز و اسـتئوپني بـه تفكيـك          ،2  شماره جدول

رده سني و منطقه استخواني در افـراد تحـت مطالعـه را نـشان               
 رابطـه بـين رده هـاي        ،گـردد  همانگونه كه مشاهده مـي    . دده مي

سني و وضعيت توده اسـتخواني در ناحيـه كمـري و فمـور از               
  ).>01/0P(باشد  دار مي لحاظ آماري معني

  

  
  

تري كننده به مراكز دانسيتوم  شيوع استئوپروز و استئوپني به تفكيك رده سني و منطقه استخواني در بيماران مراجعه-2جدول شماره 
  شهر گرگان

  طبيعي  استئوپروز  استئوپني
  گروه سني

  كمري  فمور  كمري  فمور  كمري  فمور
  )65 (13  )45 (9  )10 (2  )10 (2  )25 (5  )*45 (9  29زير 
39-30  13) 4/46(  7) 25(  2) 1/7(  2) 5/7(  13) 4/46(  19) 9/67(  
49-40  22) 7/36(  14) 3/23(  4) 6/7(  1) 7/1(  34) 7/56(  45) 75(  
59-50  44) 3/46(  41) 2/43(  31) 6/32(  15) 8/15(  20) 1/21(  39) 1/41(  
69-60  20) 3/33(  33) 55(  32) 3/53(  17) 3/28(  8) 3/13(  10) 7/16(  

  )1/8 (3  )0 (0  )1/35 (13  )1/81 (30  )8/56 (21  )9/18 (7  70باالي 
  .است) درصد(اعداد درون جدول به صورت تعداد *    

  
يوع استئوپروز به تفكيك منطقه  ش-3جدول شماره 

  استخواني در استانهاي مختلف ايران
  شيوع استئوپروز

  مطالعه
  ناحيه كمري  ناحيه فمور

  %7/33  %7/16  گلستان
  %4/32  %9/5  كردستان
  %8/15  %9/2  تهران
  %2/3  %5/1  بوشهر

  
 شيوع استئوپروز در ناحيه كمري در -4جدول شماره 

  كشورهاي مختلف
  )ناحيه كمري( استئوپروز شيوع  مطالعه
  %5/39  عربستان
  %36 – 14  نروژ
  %24  هلند
  %7/20  لبنان
  %21 – 11  امريكا
  %16 – 10  ايتاليا

  

  :گيري بحث و نتيجه
ــر ــه حاضـ ــاران  ،در مطالعـ ــتئوپروز در بيمـ ــيوع اسـ  شـ

كننده به مراكـز دانـسيتومتري شـهر گرگـان در ناحيـه              مراجعه
 جــدول. بــرآورد شــد% 7/16و در ناحيــه فمــور % 7/33كمــري 

 بترتيـب شـيوع اسـتئوپروز را بـه تفكيـك منطقـه              3 و   2 ارهمش
 .دهـد  استخواني در منـاطق مختلـف ايـران و جهـان نـشان مـي              

بر اساس آمارهـاي موجـود در       ،  گردد  مي همانگونه كه مشاهده  
تـا   % 5/1اين جدول شيوع استئوپروز در مناطق مختلف دنيا از          

 ولي به طور    .عه فعلي همخواني دارد   متغير است كه با مطال     % 40
كلي شيوع بـاالتري نـسبت بـه مطالعـات انجـام شـده در نقـاط                

دهد به طوري كـه شـيوع اسـتئوپروز          مختلف ايران را نشان مي    
بــر اســاس ) 9(و بوشــهر ) 8(، كردســتان )7(بيــشتر از تهــران 

شود و در بررسي ناحيه كمري       بررسي ناحيه فمور گزارش مي    
 همچنين مقادير آن از مطالعات انجام شده        .ستنيز كمي بيشتر ا   

بيشتر و تنهـا    ) 12(و نروژ   ) 5(، آمريكا   )11(، لبنان   )10(ايتاليا   در
شيوعي باالتر از مطالعـه مـا گـزارش        ) 13(در مطالعه عربستان    
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گيري اين مطالعه كـه      شده است كه با توجه به چهارچوب نمونه       
 دانـسيتومتري انتخـاب     كننده بـه مراكـز     ها از افراد مراجعه    نمونه

  . شده بودند اين شيوع باالتر قابل توجيه است
در باالتر بودن ميزان شـيوع اسـتئوپروز در مطالعـه فعلـي             
 نسبت به مطالعه جمشيديان و همكاران بايد تفاوت جامعه مورد         

گيـري دو مطالعـه را لحـاظ نمـود چراكـه             مطالعه و نـوع نمونـه     
قطعي مبتني بـر جمعيـت      جمشيديان و همكاران در يك مطالعه م      

 سـاله تهرانـي در ناحيـه        60 تا   40شيوع استئوپروز را در زنان      
كـه    در حـالي .برآورد نمـود  % 9/2و ناحيه فمور    % 8/15كمري  

ــر روي بيمــاران مراجعــه  ــه مراكــز   مطالعــه حاضــر ب ــده ب كنن
   .)7( دانسيتومتري شهر گرگان صورت پذيرفت

روز را در زنـان      شيوع استئوپ  ،مطالعه درخشان و همكاران   
بـرآورد  % 9/5 و 4/32كردستان در ناحيه كمر و فمـور بترتيـب       

و نيز مطالعه حيدري و همكاران شـيوع اسـتئوپروز را           ) 8(نمود  
در زنان با كمر دردهاي مزمن پس از يائسگي در ناحيه كمـر و              

  ). 14( برآورد نمود% 6/5و % 30فمور به ترتيب 
اني در ناحيـه كمـر      در مطالعه فعلي تراكم متوسـط اسـتخو       

 بدست آمد كه شايد منجر بـه ايـن          78/0 و در ناحيه فمور      93/0
درك ناصـحيح گــردد كـه شــيوع پـوكي اســتخوان بـر اســاس     
متوسط دانسيته استخوان در ناحيه فموري بيـشتر باشـد ولـي            
در اين مطالعه شيوع استئوپروز در ناحيه كمر بيـشتر از فمـور             

ر استئوپني در بررسي فمـور      ه دليل آن شيوع باالت    ب. بوده است 
تـري در    بوده است و به طور كلي ميانگين توده استخواني پايين         

شود به نحوي كه قسمت اعظم افـراد اسـتئوپنيك           فمور ديده مي  
.  انحراف معيار بودند   – 5/2فموري در محدوده باال و نزديك به        

نتايج مطالعه حيدري و همكاران در زنـان يائـسه تهرانـي نتـايج              
 و 79/0±18/0متوســـط دانـــسيته ناحيـــه فمـــور (متناقـــضي 

  . با اين مطالعه داشت)  در ناحيه كمر13/0±7/0
مطالعه محمود و همكاران در عربـستان دانـسيته متوسـط           

 مختلـف در    مطالعـات .  گزارش نمـوده اسـت     93/0استخواني را   
اي كـه در     در مطالعـه  . انـد  آسيا نتايج متعددي را گزارش نمـوده      

تايوان صورت پذيرفت تـراكم معـدني اسـتخوان افـراد تـايواني           
ها و   ها، كانادايي  باالتر يا مساوي با تراكم معدني استخوان ژاپني       

امـا تـراكم معـدني اسـتخوان در        . ها گزارش شـده اسـت      يوناني
هـر دو جـنس      ها كمتر و نيز از     ها از لبناني   ناحيه كمر در تايواني   

دالئل متعـددي از قبيـل سـن        . ها كمتر گزارش شده است     يوناني
هـاي مـورد بررسـي، سـبك زنـدگي، ابزارهـاي مختلـف               نمونه

گيري قـرار    اي كه دقيقاً مورد اندازه     سنجش، تنوع نژادي و ناحيه    
  . گر اين اختالفات باشد تواند توجيه  مي،گرفته است
 مطالعه چند مركزي اسـتئئوپروز در ايـران در مـورد            نتايج

كاهش تراكم توده استخواني با افزايش سن همخـوان بـا نتـايج             
در مطالعه فعلي با افزايش سن سير پيشرونده        . مطالعه فعلي بود  

در كاهش تـراكم اسـتخواني در ناحيـه فمـور و كمـر مـشاهده                
 گرديد ولي بـه طـور معمـول در كـل تـراكم اسـتخوان در سـن            

باشد كه بدليل بيـشتر      مشابه در ناحيه كمري بيشتر از فمور مي       
بودن حداكثر تراكم استخواني بدسـت آمـده در ناحيـه مـذكور             

ـله نقـش حـداكثر تـراكم                 مي باشد و به اين ترتيب با نتـايج حاص
. شـود  معدني استخوان در استئوپروز هم در مطالعه ما ديده مي         

 رده هاي سني و وضعيت      نتايج اين مطالعه در مورد ارتباط بين      
تــراكم تــوده اســتخواني همخــوان بــا نتــايج مطالعــه اميــري و  

افـراد   % 30در مطالعه حاضر بـيش از       . همكاران در بوشهر بود   
افـراد سـني بـاالي     % 67 سال بوده اند و      59 تا   50در رده سني    

اند و با توجه به ميانگين سني افراد در مطالعه ما             سال داشته  69
 ســال بــوده كــه مــشابه بــا مطالعــات مــريم 7/52كــه بــالغ بــر 

و سـيامك درخـشان     ) 14(، بهزاد حيدري    )7(جمشيديان طهران   
توان دليلـي بـر بيـشتر بـودن           لذا عامل سن را نمي     .باشد مي) 8(

  .شيوع در مطالعه ما دانست
 ارتباط بين شـاخص تـوده بـدني و تـراكم            ،در مطالعه فعلي  

دار مـشاهده گرديـد    معنـي توده استخواني در ناحيه كمر ارتباط      
 واحـد بـه شـاخص تـوده بـدني           1كه به ازاي افزايش      به نحوي 

 به تـراكم تـوده اسـتخواني افـزوده خواهـد شـد كـه بـا                  314/0
اند كه الغـري بـه عنـوان يـك      هاي قبلي كه بيانگر اين مطلب     يافته

 ،آيـد  عامل مستعدكننده جهت ابـتال بـه اسـتئوپروز بـشمار مـي            
ن نتيجه مغاير با نتيجه مطالعه محمـود و         كه اي  باشد همخوان مي 

  ). 13(همكاران در عربستان بود 
نتايج مطالعه فعلي در مورد عـدم ارتبـاط بـين تـراكم تـوده              
استخواني و جنسيت مغاير با نتايج مطالعه الريجاني و همكاران          

 ساله تهرانـي در  20-69كه شيوع استتئوپروز را در گروه سني      
 در  1/3 و   4/9 در زنان و     9/5 و   4/32 ناحيه كمر و فمور بترتيب    

كه گوياي اين مطلـب اسـت كـه        ) 15( بود   ،مردان برآورد نمودند  
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نــث نقــش مهمــي در ؤاگرچــه تغييــرات هورمــوني در جــنس م
استئوپروز به خصوص در سنين پس از يائسگي دارد ولـي در            

كننده به پزشكان و مراكز درماني نبايـد بـه جـنس             افراد مراجعه 
 بخصوص كه با شيوع باالي اسـتئوپروز در     . بود توجه مذكر بي 

ناحيه فمور كه اگر باعث شكستگي گردد عوارض جانبي بـااليي       
دارد و ناتواني و مرگ و مير به داليل مختلـف از جملـه احتمـال                

  . آمبولي محتمل است
توان بر مبتني بر     هاي عمده اين مطالعه مي     يكي از محدوديت  

كه در اين مطالعه از افـراد        چراامعه نبودن جامعه اشاره نمود      ج
كننده به مراكز دانـسيتومتري كـه ممكـن اسـت بخـوبي              مراجعه

 ولـي نتـايج     . جهت مطالعه استفاده شد    ،گوياي كل جامعه نباشند   
مطالعه فعلي گوياي اين مطلب اسـت كـه شـيوع اسـتئوپروز در              

كننـده بـه مراكـز دانـسيتومتري شـهر گرگـان             بيماران مراجعـه  
كنندگان بـه دالئـل مختلـف بـه مراكـز       ن مراجعهباالست و در بي   

 تـا   15رود به طور كلـي حـدود         درماني و درمانگاهها انتظار مي    
كننده مبتال به استئوپروز باشند كه با در نظر          افراد مراجعه  % 30

اهميـت توجـه     % 40گرفتن استئوپروز استئوپني با شيوع حدود       
موارد % 70 تا   60 يعني حدود    .به اين معضل بيشتر نمايان گردد     

اي بـر    در معرض خطر استئوپروز و استئوپني كه خـود مقدمـه          

له را  أباشند كـه توجـه ويـژه بـه ايـن مـس              مي ،استئوپروز است 
نمايد تا بـا تـشخيص و اقـدامات درمـاني زودرس      ضروري مي 

بتوان تا حد امكان عوارض ناشي از آن را كـاهش داده و سـبب      
هاي اقتـصادي اجتمـاعي     بهبود و كيفيت زندگي و كاهش هزينه        

  . ناشي از استئوپروز شد
  

  :سپاسگزاري
نامه براي اخذ دوره دكتراي  مقاله حاضر حاصل پايان

پزشكي عمومي آقاي دكتر حسين شادپور رشتي بود، 
دانند از زحمات پرسنل مراكز  نويسندگان بر خود الزم مي

ها تشكر و  آوري داده دانسيتومتري شهر گرگان جهت جمع
مديريت  حميدرضا بذرافشان در طراحي و . نمايندقدرداني

ها و  پروژه، مصطفي قرباني در متدولوژي، تجزيه و تحليل داده
ها،  آوري داده نگارش مقاله، مهرداد آقايي در طراحي و جمع

آوري داده و رويا  حسين شادپور رشتي در طراحي و جمع
ها و نگارش مقاله همكاري  صفري در تجزيه و تحليل داده

اند و نسخه نهايي مقاله توسط كليه نويسندگان بررسي و  داشته
  .يد گرديدأيت
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ABSTRACT 
 

Introduction: Osteoporosis is a multifactorial disease that leads to etiology leading to 
morbidity and economical disturbances. This study designed to evaluate the prevalence of 
osteoporosis in patients referred to Gorgan’s densitometry centers with respect to age, 
gender and BMI. 

Methods: In this descriptive-analytic study, from 3000 subjects referred to the densitometry 
centers of Gorgan, 300 subjects were selected via a random sampling method. Individual 
characteristics and densitometry results were collected from densitometry records. Data 
were analyzed by SPSS and chi square test and linear regression.  

Results: The overall prevalence rate of osteoporosis was 33.7% and 16.7% according to 
lumbar and femoral region, respectively. Lumbar and femoral BMD mean were 0.92±0.19 
and 0.77±0.167, respectively. Association between age and osteoporosis in lumbar region 
(P-value<0.01, B:-0.322), in femoral region (P- value<0.01, B: -0.421) and BMI with 
osteoporosis in lumbar (P- value<0.01, B: 0.314) was significant but relation between BMI 
with osteoporosis in femoral region and sex with osteoporosis in femoral and lumbar region 
was not significant. 

Conclusion: Our findings revealed a higher prevalence rate of osteoporosis in patients 
referred to Gorgan’s densitometry centers and showed that age in femoral and lumbar region 
and BMI in lumbar region can regress BMD. 
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