
 37-42  صفحات83زمستان / فصلنامه باروري و ناباروري

بروز شكستگي استئوپروتيك لگن در پيگيري سه ساله افراد شركت كننده در طرح جامع 
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 استئوپروزمشكل جدي سالمت در ساختارهاي ارائه مراقبت بهداشتي هم در كشورهاي پيشرفته و هم در كشورهاي در حـال                    :مقدمه
 يكـي   زوستئوپرابه دليل   شكستگي  . شكستگي استخوان همراه است   خطر  ه استخواني و افزايش     دبا كاهش تو  بيماري  ن  يا. توسعه است 

شود كه شيوع آن در جوامع        در بسياري از مناطق دنيا محسوب مي       هاي بيمارستاني   هزينهتحميل  علل عمده   از  از علل شايع ناتواني و      
 اتفـاق   يي در كـشورهاي آسـيا     لگناز تمام موارد شكستگي      %  50  حدود    2050پيش بيني شده است كه تا سال        . مختلف متفاوت است  

با توجه بـه اينكـه نتـايج طـرح جـامع            . باشد  در ايران هيچ اطالعي در دست نمي       لگن در ارتباط با ميزان بروز شكستگي        سفانهأمت. افتد
وليسم دانشگاه علوم پزشكي تهـران بـا همكـاري          ب تشخيص و درمان استئوپروز در كشور كه در مركز تحقيقات غدد و متا             ،پيشگيري
 % 50زنـان و     % 70دهـد كـه حـدود         انجام شده نشان مـي     1379ي پزشكي در سال     آموزشو   درمان   ،سالمت وزارت بهداشت  معاونت  

 زاسـتئوپرو به دليـل     ميزان بروز شكستگي     تعيين اين تحقيق با هدف      ، هستند ي سال مبتال به استئوپروز و يا استئوپن       50مردان  باالي    
 .نجام گرفت ا در تهران و با همكاري همان مركزلگن

 سال كه در طرح جامع استئوپروز به عنوان نمونه طرح شناخته شده بودند 50 با مراجعه به پرونده كليه بيماران باالي :هاروشمواد و   
 كه بدين منظور تهيه شده اي  اقدام به تكميل پرسشنامه،ها و تماس تلفني و در صورت لزوم مراجعه حضوري به درب منازل اين نمونه    

و نيز برخي اطالعـات دموگرافيـك و عوامـل     ) 1379 - 83(  با بروز شكستگي در طي سه سال اخير التي در ارتباط وا و س  ندبود نمود 
 تجزيـه و تحليـل       مورد Tو   χ2، آزمون   SPSS) 11.5(افزار    نرماز  پرسيده شد و با استفاده      خطرساز مرتبط با شكستگي استئوپروتيك      

  .  در نظر گرفته شد05/0داري كمتر از  سطح معني. قرار گرفت
يابد و در زنان شـايعتر از مـردان            هاي حاصل از اين پژوهش نشان داد كه بروز شكستگي لگن با افزايش سن افزايش مي                 يافته :نتايج
كه اين ميزان در مقايسه با كـشورهاي  باشد    در طي سه سال اخير مي      %8/3بروز شكستگي استئوپروتيك لگن در مجموع       ميزان  . است
همچنين براساس نتايج اين بررسي   . در اين امر دخالت دارند     ي و فاكتورهاي محيطي   يكت عوامل ژن  احتماالً. ي به مراتب كمتر است    ايآسي

و نيـز بـين ميـزان تـراكم اسـتخوان در ناحيـه لگـن و              ) =016/0P(ارتباط معني داري بين شكستگي لگن و استئوپروز در ناحيـه لگـن              
  ). =001/0P(شكستگي آن وجود دارد 

دهنده توانايي پيـشگويي شكـستگي    تواند تا حدي نشان  دار بين شيوع شكستگي و تراكم معدني استخوان مي          اط معني ارتب :گيري  نتيجه
 .براساس نتيجه سنجش تراكم استخوان باشد
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