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هاي غير واگير شايع در دوران سالمندي است كه عوارض آن هزينه هاي زيادي را به جامعه تحميل                     استئوپروز يكي از بيماري    :مقدمه

رابطـه  حاضـر  در تحقيق . تواند در پيشگيري از اين بيماري نقش داشته باشد وان مياصالح عوامل مؤثر بر تراكم معدني استخ    . كند مي
  . شده استمصرف ميوه و سبزيها با تراكم معدني استخوان در جمعيت روستايي اطراف تهران بررسي 

 زن 82 شـهر تهـران،    در روستاهاي اطرافDشيوع و علل كمبود ويتامين مورد بررسي در طرح هاي  مجموع نمونه  از :هاروشمواد و   
 ، ساعته خوراك براي آنها تكميل شده بـود        24گيري و يك پرسشنامه يادآمد       ساله كه تراكم معدني استخوان آنها اندازه       10-80و مرد   

 هاي اسـتاندارد و تـراكم معـدني اسـتخوان بـه روش      قد و وزن طبق روش. از نظر مصرف ميوه و سبزيها مورد بررسي قرار گرفتند

Dual X-Ray (DXL) (Calscan) گيري شد و در ناحيه پاشنه پا اندازه.   
  و خطـر     %7/7 و   %2/69 و در مـردان      %3/33 و   %6/55 سال به ترتيـب      50 درصد شيوع استئوپني و استئوپروز در زنان باالي          :نتايج
هـا بـه تنهـايي ارتبـاط معنـي داري بـا تـراكم معـدني            ميزان مصرف ميـوه    . بود 33/4 استئوپروز در زنان نسبت به مردان        (RR)نسبي

تفاوت بين بيـشترين و كمتـرين چـارك    . دار بود ارتباط مصرف سبزيها با تراكم معدني استخوان تنها در زنان معني          . استخوان نداشت 
ه مصرف كننـده كمتـر و       بر اساس همين تفاوت افراد به دو گرو       .  واحد غذايي بود   4/1مصرف سبزيها در افراد استئوپروتيك و سالم          

 زنان در دو گروه مصرف سبزي تفاوت آماري معني داري           BMIسن، قد، وزن و     . ها تقسيم شدند     واحد غذايي از سبزي    5/1بيشتر از   
  ).>01/0P ، -9/1±0/1 در مقابـل  -1/1±8/0(داري باالتر بود  كردند بطور معني زناني كه سبزي بيشتري مصرف ميT-score . نداشت

، فـوالت، كلـسيم، فـسفر، مـس،         C، ويتامين Aها مانند ويتامين    ي كه سبزي بيشتر مصرف مي كردند دريافت بعضي ريزمغذي         در گروه 
 T-scoreداري بـا     ارتبـاط معنـي   ) >05/0P و   =A) 3/0rآهن، سديم، پتاسيم، منيزيم و روي باالتر بـود امـا هـيچ يـك بغيـر از ويتـامين                   

  . نداشتند
 واحد غذايي 5/1ا تأثير مثبتي روي تراكم معدني استخوان در زنان دارد و توصيه به مصرف حداقل         مصرف زياد سبزيه   :گيري  نتيجه

  .از اين گروه غذايي در پيشگيري از استئوپروز مؤثر خواهد بود
  

  

  .يياستئوپروز، تراكم معدني استخوان، ميوجات، سبزيجات، جمعيت روستايي، و الگوي غذا: گل واژگان
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