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بررسی عوامل خطر و میزان اثرگذاری مصرف کلسیم و ویتامین  Dدرکنترل پیشرفت پوکی استخوان
مقدمه :هدف از ایجام مطالعة حاضر بررسی عوامل خطر و میزان اثرگذاری مصرف کلسیم و ویتامین  Dدرکنترل پوکی استخوان بود.
روش کار :مطالعة حاضر به صورت گذشتهیگر واز الریق پرویدهخوایی بر روی بیماران مبتال به پوکی استخوان که از سال  1737تا
 1730در مرکزسنجش تراکم استخوان بیمارستان با ایدازهگیری تراکم در یاحیة کمر و گردن استخوان ران تحت سنجش قرارگرفته
بودید ایجام شد .بیماران دارای  T-Scoreکمتراز  -2/5و بیماران دارای حداقل دوبار تکرار تست در پرویده تحت مطالعه قرار گرفتند.
پ از جمع آوری االالعات بیماران ارتباط ابتال به پوکی استخوان با سابقة بیماری زمینهای و سابقة خایوادگی مورد بررسی قرار
گرفت .همچنین میزان اثرگذاری مصرف کلسیم و ویتامین Dدرکنترل پیشرفت پوکی استخوان در بیماران ارزیابی شد.
یافتهها 753 :بیمار که  T-Scoreکمتر از  -2/5داشتند در یک دورة  5ساله با بررسی پرویده ارزیابی شدید 15 .درصد از بیماران
سابقة خایوادگی و  105یفر ( 51درصد) بیماری زمینه ای داشتند که با ابتال به پوکی استخوان ارتباط معنادار یداشت .کاهش تراکم
استخوان در یاحیة  Spineو  femoral neckدر افراد بدون بیماری زمینهای مصرف کنندة کلسیم به الور معنادار کمتر بود
( .)p=7/75تغییرات تراکم استخوان در بیماران با و بدون بیماری زمینهای دریافت کنندة مکمل کلسیم D-تفاوت معنادار داشت
( .)p=7/72در افراد با بیماری زمینهای کاهش تراکم استخوان به الور معنادار بیشتر بود .تغییرات تراکم استخوان میان بیماران با و
بدون بیماری زمینهای که مکمل کلسیم D-دریافت یمیکردید تفاوت معنادار وجود یداشت (.)p=7/55
نتیجهگیری :بر اساس یتایج به دست آمده و معنادار یبودن ارتباط کاهش تراکم و ابتال به پوکی استخوان با وجود مشکالت زمینهای
در بیماران توجه به سایر عوامل خطر موجود در این جمعیت از بیماران شامل سن با عوامل تغذیهای سبک زیدگی و عدم تحرک
کافی مصرف دخاییات یااسگی در زیان و سطح پایین تستسترون در مردان اهمیت مییابد .مصرف مکمل کلسیم D-در بیماران
بدون بیماری زمینهای اثربخشی معنادار را یشان داده بود اما این اثربخشی در بیماران دارای بیماری زمینهای مشاهده یشده بود.
واژگان کلیدی :تراکم استخوان پوکی استخوان کلسیم ویتامین دی
دریافت مقاله 7 :ماه قبل از چاپ؛ مراحل اصالح و بازنگری 2 :بار؛ پذیرش مقاله 1 :ماه قبل از چاپ

*دکتر محمد فکور* ،دکتر پیام محمدحسینی**،دکتر آرمان شهریاری* ،دکتر ابراهیم سبزعلیپور
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مقدمه

پوکی استخوان ( )osteoporosisبیماری اسکلتی سیستمیک است که به صورت کاهش تودة استتخوایی
بروز میکند و مهمترین پیامد آن شکستگی ها به خصوص در افراد سالمند است( .)1سازمان بهداشت جهایی
پوکی استخوان را به صورت کاهش تراکم استخوان به میزان معادل  2/5ایحراف معیار یا بیشتتر از متوست
حداکثر تراکم استخوان در افراد جوان و یرمال جامعه تعریف کرده است( .)2عوامل خطر پوکی استتخوان بته
دو دستة تعدیلیاپذیر و تعدیلپذیر تقسیم میشوید .ستن جتن یت اد و وی گتیهتای نیتیتک در دستتة
تعدیلیاپتذیر؛ و وزن مصترف ستیگار فعالیتت فیزیکتی کتم مصترف التو یی متدت گلوکوکورتیکوایتدها
( )glucocorticoidsو دریافت یاکافی کلسیم در دستة تعدیلپذیر قرار متیگیریتد .عوامتل خطتر عمتده
شامل سن بیشتر از  25سال شکستگی استئوپروتیک ( )osteoprotectiveپت از  07ستالگی ستابقة
شکستگی استئوپروتیک در بستگان درجه یک سابقة مصرف گلوکوکورتیکواید سیستمیک بیش از سه ماه
هیپرپاراتیروایدی اولیه با بودن احتمال زمین خوردن هیپوگنادیسم یااسگی قبتل از 05ستالگی استت و
عوامل خطر جزای شامل آرتریت روماتواید دریافت یاکافی کلسیم و ویتامین دی مصرف سیگار وزن کمتر
از  55کیلوگرم کاهش  57درصدی وزن یسبت به وزن خود شخص در زمان 55سالگی است(7تا .)5از آیجایی
که شیوع پوکی استخوان در کشور ما با است و در سالهای آینده ییتز تعتداد ستالمندان افتزایش خواهتد
یافت؛ عوارض این بیماری بهخصوص برای افراد در سنین با چشمگیر است .با توجه به این که اولویتهای
نویسنده مسئول:
بهداشتی در کشورمان بیشتر بیماریهای قلبی-عروقی و سرالانها و سوایح هستند و توجه کمتری به ایتن
دکتر پیام محمدحسینی
 Email:بیماری خاموش میشود؛ مطالعة حاضر به منظور بررسی عوامل خطر و میزان اثرگتذاری مصترف کلستیم و
 p13601467@gmail.comویتامین  Dدرکنترل پیشرفت پوکی استخوان ایجام شد.
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بررسی عوامل خطر و میزان اثرگذاری مصرف کلسیم و ویتامین  Dدر...

 T-Scoreمربوط بته تستتهتای ایجتام شتده در دورة پیگیتری
ارزیابی شد .بدین صتورت کته تغییترات ( T-Scoreکتاهش یتا
افزایش) مربتوط بته تستتهتای ایجتام شتده در دورة پیگیتری
محاسبه و در سه گروه از بیمتاران بته شترز زیتر مقایسته شتد:
 .1افراد دارای بیماری زمینه ای و مصرفکنندة همزمان داروهای
با اثر افزایش دفع کلسیم و اختالل در متابولیستم ویتتامین  Dو
مصرف مکمل کلسیم( D-به مدت حداقل یک سال).
 .2افراد بدون بیماری زمینهای مصرف کنندة مکمل کلسیم D-با
دوز روزایه  1777میلیگرم در روز (به مدت حداقل یک سال).
 .7افراد بتدون بیمتاری زمینته ای بتدون ستابقه مصترف مکمتل
کلسیم.D -
پ از جمعآوری یافتههای آماری مقایسه با استفاده از یرمافتزار
آماری  SPSSویرایش  22ایجام شد .متغیرهای کیفتی و فراوایتی
مورد با استفاده از آزمون کای دو مقایسته شتد .همچنتین بترای
مقایسه متغیرهای کمی ییتز بتر استاس یرمتال بتودن دادههتا از
آزمون  tدو یمویة مستقل 7آزمون من ویتنتی 5ANOVA 5یتا
3
مربع کای 5استفاده شد .از ضریب همبستگی استپیرمن 0و فتی
جهت ارتباط سنجی میان برخی پارامترهای مطالعه استفاده شد.

روش کار
مطالعه حاضر به صورت گذشتهیگر و از الریق پرویتدهختوایی بتر
روی بیماران مبتال به پوکی استخوان که از سال  1737تا 1730
در مرکزستتنجش تتتراکم استتتخوان بیمارستتتان تحتتت ستتنجش
قرارگرفته بودید ایجام شد .متوس مدت زمان پیگیتری درمتان
در بیماران مورد مطالعه  1/23±7/01سال (در محدوده  17متاه
تا  2سال) بود .مطالعه در کمیتة اخالق دایشتگاه علتوم پزشتکی
جندی شاپور تصویب و تحت شماره IR.REC.1398.414 :ثبت
شد.
معیارهای ورود به مطالعه شامل بیماران دارای  T-Scoreکمتتر
از  -2/5و بیماران دارای حداقل دو بار پیگیتری درمتان و تکترار
تست در پرویده بود .بیمارایی که االالعات پرویده آیها یاقص بتود
و بیمارایی که فق یک بارسنجش تراکم استخوان در پرویدة آیها
ثبت شده بود از مطالعه کنار گذاشته شدید.
میزان تراکم استخوان به روش  DEXA1بتا استتفاده از دستتگاه
دایسیتومتری  L4تا  L1دراستخوانهای  Hologicتعیین شد.
االالعات حاصل از دایسیتومتری شامل تراکم استخوایی در یاحیة
فقرات کمری و تراکم استتخوایی در یاحیتة فمتور البتق تعریتف
سازمان جهتایی بهداشتت و بتر استاس  T-Scoreغلظتت متواد
معدیی استخوان ( 2)BMDبه صورت زیر ایجام شده بود:
استخوان یرمال  : T-Scoreبزرگتر و مساوی -1
ابتال به استئوپنی  : T-Scoreبین  -1و -2/5
ابتال به استئوپروز  : T-Scoreکمتر از -2/5
االالعات دموگرافیک بیماران شامل سن جنسیت سابقة مصرف
الو ییمدت سیگار و هرگویته متواد مختدر و الکتل و همچنتین
سابقة بالینی بیماران شتامل داشتتن بیمتاری زمینتهای ستابقة
خایوادگی ابتال به پوکی استخوان مصرف دارو با اثر افزایش دفتع
کلسیم و اختالل در متابولیسم ویتامین Dمصرف مکمل کلستیم
و ویتامین  Dو مقادیر  BMD T-Scoreیواحی فقرات کمتری و
فمور الی دورة پیگیتری درمتان در یتک چتکلیستت از پتیش
تعیین شده ثبت و ارزیابی شد.
پت از جمتتعآوری االالعتتات بیمتتاران ارتبتتاط ابتتتال بتته پتتوکی
استخوان با ستابقة بیمتاری زمینتهای و ستابقة ختایوادگی متورد
بررسی قرار گرفتت .همچنتین در بیمتارایی کته ستابقة مصترف
کلسیم و ویتامین  Dداشتند میزان ا ثرگذاری مصرف کلستیم و
ویتتتامین  Dدر کنتتترل پیشتترفت پتتوکی استتتخوان بتتا مقایس تة

نتایج
در این تحقیق  753بیمار مبتال به پوکی استخوان مورد مطالعته
قرار گرفتته بودیتد .االالعتات دموگرافیتک و بتالینی بیمتاران در
جدول  1قابل مشاهده است.
از میتتتان بیمتتتاران متتتورد مطالعتتته  105متتتورد ( )%51دارای
بیمتتاریهتتای زمینتتهای شتتامل پرکتتاری غتتدة تیروایتتد و غتتدد
پاراتیرواید  55مورد ( )%25آرتریت روماتویید  25متورد ()%15
دیابت  10متورد ( )%17آستم و بیمتاریهتای ریتوی  15متورد
( )%3بیماری متزمن کلیتوی  25متورد ( )%15ستابقة جراحتی
هیسترکتومی و اوفورکتومی  15مورد ( )%3ابتتال بته سترالان و
سابقة شتیمی درمتایی و رادیتوتراپی  13متورد ( )%17یااستگی
زودتر از موعد  5مورد ( )%7عدم تحرک الو یی مدت  12متورد
( )%0و سایر بیماریهتا  15متورد ( )%3بودیتد .برختی بیمتاران
دارای دو یا سه بیماری و مشکل زمینهای به الور همزمان بودید.
3. Independent two-sample t
4. Mann-Whitney
5. Analysis of variance
6. Chi square
7. Spearman correlation coefficient
8. phi

1. Dual Energy X-Ray Absorptimetry
2. Bone Mineral Density
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جدول .9اطالعات دموگرافیک و بالینی بیماران مورد مطالعه

نتایج
زن

(713 )%31

مرد

(77 )%3

25 – 75

(5 )%1

75 – 55

(0 )%2

55 – 55

(07 )%27

55 - 55

(157 )%55

55 - 05

(33 )%25

05 - 35

(15 )%5

بیشتر از 35

(7 )%1

بله

(3 )%2

خیر

(757 )%33

بله

(1 )%7/7

خیر

(750 )%33/0

دارای بیماری

بله

(105)%51

زمینهای

خیر

(102 )%53

یاحیه کمر

-7/25±7/35

یاحیه گردن
استخوان ران

-7/25±7/03

رده سنی
(براساس سال)

سابقه مصرف سیگار
سابقه مصرف الکل

*T-score BMD
در مرحله اول

زمینهای و سابقة خانوادگی

*

متغیرها
جنسیت

جدول .2ارتباط ابتال به پوکی استخوان با سابقة بیماری

تعداد

متغیرها
دارای
بیماری
زمینهای
سابقة
خانوادگی ابتال
به پوکی
استخوان

(درصد)
بله

(105)%51

خیر

(102 )%53

P-Value

7/02

بله

(50 )%15
>7/771

خیر

(231 )%35

 35یفر از بیماران به دیبال ابتال به بیماری زمینهای دارو بتا اثتر
افزایش دفع کلسیم و اختالل در متابولیسم ویتتامین  Dمصترف
میکردید این بیماران همچنین قترص کلستیم و ویتتامین  Dرا
ییز به عنوان مکمل دارویی دریافت میکردید .به منظور ارزیتابی
میزان اثرگذاری مصرف کلسیم و ویتامین  Dدر کنترل پیشرفت
پوکی استخوان تغییترات  T-Scoreدر «افتراد مصترف کننتدة
همزمتتان داروهتتای بتتا اثتتر افتتزایش دفتتع کلس تیم و اختتتالل در
متابولیسم ویتامین  Dو مکمل کلسیم« »D-افراد بدون بیماری
زمینتتهای و مصتترفکننتتدة مکمتتل کلستتیم »D-و «افتتراد بتتدون
بیماری زمینهای بدون سابقة مصرف مکمل کلسیم D-به دلیتل
عدم تمایل بیمار به مصرف دارو» بررسی و همچنین با یکتدیگر
مقایسه شدید .تغییرات تراکم استخوان در یاحیة ستتون فقترات
( )Spineو گتتردن فمتتور ( )femoral neckدر بیمتتاران بتتا
بیماری زمینهای دریافتکننتده مکمتل کلستیم( D-گتروه  )1و
بیماران بدون بیماری زمینهای دریافت کنندة مکمل کلستیمD-
(گروه  )2تفاوت معنادار داشت ()p=7/72؛ بهالوری که در افتراد
با بیماری زمینهای کاهش تراکم استخوان بهالور معنادار بیشتتر
بود.
همچنین میان بیماران بتدون بیمتاری زمینتهای دریافتتکننتدة
مکمل کلسیم( D-گروه  )2و بتدون دریافتت مکمتل کلستیمD-
(گتتتروه  )7تغییتتترات تتتتراکم استتتتخوان در یاحیت تة  Spineو
 femoral neckتفاوت معنادار داشت ( )p=7/75بهالوری که
در افراد بدون دریافت مکمل کلسیم D-کاهش تتراکم استتخوان
به الور معنادار بیشتر بود.

*یتایج به صورت میایگین±ایحراف معیار یا تعداد (درصد) بیان شدید.
* Bone Mineral Density

میتتایگین  T-scoreاولتتین تستتت  BMDبیمتتاران در یاحیتتة
( -7/25±7/35 spineمحتتدودة  -2/5تتتا  )-5/0و در یاحیتتة
( -7/25±7/03 femoral neckمحدودة  -2/5تا  )-5/3بود.
اگرچه درصد فراوایی بیماران با مشکالت زمینتهای ( )%51قابتل
توجه بود اما ارتباط کاهش تراکم و ابتال به پتوکی استتخوان بتا
وجود مشکالت زمینهای در بیماران معنادار یبود.
 50یفر ( )%15از بیماران دارای سابقة خایوادگی ابتتال بته پتوکی
استخوان بودید و درصد فراوایی این بیماران بهالور معنادار کمتر
از بیماران بدون ستابقة ابتتال بته ایتن بیمتاری در ختایواده بتود
(( )p<7/75جدول .)2
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بررسی عوامل خطر و میزان اثرگذاری مصرف کلسیم و ویتامین  Dدر...

جدول  .9میزان اثرگذاری مصرف کلسیم و ویتامین Dدر کنترل پیشرفت پوکی استخوان
تراکم استخوان

گروه ها

گروه 9
( 58بیمار)
گروه 2
( 99بیمار)
گروه 9
( 996بیمار)

تراکم ناحیه

تراکم ناحیه

کمر

کمر

(مرحله )9

(مرحله )2

-7/15±2/17

-7/05±2/55

تفاوت
میانگین

7/5±7/73

تراکم ناحیه

تراکم ناحیه

گردن فمور

گردن فمور

(مرحله )9

(مرحله )2

-7/71±1/33

-7/33±2/13

تفاوت
میانگین

7/35±7/12

-7/15±2/55

-7/72±2/15

7/2±7/77

-7/75±2/73

-7/57±2/10

7/7±7/73

-7/72±2/11

-7/55±2/50

7/55±7/71

-7/13±2/51

-7/03±2/13

7/53±7/73

تغییرات تراکم استتخوان در یاحیتة  Spineو femoral neck
میان بیمتاران گتروه  1و  7تفتاوت معنتادار یداشتت ()p=7/55
(جدول .)7

استخوان و عوامل مرتب بتا آن در  577زن پرداختنتد .در ایتن
مطالعه سن با وزن با مصترف کتم غتذای حتاوی کلستیم و
فعالیت فیزیکی کم رابطة معناداری با ابتال بته پتوکی استتخوان
داشت ( .)p>7/771دریهایت فعالیت متنظم فیزیکتی و مصترف
مواد غذایی حاوی کلسیم جهتت کتاهش شتیوع ایتن بیمتاری و
عوارض آن توصیه شد(.)3
در پتت وهش حاضتتر  50یفتتر ( )%15از بیمتتاران دارای ستتابقة
خایوادگی ابتال به پوکی استخوان بودید .اگرچته درصتد فراوایتی
بیماران با سابقة خایوادگی ابتال به پوکی استخوان بهالور معنادار
کمتر از بیماران بدون سابقة ابتال به این بیماری در خایواده بتود
اما با توجه به فراوایی  15درصدی این بیماران به افتراد ختایوادة
این بیماران بهخصتوص افتراد بتا مشتکالت زمینتهای ستنجش
سا یه تراکم استخوان پیشنهاد میشود.
در مطالعة مروری عستکری و همکتاران ستن بتا ی  57ستال و
سابقة خایوادگی از جمله مهمترین عوامل خطتر ابتتال بته پتوکی
استخوان عنوان شدید(.)3
در پ وهش حاضر  35یفر از بیماران به دیبال ابتتال بته بیمتاری
زمینهای دارو با اثر افزایش دفع کلسیم و اختالل در متابولیستم
ویتامین  Dمصرف میکردید این بیماران همچنین قرص کلسیم
و ویتامین  Dرا ییز به عنوان مکمل دارویی دریافت میکردید.
از میان بیماران دریافت کننده مکمل کلسیم D-کتاهش تتراکم
استخوان در افراد با بیماری زمینهای بهالور معنادار بیشتتر بتود.
در بیماران بدون بیماری زمینتهای کتاهش تتراکم استتخوان در

بحث
در مطالعة حاضتر اگرچته درصتد فراوایتی بیمتاران بتا مشتکالت
زمینهای ( )%51مقدار قابل توجهی بود و این امر اهمیتت توجته
به پیشگیری و کنترل کاهش تراکم استخوان در ایتن بیمتاران را
محرز میکند اما با توجه به معنادار یبودن ارتباط کاهش تتراکم
و ابتال به پوکی استخوان با وجود مشکالت زمینهای در بیمتاران
توجه به سایر عوامل خطر موجتود در ایتن جمعیتت از بیمتاران
شامل سن با عوامل تغذیتهای ستبک زیتدگی و عتدم تحترک
کتتافی مصتترف دخاییتتات یااستتگی در زیتتان و ستتطح پتتایین
تستسترون در مردان اهمیت مییابد.
 Wainwrightو همکتتاران در مطالعتتهای تتتراکم استتتخوان
( )BMDمربوط به  3755زن با ی  55سال را به مدت  5ستال
مورد ارزیابی قرار دادید .یتایج این مطالعه یشان داد کته در زیتان
مستتن توجتته تنهتتا بتته  BMDافتتراد جهتتت پیشتتگیری از بتتروز
شکستگیها کافی ییستت و حتتی در افترادی کته ستطح تتراکم
استخوان یرمال دارید باید عوامل خطر دیگر یظیتر ستن میتزان
فعالیت محافظت در برابر آسیب و ضربه مورد توجه قرار گیرد(.)0
جیحتتویی و همکتتاران در مطالعتتهای بتته بررستتی ش تیوع پتتوکی
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 یتتایج مطالعتة.)17(کلسیم غذایی یا مکمتلهتا را توصتیه کردیتد
رمضایی و احمدزاده یشان داد که جایبازان قطع یخاعی یسبت به
افراد معمولی جامعه به دلیل بیتحرکی در خطر بیشتر ابتال بته
کاهش تراکم استخوایی هستتند و مشتاهده شتد در میتان ایتن
بیماران افراد دارای تغییرات پیشرفتهتر کاهش تراکم استتخوایی
.)11(درعینحال دارای مصرف کمتر کلسیم روزایه ییز بودهاید

دکتر محمد فکور و همکاران

 دریافت یمیکردید بهالور معنتادارD-بیمارایی که مکمل کلسیم
 وSpine  تغییتترات تتتراکم استتتخوان در یاحیتتة.بیشتتتر بتتود
 میتتان بیمتتاران دارای بیمتتاری زمینتتهای وfemoral neck
 دریافتتD-بیماران بدون بیماری زمینتهای کته مکمتل کلستیم
از آیجتاییکته وضتعیت تغذیته.یمیکردید تفاوت معنادار یداشت
بیماران و میزان دریافت کلستیم و ویتتامین دی روزایته از متواد
غذایی در این مطالعه بررسی یشده بود این عامل به عنوان یکتی
از عوامل مخدوش کننده در یظر گرفته شتده کته ممکتن استت
یتایج ایتن بختش را تحتت تتأثیر قترار داده باشتد بتهخصتوص
 در بیمارایی که مکمل کلسیم و ویتتامینT-Score تغییرات کم
دی مصرف یمیکردید ممکن است به دلیل جایگزین کردن مواد
غذایی حاوی کلسیم بهالور روزایه به جتای مکمتلهتای دارویتی
.بوده باشد
یتایج مطالعه استاد رحیمی و همکتاران بتر روی جمعیتت زیتان
یااسه یشان داد که میزان دریافت کلسیم غتذایی تکترر مصترف
مواد لبنی در زیان یااسه دارای پوکی استخوان یستبت بته ستایر
زیان شامل در ایتن جمعیتت و بتدون پتوکی استتخوان بتهالتور
معنادار کمتر بود و آموزش تغذیهای بته منظتور دریافتت بیشتتر

نتیجهگیری
کاهش تراکم استخوان و ابتال به پوکی استخوان در بیمارایی کته
مشکالت زمینه ای یا سابقة ختایوادگی داریتد ارتبتاط معنتا داری
یدارید و لذا عوامل دیگتری شتبیه ستن تغذیته کمتی تحترک
.مصرف دخاییات و غیره اهمیت مییابد
 در بیمتاران بتدون بیمتاری زمینتهایD-مصرف مکمل کلستیم
اثربخشی معنادار را یشان داده بود و کاهش تتراکم استتخوان در
 در افتتراد بتتدون بیمتتاریfemoral neck  وSpine یاحیتتة
زمینهای مصرفکنندة کلسیم به الور معنا دار کمتر بود اما این
.اثربخشی در بیماران دارای بیماری زمینهای مشاهده یشد
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