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سـال   50زنـان بـاالي      %70سـال و   50مردان باالي    %50در ايران   . بدون عالمت است   هاي شايع و    استئوپروز يكي از بيماري   : مقدمه
ــستند   ــتئوپني هـ ــا اسـ ــتئوپروز يـ ــه اسـ ــتال بـ ــ. مبـ ــامين  ه بـ ــود ويتـ ــالوه كمبـ ــز درDعـ ــااليي    نيـ ــيوع بـ ــران از شـ ــهر تهـ   شـ

  توانـد يكـي از مـوارد تأثيرگـذار           كه وضعيت آلودگي هوا در شهر تهران بحراني اسـت و آلـودگي هـوا مـي                 از آنجا    .برخوردار است 
هـاي اسـتخواني      اين مطالعه با هدف بررسي ارتباط آلودگي هوا در شهر تهران با ميزان شـاخص               ، سرمي باشد  Dبر ميزان ويتامين    

  .انجام شد
 5  از Km4 بلـوك در شـعاع       14 تهران به صورت تصادفي از      ساله ساكن شهر   20-69 فرد   184در اين مطالعه تعداد     : هاروشمواد و   

كلـسيم، فـسفر، آلكـالين فـسفاتاز،      ،Dسـپس ويتـامين    آلـوده تقـسيم و   منطقه پـاك و   2 مناطق به    .ايستگاه هواشناسي انتخاب شدند   
 بـراي  T، آزمـون  SPSS) 11.5(افزار آماري  رمها ن  براي تحليل داده  .كمر بررسي شد   پاراتورمون و تراكم استخواني در ناحيه لگن و       

  اسـتفاده  مـورد   در مـوارد لـزوم   Fisher Exact Test  ومتغيرهـاي كيفـي  بـراي   χ2 آزمـون  ،مقايسه ميانگين مقادير بـه دسـت آمـده   
 و بـراي مقايـسه چنـدين ميـانگين از آنـاليز      Relative Risk يـا  Odds Ratio براي مقايسه ميزان خطر و خطـر نـسبي از   .قرار گرفت

  .  در نظر گرفته شد05/0داري كمتر از   معني سطح. واريانس استفاده شد
مردان سـاكن منطقـه آلـوده       در   سرم   Dكمبود ويتامين  . بودند Dافراد مورد مطالعه مبتال به كمبود ويتامين        % 6/79بطور كلي   : نتايج

منطقـه    در مردانـي كـه در    D شانس خطر كمبود ويتـامين     .)=029/0p(باالتر بود    )%8/61(اك  نسبت به مردان ساكن منطقه پ      )2/86%(
استئوپروز نيـز در  ). 869/3= و نسبت شانس675/1=خطر نسبي( برابر ساير مردان مورد مطالعه بود 675/1كردند،   آلوده زندگي مي  

و افـرادي كـه در منطقـه آلـوده زنـدگي            ) =034/0p(بـود    )%0/0(بيـشتر از سـاكنين منطقـه پـاك           )%6/0(زنان منطقه آلوده     مردان و 
  . برابر بيشتر در معرض ابتال به استئوپروز بودند26/6كردند در مقايسه با ساكنين منطقه پاك  مي

ــودگي هــوا مــي  : گيــري نتيجــه ــا آل ــايج ايــن مطالعــه مواجهــه ب ــابر نت ــااليي    بن ــتال بــه اســتئوپروز را بــه نــسبت ب ــد خطــر اب   توان
هـاي مقابلـه بـا كمبـود      پذير نباشد، در نظر داشتن ساير راه  از آنجا كه متغير محل سكونت ممكن است به سادگي امكان      .افزايش دهد 

   .تواند كمك كننده باشد  ميDسازي مواد غذايي با ويتامين   مانند غنيDويتامين 
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