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 اجتماعي پايين به عنوان موانع -ال توسعه مانند باالبودن ميزان بيسوادي يا سطح اقتصادي فاكتورهاي جمعيتي متعددي دركشورهاي در ح :مقدمه

 اجتمـاعي و اسـتئوپروز در ايـن كـشورها مطالعـات             -ولي در زمينه ارتباط بـين سـطح اقتـصادي         . شوند پيشگيري از استئوپروز در نظر گرفته مي      
  . بوده است ارتباط بين فاكتورهاي انساني و استئوپورز در زنان شهري يائسه بررسي اين مطالعه هدف از انجام. محدودي انجام شده است

اطالعات در دو مركز اندازه گيـري تـراكم          . مورد بوده و به صورت ثبت مورد و مصاحبه انجام پذيرفته است            -روش مطالعه شاهد   :هاروشمواد و   
ه عنوان مركز دولتي و مركز سنجش تراكم استخوان مهراد به عنوان مركز مركز سنجش تراكم استخوان بيمارستان شريعتي ب(استخوان در تهران 

 زن يائسه داراي پوكي استخوان بودند كه        163گروه مورد شامل    .  مورد استفاده واقع شدند    1382 تا تير    1381طي دوره زماني خرداد     ) خصوصي
گروه شاهد نيز از همـين مراكـز       . تگاه لونار اندازه گرفته شده بود      و توسط دس   DEXAدانسيته ستون فقرات و فمور آنها در هر دو مركز به شيوه             

ارتباط بين عوامـل خطـر و   .  انجام شدSPSS)10(ها بوسيله نرم افزار آماري  تحليل داده . انتخاب شدند و از نظر نسبي با گروه مورد هماهنگ شدند          
 χ2 و براي مقايسه فراواني توزيع متغيرها از آزمـون  test T - يانگين ازبراي مقايسه م.  مورد سنجش قرار گرفتOdds Ratioاستئوپروز به وسيله 

  .  در نظر گرفته شد05/0داري كمتر از  سطح معني. استفاده شد
 4/3) اند افرادي كه مدرسه نرفته(بيسوادي : براي عوامل خطرساز انساني استئوپروز به اين ترتيب است   % 95تفاوت نسبت با حدود اطمينان       :نتايج

، 12/18 (09/5در مراكز خـصوصي، بيـسوادي شـوهر         ) 41/1،  57/105 (18/12در مراكز دولتي،    ) 06/1 ،   06/5 (31/2در هر دو مركز،     ) 64/1 و   7(
 041/2) 19/1 ،   50/3( در هر دو مركـز،       56/1 ) 97/0 ،   50/2) (خانه دار بودن  (در مراكز دولتي، شغل     ) 04/1،  69/13 (76/3در هر دو مركز،      ) 43/1

تمام فاكتورهاي بـاال، همچنـان بـا        ... در مراكز دولتي، پس از هماهنگ كردن سن، وزن، قد و ساير فاكتورهاي مهم مثل سن يائسگي، سن منارك و                     
 و ساير فاكتورهاي جمعيتي كه در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفتند شامل شغل بيمار در مركـز خـصوصي، شـغل همـسر      . اهميت باقي ماندند  

  . داري با استئوپروز نداشتند ارتباط معنيوضعيت تاهل در هر دو مركز، 
) ريـسك فـاكتور   (به عنوان عوامل خطرساز      )اند  سال به مدرسه رفته    6كساني كه كمتر از     (بي سوادي و پايين بودن سطح تحصيالت         :گيري نتيجه

ين مطالعه مشخص شد كه ارتباط قوي بين شغل و استئوپروز بـه عنـوان          در ا . بودمرتبط   با استئوپروز    در هر دو مركز خصوصي و دولتي تهران       
تحصيالت باال يك   ). به خصوص در مراكز خصوصي، كه در اين مراكز گروه هاي باالتر اقتصادي اجتماعي بيشترند              (عوامل خطرساز وجود ندارد     

   .فاكتور محافظت كننده در مقابل استئوپروز درهر دو مركز شناخته شد
  

  
   .، و يائسگيفاكتورهاي جمعيتي استئوپروز، عوامل خطرساز،: گانگل واژ
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