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فراوانی دیسکوردنس تراکم استخوانی ستون فقرات با گردن فمور و ارزیابی برخی
عوامل موثر بر آن در زنان یائسه :نتایج مطالعه  11ساله IROSTEOPs
حبیب معظمی گودرزی ،1باقر الریجانی ،*1،2عباسعلی کشتکار ،2پاتریشیا خشایار
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چکیده
مقدمه :دیسکوردنس (عدم توافق بین تراکم استخوان اندازهگیری شده در مناطق مختلف استخوانی میتواند در تصمیمگیری
پزشک برای شروع و یا عدم شروع درمان تاثیرگذار باشد .مطالعه حاضر به بررسی فراوانی دیسکوردنس میان مقادیر

T-score

اندازهگیری شده در ستون فقرات و گردن فمور و همچنین عوامل خطر آن در جمعیت زیادی از زنان یائسه ایرانی میپردازد.
روشها :پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی توصیفی -تحلیلی براساس اطالعات مطالعه  IROSTEOPsبهدست آمده از 6118
خانم یائسه که در تهران از سال  1861تا  1831به مرکز سنجش تراکم استخوان بیمارستان شریعتی وابسته به دانشگاه علوم
پزشـکی مراجعه نمودهاند ،میباشد .براساس دسته بندی تراکم استخوان افراد در گروه دارای دیسکوردنس جزیی و اساسی و
بدون دیسکوردنس تقسیم بندی شدند و سپس عواملی که ممکن بود در ایجاد این دیسکوردنس نقش داشته باشند با استفاده
از آزمون آماری رگرسیون لجستیک تک و چند متغیره بررسی شدند.
یافتهها :دیسکوردنس (عدم توافق میان سطوح مختلف تراکم استخوانی در ستون فقرات و گردن فمور) در )%15/3( 8411
افراد مورد مطالعه وجود داشته و در مابقی کونکوردنس گزارش گردید .آنالیز رگرسیون لجستیک چند متغیره نشان داد که سن
باال ،حاملگی مکرر و نمایه توده بدنی ( )BMIاز مهمترین فاکتورهای خطر موثر در بروز دیسکوردنس بودند؛ این در حالیست
که مصرف هورمون جایگزینی در بروز دیسکوردنس اثر محافظتی داشتند.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج این مطالعه بهنظر میرسد برای جمعیت ایرانی بخصوص زنان یائسه همچنان سنجش تراکم
استخوانی در دو سایت مختلف ضروری است.
واژگان کلیدی :استئوپروز ،دیسکوردنس ،تراکم استخوانی ،ایران

 -1مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم ،پژوهشکده علوم بالینی غدد و متابولیسم ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 -2مرکز تحقیقات استئوپروز ،پژوهشکده علوم بالینی غدد و متابولیسم ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
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 ،88002280ج ت الکترونيک:
تاريخ دريافت2931/83/88 :

emrc@tums.ac.ir

تاريخ درخواست اصالح2931/83/12 :

تاريخ پذيرش2931/28/81 :
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مقدمه
استئوپروز یا پوکی استخوان یکی از شایعترین بیماریهای
متابولیک استخوان میباشد که با کاهش توده استخوانی و
از بین رفتن ساختار آن مشخص میشود .براساس آخرین
گزارش سالیانه سازمان بهداشت جهانی بیش از 211
میلیون زن در جهان از استئوپروز رنج میبرند که این آمار
حـدود یـک پنـجم زنـان بـاالی  41سـال را تـشکیل
میدهد [ .]1براساس این آمار یک نفر از هر سه زن و یک
نفر از هر پنج مرد دچار شکستگـی ناشـی از استئوپروز
می شوند [ .]2در ایران نیز مطالعات مبتنی بر جمعیت
نشان دادند که  11/8درصد از جمعیت از استئوپروز و 21
درصد از استئوپنی رنج میبرند [.]3
در حال حاضر سنجش تراکم استخوان بهعنوان استاندارد
طالیی برای تشخیص این بیماری بهکاربرده شده و
تصمیمات مبنی بر آغاز و ادامه درمان براساس نتیجه این

184

یک دسته باشد مثالً یک سایت نرمال و سایت دیگر
استئوپروتیک باشد.
وجود دیسکوردنس از آن جهت دارای اهـمیت است که
میتواند در تصمیمگیری پزشک برای شروع و یا عدم شروع
درمان تاثیرگذار باشد .این در حالیست که تعداد معدود
مطالعاتی که در این زمینه انجام شدهاند همگی دال بر شیوع
نسبتاً باالی دیسکوردنس بهخصوص دیسکوردنس جزیی در
همه جمعیتها بودهاند .در ایران تنها یک مطالعه به بررسی
شیوع دیسکوردنس پرداخته است ،به همین دلیل مطالعه
اخیر به بررسی شیوع دیسکوردنس میان مقادیر

T-score

اندازهگیری شده در ستون فقرات و گردن فمور و همچنین
عوامل خطر آن در گروهی از زنان یائسه ایرانی با حجم
نمونه نسبتا باال میپردازد.

روشها

تست انجام میپذیرد .براساس راهنمای ارائه شده از طرف

پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی توصیفی-تحلیلی

انجمن بین المللی سنجش تراکـم استخوان ()ISCD

براساس داده های مطالعه  IROSTEOPsاز مرکز سنجش

اندازهگیری حداقل دو محل برای تصمیمگیری ضروری

تراکم استخوان بیمارستان شریعتی وابسته به دانشگاه علوم

بوده و تشخیص براساس پایینترین  T-scoreصـورت

پزشکی تهران بین سالهای  1861تا  1831میباشد .شایان

میگیرد[ T-score .]1در واقع یک شاخص آماری میباشد

ذکر است که این مطالعه قبل از انجام ،از کمیته اخالق

که تفاوت میان تراکم توده استخوانی بیمار و مقادیر مرجع

پزشکی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم

در جمعیت  21تا  81سال را نشان میدهد .براساس

پزشکی تهران مجوز الزم را دریافت کرده است.

تعاریف سازمان بهداشت جهانی ،مقادیر  T-scoreکمتر از

در طول  11سال فوق 18528 ،بیمار برای بررسی سنجش

 -2/5بهعنوان استئوپروز و بین  -1تا  -2/13بهعنوان

تراکم استخوان به آن مرکز مراجعه نمودند؛ که از این تعداد

استئوپنی در نظر گرفته میشود [.]5

 6118نفر را زنان یائسه تشکیل می دادند .اطالعات

اگر دسته بندی یا سطوح مختلف تراکم استخوان براساس

دموگرافیک و همچنین فاکتورهای موثر بر سالمت استخوان

 T-scoreرا در سه سطح نرمال ،استئوپنی و استئوپروز در

براساس پرسشنامه ساختار یافتهای برای همه بیماران مراجعه

نظر بگیریم ،دیسکوردنس به معنی تفاوت حداقل به میزان

کننده به این واحد تکمیل میگردد استخراج گردید .نتایج

یک سطح بین  T-scoreدو منطقه استخوانی (ستون فقرات

سنجش تراکم استخوان این بیماران نیز مورد بررسی قرار

و گردن فمور) تعریف گردیده است [ .]8این تفاوت بر

گرفت .الزم به ذکر است که سنجش تراکم استخوان همه

دو نوع میباشد ،تفاوت جزیی و اساسی .تفاوت جزیی

این بیماران توسط دستگاه لونار (،)1333 ،Lunar DPXM

زمانی است که تراکم استخوانی دو منطقه به اندازه یک

توسط یک فرد آموزش دیده واحد و براساس راهنمای

سطح متفاوت باشند مثالً یک سایت نرمال و سایت دیگر

شرکت سازنده صورت گرفت .درصد خطای این دستگاه در

استئوپنیک و یا یکی استئوپنیک و دیگری استئوپروتیک

اندازهگیری توده استخوانی در ناحیه لومبار  %1و برای گردن

باشد .تفاوت اساسی زمانی است که این تفاوت بیشتر از

فمور  %1/5است .طبقه بندی بیماران به سه گروه نرمال،
استئوپنیک استئوپروتیک براسـاس  T-scoreو تـعریف
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اسـتئوپروز با تـوجه به طبقهبندی سازمان بهداشت جهانی
صورت گرفت [.]4
براساس دسته بندی تراکم استخوان ،افراد در گروه دارای
دیسکوردنس جزیی و اساسی و بدون دیسکوردنس
تقسیمبندی شدند و سپس عواملی که ممکن بود در ایجاد
این دیسکوردنس نقش داشـته باشـند با اسـتفاده از
رگرسیون لجستیک تک متغیره بررسی شدند .متغیرهایی

که در این مرحله در سطح  p-value > 1/15معنیدار
بودند وارد آزمون

multivariate logistic regression

شدند و  adjusted odds ratioو

95% confidence

 intervalآنها محاسبه گردید .تحلیل آماری با استفاده از
نرم افزار  STATAویرایش یازدهم صورت گرفت و کلیه
آزمونها دو طرفه در نظر گرفته شد.

یافتهها
تعداد  6118خانم یائسه که بهصورت سرپایی به کلینیک
سنجش تراکم استخوان بیمارستان شریعتی بین سالهای
 1861تا  1831مراجعه کرده بودند در این مطالعه وارد

شدند .میانگین سنی این افراد  53/1 ± 6/8سال بود .جدول
 1شیوع استئوپروز را در هر یک از سایتهای مورد مطالعه
نشان می دهد.
براساس نتایج بهدست آمده عدم دیسکوردنس در 8411
( )%15/3افراد مورد مطالعه وجود داشته و در مابقی انواع
دیسکوردنس گزارش گردید (جدول  .)2آنالیز رگرسیون
لجستیک چند متغیره نشان داد که سن باال ،حاملگی مکرر و
نمایه توده بدنی ( )BMIاز مهمترین فاکتورهای خطر موثر
در بروز دیسکوردنس بودند؛ این در حالیست که مصرف
هورمون جایگزینی در بروز دیسکوردنس اثر محافظتی
داشتند (جدول 8و .)1

جدول  -2شيوع استئوپروز و استئوپني به تفكيک مناطق استخواني مورد ارزيابي
تعداد ()%

سایت استخوانی

ستون فقرات

گردن فمور
هرکدام از مناطق

فاصله اطمینان
%59

استئوپنی

)83/1( 8165

86/1 – 11/2

استئوپروز

)23/3( 2181

26/3 – 81/3

نرمال

)81/1( 2524

81/1 – 82/1

استئوپنی

)11/1( 8818

18/8 – 15/5

استئوپروز

)18/8( 1828

15/5 – 14/1

نرمال

)83/8( 8211

86/8 – 11/1

استئوپنی

)11/1( 8531

18/1 – 15/2

استئوپروز

)81/1( 2611

88/1 – 85/5

نرمال

)21/5( 1416

21/8 – 22/1

جدول  -1شيوع ديسكوردنس در سايتهاي مختلف استخواني
گردن فمور و ستون فقرات

تعداد ()%

فاصله اطمینان %59

کونکوردنس (توافق)

)51/1( 1115

()58/1 – 55/2

دیسکوردنس جزیی

)11/4( 8833

()11/4– 12/6

دیسکوردنس اساسی

)1/2( 812

()8/6 – 1/8
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جدول  -9آناليز رگرسيون تک متغيره براي بررسي عوامل موثر بر ديسكوردنس ستون فقرات و گردن فمور
نسبت برتری خام (فاصله اطمینان )%59

ارزش P

کمتر از 51
 51تا 83
باالی 41

(1)-
(1/18)1/24-1/83
(1/11)1/16-1/83
(1/11)1/11-1/12

>1/111
>1/111
1/11

نرمال
اضافه وزن
چاقی

(1)-
(1/18)1/12-1/28
(1/12)1/11-1/28
(1/11)1/33-1/11

1/18
1/158
1/88

قد ()cm

(1/33)1/36-1/11

1/111

سیگار (سیگاری نسبت به غیر سیگاری)

(1/12)1/61-1/51

1/13

(1)-
(1/36)1/66-1/13
(1/38)1/42-1/21
(1/36)1/68-1/12

1/41
1/81
1/61

آرتریت روماتوئید (ابتال در مقابل سالم بودن)

(1/66)1/48-1/16

1/22

مصرف کورتیکواستروئید (مصرف در مقابل عدم مصرف)

(1/34)1/61-1/12

1/84

هایپرلیپیدمی (ابتال در مقابل سالم بودن)

(1/14)1/31-1/28

1/23

حاملگی

(1/12 )1/11-1/11

1/18

حاملگی (کمتر از  3در مقابل بیشتر)

(1/21)1/16-1/88

1/111

سابقه قبلی سقط

(1/34)1/66-1/18

1/16
-

متغیر
گروه سنی (سال)

نمایه توده بدنی (به ازای هر یک )kg/m2
نمایه توده بدنی

وزن ()kg

بدون تماس
کمتر از  81دقیقه
بیشتر از  81دقیقه

تماس با نور خورشید (دقیقه در روز)

دیابت نوع دو (ابتال در مقابل سالم بودن)

بیشتر از 15
کمتر مساوی 15
بیشتر از 12
کمتر از 12
ندارد

سن یائسگی(سال)
سن منارک (سال)
مصرف قرص ضد بارداری

LD
HD
بیشتر از 88
کمتر از 88
کمتر از 12
بیشتر از 12

مصرف قرص ضد بارداری (ماه)
شیردهی (ماه)

مصرف درمانهای جایگزین (( )HRTمصرف در مقابل عدم مصرف)

(1)-
(1/12)1/38-1/11
(1)-
(1/12)1/31-1/15
(1)-
(1/36 )1/68-1/12
(1/32 )1/45-1/12
(1)-
(1/36)1/61-1/11
(1)-
(1/12)1/31-1/12
(1/31)1/81-5/84

1/45
1/41
1/61
1/11
1/61
1/82
>1/111

جدول  -4آناليز رگرسيون چند متغيره براي بررسي عوامل موثر بر ديسكوردنس ستون فقرات و گردن فمور
متغیر

Adjusted OR
)(CI95%

P-value

(1/11)1/22-1/82
(1/88)1/11-1/81

>1/111
1/112

نمایه توده بدنی ( هر یک واحد)Kg/m2

(1/11)1/11-1/12

1/18

حاملگی
HRT

(1/15)1/18-1/26

1/112

گروه
سنی

 51تا  41سال
باالی  07سال

(1/48)1/81-1/64

>1/111
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بحث
استئوپروز بیماری سیستمیک استخوانی است که بهطور
خاص ستون فقرات کمری را در سنین پایینتر و لگن را
در سنین باالتر درگیر مینماید [ .]6علت این امر آن است
که از دست رفتن استخوان در استخوانهای اسفنجی با
سرعت بیشتری نسبت به سایر استخوانها رخ میدهد
[.]3
با توجه به این موضوع ،روشن است که وجود
دیسکوردنس میان سایتهای مختلف غیر قابل اجتناب
باشد .بهعالوه وجود استئوپروز ثانویه بهعنوان بیماری
زمینهای خود باعث افزایش خطر بروز دیسـکوردنـس
میشود[ .]11بهطور مثال استئوپروز ناشی از مصرف
کورتیکواستروئیدها با از دست رفتن بیشتر استخوانها در
ناحیه ستون فقرات کمری همراه میباشند .این در
حالیست که شرایطی مانند استئوآرتریت بهصورت کاذب
باعث افزایش توده استخوان در ستون فقـرات کـمری
میشود .از طرف دیگر ورزشهای تحمل کننده وزن
باعث افزایش توده استخوانی در ناحیه لگن و گردن فمور
میگردد.
مطالعه اخیر همانند مطالعات قبلی که در این زمینه انجام
شدهاند ،نشان دهنده شیوع باالی دیسکوردنس در نواحی
مورد مطالعه میباشد [ .]11، 12براساس نتایج بیش از
 %31موارد دیسکوردنس در این مطالعه از نوع جزیی
بودند .به نظر میرسد که موارد دیسکوردنس جزیی بیشتر
ناشی از تفاوتهای فیزیولوژیک میباشد .ذکر این نکته
الزم است که مرکز مورد مطالعه ،در بیمارستان آموزشی
واقع شده که بهعنوان مرکز ریفرال برای بیماران ارتوپدی
و روماتولوژی محسوب میشود و در نتیجه بیماران آن از
نقاط مختلف کشور و با مشـکالت مـتفاوت زمیـنهای
میباشند ،به همین دلیل ممکن است تفاوتهای گزارش
شده در این مطالعه ناشی از اثرات این بیماریها باشد و نه
اثر سن و جنس.
این مطالعه نشان داد که سن و نمایه توده بدنی از میان
خصوصیات فردی و تعداد حاملگی از میان فاکتورهای
تولیدمثل مورد مطالعه تنها عواملی بودند که با بروز
دیسکوردنس رابطه داشتند .درحالیکه مصرف  HRTبرای

بروزدیسکوردنس اثر محافظتی داشت چنین رابطهای میان
مصرف داروهای ضد بارداری و ایجاد دیسکوردنس
گزارش نگردید .بهطور مشابه مطالعات قبلی که در این
زمینه انجام شده است همگی سن باال ،یائسگی و چاقی را
بهعنوان فاکتور خطر معرفی کردهاند .این در حالیست که
در این مطالعات سیگار کشیدن و درمان با  HRTبهعنوان
فاکتور محافظتی معرفی شده است.
براساس مطالعات موجود در افراد با وزن باال ،مقادیر توده
استخوانی در گردن فمور با نمایه توده بدنی رابطه دارد
[ .]18همچنین برخی مطالعات نشان دادهاند که افزایش
وزن باعث افزایش vBMDاستخوانهای اسفنجی در افراد
بسیار چاق ( )BMI>35میشود [ Mounach .]11و
همکاران برخالف سایر مطالعات موجود نتوانستند نقش
چاقی را در بروز دیسکوردنس نشان دهند [ .]15در این
رابطه در مطالعه حاضر نیز همانطور که انتظار می رفت به
نظر میرسد نقش نمایه توده بدنی در افزایش خطر بروز
دیسکوردنس بیشتر ناشی از اثر قد بوده است .مطالعات
دیگری نیز در این رابطه نشان دادهاند که میزان توده چربی
بدنی بیشتر از وزن در رابطه میان  BMIو توده استخوانی
نقش دارد.
استفاده از کورتیکواستروئیدها از طرف دیگر با کاهش
توده استخوانی در ناحیه لومبار همراه است .مطالعات
نشان دادهاند که مصرف مقادیر بسیار کم این داروها حتی
برای زمانهای بسیار کوتاه باعث افزایش خطر شکستگی
میشود [ .]18در مطالعه اخیر شیوع باالی مصرف
کورتیکواستروئید در جمعیت مورد مطالعه ( %11/2زنان)
می تواند ناشی از وجود بیماری زمینهای در بیشتر بیماران
مراجعه کننده به این مرکز بیمارستانی باشد .این در
حالیست

که

برخالف

سایر

مطالعات

مصرف

کورتیکواستروئید با افزایش قابل مالحظه بروز
دیسکوردنس همراه نبود .در رابطه با دیابت نیز با وجود
اینکه بسیاری از مطالعات به رابطه دیابت و از دست رفتن
سریع توده استخوانی و در نتیجه افزایش شیوع
دیسکوردنس اشاره نموده بودند ،مطالعه اخیر نتوانست
چنین رابطهای را نشان دهد [.]14
با توجه به ماهیت مقطعی مطالعه اخیر و با توجه به
نقـصهای انکارناپذیر در پرونده بیمار (با وجودی که
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برای این جمعیت بتواند با کاهش میزان دیسکوردنس به

سعی گردید که از طریق تماس گرفتن با بیماران براساس

پزشکان در تصمیمگیری بهتر در رابطه با این بیماران

 کمبود اطالعات جبران،مشخصات مندرج در پرونده آنها

.کمک نماید

)cause and effect(

شود) انجام نتیجهگیری علت معلولی

 همچنین نتایج.براساس نتایج این مطالعه میسر نمیباشد

سپاسگزاری
بدین وسیله از همکاری همه جانبه مرکز تحقیقات
استئوپروز پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم
پزشکی تهران که هزینههای مالی این طرح را نیز بر عهده
.داشته است سپاسگزاری میگردد

این مطالعه قابل تعمیم به جمعیت ایرانی نبوده و الزم
 دیگری در نقاط مختلفpopulation-based است مطالعه
 بنابراین با.کشور در آینده در این رابطه صورت گیرد
توجه به نتایج این مطالعه به نظر میرسد برای جمعیت
ایرانی همچنان سنجش تراکم استخوانی در دو سایت
 های جدیدcutoff  شاید تهیه.مختلف ضروری میباشد
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PREVALENCE AND ASSOCIATED FACTORS OF T-SCORE DISCORDANCE
BETWEEN LUMBAR SPINE AND FEMORAL NECK IN POSTMENOPAUSAL
WOMEN: A 11-YEAR IROSTEOPS STUDY
Habib Moazami Goodarzi1, Bagher Larijani,1,2 Abbasali Keshtkar 2, Patricia Khashayar 2

1. Endocrinology and Metabolism Research Center, Endocrinology and Metabolism Clinical Sciences Institute,
Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2. Osteoporosis Research Center, Endocrinology and Metabolism Clinical Sciences Institute, Tehran
University of Medical Sciences, Tehran, Iran

ABSTRACT
Background: Discordance (the presence of different categories of T scores in two skeletal sites of a
single patient) can affect the physician’s decision to start medication or not. The present study was
therefore conducted to assess the prevalence of T-score discordance between spine and femoral neck
as well as its risk factors in a group of postmenopausal Iranian women.
Methods: The present analytical cross sectional research was conducted based on the results of
IROSTEOPs study on 8146 postmenopausal women referred to the bone mineral density (BMD)
center of Shariati Hospital affiliated to Tehran University of Medical Sciences between 2000 and
2011. Based on their BMD results, the patients were categorized into three groups: Concordance and
Minor and Major discordance. The factors affecting the risk of developing discordance was then
studied through uni/and multivariate logistic regression.
Results: Discordance between spine and femoral neck was reported in 3741 (45.9%) of the
participants. Multivariate logistic regression revealed that older age, higher number of pregnancies and
higher body mass index (BMI) are the main risk factors for T-score discordance at the studied sites.
The use of hormonal replacement therapy (HRT) on the other hand played a protective role.
Conclusion: It could be concluded that performing BMD at two different sites is necessary for the
Iranian population, particularly postmenopausal women.
Keywords: Osteoporosis, IROSTEOPS study, postmenopausal women, BMD
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