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مقدمه :پوکی استخوان يﻚ مشکل بزرگ بهداشـتی و شايعترين بیﻤاری متابوﻟیﻚ است .اين بیﻤاری يﻚ بیﻤاری منتشر استخوانی است که با افزايش
خطر شکستگی مشخﺺ میشود ..پرستاران بهعنوان کادر شاغل در بیﻤارستان ،نقش مهﻤی را در شناسايی افراد در معرض خطر ،انجام مشاوره و آموزش
در خصوص پیشگیری از بیﻤاری و شکلدهی رفتارهای مناسب در طول توانبخشی و درمان پوکی استخوان ايفا کنند .اين مطاﻟعه با هدف بررسی
رفتارهای پیشگیریکننده از پوکی استخوان و ارتباط آن با سطح  D3در خون پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در سال  1395انجام
شده است.
روشکار :پژوهش حاضر يﻚ مطاﻟعه توصیفی -هﻤبستگی از نوع مقطعی است که نﻤونه پژوهش آن شامل  51نفر از پرستاران شاغل در
بیﻤارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جیرفت (بیﻤارستان امام خﻤینی و بیﻤارستان آيت اهلل کاشانی) بودند .نﻤونهگیری بهصورت غیر تصادفی
سهﻤیهای بود .روش جﻤعآوری اطالعات از طريق پرسشنامهای دو بخشی شامل اطالعات جﻤعیتشناختی و رفتارهای پیشگیریکننده از پوکی استخوان
و هﻤچنین گرفتن نﻤونه خون جهت اندازهگیری سطح  D3در خون بود .تجزيهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  19انجام شد.
یافتهها :نتايج پژوهش نشان داد که رفتارهای پیشگیریکننده از پوکی استخوان در افراد  20-35سال بیشتر است .پوکی استخوان با ساير ويژگیهای
جﻤعیتشناختی ارتباط آماری معناداری نداشت .بین رفتارهای پیشگیریکننده از پوکی استخوان و سطح  D3در خون نیز ارتباط معنادار مشاهده نشد.
نتیجهگیری :رفتارهای پیشگیریکننده از پوکی استخوان در سطح متوسط بود .بین دو متغیر ارتباط مستقیم وجود نداشت که نﻤايانگر ضرورت توسعه
رفتارهای پیشگیرانه در پرستاران میباشد.
کلیدواژگان :پوکی استخوان ،پرستاران ،رفتارهای پیشگیریکننده ،سطح  D3خون
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 لطفاً به مقاله به شکل زیر استناد کنید
نوحی ع ،اسفندياری ف ،عزيززاده فروزی م ،دهش ت .بررسی ارتباط بین رفتارهای پیشگیریکننده از پوکی استخوان و سطح  D3در خون در
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ناکافی کلسیم و ويتامین ، Dعدم انجام فعاﻟیتهای مناسب

مقدمه

فیزيکی و نیز برخی عادات و رفتارها ازجﻤله استعﻤال دخانیات و

منتـشر استخوانی که با کاهش توده استخوانی و افزايش خطر

( .)8ويتامین D3يا کلسیفرول ،از دسته ويتامینهای محلول در

شکستگی مشخﺺ میشود .پوکی استخوان يﻚ مشکل بزرگ

ﭼربی است .اين ويتامین با افزايش جذب کلسیم و فسفر از

بهداشـتی بوده و شايعترين بیﻤاری متابوﻟیﻚ ناتوانکننده برای

رودهها به رشد و استحکام استخوانها کﻤﻚ میکند .الزم است

زنان محسوب میشود ( .)1امروزه پوکی استخوان بهعنوان يﻚ

بدانیم ويتامین  D3يا کوﻟه کلسیفرول از انواع ديگر ويتامینهای

معﻀل مهم بهداشتی و درمانی جامعه شناختهشده و به آن

Dدر بدن ،از اهﻤیت بیشتری برخوردار است ( .)9ويتامین D3و

بیﻤاری خاموش ﻗرن ﻟقب دادهاند .اين بیﻤاری بدون عالمت

کلسیم باعث افزايش ﻗدرت و هﻤاهنگی در عﻀالت افراد

بوده و عوارض آن میتواند خسارات ماﻟی و جسﻤی زياد و

میانسال نیز میشود که از داليل عﻤده ناتوانی عﻀالت در افراد

جبرانناپذيری را به جامعه و بیﻤاران تحﻤیل نﻤايد ( .)2سازمان

مسن ،سطح پايین اين ويتامین در بدن آنها است ( .)10از

جهانی بهداشت ،سال  2000 -2010را دهه بیﻤاریهای

سوی ديگر پايین بودن سطح ويتامین  D3در اطفال باعث

مفصلی استخوانی از جﻤله پوکی استخوان اعالم کرده است (.)3

بیﻤاری نرمی استخوان و در بزرگساالن باعث استئوپروز يا

عالوه بر اين ،بیﻤاری پوکی استخوان بهعنوان ﭼهارمین دشﻤن

پوکی استخوان خواهد شد (.)11

اصلی بشر به هﻤراه سکته ﻗلبی ،سکته مغزی و سرطان،

از مهمترين عوامل خطر ابتال به اين بیﻤاری سن ،رژيم

مهمترين علت شکستگی در جهان معرفیشده است (.)4 ،3

غذايی ،کاهش فعاﻟیت بدنی ،توده بدنی کم ،عوامل هورمونی،

پوکی استخوان منجر به يﻚ و نیم میلیون مورد شکستگی

کشیدن سیگار و مصرف مشروبات اﻟکلی میباشد ( .)12شیوه

استخوان در سال میشود که هزينه ساﻟیانه اين شکستگیها تا

زندگی ساﻟم ازجﻤله تغذيه مناسب و برخورداری از فعاﻟیت

 17بیلیون دالر برآورد میشود ( .)2میزان ابتال به پوکی

جسﻤانی مطلوب نقش مهﻤی را در پیشگیری از پوکی استخوان

استخوان رو به افزايش است و بر اساس مطاﻟعات انجامگرفته

ايفا میکند ( .)13يﻚ رژيم غذايی مناسب برای پیشگیری و

درزمینۀ پوکی استخوان در نقاط مختلـﻒ دنیـا ،نزديﻚ به 75

درمان پوکی استخوان شامل رژيﻤی است که در آن کاﻟری،

میلیون نفر در اروپا ،ژاپن و آمريکا مبتال به اين بیﻤاری هستند

کلسیم و ويتامین  Dبه میزان مناسب وجود داشته باشد .زنان

( .)5در ايران ،نزديﻚ به  34هزار سال از عﻤر مفید افراد به دﻟیل

ياﺋسه بايد رژيﻤی داشته باشند که به میزان حدود 1200

پوکی استخوان از دست میرود و بهطور تقريبی از هر سه زن

میلیگرم کلسیم در آن وجود داشته باشد که اين میزان میتواند

يﻚ نفر و از هر دوازده مرد يﻚ نفر به پوکی استخوان مبتال

از طريق رژيم غذايی و مکﻤلهای کلسیومی تأمین گردد.

میشود (.)6

مصرف کلسیم بیشتر از  1500میلیگرم در روز ،احتﻤاالً دارای

طبق آمار مرکز تحقیقات روماتوﻟوژی دانشگاه علوم پزشکی

عوارضی بوده و باعث ايجاد سنگ کلیه و مشکالت ﻗلبی

تهران 6 ،میلیون نفر از ايرانیان به پوکی استخوان مبتال هسـتند

عروﻗی خواهد شد .هﻤچنین دريافت روزانه  800-1000واحد

و از  5میلیـون زن ياﺋسـه 2/5 ،میلیون نفر پوکی استخواندارند

بیناﻟﻤللی نیز توصیه میشود که در صورت مصرف داروهای

( .)7مرگومیر اين بیﻤاری بیش از سرطان است ،اما متأسفانه

ضد تشنج يا سوء جذب ويتامین ، Dبايد بهصورت روزانه به

عامه مردم از نام سرطان بیشتر میترسند وﻟی از عوارض پوکی

بیﻤار تجويز نﻤود .در افراد ساﻟﻤند بايستی میزان بیشتری

استخوان که بهمراتب خطرناکتر است اطالع ﭼندانی ندارند (.)4

ويتامین  Dمصرف شود .عواملی هﻤچون خانهنشینی ،درجاتی از

پوکی استخوان متأثر از عوامل مختلفی نظیر عوامل محیطی،

اختالل کار کلیه و کاهش جذب و دريافت ويتامین  Dمنجر به

ژنتیﻚ و سبﻚ زندگی میباشد .به اعتقاد محققان ،دريافت

کﻤبود اين ويتامین میشود ،بنابراين توصیه میشود سطح

مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت /دوره ششم ،شماره یک ،تابستان  1398صفحه122تا131

123

Downloaded from journal.jmu.ac.ir at 20:58 +0430 on Friday April 23rd 2021

ازنظر کﻤیته جهانی ،پوکی استخوان عبارت است از بیﻤاری
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( .)14تغییر در سبﻚ زندگی بهويژه دريافت مقادير کافی کلسیم

 0/05محاسبه شد .در نهايت با نرمافزار مخصوص تعیین حجم

و ويتامین  D3از طريق رژيم غذايی و انجام ورزشهای تحﻤل

نﻤونه ،تعداد  51نفر بهعنوان نﻤونه نهايی تعیین شد که اين

وزن ،مواردی هستند که در جهت پیشگیری از کاهش توده

تعداد با احتساب  15درصد احتﻤال ريزش بود .پرستاران شاغل

استخوانی ،شکستگیها و ناتوانیهای متعاﻗب آن توصیه میشود

در بیﻤارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جیرفت با

( .)15ازنظر کاسترو ( )1999پوکی استخوان يکی از مهمترين

حداﻗل مدرک تحصیلی کارشناسی و حداﻗل يﻚ سال سابقه کار

موانع سالمتی است که زنان را بیشتر از مردان مبتال میکند

وارد مطاﻟعه شدند و داشتن اختالالت پزشکی و روانپزشکی

( .)16ابر اساس نظر هری ( )2007پوکی استخوان به مشکل

شناختهشده که هﻤراه با مصرف دارو بود و شرکت همزمان در

عﻤومی سالمت در جهان تبديلشده است ( .)17سالمت

کارگاه يا کالسهای آموزشی مرتبط با موضوع بهعنوان

پرستاران به داليل متعددی نسبت به ساير مردم جامعه در

معیارهای خروج از مطاﻟعه در نظر گرفته شدند.

معرض خطر بیشتری است .سازمان بهداشت جهانی پﺲ از

ابزار جﻤعآوری اطالعات شامل دو بخش ،فرم اطالعات

مطاﻟعه بر روی مشاغل پرتنش ،اعالم کرد که از  130شغل

فردی و پرسشنامه رفتارهای پیشگیریکننده از پوکی استخوان

موردبررسی پرستاران رتبه  27را ازنظر مراجعه به پزشﻚ جهت

بود .پرسشنامه پژوهشگر ساخته رفتارهای پیشگیریکننده از

مشکالت مربوط به سالمت کسب کردهاند (.)18

پوکی استخوان شامل  18سؤال درباره عﻤلکرد بود که بر اساس

با توجه به اهﻤیت باالی پوکی استخوان و درگیری افراد

پرسشنامه فروزی و هﻤکاران در سال  1385ساخته و روايی و

زيادی از جامعه با اين بیﻤاری ،ازآنجايیکه اين بیﻤاری از موانع

پايايی آن انجام شد .در مطاﻟعه مذکور از آزمون اوﻟیه-آزمون

اصلی سالمت عﻤومی جامعه به شﻤار میرود ،پوکی استخوان

مجدد برای برآورد پايايی استفادهشده و به روش آﻟفای کرونباخ،

بیشتر در زنان شیوع پیدا میکند ( )19،18و اين واﻗعیت که

ضريب هﻤبستگی بین نﻤرات دو نوبت  0/74گزارششده است.

بیشتر پرستاران نیز مؤنث میباشند منجر شد که پژوهشگر

جهت روايی ،پرسشنامه را به  10نفر از اعﻀای هیئتعلﻤی

پرستاران را بهعنوان جامعه نﻤونه انتخاب کند .ازآنجايیکه

دانشکده پرستاری و مامايی رازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

تاکنون در اين زمینه مطاﻟعات محدودی صورت گرفته ،اين

که در اين زمینه صاحبنظر بودند ،تحويل داده و مشخﺺ شد

مطاﻟعه باهدف بررسی ارتباط بین رفتارهای پیشگیریکننده از

که از روايی بااليی برخوردار است .اين پرسشنامه به بررسی

پوکی استخوان و سطح  D3خون در پرستاران شاغل در

میزان زمان ورزش روزانه ،میزان زمان ﻗرارگیری در معرض

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در سال  1395انجام شده است.

آفتاب ،اضطراب و تنش زندگی ،تعداد ﭼکاپ ساﻟیانه پرداخته و
هﻤچنین رژيم غذايی رعايت شده را بررسی میکند (.)5

روشکار

پرسشنامهها در شیفتهای مختلﻒ کاری در بین پرستاران توزيع

پژوهش حاضر يﻚ مطاﻟعه توصیفی-هﻤبستگی از نوع

شد .با هﻤکاری يﻚ پزشﻚ عﻤومی دستور آزمايش  D3داده

مقطعی است که در پرستاران شاغل در بیﻤارستانهای دانشگاه

شد و از پرستاران ،نﻤونه خونگرفته شد .سطح  D3خون با

علوم پزشکی جیرفت در سال  1395انجام شد .برای محاسبه

روش کروماتوگرافی مايع ) (HPLCاندازهگیری شد.

حجم نﻤونه ،با استفاده از نتايج مطاﻟعه مقدماتی بر روی  30نفر

طیﻒ پاسخ پرسشنامه بهصورت سه گزينه هﻤیشه يا اغلب

از جامعه پژوهش (اين افراد خارج از حجم نﻤونه نهايی برای

اوﻗات ،گاهی و بهندرت يا هر گز بود .با توجه به اينکه تعدادی از

مطاﻟعه بودند) ،به محاسبه هﻤبستگی بین نﻤره دو پرسشنامه

سؤاالت بیانگر عﻤلکرد صحیح و برخی ديگر بیانگر عﻤلکرد غیر

پرداخته و ﻟذا مقدار اين هﻤبستگی اساس تعیین حجم نﻤونه

صحیح بود ،بنابراين در محاسبه نﻤره کل به عﻤلکرد مثبت بر

نهايی ﻗرار گرفت .در دو پرسشنامه ،هﻤبستگی بین نﻤرهها در

اساس مقیاس مذکور به ترتیب نﻤرات  2،1،3و به موارد منفی
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سرمی  (OH D25اندازهگیری و سطح آن در خون طبیعی گردد

مطاﻟعه مقدماتی برابر با =r 0/54با توان  90درصد و با خطای

اسفندیاری و همکاران /بررسی ارتباط بین رفتارهای پیشگیریکننده از پوکی استخوان و سطح D3

میباشد که هر ﭼه عﻤلکرد مثبت فرد بیشتر باشد نﻤره او

من ويتنی نشان میدهد که میانگین متغیر  D3در دو گروه زنان

پايینتر میباشد .تجزيهوتحلیل اطالعات با استفاده از نرمافزار

و مردان تفاوت معنیدار آماری دارد  ،=Pvalue 0.012مردان از

SPSSنسخه  16بود .پﺲ از جﻤعآوری اطالعات با استفاده از

متوسط باالتری نسبت به زنان برخوردارند.

آمارههای توصیفی ،فراوانی مطلق و نسبی ،شاخﺺهای مرکزی

جدول  3ارتباط بین نﻤره پوکی استخوان را با سطح  D3در

میانگین و انحراف معیار ،توصیﻒ کلی از متغیرها گزارش شد .در

خون نشان میدهد .نتايج آزمون آماری ضريب هﻤبستگی

تحلیل دادهها ،برای بررسی هﻤبستگی بین نﻤرات دو پرسشنامه

پیرسون نشان داد پوکی استخوان با سطح  D3خون ارتباط

از ضريب هﻤبستگی پیرسون استفاده شد .برای بررسی ارتباط

آماری معناداری ندارد.

بین میانگین نﻤره متغیرهای اصلی در دو گروه ،به علت نرمال

نتايج مطاﻟعه نشان داد که بیشترين پاسخ صحیح به ترتیب

نبودن دادهها از آزمونهای نا پارامتری من ويتنی برای مقايسه

مربوط به گویهای"از گوشت و مواد پروتئینی استفاده میکنم"

میانگین در دو گروه و آزمون کروسکال واﻟیﺲ برای مقايسه

 %54/9و "بهطور مرتب وزن خود را کنترل میکنم"  %51و از

میانگین در ﭼند گروه استفاده شد

مواد ﻟبنی (شیر ،ماست ،پنیر) استفاده میکنم"  %49میباشد.
بیشترين پاسخ غلط به ترتیب مربوط به گویهای "بهطور

نتایج

مطلق از رژيم غذايی گیاهخواری استفاده میکنم " %58/8

يافتههای حاصل از پژوهش در مورد مشخصات جﻤعیت شناختی

و"در رژيم غذايیام از سوسیﺲ و کاﻟباس بهطور هفتگی استفاده

در جدول  1نشان دادهشده است .در میان شرکت¬کنندگان،

میکنم "  %56/9و" در رژيم غذايیام از نوشابه  2ﻟیوان روزانه

تنها  2نفر ( 3/9درصد) ياﺋسه بودند .ازنظر سابقه سالمتی و

استفاده میکنم"  %52/9بود .هﻤچنین بیشترين نﻤره (74/5

مصرف دارويی  3نفر ( 5/8درصد) شکستگی خودبهخودی26 ،

درصد) مربوط به گويه"بهطور ساالنه سطح  D3و کلسیم خون

( 50/9درصد) نفر سابقه شیردهی؛  9نفر ( 17/6درصد) سابقه

را اندازهگیری نﻤیکنم" میباشد .در اين مطاﻟعه %51 ،افراد

مصرف کورتون ،يﻚ نفر ( 1 /9درصد) استعﻤال دخانیات 9 ،نفر

شرکتکننده به گزينه"حداﻗل  20دﻗیقه بدنم را در معرض

( 17/6درصد) سابقه مصرف داروهای بدون نیاز به نسخه

مستقیم نور آفتاب ﻗرارمیدهم" جواب هرگز دادند .هﻤچنین

پزشﻚ داشتند .تنها  3نفر ( 5/8درصد) ،درزمینۀ پیشگیری از

 %64/7افراد شرکتکننده اظهار داشتند که"گاهی فعاﻟیت

پوکی استخوان آموزش گذرانده بودند (جدول .)1

جسﻤانیام را کاهش میدهم" و  %58/8افراد اظهار داشتند که

میانگین و انحراف معیار نﻤره رفتارهای پیشگیریکننده از پوکی

هﻤیشه"بهطور مطلق از رژيم گیاهی استفاده میکنم"%62/7 .

استخوان  7/93±3/35بود (جدول  .)2نتايج آزمون من ويتنی

از افراد اظهار داشتند که"گاهی از ﻗهوه و کاکاﺋو استفاده

ارتباط آماری معناداری بین رفتارهای پیشگیریکننده از پوکی

میکنم" %56/9 .درصد شرکت کنندگان بیان نﻤودند"در رژيم

استخوان و سن نشان داد ،به¬طوری¬که انجام رفتارهای

غذايی خود از سوسیﺲ و کاﻟباس بهطور هفتگی استفاده

پیشگیریکننده در افراد  20-35سال بیشتر مشاهده شد

میکنم" %52/9 .افراد اظهار داشتند که"در رژيم غذايیام از

( .)=p0/022جدول  2بر اساس آزمون من ويتنی برای تعیین

نوشابه  2ﻟیوان روزانه استفاده میکنم" و" %56/9افراد اظهار

ارتباط بین سطح  D3خون برحسب ويژگیهای دموگرافیﻚ

داشتند که"گاهی از ﭼیپﺲ و پفﻚ استفاده میکنم" .هﻤچنین

طراحیشده است .طبق يافتههای آزمون من ويتنی پوکی

 %58/8افراد اظهار داشتند که"گاهی از انواع شور و ترشیجات

استخوان (ويتامین دی) با هیچ يﻚ از ويژگیهای جﻤعیت

میکنم".

هﻤراه

غذا

استفاده
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به ترتیب نﻤرات  3،2،1تعلق میگیرد .دامنه نﻤرات از  15تا 45

شناختی ارتباط آماری معنیداری مشاهده نشد .هﻤچنین آزمون

اسفندیاری و همکاران /بررسی ارتباط بین رفتارهای پیشگیریکننده از پوکی استخوان و سطح D3

جدول  -1فراوانی نسبی و مطلق مشخصات جﻤعیتشناختی پرستاران شاغل در بیﻤارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی
جیرفت در سال 1395

وضعیت تأهل

مجرد

17

33/3

متأهل

33

64/7

ساير

1

0/2

مذکر

8

15/7

مؤنث

43

84/3

ضعیﻒ

5

9/8

متوسط

27

52/9

خوب

19

37/3

سن

35-20

38

74/5

(سال)

50-35

13

25/5

سابقه کار

10-0

36

70/6

(سال)

10-20

8

15/7

30-20

7

13/7

ﻟیسانﺲ

47

92/2

فوقﻟیسانﺲ و باالتر

4

7/8

جنﺲ
وضعیت اﻗتصادی

سطح تحصیالت

جدول  -2میانگین و انحراف معیار رفتارهای پیشگیریکننده از پوکی استخوان و سطح  D3در خون در پرستاران شاغل در دانشگاه علوم
پزشکی جیرفت در سال 1395
متغیر

میانگین

انحراف معیار

کمترین نمره

بیشترین نمره

رفتارهای پیشگیریکننده
از پوکی استخوان

34/137

3/352

25

42

سطح D3
ng/ml

22/68

16/14

4

80
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متغیر

متغیر

فراوانی

درصد

اسفندیاری و همکاران /بررسی ارتباط بین رفتارهای پیشگیریکننده از پوکی استخوان و سطح D3

جدول  3ارتباط بین نﻤره پوکی استخوان را با سطح  D3در خون نشان میدهد .نتايج آزمون آماری ضريب هﻤبستگی پیرسون نشان داد
پوکی استخوان با سطح  D3خون ارتباط آماری معناداری ندارد.

رفتارهای پیشگیریکننده از پوکی استخوان

r=0/492

ضريب هﻤبستگی پیرسون

p=0/09

شود و فرهنگسازی و هشدار در خصوص خطر پوکی استخوان

بحث

میتواند برای انجام بهموﻗع آزمايشها کﻤﻚکننده باشد.

پوکی استخوان بهعنوان يﻚ معﻀل مهم بهداشتی و درمانی
جامعه شناختهشده که پیشگیری از آن میتواند از بسیاری

در مطاﻟعه حاضر بیش از نیﻤی افراد اظهار داشتند که روزانه در

مشکالت بکاهد .نتايج مطاﻟعه نشان داد ،رفتارهای

معرض مستقیم نور آفتاب ﻗرار نﻤیگیرند که با نتايج مطاﻟعه يکه

پیشگیریکننده از پوکی استخوان در حد متوسط میباشد که

فالح و هﻤکاران در سال  2012هﻤخوانی ( )6و با نتايج مطاﻟعه

بامطاﻟعه درمان و هﻤکاران در سال  2008هﻤخوانی دارد (.)20

عزيز زاده فروزی و هﻤکاران در سال  2009مغايرت دارد (.)5

نتايج پژوهش در خصوص رفتارهای پیشگیریکننده از پوکی

اين امر احتﻤاالً به علت مشغله زياد پرستاران است .هﻤچنین با

استخوان نشان داد که بیشترين پاسخها مربوط به رژيم غذايی

توجه به اينکه مطاﻟعه حاضر در شهرستان جیرفت با آبوهوای

میباشد .اکثر شرکتکنندگان اظهار کردند که بهطور مطلق از

گرم و خشﻚ و آفتاب سوزان ،انجامشده ،مﻤکن است به دﻟیل

رژيم غذايی گیاهخواری استفاده میکنند وﻟی برخی در رژيم

محدوديتهای پرستاران جهت ﻗرارگرفتن در معرض مستقیم

غذايی خود از سوسیﺲ و کاﻟباس بهطور هفتگی استفاده

نور خورشید يا طرز پوشش آنها باشد .اين در حاﻟی است که

میکردند .هﻤچنین آنها از گوشت و مواد پروتئینی و نوشابه

 Wagnerمعتقد است مهمترين منبع ساخت ويتامین Dدر

بهصورت  2ﻟیوان روزانه استفاده میکردند و بهطور مرتب وزن

پوست ،تﻤاس با نور خورشید میباشد؛ بهطوریکه  10تا 15

خود را کنترل مینﻤودند .هﻤانطور که نتايج مطاﻟعه نشان

دﻗیقه ﻗرار گرفتن تﻤام بدن در معرض نور خورشید در تابستان،

میدهد اکثر پرستاران رفتارهای تغذيهای نامطلوب دارند که با

باعث توﻟید  10000-20000واحد ويتامین  D3در بدن در طول

نتايج مطاﻟعه رحیﻤی کیان و هﻤکاران در سال  2008هﻤخوانی

 24ساعت میشود (.)22

دارد ()21؛ بنابراين پیشنهاد میشود کالس آموزشی رفتارهای

رفتارهای پیشگیریکننده از پوکی استخوان فقط با سن ارتباط

پیشگیریکننده از پوکی استخوان درزمینۀ تغذيه برای

آماری معنیداری داشت و نتايج پژوهش نشان داد که رفتارهای

شرکتکنندگان در مطاﻟعه برگزار شود .نتايج مطاﻟعه رحیﻤی

پیشگیریکننده از پوکی استخوان در افراد  20-35سال بیشتر

کیان و هﻤکاران نشان داد که آموزش باعث افزايش رفتارهای

است .با افزايش سن ،تراکم استخوانی و مصرف ويتامین  Dو

پیشگیریکننده از پوکی استخوان درزمینۀ تغذيه میشود (.)21

کلسیم کاهش میيابد .خرسندی و هﻤکاران در مطاﻟعهای در

اکثر آزمودنیها اعالم کردند بهطور ساالنه سطح  D3و کلسیم

سال  2013نشان دادند که با افزايش سن ،میزان دريافت

خون را اندازهگیری نﻤیکنند .اين موضوع میتواند به علت

ويتامین  D3کاهش و پوکی استخوان افزايش پیدا میکند که

بیتوجهی و سهلانگاری پرستاران به مسئله ،هزينه ،عدم

اين نتیجه دور از انتظار نبود ( .)23مطاﻟعه ذواﻟفقاری و هﻤکاران

D3

در سال  1383با عنوان بروز شکستگی استئوپروتیﻚ ﻟگن در

و کلسیم ،ساالنه بهصورت رايگان برای پرستاران اندازهگیری

پیگیری سه ساﻟه افراد شرکت کننده در طرح جامع پیشگیری،

دسترسی آسان و وﻗت مناسب باشد .پیشنهاد میشود سطح

مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت /دوره ششم ،شماره یک ،تابستان  1398صفحه122تا131

127

Downloaded from journal.jmu.ac.ir at 20:58 +0430 on Friday April 23rd 2021

متغیر

سطح D3

نوع آزمون

اسفندیاری و همکاران /بررسی ارتباط بین رفتارهای پیشگیریکننده از پوکی استخوان و سطح D3

با شکستگی ﻟگن ارتباط آماری معناداری وجود دارد يعنی با

فسفاتاز ،فسفر  pو آﻟبومین در پوکی استخوان باشد؛ و احتﻤاالً

افزايش سن شکستگی ﻟگن افزايش میيابد که میتواند به علت

تأثیر پارامترهای ديگر بیشتر از تأثیر سطح  D3خون در پوکی

عدم رعايت رفتارهای پیشگیریکننده از پوکی استخوان و

استخوان میباشد؛ و نتايج حاصله از بررسی پرستاران نشان داد

کاهش تراکم استخوانی باشد (.)24

که فقط  %3/9آنها سطح  D3خود را ساالنه ﭼﻚ میکنند و
فقط  %29/4آنها از مواد حاوی کلسیم و  D3استفاده میکنند.

مطاﻟعات سالهای اخیر باعث شده است که متخصصان با استناد

با توجه به وضعیت نامناسب رفتارهای پیشگیریکننده از پوکی

بر پژوهشهای مختلﻒ ،نظرات متفاوتی در مورد آستانه مطلوب

استخوان و پايین بودن سطح  D3خون در پرستاران ،به نظر

برای کفايت سطح سرمی  (OH) D25داشته باشند .بسیاری
هﻤچنان سطح زير  20 ng/mlرا بهعنوان کﻤبود ويتامین

میرسد آگاهی پرستاران درباره فوايد  D3خون و ارتباط آن با

D

رفتارهای پیشگیریکننده از پوکی استخوان کم باشد؛ بنابراين

ﻗبول دارند ( .)25بااينحال شواهد جديدی در دست است که
نشان میدهد احتﻤاالً سطح سرمی  (OH) D25بین

توصیه میشود که کالسهای بازآموزی درباره اين رفتارها و

ng/ml

ارتباط آن با سالمت عﻤومی برای پرستاران برگزار شود.

 29-21نیز ناکافی است .نتايج مطاﻟعه حاضر نشان داد که

هﻤچنین با توجه به اينکه سالمت پرستاران به داليل متعددی

میانگین سطح  D3خون در پرستاران شاغل در دانشگاه علوم

مهم و درصد کﻤی از آنها ،ساالنه سطح  D3خود را ﭼﻚ

پزشکی جیرفت  22/68و ناکافی است .اين نتايج بامطاﻟعه محﻤد

میکنند و کﻤتر از سی درصد از مواد حاوی کلسیم و

زاده و هﻤکاران در سال  2015هﻤخوانی دارد که میتواند به

D3

استفاده میکنند ،پیشنهاد میشود که دوﻟتمردان و

علت مصرف کﻤتر غذاهای حاوی ويتامین  D3نظیر تخممرغ،

سیاستگذاران ،طرحی با عنوان کنترل ساالنه و رايگان سطح

جگر و غذاهای ﭼرب باشد .هﻤچنین تنها  %11/8افراد روزانه

 D3خون برای پرستاران تصويب و اجرا نﻤايند .هﻤچنین

 20دﻗیقه بدن خود را در معرض نور خورشید ﻗرار میدادند (.)26

پیشنهاد میشود که مواد غذايی حاوی کلسیم و ويتامین  D3در

هﻤچنین میانگین متغیر  D3در دو گروه زنان و مردان تفاوت

نوبتهای مختلﻒ کاری به پرستاران داده شود.

معنیدار آماری داشت و مردان از متوسط باالتری نسبت به زنان
برخوردار بودند که با نتايج مطاﻟعه آﻗامحﻤدزاده و هﻤکاران

تشکر و قدردانی

هﻤخوانی دارد ( .)26دﻟیل اين امر کامالً روشن نیست؛ وﻟی به

اين مطاﻟعه حاصل کار پاياننامه مقطع کارشناسی ارشد

نظر میرسد داليل هورمونی و فیزيوﻟوژيﻚ در اين امر دخاﻟت

پرستاری گرايش داخلی-جراحی در دانشگاه علوم پزشکی

داشته باشند .برای روشن شدن موضوع مطاﻟعات دﻗیقتری نیاز
است.

کرمان با کد اخالق  IR.kum.Rec.1395.383میباشد .از کلیه
کسانی که در اين پژوهش هﻤکاری و شرکت کردند ،صﻤیﻤانه

مطاﻟعهای که در انگلستان توسط  Sita–lumsdenدر سال

تشکر میکنیم.

 2008انجام شد نشان داد که  %67/6افراد سطح  D3زير
 20 ng/mlدارند که بامطاﻟعه حاضر مشابهت ندارد (.)27

تعارض منافع

نتیجهگیری

هیچگونه تعارض منافع توسط نويسندگان بیاننشده است.

نتايج پژوهش حاضر نشان داد که بین رفتارهای پیشگیریکننده
از پوکی استخوان و سطح  D3خون ارتباطی وجود ندارد .که
میتواند به علت تأثیر ساير پارامترها نظیر سطح کلسیم خون
مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت /دوره ششم ،شماره یک ،تابستان  1398صفحه122تا131
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تشخیﺺ و درمان استئوپروز کشور ،نشان داد بین سطوح سنی

 ،Caهورمونهای تیروﺋیدی ،هورمون پاراتورمون ،آﻟکاﻟین
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Abstract
Introduction: Osteoporosis is a major health problem and is the most common metabolic disorder. This disease is a diffuse
bone disease characterized by increased risk of fracture.. Also, with regard to the fact that nurses as hospital staff who have the
greatest contact with patients can play an important role in identifying people at risk, counseling and learning about disease
prevention and the shaping of appropriate behaviors in the length of rehabilitation and treatment of osteoporosis. The aim of
this study is to investigate the preventive behaviors of osteoporosis and its relationship with blood D3 levels in nurses working
in University of Medical Sciences, Jiroft in 2016...
Materials and Methods: This is a cross-sectional descriptive-correlation study. The sample consists of 51 nurses working in
hospitals affiliated to University of Medical Sciences, Jiroft (Imam Khomeini Hospital and Kashani Hospital). Sampling is
non-randomized and data collection method is through a two-part questionnaire including demographic information and
preventive behaviors for osteoporosis and taking blood samples to measure blood D3 levels. Data analysis is done using SPSS
software version 19.
Results: The results showed that preventive behaviors were higher in 20-35 year olds. Osteoporosis with other demographic
characteristics is not statistically significant with Mann-Whitney test. There was no significant correlation between
prophylaxis of osteoporosis and blood D3 levels according to Pearson test.
Conclusion: According to the results, the preventive behaviors of osteoporosis are moderate. There is no direct relationship
between the two variables which indicates the necessity of development of preventive behaviors in nurses .
Keywords:Osteoporosis,Nurses, Preventive behaviors,Blood D3
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