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Background and Aim Menopause is a period in a woman’s life that can be physically damaging. However, 
its effect on bone mineral density is still debatable. This study investigated the relationship between se-
rum calcium, phosphorus, and alkaline phosphatase indices with lumbar bone mineral density in active 
and inactive postmenopausal women.
Methods & Materials The number of subjects was 55 active postmenopausal women and 60 inactive 
postmenopausal women aged 45 to 85 years. Serum indices of calcium, phosphorus, and alkaline phos-
phatase and anthropometric of the subjects were measured. The Pearson correlation coefficient test was 
used to analyze the research data. SPSS software v. 26 was used to analyze the data.
Ethical Considerations This study was approved by the Research Ethics Committee of Allameh Tabataba’i 
University with code IR.ATU.REC.1399.038.
Results The results showed a significant correlation between serum levels of alkaline phosphatase 
(P=0.021), calcium (P=0.019), and phosphorus (P=0.011) with lumbar bone mineral density in active post-
menopausal women and also between body mass index with lumbar bone mineral density in both groups 
of active (P=0.014) and inactive (P=0.038) postmenopausal women. No significant relationship was found 
between other indicators.
Conclusion According to the results of the present study, being active may have had beneficial effects on 
bone metabolism and has led to a better state of bone mineral density. It may also help to use these blood 
and anthropometric variables in identifying people at risk for osteoporosis in adulthood and old age.
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M
Extended Abstract

Introduction

enopause is a sensitive and challeng-
ing period for women, which leads to 
various problems such as osteoporosis, 
mood swings, decreased libido, low back 
pain, and short stature over time [1]. Os-

teoporosis is an age-related skeletal disease characterized 
by decreased bone density and loss of bone tissue, lead-
ing to increased bone fragility and fracture [3]. In general, 
osteoporosis occurs when new bones do not form and do 
not fit together [4]. Among the group with the highest risk 
and vulnerability is the group of older and postmenopaus-
al women [4]. Various factors are effective in changing 
the markers of bone metabolism: internal factors such as 
gender and hormones and external factors such as lifestyle 
[5]. Calcium, phosphorus, and alkaline phosphate are in-
dicators of bone metabolism, the increase or decrease of 
which has many effects on bone density. Any disorder in 
bone metabolism and minerals may lead to osteoporosis 
and other irreversible bone damage [6]. Among the mark-
ers of bone metabolism, alkaline phosphate is an essential 
enzyme. This enzyme induces the ossification process, 
which breaks down inorganic phosphate from organic 
phosphates and increases calcium-phosphate production 
[7]. The ability to mineralize has also led to the break-
down of inorganic pyrophosphate, an inhibitory factor 
in mineralization [8]. Regular physical activity has been 
shown to prevent falling and bone fractures and improve 
balance in people with osteoporosis [20]. 

Numerous studies have been performed on the effect 
of exercise on serum markers of bone metabolism, but 
the results are contradictory [26, 27]. Although the ex-
act mechanisms of exercise activity in preventing osteo-
porosis or improving bone markers are still unclear, it is 
clear that increased mechanical pressure on bone tissue 
causes physiological adaptations that prevent skeletal 
diseases such as osteoporosis [28]. Prevention of skeletal 
diseases such as osteoporosis, especially in postmeno-
pausal women, is a good way to treat this type of disease 
[34]. Medium-intensity aerobic exercise also affects the 
expression of the alkaline phosphatase gene and serum 
bone markers in sedentary postmenopausal women [29]. 
This study investigated the relationship between serum 
calcium, phosphorus, and alkaline phosphatase with lum-
bar bone mineral density in active and inactive postmeno-
pausal women.

Materials and Methods

The number of subjects was 55 active postmenopausal 
women and 60 inactive postmenopausal women aged 45 
to 85 years. Patients included postmenopausal women 
who had reached menopause two years earlier and re-
ceived a bone densitometry scan at least six months 
earlier. Also, they had a file containing laboratory infor-
mation in the computer archives of Ayatollah Kashani 
Hospital. Informed consent was obtained from all partici-
pants to use information related to blood tests and bone 
mineral density tests (dual-energy x-ray absorptiometry 
[DEXA]). Serum indices of calcium, phosphorus, and 
alkaline phosphatase and anthropometrics (age, weight, 
height, body mass index) were measured. Body mass in-
dex was obtained by dividing a person’s weight in kilo-
grams by the power of height in meters. After contacting 
them and completing a questionnaire containing personal 
information, osteoporosis, and physical activity, 80 active 
postmenopausal women volunteered, 20 of whom were 
excluded due to using anti-osteoporosis drugs or having 
chronic disease. Finally, 55 active women and 60 inactive 
women were selected. In addition to descriptive statistics, 
the Pearson correlation coefficient test was used to ana-
lyze the research data. SPSS software v. 26 was used to 
analyze the data.

Results

The correlation coefficients between osteoporosis indi-
ces and lumbar bone mineral density of active postmeno-
pausal women are presented in Table 1.

The values related to the correlation coefficient between 
body mass index and lumbar mineral density of inactive 
postmenopausal women are presented in Table 2. 

Discussion

The present study showed a significant relationship be-
tween serum calcium, phosphorus, and alkaline phospha-
tase with bone minerals among active postmenopausal 
women. Calcium-based phosphate is associated with a 
reduced risk of osteoporosis in hemodialysis patients. 
The researchers reported a significant relationship be-
tween phosphorus and serum calcium levels and osteo-
porosis [30]. Inconsistent with the above study, Tariq et 
al. (2019), in a study entitled “ Alkaline phosphatase is 
a predictor of Bone Mineral Density in postmenopausal 
females” reported that alkaline phosphatase and calcium 
do not predict bone mineral density in the elderly, while 
serum alkaline phosphatase and calcium are strong pre-
dictors of healthy elderly [34]. Plasma and calcium-phos-
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phorus changes are mostly related to hormonal factors 
that regulate calcium levels. Parathyroid hormone is an 
important factor in regulating bone metabolism. On the 
other hand, increasing the presence of phosphate ions also 
increases the amount of parathyroid hormone. Maintain-
ing inorganic calcium/phosphate ion hostage through pro-
tein-binding receptors in the kidney, bone, and intestine is 
the most important physiological function.

The implementation of exercise programs both in treat-
ment and prevention has a positive effect on bone mass 

density [35]. Exercise improves the absorption of cal-
cium from the digestive system and therefore reduces 
bone mineral absorption. On the other hand, sufficient 
amounts of calcium reduce the production of parathyroid 
hormone, which affects the positive changes in bone mass 
[32]. Fathi et al. investigated the effect of eight weeks of 
aerobic exercise on serum levels of parathyroid hormone, 
estrogen, and alkaline phosphatase in obese women with 
premature menopause [39]. Their research showed that 
aerobic exercise significantly increases serum calcium, 
phosphorus, and parathyroid hormone levels in post-

Table 1. The correlation coefficient between osteoporosis indices and bone mineral density (BMD) of lumbar bone inactive post-
menopausal women (n=55)

Osteoporosis Indices
 BMD: 0.96±0.13

r* P** 

Age (y) -0.70 0.035**

Height (cm) -0.37 0.24

Weight (kg) 0.68 0.03**

Body mass index (kg/m2) 0.79 0.014**

Lumbar spine (L1-L4) (g/cm2) 0.76 0.031**

Calicum serum (mg/dL) 0.72 0.019**

Phosphorous serum (mg/dL) 0.85 0.011**

Alkaline phosphatase serum (U/L) 0.81 0.021**

• The Pearson correlation coefficient,.** Significant difference at P≤0.05

Table 2. The correlation coefficient between osteoporosis indices and mineral density (BMD) of lumbar bone in inactive postmeno-
pausal women (n=60)

Osteoporosis Indices
BMD: 0.96±0.13

r* P** 

Age (y) -0.75 0.033**

Height (cm) -0.29 0.41

Weight (kg) 0.83 0.012**

Body mass index (kg/m2) 0.74 0.038**

Lumbar spine (L1-L4) (g/cm2) 0.38 0.11

Calcium serum (mg/dL) 0.46 0.24

Phosphorus serum (mg/dL) 0.44 0.21

Alkaline phosphatase serum (U/L) 0.39 0.025

*The Pearson correlation coefficient, ** Significant difference at P≤0.05
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menopausal women. Al-Ghadir et al. examined the effect 
of 12 weeks of aerobic exercise on 65 patients (36 males 
and 29 females) [40]. At the end of the period, there was a 
significant increase in bone metabolic parameters such as 
free calcium, alkaline phosphatase, and bone mineral den-
sity. Considering this issue, one of the applications of the 
present study is to use the amount of these indicators in 
adulthood and old age in predicting bone mineral density. 
It may also help to use these blood and anthropometric 
variables in identifying people at risk for osteoporosis in 
adulthood and old age (people 55 to 85 years old).
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زمینه و هدف یائسگی، دورانی از زندگی زنان است که ازنظر جسمانی می تواند آسیب رسان باشد. با این حال تأثیر آن بر تراکم مواد معدنی 
استخوان هنوز قابل بحث است. بنابراین هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین کلسیم، فسفر و آلکالین فسفاتاز سرمی با تراکم مواد معدنی 

استخوان کمر در زنان یائسه فعال و غیرفعال بود.

مواد و روش ها تعداد آزمودنی ها 55 نفر زن یائسه فعال و 60 نفر زن یائسه غیرفعال 45 تا 85 سال بود. شاخص های سرمی کلسیم، فسفر 
و الکالین فسفاتاز و ویژگی های آنتروپومتریک آزمودنی ها بررسی شد. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از آزمون ضریب همبستگی 

پیرسون و از نرم افزار SPSS نسخه 26 استفاده شد.

مالحظات اخالقی این مطالعه در کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه عالمه طباطبابی با شناسه IR.ATU.REC.1399.038 تأیید 
شده است.

 )P=0/019( کلسیم ،)P=0/021( یافته ها نتایج نشان داد همبستگی معناداری بین سطح سرمی شاخص های، آلکالین فسفاتاز
و فسفر )P=0/011( با تراکم مواد معدنی استخوان کمر در گروه زنان یائسه فعال و همچین بین شاخص توده بدنی با تراکم 
مواد معدنی استخوان کمر در هر 2 گروه زنان یائسه فعال )P=0/014( و غیرفعال )P=0/038( وجود دارد. بین سایر شاخص ها  

ارتباط معنا داری یافت نشد.

نتیجه گیری با توجه به نتایج تحقیق حاضر احتمااًل فعال بودن آثار مفیدی بر متابولیسم استخوانی برجای گذاشته و سبب وضعیت بهتر 
تراکم مواد معدنی استخوانی شده است. شاید این موضوع بتواند کمک کند تا از متغیرهای خونی و آنتروپومتریکی در شناسایی افراد در 

معرض خطر پوکی استخوان در دوران بزرگسالی و سالمندی استفاده کرد.

کلیدواژه ها: 
پوکی استخوان، زنان 

یائسه، آلکالین فسفاتاز، 
کلسیم، فسفات

اطالعات مقاله:
تاریخ دریافت: 16 آبان 1400

تاریخ پذیرش: 03 بهمن 1400
تاریخ انتشار: 12 فروردین 1401

1. گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران.

مقاله پژوهشی

ارتباط بین کلسیم، فسفر و آلکالین فسفاتاز سرمی با تراکم مواد معدنی استخوان کمر در زنان 
یائسه فعال و غیرفعال

، رسول اسالمی1   ، *لیال فصیحی1  بختیار ترتیبیان1 

http://jams.arakmu.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=1
https://orcid.org/0000-0002-8493-2053
https://orcid.org/0000-0002-9557-9152
https://orcid.org/0000-0002-4653-5620


126

فروردین و اردیبهشت 1401. دوره 25. شماره 1

مقدمه

یائسگی برای زنان دورانی حساس و چالش برانگیز است که 
مشکالت مختلفی مانند پوکی استخوان، تغییر خلق و خو، کاهش 
میل جنسی، کمردرد و به مرور زمان کوتاه شدن قد را درپی دارد 
]1[. دائمًا استخوان های انسان در حال بازسازی هستند و بافت های 
قدیمی تخریب و بافت های جدید استخوانی جایگزین می شوند. 
سرعت تشکیل این استخوان های جدید وقتی در سن پایین تر 
و جوان هستید، زیاد و بیشتر از تخریب استخوان های قدیمی 
و کهنه است. درنتیجه توده استخوانی افزایش می یابد ]1[. این 
روند با افزایش سن به کندی ادامه می یابد. تخریب این توده های 
استخوانی با  باال رفتن سن با سرعت  بیشتری انجام می شود که 
درنتیجه پوکی استخوان را به همراه دارد. در جوانی توده های 
استخوانی که به وجود می آید تا حدی ارثی است و احتمال مبتال 
شدن به پوکی استخوان به میزان توده استخوانی تشکیل شده 
یا استئوپروز یک  در جوانی مرتبط است ]2[. پوکی استخوان 
بیماری اسکلتی وابسته به سن است که از مشخصات این بیماری 
بافت  رفتن  دست  از  باعث  و  است  استخوانی  چگالی  کاهش 
استخوان و به افزایش شکنندگی و شکستگی استخوان منجر 
می شود ]3[. به صورت کلی پوکی استخوان زمانی اتفاق می افتد 
که با از بین رفتن استخوان های قدیمی، استخوان جدیدی ایجاد 
نشود و استخوان ها باهم تناسب نداشته باشند. ازجمله گروهی 
که بیشترین خطر و آسیب پذیری را دارند، گروه زنان مسن تر و 

یائسه است ]4[.

عوامل گوناگونی در تغییرات نشانگرهای متابولیسم استخوانی 
مؤثر است که می توان به عوامل داخلی نظیر جنسیت، هورمون 
کلسیم،   .]5[ کرد  اشاره  زندگی  شیوه  نظیر  خارجی  عوامل  و 
فسفر و آلکالین فسفات نشانگرهای متابولیسم استخوان است 
که افزایش یا کاهش آن ها تأثیرات فراوانی بر تراکم استخوان ها 
می گذارد و هر نوع اختالل در متابولیسم استخوانی و مواد معدنی 
موجود در آن ممکن است به پوکی استخوان و دیگر ضایعات 
استخوانی غیرقابل جبران منجر شود ]6[. در میان نشانگرهای 
متابولیسم استخوانی، آلکالین فسفات یک آنزیم ضروری به شمار 
ایجاد کننده فرایند  می رود. آلکالین فسفات ممکن است عامل 
فسفات  شدن  شکسته  موجب  که  شود  تلقی  استخوان سازی 
و فسفات  تولید کلسیم  و  آلی می شود  از فسفات های  غیرآلی 
را زیاد می کند. توانایی معدنی شدن نیز موجب شکسته شدن 
پیروفسفات غیرعالی شده که خود یک عامل بازدارنده معدنی 
شدن است ]7[. همچنین، آلکالین فسفات عامل تنظیم کننده 

تکثیر سلولی و انتقال فسفات است ]6[.

نیز   دو نشانگر متابولیسم استخوانی دیگر، کلسیم و فسفر 
موجب افزایش توده استخوانی می شوند. همچنین موجب نظم 
ضربان قلبی، رقت خون، انتقال پیام های عصبی، انقباض عضالنی 
به  که  موادی  ازجمله   .]7[ استخوان ها می شوند  و شکل گیری 

پیشگیری پوکی استخوان کمک می کنند، پروتئین ها،  کلسیم و 
ویتامین D هستند. این مواد مغذی می توانند ازطریق مواد غذایی 
برای بدن تأمین شوند ]8[. جذب اشعه ایکس دوگانه1 ابزار بالینی 
ارجح برای تشخیص پوکی استخوان و تعیین شدت آن است. 
این تجهیزات به طور گسترده دردسترس است و تعداد زیادی از 
پزشکان در حال حاضر اسکن مفصل ران و ستون فقرات را به عنوان 
استاندارد طالیی به کار می برند. تراکم کم مواد معدنی استخوان2 
یک عامل خطر مهم در پوکی استخوان و شکستگی های مربوط 
به آن است ]9[. طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی3 پوکی 
استخوان به کاهش تراکم استخوان درحد 2/5- انحراف معیار 
کمتر از حد متوسط برای افراد جوان سالم هم جنس و هم نژاد 
گفته می شود )T-score ≤ -2/5( ]10[. مقدار انحراف معیار باالتر 
از 1- نرمال )T-score ≤ - 1( و کسانی که بین این مقادیر باشند، 
استئوپنی نامیده می شوند )T-score > - 1<2/5-( ]11[. در سن 
30 سالگی بیشترین میزان توده استخوانی در بدن وجود دارد 
و در این سن استخوان ها از استحکام باالیی برخوردار هستند. 
با باالرفتن سن، توده های استخوانی به مرور کم می شوند و در 
دوران یائسگی در طول مدت 5 الی 10 سال به شدت  توده های 
از  استخوانی  توده  و حدود یک سوم  می یابد  کاهش  استخوانی 
دست می رود ]12[. تحقیقات نشان می دهند اکثر مبتالیان به 
بیماری پوکی استخوان را زنان تشکیل می دهند و مهم ترین عامل 
بیماری پوکی استخوان در زنان یائسه، در ارتباط با کاهش ترشح 
هورمون استروژن است و تقریبًا نیمی از زنان در طول عمر خود 
به این بیماری مبتال می شوند ]14،13 [. توده استخوانی با افزایش 
سن بدون عالمت کاهش می یابد. به همین دلیل پیشگیرى از این 
بیماری از اهمیت زیادی برخوردار است ]15[. حدود 1 درصد 
زنان در سن زیر 40 سالگی یائسه می شوند که به آن یائسگی 
زودرس می گویند. پایین بودن میزان هورمون های استروژن در 
چنین سنی می تواند موجب پوکی استخوان زودرس شود و همین 
تا استخوان ها ضعیف و سست شوند و آنان  امر باعث می شود 
به شکستگی های لگن و ستون فقرات و مچ دست مبتال شوند 
]16[. سطح هورمون ها  )تستوسترون در مردان و استروژن در 
زنان( با افزایش سن، کم شده و باعث شکننده تر شدن استخوان ها 
می شود ]4[. هورمون استروژن موجب افزایش تراکم استخوان ها 
و تولید کالژن شده که به عنوان یک عامل کاهنده پوکی استخوان 
شناسایی شده است ]17[. گزارشی نشان داده است استروژن 
طرفی،  از  دارد.  القا کننده  اثرات  استئوبالست  ژن های  بیان  در 
پوکی استخوان قابل پیشگیری است و ساده ترین راه مقابله با این 
بیماری، آموزش رفتارهای پیشگیری کننده ازجمله تغییر سبک 
بیان  اخیر  تحقیقات  در   .]18[ است  فعال  به  غیرفعال  زندگی 
شده است که از فعالیت بدنی برای درمان یا پیشگیری از پوکی 

1. Dual-Energy X- ray Absorptiometry (DXA)
2. Bone Mineral Density (BMD) 
3. World Health Organization (WHO)
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استخوان استفاده شده است ]19[. همچنین انجام فعالیت بدنی 
منظم سبب پیشگیری از زمین خوردن، شکستگی استخوان و 

بهبود تعادل در افراد دارای پوکی استخوان می شود ]20[. 

فعالیت شدید ورزشی به طور چشمگیری تراکم مواد معدنی 
استخوان را افزایش می دهد. به عالوه عدم تحرک کافی و کاهش 
فعالیت بدنی در طول زندگی به طور معنا داری سبب کاهش مواد 
معدنی استخوان می شود ]21[. نشان داده شده است اثر فعالیت 
ورزشی بر تراکم مواد معدنی استخوان به نوع فعالیت، مدت و 
شدت تمرین بستگی دارد ]22[. بیماری پوکی استخوان بخش 
عظیمی از جامعه را به علت کم توجهی به فعالیت بدنی و همچنین 
عدم بهره گیری از رژیم غذایی سرشار از کلسیم، تهدید می کند 
]23[. از عوامل خطر تأثیرگذار در پوکی استخوان می توان به 
عوامل تغذیه ای، دریافت ناکافی کلسیم و ویتامین D، بی تحرکی 
و کم تحرکی، سن، وزن، شاخص توده بدن4، جنسیت، یائسگی، 
سابقه شکستگی و سابقه پوکی استخوان در اقوام درجه یک اشاره 
کرد ]24[. یکی از عوامل تشدید کننده پوکی استخوان یائسگی 
زودرس است، مشکل اصلی در یائسگی از بین رفتن مواد معدنی 
استخوان  در  کلسیم  رفتن  بین  از  عمدتًا  که  است  استخوان 
است. این از دست رفتن کلسیم به علت کاهش ترشح استروژن 

تخمدان ها است ]25[. 

مطالعات زیادی پیرامون تأثیر فعالیت های ورزشی بر مارکرهای 
سرمی سوخت و ساز استخوان مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج 
دقیق  سازوکارهای  هنوز   .]27  ،26[ است  ضد و نقیض  آن ها 
فعالیت ورزشی در پیشگیری از بیماری پوکی استخوان و یا بهبود 
مارکرهای استخوان نامشخص هستند، اما روشن است که افزایش 
فشار مکانیکی بر بافت استخوان باعث سازگاری های فیزیولوژیک 
می شود که از بیماری های اسکلتی مانند پوکی استخوان پیشگیری 
می کند ]28[. پیشگیری از بیماری های دستگاه اسکلتی مانند 
پوکی استخوان به ویژه در زنان یائسه، راهکار مناسبی نسبت به 
تمرین  همچنین  می شود،  محسوب  بیماری ها  نوع  این  درمان 
هوازی با شدت متوسط بر بیان ژن آلکالین فسفاتاز و نشانگرهای 
سرمی استخوان در زنان یائسه کم تحرک تأثیرگذار است ]29[. 
بنابراین، هدف این مطالعه ارتباط بین کلسیم، فسفر و آلکالین 
فسفاتاز سرمی با تراکم مواد معدنی استخوان کمر در زنان یائسه 

فعال و غیرفعال بود.  

مواد و روش ها

تعداد 350 زن با میانگین سنی 71/2 سال )45 تا 85( بین 
شهریور سال 1398 و مرداد سال 1399 بررسی شدند. بیماران 
شامل زنان یائسه بودند که 2 سال قبل به یائسگی رسیده بودند 
و حداقل 6 ماه پیش اسکن دانسیتومتری استخوان دریافت کرده 
بودند و در فایل های بایگانی کامپیوتر بیمارستان آیت الله کاشانی 

4. Body Mass Index (BMI)

دارای پرونده ی حاوی اطالعات آزمایشگاهی بودند. طبق تعریف 
سازمان بهداشت جهانی پوکی استخوان به کاهش تراکم استخوان 
درحد 2/5- انحراف معیار کمتر از حد متوسط برای افراد جوان 
 .]10[ )T-score ≤ -2/5( سالم هم جنس و هم نژاد گفته می شود
مقدار انحراف معیار باالتر از 1- نرمال )T-score≤ -1( و کسانی 
T- >- 1( نامیده می شوند که بین این مقادیر باشند، استئوپنی 

تکمیل  از  پس  و  آن ها  با  تماس  از  . بعد  ]11[  )-2/5 >score
پرسش نامه  حاوی اطالعات شخصی، پوکی استخوان و فعالیت 
به علت  نفر  که 25  شدند  داوطلب  فعال  یائسه  زن  بدنی، 80 
استفاده از داروی ضد پوکی استخوان و یا داشتن بیماری مزمن 
حذف شدند و نهایتًا 55 نفر زن فعال و 60 نفر زن غیرفعال 
انتخاب شدند. از کلیه شرکت کنندگان جهت استفاده از اطالعات 
مربوط به آزمایش خون و آزمایش سنجش تراکم مواد معدنی 
رضایت نامه دریافت شد. شاخص های سرمی کلسیم،  استخوان 
فسفر و الکالین فسفاتاز و ویژگی های آنتروپومتریک )میزان سن، 
وزن، قد، شاخص توده بدنی( آزمودنی ها بررسی شد. شاخص توده 
بدنی ازطریق تقسیم وزن فرد به کیلوگرم بر توان دوم قد به متر 
به دست آمد. در پژوهش حاضر، آزمودنی های گروه غیرفعال افرادی 
بودند که فعالیت ورزشی خاصی نداشتند و ازنظر سنی با گروه 
فعال مشابه بودند. آزمودنی های گروه فعال شامل زنان یائسه ای 
بودند که به طور منظم به مدت حداقل 1 سال، هفته ای 3 جلسه 
و هر جلسه به مدت 90 دقیقه فعالیت بدنی )پیاده روی سریع 
و حرکات کششی( داشتند. آزمودنی ها با استفاده از پرسش نامه 
دقیق، سابقه و پرونده پزشکی غربالگری شدند. معیارهای ورود 
به مطالعه شامل یائسه بودن، سن بین 45 تا 85 سال، داشتن 
سوابق پزشکی و آزمایشات بالینی در بیمارستان، جنسیت زن و 
دردسترس از طریق تلفن یا اینترنت بود. معیارهای خروج شامل 
داشتن بیماری مزمن، تحت درمان پوکی استخوان، سابقه مصرف 
داروهای هورمونی بود. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق عالوه 
بر آمار توصیفی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون5 و از نرم افزار 

SPSS نسخه 26 به منظور تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. 

یافته ها

در جدول شماره 1، خالصه ای از اطالعات توصیفی و آنتروپومتریکی 
آزمودنی ها به صورت میانگین و انحراف معیار ارائه شده است.

مقادیر مربوط به ضریب همبستگی بین شاخص های پوکی 
استخوان و تراکم مواد معدنی استخوان کمر زنان یائسه فعال 
در جدول شماره 2 نشان داده شده است که مشاهده می شود 
در زنان یائسه فعال بین ویژگی های آنتروپومتریک )سن، وزن، 
شاخص توده بدنی( و شاخص های سرمی )کلسیم، فسفر و الکالین 
با تراکم مواد معدنی استخوان کمر ارتباط معنا داری  فسفاتاز( 

 .)P≤0/05( وجود دارد

5. Pearson Correlation Coefficient
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مقادیر مربوط به ضریب همبستگی بین شاخص توده بدنی و 
تراکم مواد معدنی استخوان کمر زنان یائسه غیرفعال در جدول 
شماره 3 نشان داده شده است که مشاهده می شود در زنان یائسه 
شاخص  وزن،  )سن،  آنتروپومتریک  بین ویژگی های  غیرفعال 
توده بدنی( با تراکم مواد معدنی استخوان کمر ارتباط معنا داری 
وجود دارد )P≤0/05(. در حالی که بین سایر شاخص ها )میزان 
کلسیم، فسفر و الکالین فسفاتاز( ارتباط معنا داری وجود نداشت 

.)P≥0/05(

بحث 

استئوپروز بیماری متابولیکی استخوان است که با کاهش توده 
استخوانی در واحد حجم و درهم ریختن ساختمان درونی بافت 
می شود.  استخوان ها مشخص  پوک شدن  و  نازک  و  استخوان 
هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین کلسیم، فسفر و آلکالین 
فسفاتاز سرمی با تراکم مواد معدنی استخوان کمر در زنان یائسه 

فعال و غیرفعال بود. 

 )n=55(جدول 2. ضریب همبستگی بین شاخص های پوکی استخوان و تراکم مواد معدنی استخوان کمر زنان یائسه فعال

شاخص های پوکی استخوان
تراکم مواد معدنی استخوان=)0/96±0/13( 

سطح معنی داری **ضریب همبستگی *

*0/700/033-سن)سال(

0/370/24-قد)سانتی متر(

*0/680/03وزن)کیلوگرم(

*0/790/014شاخص توده بدنی)کیلوگرم بر متر مربع(

*0/760/031تراکم مواد معدنی در استخوان کمر)گرم بر سانتی مترمربع(

*0/720/019میزان کلسیم سرمی)میلی گرم در دسی لیتر(

*0/850/011میزان فسفر سرمی)میلی گرم در دسی لیتر(

*0/810/021میزان آلکالین فسفاتاز سرمی)واحد بین المللی در لیتر(

 P≤0/05 ضریب همبستگی پیرسون،**تفاوت معنادار در سطح• 
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)n=06 و زنان غیر فعال n=55 جدول 1. اطالعات آنتروپومتری و بالینی آزمودنی ها )زنان فعال

متغیر ها
میانگین±انحراف معیار

سطح معناداری
زنان غیرفعال زنان فعال

9/290/065±7/4870/52±71/21سن)سال(

5/380/082±4/16161/64±162/53قد)سانتی متر(

*6/730/01±5/4461/61±62/59وزن)کیلوگرم(

*5/210/015±4/123/02±21/17شاخص توده بدنی)کیلوگرم بر متر مربع(

*0/110/021±0/130/87±0/96 تراکم مواد معدنی استخوان کمر)گرم بر سانتی مترمربع(

*0/610/035±0/568/88±8/79میزان کلسیم سرمی)میلی گرم در دسی لیتر(

*0/460/033±0/523/93±3/72میزان فسفر سرمی)میلی گرم در دسی لیتر(

*59/680/001±68/82169/84±174/42میزان آلکالین فسفاتاز سرمی)واحد بین المللی در لیتر(

P≤0/05 تفاوت معنادار در سطح*
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نتایج مطالعه حاضر نشان داد بین کلسیم، فسفر و آلکالین 
فسفاتاز سرمی با مواد معدنی استخوان در گروه زنان یائسه فعال 
رابطه معنا داری وجود دارد. تغییرات فسفر پالسمایی و کلسیم 
بیشتر به عوامل هورمونی تنظیم کننده سطوح کلسیم مربوط 
است. پاراتورمون در تنظیم سوخت وساز استخوانی از عوامل مهم 
افزایش  سبب  نیز  فسفات  یون  حضور  افزایش  ازطرفی،  است. 
یون کلسیم/فسفات  پاراتورمون می شود. حفظ هوستاز  مقادیر 
غیرآلی از طریق گیرنده مرتبط با پروتئین در کلیه، استخوان و 
روده، مهم ترین عمل فیزیولوژیایی این هورمون است. پاراتورمون 
ازطریق افزایش بازجذب استخوانی و تحریک بازجذب کلسیم در 
روده موجب افزایش سطوح کلسیم پالسما می شود. این هورمون 
هیدروکسی  تولید 25  افزایش  با  را  کلیه  در  کلسیم  بازجذب 
ویتامین D3 در کلیه افزایش می دهد ]30[. مطالعات زیادی برای 
ارزیابی مارکرهای تجزیه استخوان برای پیش بینی از دست دادن 
معدنی  مواد  تراکم  با  نشانگرها  ارزیابی همبستگی  و  استخوان 
استخوان انجام شده است. طاهریان و همکاران در مطالعه ای نشان 
دادند بین ویتامین D و تراکم مواد معدنی استخوان ستون فقرات 
ارتباط وجود دارد ]31[. همسو با مطالعه مذکور در مطالعه ای 
هاشی موتو و همکاران با عنوان »آیا استفاده از چسب فسفات 
بیماران  در  استخوان  پوکی  کاهش خطر  با  کلسیم  بر  مبتنی 
همودیالیزی همراه است؟«، بین میزان فسفر و کلسیم سرمی با 
پوکی استخوان ارتباط معناداری گزارش دادند ]32[. همچنین 
جعفری و همکاران در مطالعه خود ارتباط شاخص توده بدن با 
سطح کلسیم و فسفات سرم، دیابت و سندرم متابولیک را بررسی 
کردند و همسو با مطالعه مذکور، بین کلسیم و فسفر سرمی با 
 .]33[ کردند  گزارش  معنا داری  رابطه  استخوان  معدنی  مواد 
ناهمسو با مطالعه مذکور،  طاریق و همکاران در مطالعه ای با عنوان 

در  استخوان  معدنی  تراکم  پیش بینی کننده  فسفاتاز  »آلکالین 
سالمندان« نشان دادند آلکالین فسفاتاز و کلسیم پیش بینی کننده 
تراکم معدنی استخوان در سالمندان دارای پوکی استخوان نیست، 
درحالی که آلکالین فسفاتاز و کلسیم سرمی پیش بینی کننده قوی 

برای افراد سالم سالمند است ]34[.  

 به نظر می رسد اجرای برنامه های ورزشی چه در درمان و چه 
در پیشگیری تأثیر مثبتی بر تراکم توده استخوانی دارند ]35[. 
فعالیت های ورزشی باعث جذب بهتر کلسیم از سیستم گوارشی 
می شود و ازاین رو برداشت استخوانی کلسیم را کاهش می دهد. 
از طرفی، حضور مقادیر کافی کلسیم سبب کاهش تولید هورمون 
استخوانی  توده  مثبت  تغییرات  بر  امر  این  و  شده  پاراتورمون 
اثرگذار است ]32[. به طورکلی، فعالیت بدنی طوالنی مدت و منظم 
که برای تحریک استخوانی حداقل شدت الزم را دارا باشد، سبب 
کاهش دفع ادراری و افزایش جذب روده ای یون کلسیم می شود 
همچنین  می انجامد.  یونیزه سرم  کلسیم  افزایش سطوح  به  و 
انتقال کلسیم مایع خارج سلولی به درون استئویدهای غیرمعدنی 
با افزایش سطوح آلکالین فسفاتاز، افزایش می یابد و سلول های 
مطالعه  در  روندانلی   .]36[ می شوند  ساخته  جدید  استخوانی 
مروری خود تأثیر تغذیه و فعالیت بدنی برای جلوگیری از کاهش 
تراکم مواد معدنی استخوان را بررسی کردند و تأثیر معنا دار تغذیه 
و فعالیت بدنی بر تراکم استخوانی افراد را گزارش دادند ]37[. 
تروی و همکاران در مطالعه خود با عنوان »اثر فعالیت بدنی و 
ورزش بر سالمت استخوان زنان« گزارش کردند در طول فعالیت 
بدنی، نیروهایی که ازطریق اسکلت روی استخوان منتقل می شوند، 
سیگنال های مکانیکی تولید می کنند که توسط استئوسیت ها 
شناسایی می شوند. همچنین آبشاری از پاسخ های بیوشیمیایی 
را ایجاد می کنند که به افزایش گردش خون استخوان و رسوب 

 )n=60(جدول 3. ضریب همبستگی بین شاخص های پوکی استخوان و تراکم مواد معدنی استخوان کمر زنان یائسه غیرفعال

شاخص های پوکی استخوان
تراکم مواد معدنی استخوان )0/87±0/11(

سطح معنا داری **ضریب همبستگی *

*0/750/035-سن)سال(

0/290/41-قد)سانتی متر(

*0/830/012وزن)کیلوگرم(

*0/740/038شاخص توده بدنی)کیلوگرم بر متر مربع(

0/380/11تراکم مواد معدنی در استخوان کمر)گرم بر سانتی متر مربع(

0/460/24میزان کلسیم سرمی)میلی گرم در دسی لیتر(

0/440/21میزان فسفر سرمی)میلی گرم در دسی لیتر(

0/390/25میزان آلکالین فسفاتاز سرمی)واحد بین المللی در لیتر(

 P≤0/05 ضریب همبستگی پیرسون،**تفاوت معنادار در سطح:r •
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خالص مواد معدنی در استخوان منجر می شود ]38[. فتحی و 
همکاران تأثیر 8 هفته تمرین هوازی را بر غلظت پاراتورمون، 
استروژن و آلکالین فسفاتاز سرمی زنان چاق مبتال به یائسگی 
زودرس را بررسی کردند، نتایج پژوهش آن ها نشان داد تمرینات 
هوازی موجب افزایش معنا دار مقادیر کلسیم، فسفر و پاراتورمون 
سرمی در زنان یائسه می  شود ]39[. الغدیر و همکاران اثر 12 
هفته تمرین هوازی، بر روی 65 نفر )36 نفر مرد و 29 نفر زن( 
را بررسی کردند و افزایش معنا داری در شاخص های متابولیکی 
استخوان از قبیل کلسیم آزاد، آلکالین فسفاتاز و چگالی استخوان 
در تمام شرکت کنندگان مشاهده کردند ]40[. با توجه به این 
موضوع، شاید بتوان گفت یکی از کاربردهای نتایج تحقیق حاضر، 
استفاده از مقدار این شاخص ها در دوران بزرگسالی و سالمندی 

در پیشگویی میزان تراکم استخوان افراد است. 

نتیجه گیری

به طورکلی با توجه به نتایج تحقیق حاضر و همبستگی باال بین 
چند شاخص سرمی با تراکم مواد معدنی استخوان در زنان یائسه 
فعال، احتمااًل فعال بودن آثار مفیدی را بر متابولیسم استخوانی 
دارد و سبب وضعیت بهتر تراکم مواد معدنی استخوانی می شود. 
این موضوع شاید بتواند کمک کند تا از این متغیرهای خونی و 
آنتروپومتریکی در شناسایی افراد در معرض خطر پوکی استخوان 

در دوران بزرگسالی و سالمندی استفاده کرد.

مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

عالمه  دانشگاه  پژوهش  در  اخالق  کمیته  در  مطالعه  این 
طباطبابی با شناسه IR.ATU.REC.1399.038 تأیید شده است.

حامی مالی

دولتی،  سازمانی های  از  مالی  کمک  هیچ گونه  پژوهش  این 
خصوصی و غیرانتفاعی دریافت نکرده است.

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت داشتند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.

تشکر و قدردانی

نویسندگان از بیمارستان آیت الله کاشانی برای دسترسی به 
موضوعات و پشتیبانی داده ها و همچنین از شرکت کنندگان در 

این مطالعه تقدیر و تشکر می کنند.
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