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چكيده
سابقه و هدف :با توجه به اهمیت مصرف مواد لبنی در پیشگیری ازبسیاری ازبیماریها و با توجه به اینکه برخالف باور عموم ،مردم
ایران بهخصوص مردان دارای توده استحوانی پايینی نسبت به کشورهای غربی هستند ،به طرح این مطالعه که درنوع خودمنحصربه
فرد است اقدام نمودیم.عدم توجه به این معضل بهداشتی ،بار سنگینی را بربودجه مملکت و به خصوص ارتش که دارای پرسنل
عظیم و فعالی است واردمی آورد.
مواد و روشها :این مطالعه  cross- sectionalاست و به این منظور پرسشنامه ای را در اختیار پرسنل بیمارستان نظامی و دانشجویان
نظامی ساکن خوابگاه قراردادیم که درآن پس از دریافت اطالعات دموگرافیک و اقتصادی آنان ،میزان مصرف لبنی درروز و سابقه
بیماریهای وابسته به اختالل تغذیه موادلبنی سوال شد.
یافتهها :کل افراد مورد مطالعه  545نفر ،شامل 136زن ( )%25و  409مرد ( )%75بود .متوسط سن افراد مورد مطالعه  29سال و
متوسط قدآنها 170سانتی متر محاسبه شد .متوسط وزن  70Kgبود 109 .نفردرامد ماهانه خودرا اعالم نکردند ،در بین بقیه متوسط
درآمد حدود106972تومان بود.
نتیجهگیری :تقریبا نیمی ازاین افراد موادلبنی استفاده نميکردند .با وجودمیانگین سنی پايین این افراد ودرآمد متوسط ،نسبت شیوع
بیماریهای استخوان ودندان و ناخن بسیارباالو موازی با کمبود مصرف موادلبنی بود.
کلمات کلیدی :مواد لبنی ،بیماریهای مفصلی -استخوانی ،پرسنل نظامی
مقدمه

روز در كنار فوائد متعدد ،مانع از کاهش تراکم استخوان و همچنین

شیر غذایی  ،polynutrientحاوی ترکیبات متعدد ،و برای سالمت

کاهش ریسک شکستگی استخوان میگردد.برای داشتن دید بهتری

ضروری است .شیروموادلبنی منبع عالی برای پروتئین ،چربیها،

ازفرهنگ مصرف لبنیات در ایران ،ذکر چندآمار ساده کافی است :آمار

 Aو BوMilk basic protein

وزارت بهداشت حاکی ازآن است که مصرف سرانه شیردرکشور35

و کازئین والکتوفرین است که برای سالمت استخوان

لیتربوده درحالیکه معدل این مصرف دردنیا  350لیتراست .در

وارگانهای حیاتی دیگرالزم وضروری است )1(.در رژیم غذایی

بررسي مركز تحقيقات روماتولوژي ديده شده كه متاسفانه توده

سدیم ،پتاسیم ،فسفات ،روی وویتامین
)(MBP

غربی متوسط مصرف شیر برای هرفرد تقریبا  250 ccدرروزاست.

استخوان ايرانيها به خصوص مردان نسبت به جمعيت سالم سفيد

()2اين ماده يكي از عناصر طبيعي است كه امروزه نياز به مصرف

پوست به صورت چشمگيري پايين ميباشد .ازآنجا كه تشكيل و

آن از بدو تولد و در سنين مختلف براي تبيت سالمت ارگانهاي

ذخيره سازي توده استخواني از بدو تولد تا بلوغ وابسته به تغذيه

مختلف الزم و حياتي است .مطالعات نشان دادهاند که مصرف شیر در

مناسب و دريافت كافي مواد لبني است ،لذا به منظور تعیین فرهنگ

1ـ استادیار ،ايران و تهران ،دانشگاه علوم پزشکی ارتش ،گروه روماتولوژی
تلفن88632967 :

آدرس الكترونيكso_soroush@armums.ac.ir :
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مصرف شیر درگروه پرسنل نظامي که نیازمند افراد سالم و پرانرژی

قدآنها  .170±10سانتی متر محاسبه شد .متوسط وزن70 ±11

است و ميزان بيماريهاي وابسته این مطالعه انجام شد.

بود 109 .نفردرامد ماهانه خودرا اعالم نکردند ،در بین بقیه متوسط
درآمد106972 ±89655تومان بود.

مواد و روشها

درمورد پراکندگی جمعیتی از نظر محل تولد بیماران به ترتیب

به منظوربررسی فرهنگ مصرف شیر ،این مطالعه Cross- sectional

نتایج زیر بدست آمد:

در یک جمعیت تصادفی پرسنل (افرادی از اقشار مختلف فرهنگی

تهران  ،%28/4خراسان  ،%7/5مازندران ،%5/5آذربایجان شرقی،%4/6

واقتصادی که به طورتصادفی کنار هم قرارگرفتهاند و ميتواند

اصفهان ،گیالن ،همدان ،لرستان هر کدام با شیوع  %3/7در مرحله

نمونه کوچکی از کل جمعیت ایران باشد) یکی از بیمارستانهای

بعد قرارگرفته بودند.

آموزشی دانشگاه علوم پزشكي ارتش در تهران و ساکنین خوابگاه

همانگونه که درجدول  1مشاهده ميگردد  %46/1افراد موردبررسی

دانشجویان به عمل آمد.

مصرف شیر روزانه ندارند .تنها  %2/6افراد به اندازه کافی مصرف

ابتدا پرسشنامه ای در چند بند تدوین شد که در قسمت اول آن

مواد لبنی داشتند.

مشخصات فردی ،شامل موارد زیر بررسی ميشد:
 -سن ،جنس ،محل تولد

جدول  :1ميزان مصرف شيردر گروه مطالعه

)(ِDemographic situation

Percent

Frequency

.4

2

?

سپس اطالعات مربوط به مصرف روزانه مواد لبني و ميزان بيماريهاي

2.6

14

>2glass

46.1

251

0

وابسته به صورت زير سوال شد:

29.0

158

1cup

 -اطالعات مربوط به میزان و نوع مواد لبنی مصرفی

17.2

94

1 glass

 -عدم تحمل شیر وعاليم همراه

4.8

26

2 glass

100.0

545

 -وضعیت اقتصادی و درآمدماهانه

)(Economic situation

 -وضعیت رشد (قد ،وزن)

 -وضعیت سالمتی استخوان ،دندان ،کلیه از نظرسنگ کلیه و

Valid

Total

وجود سایر بیماریهای متابوليك درارتباط با شیر
میزان مصرف مواد لبنی بر اساس معیار متداول عوام که قابل درک

با توجه به جدول  2ميبینیم که میزان مصرف روزانه پنیر در  %42افراد

برای کلیه اقشار فرهنگی باشد ،عذم مصرف وتعداد فنجان و لیوان

کمتراز 50گرم است .و فقط  %7افراد مصرف کافی پنیرداشتند.

مورد مصرف روزانه سوال شد.

همانگونه که درجدول  3مشهوداست  %38/2افراد مورد مطالعه

پرسشنامههاحضورابهكليهپرسنلبيمارستان(ازاساتيدودانشجويان
تا ريئس و پرسنل شاغل بيمارستان در مقاطع مختلف) و دانشجويان

جدول  :2ميزان مصرف پنير

خوابگاه دانشگاه علوم پزشكي ارتش داده شد .پس ازپركردن تك

Percent

Frequency

تك افراد اين پرسشنامهها در همان زمان جمع آوري و اطالعات

1.1

6

?

windowsxp

42.2

230

<50 gram

7.0

38

>100 gram

9.5

52

0

15.4

84

100 gram

24.8

135

50 gram

100.0

545

بدست آمده درجدول  Dataبرنامه آماری  spssتحت
وارد واماده تجزيه و تحليل نهايي شد.
یافتهها

کل افراد مورد مطالعه نفر 545شامل 136زن ( )%25و  409مرد
( )%75بود .متوسط سن افراد مورد مطالعه 29± 11سال و متوسط

Valid

Total
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جدول  :3مصرف ماست درگروه مورد مطالعه

سوسن سروش

161

شیر داستیم.
در مطالعه ای برروی جمعیت کالجی در اسپانیا ،تمام افراد مورد

Percent

Frequency

.4

2

?

3.5

19

>2glass

19.8

108

0

38.2

208

1cup

27.0

147

1glass

11.2

61

2glass

100.0

545

مطالعه مصرف شیرو لبنیات داشتند اگرچه کمترازحداستاندارد

Valid

بود.3
در لبنان مصرف مواد لبني به طورمتوسط 243 g/dayوكمترين ماده
لبني موردمصرف دراين گروه شيربود (فقط .4 )%56/8
دربلژيك ،مصرف موادلبني به خصوص در بين جوانان 159g/day
وناكافي بوده.5

Total

در مطالعه ديگري از چين ،اقوام  Uygurو  Kazakمصرف مواد لبني
باالئي داشتند كه متوسط آن  200g/dayبود7و.6

به طورمتوسط  1فنجان ماست درروز مصرف ميکنند .تنها %3/5

سياه پوستان آمريكا درهرگروه سني مصرف روزانه موادلبني كمتري

به اندازه کافی مصرف ماست داشتند.

نسبت به جمعيت غيرسياه پوست داشتند9و.8

سایرموادلبنی موردمصرف افراد به ترتیب عبارتنداز :دوغ ،%58/2

این مطالعه نشان داد که مصرف روزانه مواد لبنی بسیار کمترازمقدار

خامه  ،%26/1کشک  ،%14/7سرشیروقره قروت .%10/5

الزم برای دریافت کلسیم کافی است .این موضوع ارتباط زیادی

سپس وجود عالیم بيماريهاي متابوليك وابسته بررسی شد و نتایج

با متوسط درآمد فرد ندارد وظاهرا فرهنگ صحیح مصرف شیر

زیر به دست آمد :وجوددندان خراب ( %66متوسط تعداد دندان

هنوزدر مردم وجود ندارد.

 ،)4± 4کشیدن دندان ( %55متوسط تعداد دندان ،)3± 4شکایتهای

مسئله مهمتر شیوع باالی خرابی زودرس دندان ،شکایتهاي مفصلی

مفصلی -استخوانی ،%38شکنندگی ناخن ،%25شکستگی استخوان

 -استخوانی و همینطور شکستگی استخوان در این افراد است

 ،%25سنگ کلیه ،%9فشارخون باال  ،%12بیماریهای قلبی -عروقی

که نیروی فعال جامعه را تشکیل ميدهند و طبیعتا نميتواند بدون

 ،%8نرمی استخوان  %6و پوکی استخوان .%6

ارتباط با فرهنگ تغذیه و زندگی آنها باشد.

نزدیک به  %63ازافراد پس از مصرف شیر هیچ عارضهای نداشتند.

در مقایسه با سایرکشورها به نظرمی رسد میزان دریافت موادلبنی

در سایرین دل پیچه در ،%9اسهال در ،%9نفخ شکم در %8و تهوع

ما حتی ازبسیاری ازکشورهای آسیايی پايین ترباشد.

 %3گزارش شد.

قدرداني و تشكر

بحث و نتیجهگیری

از رئيس بيمارستان ،مديريت و پرسنل بيمارستان  501تشكر و

در بررسی مقاالت  Medlineنتایج جالبی در رابطه با قرهنگ مصرف

قدرداني ميشود.
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Abstract
Background: Recent studies show that dairy consumption and associated nutrients may be protective
against some metabolic disease. Especially in Iran, Peak bone mass is lower than that in normal white
western population. Men are not exception in this story too.
Material and Method: This cross sectional study try to demonstrate the food consumption pattern in a
randomize collection of people as staff of different part of a military educating hospital and military students
who was resident in dormitory.
Result: We found that dairy consumption was less than standard recommendation. The high rate of
different metabolic disorder specially bone and teeth may be related to this nutritional behavior.
Conclusion: It is important to consider the influence of income, education, sex, ethnicity, marital status,
and physical activity on food consumption patterns when planning diets, nutrition education programs and
interventions for young adult.
Keywords: Dairy product, Musculoskeletal disease, Military staff
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