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:چکیده

 مزمن انسدادي بیماري به مبتال بیماران در مهم مشکل یک ، استخوان پوکی بیماري :زمینه و هدف  

. گردد می بیماران این در زندگی بدتر شرایط باعث که باشد می شکستگی استخوان، نتیجه پوکی. است ریه

 ري بیما شیوع تعیین مطالعه، این از هدف. است گردیده اثبات بیماري دو بین این رابطه مطالعه، تعدادي در

   .است ریه مزمن انسدادي به بیماري مبتال مرد بیماران در استخوان پوکی

ابتدا . انجام شد COPDبیمار مبتال به  90این مطالعه به صورت مقطعی روي : مواد و روش کار  

پرسشنامه مربوط به اطالعات مشخصات فردي در مورد سن، شغل، تاریخچه پزشکی، قد، وزن ، میزان مصرف 

ها و عملکرد ریوي بیماران توسط دستگاه اسپرومتري سپس حجم. سیگار و  گلوکورتیکوئید تکیمل شد

Chest  بندي جهانی بیماري براساس طبقه بندي بیماران طبق معیارهاي شدت بیماريسنجیده شد و گروه

یا  Dual Energy Xray Absorbtionتراکم استخوان از طریق روش . انجام شد) GOLD(مزمن انسدادي ریه 

 T-Scoreگیري گردید و از روش در دو نقطه فقرات کمري و مفصل ران اندازه DEXAبه طور اختصاصی 

.جهت تعیین میزان پوکی استخوان استفاده گردید

) BMI(متوسط شاخص توده بدن . سال بود 69±6میانگین سن بیماران مورد بررسی : یافته ها   

درصد افراد داراي شاخص توده بدن نرمال بوده و  64در این میان،  . کیلوگرم بر متر مربع بود 17/4±2/22

درصد  7/15د مزمن ریوي  بیماران از نظر ابتال به بیماري انسدا. درصد نیز فقط داراي اضافه وزن بودند 5/22

GOLD II   ،3/30  درصدGOLD III  درصد آنها نیز  8/34وGOLD IV  میانگین . بودندBMC  فقرات

فقرات  BMDمیانگین . گرم بدست آمد 8/3±78/0گردن فمور  BMCگرم و میانگین  3/60±4/12 کمري

گرم بر سانتی متر  7/0±12/0گردن فمور  BMDگرم بر سانتی متر مربع و میانگین  85/0±15/0 کمري
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درصد  7/33درصد بیماران مبتال به اوستوپوروز بوده و  1/46اسپینال،  Tاز نظر نمره . مربع بدست آمد

درصد  9/44گردن فمور،  Tاز نظر نمره . درصد بیماران نیز نرمال بودند 2/20. بیماران نیز استئوپنی داشتند

درصد بیماران نیز نرمال  6/23. درصد بیماران نیز استئوپنی داشتند 5/31بیماران مبتال به اوستوپوروز بوده و 

، مصرف COPDمختلف بیماري  شدت هاي، سن، Pack year( ،BMI(ارتباط بین میزان مصرف سیگار . بودند

معنی داري  فقرات کمري  Tا پوکی استخوان بر اساس نمره کورتون استنشاقی، مصرف بودزوناید و نوع شغل ب

، کورتیکواستروئید خوراکی با پوکی استخوان بر COPDمختلف بیماري  شدت هاي، BMIبین میزان . نبود

  ، ارتباط معنی داري بدست آمدگردن فمور   Tاساس نمره 

گردن فمور داراي دقت باالي تشخیصی بوده و   Tتعیین پوکی استخوان بر اساس نمره  :نتیجه گیري 

جلوگیري  به منظور. هاي درمانی استفاده گرددناحیه جهت کاهش هزینهاین در  DEXAگردد از پیشنهاد می

از کورتون استنشاقی به طور مرتب استفاده گردد تا میزان حمالت بیماري و  ،از کاهش میزان تراکم استخوان

  .کاهش یابداستفاده از کورتون خوراکی 

  COPD ،BMI ،BMC ،BMDپوکی استخوان،  :کلید واژه
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فصل اول 

مقدمه و بیان مسئله
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  مسئلهمقدمه و بیان : فصل اول

  و بیان مسئلهمقدمه )1-1

یک بیماري اسکلتی سیستمیک است که مشخصه آن کاهش بافت ) استئوپوروز(پوکی استخوان 

. استخوانی در سطح ریزساختاري و در نتیجه کاهش توده استخوان و بنابراین باال رفتن خطر شکستگی است

شوند و بار اقتصادي زیادي به جامعه میهاي ناشی از استئوپوروز باعث عالئم و عوارض بسیاري شکستگی

استئوپوروز به طور شایع در زنان . شودحالت پیش بالینی استئوپوروز ، استئوپنی نامیده می.  کنندتحمیل می

اغلب .  شوددارویی دیده می درمان هايهاي مزمن یا در برخی پس از یائسگی و در افراد مسن و در بیماري

شان اند و سبک زندگیسال سیگار کشیده 30تا  20سال دارند،  50سن باالي  COPDبیماران شناخته شده  

  . اندبه دلیل تنگی نفس و محدودیت فعالیت فیزیکی را تغییر داده

شود و  به منظور بهبود بیماري انسدادي ریوي تجویز می COPDدرمان با کورتون در بیماران مبتال به 

بخش جان بیمار نیز تنها در بهبود بیماري مفید بوده است بلکه نجات دهد که این درمان نهشواهد نشان می

  . مصرف خوراکی یا استنشاقی کورتون اثر منفی قابل توجهی روي دانسیته استخوانی دارد. بوده است

صرف سیگار یک فاکتور غیرمستقل در ایجاد پوکی استخوان است و همراه با افزایش میزان شکستگی در م

در افراد سیگاري دانسیته استخوانی از طریق .  باشدمی) برابر 7/1(و مفصل ران ) برابر 3تا  2( هامهره ستون

ارتباط قوي بین  COPDدر بیماران مبتال به . یابدکاهش وزن و کاهش باز جذب کلسیم از روده کاهش می

لیل مکانیزم پروتئولیتیک هاي توده عضالنی و افت دانسیته استخوانی دیده شده است که احتماالً به داندکس

  . این بیماري است

براي تشخیص این بیماري هیچ تست قطعی وجود ندارد و براساس ترکیبی از تاریخچه، معاینه  بالینی و 

این بیماران حتی اگر تحت درمان با کورتون نباشند، ریسک پیشرفت به . شودمی تأییدشواهد اسپرومتري 
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اي، کاهش که احتماالً به دلیل کاهش فعالیت فیزیکی، کمبودهاي تغذیه سمت استئوپوروز در آنها زیاد است

BMIبیمارانی که به . ، کاهش تماس با نور خورشید و در زمینه افزایش کاتابولیسم بر اثر التهاب مزمن است

COPD باال بودن . اند ریسک پیشرفت به سمت پوکی استخوان در آنها دو برابر بوده استشدید مبتال بوده

 COPDریسک شکستگی متعاقب استئوپوروزیز و بار مالی، اجتماعی، و فردي ناشی از آن در بیماران مبتال به 

در  COPDو عدم وجود مطالعات گسترده در این خصوص و نیز با عنایت به آمار قابل توجه بیماران مبتال به 

  . کشورمان ما را جهت بررسی در این خصوص ترغیب نمود
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  :کلیات)1-2

  Chronic obstructive pulmonary disease (COPD)بیماري انسداد ریوي مزمن ) 1- 1-2

 صورت به تنفسی مجاري پیشرونده انسداد آن در که ریه، بیماري است انسدادي مزمن بیماري

 برابر در مقاومت که وجود داشته هوایی هايراه تمامی در منتشر تنگی هوایی و  راه انسداد. است ناپذیر برگشت

 .دندار توجهی قابل اثرات از عوامل خارجی بر میزان شدت آن برخی این، بر عالوه .)1(برد  می باال را هوا عبور

 بر اساس استراتژي و شده اندازه گیري اسپیرومتري توسط COPDدر  هوا جریانریوي و میزان  انسداد درجه

 )1-1 جدول( شودطبقه بندي می Management and Prevention of COPD (GOLD) تشخیص، جهانی

انجام گرفته و در ) FEV1( 1ثانیه 1اجباري در  بازدمی حجم گیري اندازه از استفاده با بندي طبقه این. )1(

 ، پیشرونده نفس تنگیعبارتند از  COPDعالمت مشخص . شودنشان داده می FEV1%بیماران به صورت 

. خلط تولید و سرفه

بر اساس پست برونکودیالتور COPDطبقه بندي : 1- 1جدول 

  اسپیرومتري  شدت  طبقه

GOLD 
I

FEV1/FVC<0.7          FEV1≥80% predicted  خفیف

GOLD 
II

FEV1/FVC<0.7         50%≤FEV1<80% predicted  متوسط

GOLD 
III

FEV1/FVC<0.7          30%≤FEV1<50% predicted  شدید

GOLD 
IV

خیلی 

  شدید

FEV1<30% predicted or  FEV1<50%  respiratory failure*

*Respiratory failure: arterial partial pressure of oxygen < 8.0 kPa (60 mm Hg) with or 
without arterial partial pressure of carbondioxide > 6.7 kPa (50 mm Hg) while breathing air at 
sea level. Rabe e.a. Am J Respir Crit Care Med 2007; 176(6):532-555.

                                                          
1 . forced expiratory volume  
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   COPD ايو بار هزینه اپیدمیولوژي) 1-1- 1-2

COPD نمایدهاي زیادي را به جامعه تحمیل مییکی از مشکالت بزرگ سالمت جامعه بوده که هزینه .

دوازدهمین عامل در  COPDبیماري ). 3و2( باشدمیسال  40افراد باالي % 10شیوع جهانی این بیماري 

DALYS2  )disability-adjusted life years ( رود در سال معرفی شده است که انتظار می 1990در سال

 در و میر مرگ علت چهارمین بیماري این. قرار گیرد DALYSاین بیماري در رتبه پنجم در عامل  2020

 هايبعد از  بیماريدر هلند این بیماري . کشاندمرگ می کام به را نفر صدهزار ساالنه و بوده متحده ایاالت

 افسردگی، در رتبه پنجم عامل مرگ و میر قرار دارد و مغزي عروقی وقایع اضطرابی، اختالالت کرونر، عروق

هاي بستري، هزینه دارویی و مراقبت روز بوده و میزان هزینه 11متوسط روزهاي بستري در این بیماري  .)4(

  ).6(باشد هزینه هاي بهداشتی جامعه می% 19و % 22، %27بیماري به ترتیب در منزل در این 

به عنوان ششمین عامل مرگ و میر در جهان معرفی شده است که انتظار میرود  COPD، 1990در سال 

مهمترین عامل مرگ در ). 3(این عامل در رتبه سوم عوامل مرگ و میر در جهان قرار گیرد  2020در سال 

به عنوان ). 8(ریه  سرطان و عروقی، و قلبی هاي بیماري تنفسی، مشکالتعبارتند از  COPDتال به بیماران مب

در اثر علل تنفسی، % 35فوت شده،  COPD مبتال بهبیمار   911 نشان داد که در) McGarvey )2007مثال 

 توجهی که قابل بار بر عالوه). 9(در اثر سرطان بوده است % 26عروقی و  و قلبی هاي در اثر بیماري% 26

COPD بیماران. دارد بیمار نیز بر خود باالیی تاثیر نماید،تحمیل می بر جامعه COPD فعالیت  فیزیکی نظر از

 انزواي به منجر تواندمی امر این .باشندمی افسردگی و اضطراب يباال نمرات داراي اغلب شته وکمتري دا

  ).12و  11، 10(دوچندان نماید را  فوق مشکالت تواندمی خود نوبه به کهآنها شده  اجتماعی

                                                          
در اثر بیماري، ناتوانی و از کار افتادگی و یا مرگ زود به هنگامعمر یک فرد  هاي از دست رفتهتعداد سال.  2
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  COPDاتیولوژي  )1-2- 1-2

درصد افراد سیگاري و بیش از  15-20. باشدمصرف دخانیان می، COPDمهمترین فاکتور ریسک براي 

بنابراین در این مورد به ). 13(خواهند بود  COPDمبتال به ) سال سن 75باالتر از (افراد سیگاري مسن % 50

همچنین . اي برخوردار استاز حساسیت ویژهنیز باشد، مصرف سیگار همان اندازه که سن افراد حساس می

عالوه بر دود ). 14(گردد می COPDباعث افزایش ریسک   ،مصرف دخانیات محیط توأم باقرار گرفتن در 

سیگار، مشاغل توآم با دود و گرد و غبار و مواد شیمیایی، چه در محیط بسته و چه در محیط باز، باعث 

  ).1(گردد می COPDافزایش ریسک 

. باشدمی α-1 antitrypsin فقدان، COPDامل ریسک ژنتیکی شناخته شده در ابتال به بیماري وع ی ازیک

نتایج مطالعات این ارتباطات ژنتیکی  .هاي دیگري نیز مورد مطالعه قرار گرفته استژنعالوه بر این ژن، 

 در تنفسی دستگاه هايعفونت ).15(هاي دیگري تا به حال شناسایی نشده است متناقض بوده بنابر این ژن

هوایی گردد که این امر به نوبه  راه برونشکتازي یا و پاسخ در یتغییرات به منجر است ممکن کودکی دوران

  .)16(دهد را افزایش می COPDخود میزان ریسک ابتال به 

  

  COPDپاتولوژي  )1-3- 1-2

 ریه و عروق پارانشیم ، )محیطی( و پریفرال پروگزیمال هوایی هايراه در COPD در یپاتولوژیک تغییرات

 هايسلول مختلف انواع در افزایش با همراه مزمن التهاب شامل پاتولوژیک تغییرات این). 17( دارد قرار

 CD8 +T هايلنفوسیت  ماکروفاژها، تعداد افزایش مثال، عنوان به. باشدمی ریه مختلف هاي بخش در التهابی

 هايسلول متاپالزي )epithelial goblet cell(ی اپیتلیال هاي جامیسلول تعداد افزایش ،B هايلنفوسیت  و

 که حالی در، )18(شود می دیده مرکزي هوایی راهدیواره  در کوزال سابمو غدد شدن بزرگ و سنگفرشی
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هاي هوایی پریفرال دیده راه در هاسل ماست  و B هايلنفوسیت  ،T هايلنفوسیت ماکروفاژها،تعداد  افزایش

 می رخ هوایی هاي راه در ساختاري تغییرات، مکررو بازسازي  مصدومیت دلیل به این، بر عالوه ).19(شود می

 خارج ماتریکس اجزاي همراه با افزایش هوایی راه دیواره شدن ضخیم از عبارتند ساختاري تغییرات این. دهد

   .)17(هوایی  راه شدن باریک و peribronchial فیبروز ،)22و  21(صاف  عضالنی توده و )20(سلولی 

  

  COPD سیسپاتوژن)1-4- 1-2

 به تواند می واکنشاین . کندایفا می COPD سیسپاتوژن در را مهمی نقش ،طبیعی غیر التهابی واکنش

همچنین  .شودمنجر  ماکروفاژها و ها نوتروفیل درگیر ساختن سلولی، خارج ماتریکس به پروتئولیتیک صدمه

 شدن فعال، بیماري سیسپاتوژن اجزاي از دیگر یکی .)24و  23(گردد می آمفیزم بروز باعث واکنش این

 توسط واکنش  این. )27-25؛ 17( است ریه در )adaptive immune response( سازگاري ایمنی واکنش

، چندین COPDدر توسعه واقع، در .شودمی تقویت B و T هايلنفوسیت همچنین و دندریتیک سلولهاي

 هايسلولبا  همراه سیگار دود به ایمنی واکنش ،1 مرحله در). 28(افتد اتفاق می مرحله 3سري مکانیسم در 

 آنتی ،لنفاوي غدد در T هايو به سلول شده بالغ دندریتیک سلولهاي 2 مرحله در. باشدمی نابالغ دندریتیک

شده که  اندوتلیال هايسلول آپوپتوز و نکروز به منجرسازگاري  ایمنی التهاب ،3 مرحله در. نمایدمهیا می ژن

 به ،بعدي مرحله بهاز یک مرحله  یابیراه. گرددمی  ریه ی واپیتلیال هايسلول در نهایت منجر به تخریب

 و Polverino . بستگی دارد ایمنی نارسایی و ژنتیکی استعداد دندریتیک، هاي سلول عملکرد افزایش

 در) BAFF( تومور نکروز فاکتور خانواده به متعلق B هاي سلول فعال فاکتوریافته  افزایش بروزبا  همکارانش

 فولیکولهاي و هاماکروفاژ در بروز این که آنجا از. )29(مواجه شدند  COPD به مبتال بیماران ریهپریفرال 

 .کند ایجاد را COPD درسازگاري  و ایمنی پاسخ میان موقعیت یک است ممکن باالست، BAFF لنفاوي
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 التهاب از زیادي شواهد این، بر عالوه .شود می یافت تراکوبرانشیال هايتمام شاخه در ریه در التهاب

  ). 30(وجود دارد  COPD در مزمن سیستمیک

  

1-2 -1-5( COPD و اثرات سیستمیکی  

 دستورالعمل که در کندایجاد میرا  توجهی قابل سیستمیک عوارض COPD ریوي، اثرات بر عالوه

GOLD سیستمیک اثرات از بیماري حاصل تشخیص. )1( است شده گنجانیده COPD زیرا باشدمی مشکل 

هایی که بیماري توان گفت کهمی کاربردي تعریفه عنوان یک ب .داردن وجود جامعی در این زمینه تعریف هیچ

 مستقیم پیامدهاي، سیستمیک اثرات کهباشند میفاکتور مشترك ریسک داشته و داراي  ارتباط COPD با 

 در استخوان پوکی مانند یاختالالت ،وجود این با. )33( گرددمی معین معلول و علت رابطهیک  با بیماري خود

 یمعلول و علت رابطه یک  نتیجه در یا وفاکتور ریسک در اثر مشترك بودن  تواند می COPD افراد مبتال به

 در سیستمیک نتیجه تواند منجر به یکمی مشارکت چند بیماري این، بر عالوه. ایجاد گردد یسیستمیک

COPD  1- 1 شکل(گردد.(  

  

  

  ها، برآیند سیستمیکی و مشارکت بیماريCOPDارتباط بین : 1- 1شکل 

Decramer and colleagues, Journal of Chronic Obstructive  Pulmonary Disease 2008;5:235-256
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Mapel  و همکاران اطالعات موجود در بانک اطالعاتی کلیه بیماران مبتال بهCOPD  مکزیک مورد  را در

) ICD-9( 3بر اساس نهمین ویرایش طبقه بندي بین المللی بانک اطالعاتی COPD). 34(بررسی قرار دادند 

 براي x.496و کد امفیزما براي  x.492هاي مزمن، کد  برونشیتبراي  x.491که کد  ه استتعریف گردید

COPD  بیماري همراه در بیماران  7/3متوسط  به تعدادور آنها به ط. در نظر گرفته شده استایدیوپاتیک

، سندرم )36و  35(که اضطراب و افسردگی  بود 2که این مقدار در افراد شاهد  پیدا کردند COPDمبتال به 

از ) 40( اوستوپوروزو ) 39( ، تصلب شراین)38(، کاهش توده عضالنی )34(قلبی  بیماري، )37(متابولیک 

 هاي همراه را به خود اختصاص دادهاز فراوانی بیماري% 89که  شش بیماري همراه . ها استجمله این بیماري

قلبی  بیماريهاي قلبی عروقی، ، دیابت، بیماريهااختالالت لیپوپروتئینفشار خون باال، : عبارت بودند از بود

  ).41( اوستوپوروزمزمن و 

را  COPDو سرطان ریه، تأثیر  اوستوپوروزهاي همراه مانند بیماري قلبی عروقی، افسردگی، بیماري

در واقع وجود ). 8(هاي همراه باال است با این بیماري COPDمیزان مرگ و میر مبتالیان . دهدافزایش می

ارتباط بین ). 42(دهد یک یا چند بیماري همراه ، نسبت مرگ و میر را افزایش می توأم با COPDبیماري 

بنابر این . یده بوده و هنوز به طور کامل مشخص نشده استپیچ COPDهاي همراه یا سیستمیک و بیماري

، مبتال به یک یا چند بیماري همراه COPDتوان پیش بینی کرد که کدام زیر گروه از بیماران مبتال به نمی

  .خواهند شد

  .است گرفتهمورد مطالعه قرار  اوستوپوروزبا  COPDاین تحقیق تأثیر و رابطه بیماري در 

                                                          
3  . International Classification of Diseases Ninth revision
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  اوستوپوروز )2- 1-2

استخوان پوکی تعریف )2-1- 1-2

تخریب یا ) BMD( استخوان معدنی مواد تراکم کاهش با اسکلتی سیستمیک بیماري یک استخوان پوکی

شود می استخوان شکنندگی موجب افزایش است که ) microarchitecture(استخوانساختار میکروسکوپی 

)45 .(  

 dual energy(دوگانه  انرژي سنجی جذب استخوان، پوکی تشخیص براي طالیی استاندارد

absorptiometry, DXA (  است)اسکن شده منطقه در معدنی مواد میزان روش این از استفاده با. )45 

شود سپس این مقدار به مساحت اسکن شده بر حسب سانتی متر می گیري اندازه گرم بر حسب استخوان

گفته  ) bone mineral density, BMD(مواد معدنی استخوان مربع تقسیم شده که به عدد حاصل تراکم 

از نسبت اختالف  T نمره. شودنشان داده می) T )T score نمره صورت به بیماران BMD نمره. شودمی

 آیدبدست میجمعیت جوان  BMDبه انحراف معیار ) شاهد(جمعیت جوان  BMDبیماران و  BMDمیانگین 

شود که نتایج افراد را با جمعیتی که از لحاظ نیز بیان می) Z score( Zبه صورت نمره  BMDنمره  .)1رابطه (

  ). 45(کنند ، مقایسه می)2رابطه ( باشندسنی، جنس و نژاد یکسان می

  

  )1(رابطه 
  اندازه گیري شده BMD - افراد جوان BMDمتوسط 

Tنمره = 
  افراد جوان BMDانحراف معیار 

  

  

  )2(رابطه 
  اندازه گیري شده BMD - سنافراد هم BMDمتوسط 

  Zنمره = 
  سنافراد هم BMDانحراف معیار 
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 هايقسمت در BMD. )45( )1- 1 جدول(باشد می Tبر اساس نمره  WHO استخوان پوکی تعریف

بیشترین  بدن کل و فقرات کمري لگن، و در این بین بررسی در ناحیه شودمی گیري اندازه اسکلتی مختلف

 همان در استخوان گیشکست کننده احتمالی بینی پیشفاکتور  بهترین BMD اندازه گیري . را دارد کاربرد

 بین توصیه جامعه که حالی در ،)45(باشد لگن می در BMD گیري اندازه،  WHO توصیه .)46( است محل

 تشخیص .باشدمیبه طور توأم  لگن و فقرات کمريدر  BMD گیري اندازه بر دانسیتومتري کلینیکی المللی

 در. )47(خواهد بود  شده گیري اندازههاي اسکلتی قسمت تمام در Tبر اساس حداقل نمره  استخوان پوکی

  Boyanov  معیار بر اساس مقادیر حاصله و استئوپنی باید اوستوپوروزبراي  بدن کل ،DXA اسکن مورد

  ). 48) (2-1جدول (گردد آزمون طبقه بندي حساسیت و ویژگی  افزایشجهت 

  

WHOبر اساس  BMDطبقه بندي : 1- 1جدول 

  Tنمره   شرح  طبقه

  - T  ≤ 1نمره   )شاهد( به اندازه یک انحراف معیار باالتر یا پایین تر از میانگین BMDمقدار   نرمال

  -T< 1نمره  >- 5/2  )شاهد(انحراف معیار پایین تر از میانگین 5/2به اندازه یک انحراف معیار باالتر یا  BMDمقدار   استئوپنی

  Tنمره   ≥ - 5/2  )شاهد(انحراف معیار یا باالتر از میانگین 5/2به اندازه  BMDمقدار   اوستوپوروز

  Tنمره   ≥ - 5/2  همراه با یک یا چند مورد شکستگی ) شاهد(انحراف معیار یا باالتر از میانگین  5/2به اندازه  BMDمقدار   شدید  اوستوپوروز

  

  Boyanovکل بدن بر اساس    BMDطبقه بندي : 2- 1جدول 

  -T <9/0نمره   نرمال

  -T <9/0نمره  > - 35/2  استئوپنی

   Tنمره  > - 35/2  اوستوپوروز

                      Boyanov, Br J Radiol 2008; 81(968):637-642      

  

مطالعات بر اساس  حال، این با کند،گیري می را اندازه BMDتنها  ،DXA اسکنالزم به ذکر است که 

تخریب ساختار شود بلکه بر اساس تعیین می BMDنه تنها بر اساس کاهش  اوستوپوروز ،انجام شده

- مین گیري اندازه بررسی و قابل DXA اسکن توسط مورد این. شودمی مشخصنیز  میکروسکوپی استخوان
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تخریب ساختار ، BMDتواند در اثر کاهش است که می اوستوپوروزهاي ظریف نتیجه شکستگی. باشد

  . و یا هر دو باشد میکروسکوپی استخوان

 شکستگی سابقهعبارتست از  میکروسکوپی استخوانتخریب ساختار  ارزیابی براي مستقیم غیر راه یک

فقرات  X اشعه بر اساس تصاویر  توان می را ها مهره هايناهنجاري .است گذشته تروماي قوي در بدون مهره

 و میانی قدامی،ارتفاع  در این روش .نمود ارزیابی) Genant  )49 مورفومتریک روش از استفاده با کمري

 .شودو با مهره باالیی و پایینی مقایسه می یکدیگر با هااندازه این. شود می گیري اندازهمهره  خلفی

  و میانی ،قدامی  ارتفاع در کاهش ٪25-20( 1 درجه: بدین شرح درجه بندي نمود توان می را هاشکستگی

 ٪40- 20 و ارتفاع در کاهش ٪40-25( 2 درجه ،)فقرات کمريمحیط  ٪20-10 کاهش و مهره  خلفی یا

 با توانمی را شکستگی این، بر عالوه ).ارتفاع در کاهش ٪40 ≥( 3 درجه و) فقرات کمريمحیط  در کاهش

 ارتفاع در کاهش( biconcave، )مهرهقدامی  ارتفاع کاهش( wedge: شود  می بندي طبقه آنها شکل به توجه

  ): 2-1 شکل) (هامهره خلفی ارتفاعدر  کاهش( crush و ) هامهرهمیانی 

  

  طبقه بندي شکستگی مهره: 2- 1شکل 
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باشند می اوستوپوروزمیلیون انسان اروپایی، ژاپنی و آمریکایی مبتال به  WHO ،75بر اساس گزارش 

تخمین زده شده است که % 40، اوستوپوروزبراي شکستگی  )lifetime risk(زمان زندگی مدت  ریسک). 45(

 و پشت درد کاهش قد، باعث اوستوپوروز این، بر عالوه  ).45(هاي قلبی عروقی است مشابه بیمارياین مقدار 

مثال  عنوان به یابدمی افزایش شکستگی از پس میر و مرگ همچنین،. )45(شود می زندگی کیفیت کاهش

  .)53(یابد می افزایش برابر ده از بیش شکستگی از بعد هفته اولین در مرگ ریسک

  

  اوستوپوروزاتیولوژي  )2-2- 1-2

 شکستگیسابقه  ،کم یبدن توده شاخص سن، افزایشآن با  از ناشی هايشکستگی و اوستوپوروزریسک 

 واحد 3 بیشتر ازمصرف ، کشیدن سیگار شکستگی، یک با مادر و پدردر  سابقه شکستگی ،گیسال 50 از قبل

  . )45(یابد افزایش می روماتوئید آرتریت و کورتون از استفاده تحرك، عدم روز، در الکل

  

  اوستوپوروزپاتولوژي )2-3- 1-2

-سلول شود، می آغاز استخوان سطح از روي بازسازي این. است بازسازي حال در مداوم طور به استخوان

 بازسازي. دهندواکنش نشان می هاهورمون و سیستمیک و موضعی يها سایتوکاین به) ماتریکس( آستر هاي

 توسط استخوان تشکیل و ها استئوکالست توسط استخوان بازجذبهماهنگ  عمل نتیجه استخوان

 ،تعامل این در. گیردانجام میاستئوبالست  سلولهاي اثر متقابل بادر  استئوکالست تمایز . است استئوبالستها

 تحریک شده لیگاند به متصل يهااستئوکالستاتصاالت  توسط) B )RANK کاپا ايهسته فاکتور گیرنده

)RANKL (شودفعال می )باند). 3- 1شکل RANK-RANKL شودمی هااستئوکالست فعالیت و تمایز باعث .

تومور  نکروز،  عوامل همراه با گیرنده عامل  RANK از ناشی سیگنال انتقال مسیر از اولیه مراحل در
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)TRAF (پروتئین. دنکنمی ایفای را مهم نقش TRAF سیگنال انتقال با است ممکن RANK پایین اهداف به 

کند می ترشح) OPG(   osteoprotegerinاستئوبالستها. کنند عمل) B کاپا اي هسته فاکتور جمله از( دست

 OPG بنابراین،. )55(کند جلوگیري می RANK -RANKL اتصال از نتیجه درشده  متصل RANKL به که

 اوستوپوروز در استخوان رفتن دست از مانع OPG واقع، در. کند می عمل طبیعی طعمه گیرنده یک عنوان به

- استئوبالست توسط استخوان تشکیل در مهمی نقش Wntهاي منشاء گرفته از پیام .شودمی یائسگی از پس

 به توجه با شکستگی به ابتال خطر استخوان، بازسازي افزایش صورت در ).57و  56(کند ایفا می فعالهاي 

و  تراستخوان با تراکم کمبا  زیرا یابد می کاهش استخوان استحکام ابتدا، در. یابدمی افزایش يمتعدد عوامل

 ایجاد عامل یک عنوان به کالژن قصان بلوغ دلیل به استخوان شکنندگی ثانیا،). 58(گردد جایگزین می ،تازه

 موقت طور بهیافته  تحلیلقسمت  نهایت، در). 59(یابد می افزایش، مجاور کالژن هايفیبر بین متقابل ارتباط

 و کلسیمکمبود . گرددمی )microdamage(صدمات ریز  مستعد استخوان وسیله بدین و ماند، می باقی لخت

- می ثانویه) hyperparathyroidism( هیپرپاراتیروئیدیسمدر اثر  استخوان بازسازي فزایشباعث ا D ویتامین

  .)3-1شکل( گردد

  
   اوستوپوروزمکانسیم پاتوزنسیس : 3- 1شکل 

  

Lehouck and colleagues, Chest 2011;139(3):648-657
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  هاي مزمنو سایر بیماري اوستوپوروز )2-4- 1-2

 مشترك ارتباط. )60-62(است  باال ،COPD و سارکوئیدوز روده، التهابی هايدر بیماري اوستوپوروز شیوع

 تولید به منجر مزمن التهابی هاي بیماري واقع، در. باشد سیستمیک التهاب است ممکن هابیماري این در

تغییر و تبدیل  افزایش این. )63(شود تحریک تغییر و تبدیل استخوان می باعث که گرددمی سایتوکاین

 استخوان ریسک شکستگی داده که این مورد با افزایش افزایش را استخوان شکنندگی است ممکن استخوان

  ).59(تباط خواهد بود ردر ا

 Bon بین داري معنی ارتباط که دریافتند همکارانش و C-telopeptides نشانگر یک( یک تیپ کالژن از 

 COPD در بیماران مبتال به ) TNF-α( تومور نکروز α فاکتور و) IL-4( 4 اینترلوکین و) استخوان تحلیل از

 N-terminal procollagen propeptide بین داري معنی ارتباط یک آنها این، بر عالوه. )64( وجود دارد

 فعالیت عدم تواند می هاارتباط از دیگر یکی. پیدا کردند TNF-α و IL-4 دو هر و) استخوان تشکیل نشانگر(

 دیگر توضیح. دهدمی افزایش را ترپایین BMD ریسک خود نوبه به کهباشد  ايزمینه بیماريبه علت  بدنی

مانند سیگار کشیدن مزمن  هايباشد که در سایر بیماريداراي همان عوامل ریسک می اوستوپوروز که این

 کامل طور به و است پیچیده مزمن هاي بیماري در اوستوپوروز پاتوژنز حال، هر به. )45و  1(شود یافت می

  .نیست شدهشناخته 

  

نگاهی به شیوع بیماري پوکی استخوان در دنیا و ایران)2-5- 1-2

درصد مردان  10زنان و درصد  40حقیق منتشر شده در نشریه سازمان بهداشت جهانی می گوید حدود ت

طبق پیش بینی سازمان بهداشت جهانی، این  .در طول زندگی خود با خطر ابتال به پوکی استخوان مواجهند

سال پیش نادیده گرفته می شد  20بیماري در سرتاسر دنیا در حال افزایش است، این در حالی است که تا 
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آمارها می گویند در ایران در  .وان و درمان بیماري بودکه بعلت نداشتن راهی براي اندازه گیري دانسیته استخ

 .سال از عمر کل جامعه به علت این بیماري هستیم 761هزار و  36طول یک سال، شاهد از دست دادن 

اطالعات در مورد شیوع پوکی استخوان در مناطق مختلف دنیا هنوز محدود است، به خصوص در کشورهاي 

شیوع این بیماري از کشوري به کشور دیگر یا حتی در مناطق . جود ندارددر حال توسعه ، آمار دقیقی و

مختل داخل یک کشور متفاوت است و بستگی به نژاد، وضعیت تغذیه ، فعالیت بدنی، سبک زندگی، بیماري 

ت با این حال، بعضی مطالعا .ها و مصرف داروها و سابقه ابتال در خانواده به این بیماري و مصرف دخانیات دارد

می تواند تا حدودي وضعیت کشور ما را در مقایسه با کشورهاي دیگر   در سطح محدود انجام شده است که

مطابق آمار موجود، متوسط تراکم استخوان افراد سالم کشور ما در مقایسه با افراد ژاپنی حدود . روشن کند

ن در حالی است که آمارها در کشور ای. از آمریکا کمتر است    درصد باالتر و چهارو شش دهم   سه و نه دهم

  به خصوص زنان ، در معرض خطر شکستگی و پوکی   آمریکایی ها  درصد 55  آمریکا نشان می دهد حدود

میلیون مرد در آمریکا  2میلیون زن و  8استخوان هستندخطر شکستگی و پوکی استخوان هستند و حدود 

  .)76( پوکی استخوان دارند

 44درصد زنان و  47انجام شده نشان میدهد ایران مطالعه اي که چندي پیش توسط وزارت بهداشت 

 20افراد    سال در ایران دچار کمبود تراکم استخوان هستند وچهار و شش دهم درصد 50درصد مردان باالي 

 50زن ایرانی باالي  4همچنین از هر . سال در ایران به پوکی استخوان در فقرات کمري مبتال هستند 70تا 

این در حالی است که آمارهاي جهانی، فاصله معنی داري با آمار . سال، یک نفر به پوکی استخوان مبتالست

سال دچار پوکی  50مرد یک مرد باالي  5و از هر   زن، یک زن 3در سرتاسر دنیا از هر . کشور ما دارد

  .)76( استخوان هستند

سال در  75درصد زنان باالي 90سال و  45ه است نیمی از زنان باالي مطالعه دیگري در ایران نشان داد

برابر مردان ذکر شده است و  4میزان پوکی استخوان در زنان،  .ایران به پوکی استخوان مبتال هستند
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سالگی به بعد، پوکی استخوان  75البته از . دو برابر مردان شایع است "شکستگی ناشی از آن در زنان، تقریبا

زنانی که . نان و مردان به یک اندازه شایع است ولی این بیماري ، اغلب بیماري زنان شناخته می شوددر ز

تحقیق منتشر شده در . زودتر دچار عادت ماهانه و دیرتر یائسه شوند، احتمال بروز بیماري در آنها کمتر است

ان در طول زندگی خود با درصد مرد 10درصد زنان و  40نشریه سازمان بهداشت جهانی می گوید حدود 

  .)76( خطر ابتال به این بیماري مواجهند

درصدافراد مبتال به پوکی استخوان شکستگی ران داشته اند که پس از این 50آمارها در ایران می گویند 

طبق این . درصد دیگر زندگی شان به خطر افتاد20درصد از نظر زندگی وابسته به دیگران شدند و 20اتفاق، 

 2مورد شکستگی در فقرات کمري و  500هزار شکستگی در استخوان ران در زنان و 5ر یک سال، آمار، د

در آمریکا هر  2003این در حالی است که مطابق آمار سال  .می افتد    هزار شکستگی در ناحیه مچ اتفاق

درصد 20حدود زن دچار شکستگی استخوان شده و  10نفر از هر  4یعنی   میلیون نفر  ساله حدود یک و نیم

در آمریکا، موارد شکستگی ناشی از پوکی استخوان از بیماري هایی مثل سرطان و . در سال فوت می کنند

در آمریکاي شمالی ، اروپا، اقیانوسیه، استرالیا و نیوزیلند . سال شایع تر است 65بیماري قلبی در افراد باالي 

  .)76( شکستگی در مفصل ران شایع است "عمدتا

  

   COPDو  اوستوپوروزارتباط  )2-6- 1-2

تخمین زده شده  COPDبرابر بیش از افراد فاقد   5تا  COPD 2در بیماران مبتال به  اوستوپوروزشیوع 

 از استفاده ، بهCOPD در مبتالیان استخوان پوکی شیوع افزایش این، از پیش ).60و  39(است 

 باال COPD مبتال بیماران در اوستوپوروز شیوع همچنین.  )65-67(شد می داده نسبت کورتیکواستروئیدها

  COPDو  اوستوپوروز باالتري بین همبستگی .است اي زمینه تر پیچیده مکانیزم یک دهنده نشان کهبوده 
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 DXA اسکن از شده، انجام مطالعات اکثر در .)69-72( وجود دارد بیماري شدت و پایین یبدن ترکیبدر 

 اخیراً . است مقطعی انجام شده در این زمینه مطالعات اکثر که شده است استفاده اوستوپوروز ارزیابی براي

Hancock ژن بین داري معنی ارتباط که دریافتند همکارانش و ADAM-19 و FEV1/FVC  وجود دارد

 ژن بنابراین،. )74(شده بود  یافت ADAM-19 ژن و استخوان معدنی تراکم بین رابطه این، از پیش .)73(

ADAM-19 مسئول تواند می COPD  به اطالعات زیادي در مورد  هم هنوز حال، این با. باشد اوستوپوروزو

  .نیاز است COPD و استخوان پوکی ارتباط

 به مبتال بیماران در مهره شکستگی خصوص به و اوستوپوروز بامرتبط  هايشکستگی از پیشگیري

COPD به مبتال بیماران در لگن شکستگیباشد که گویاي این حقیقت است که ریسک بسیار مهم می 

COPD کاهشاثر در است ممکن مهره شکستگی این، بر عالوه .)75- 77( است باالتر سالم افراد به نسبت 

 درمان این. رسدمی نظر به منطقی و معقول ،اوستوپوروز اولیه درمان بنابراین،. باشد هامقاومت مهرهنیروي 

 و سیگار ترك زش،کنترل وزن بدن با تحرك فیزیکی زیاد و ور مثال عنوان به( زندگی شیوهشامل تغییر باید 

   ).45(شود  دارویی درمان و) لبنی محصوالت از استفاده
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دوم فصل 

بررسی متون
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  مروري بر مطالعات: فصل دوم

Lqbal در یک بررسی نشان دادند که مصرف مزمن اسپري کورتون، اثر ) 1999(و همکاران   ==

  .)77(محافظتی ارجحی روي دانسیته استخوان نسبت به کورتون خوراکی ندارد 

Charlene  و استروئید از استفاده بین ارتباط بررسی به مقطعی، مطالعه یک در )2000( و همکاران  ==

 افراد بر  اساس استفاده از. پرداختند COPDسن مبتال به  سال 50 بامرد  312 در مهره شکستگی

کردند افرادي که هرگز استروئید مصرف نمی :گرفته و گروه بندي شدند قرار ارزیابی مورد کورتیکواستروئید

)NSU ( استنشاقی  استیروئید نفر، افراد با مصرف 117به تعداد)ISU ( هاي کننده مصرف و نفر 70به تعداد 

 گروه در درصد  7/48 مهره، چند یا یک شکستگی شیوع. نفر 125به تعداد ) SSU(سیستمیک  استیروئید

NSU، 1/57 گروه درصد در ISU،  گروه درصد در 3/63و SSU در مقایسه با . بدست آمدNSU ،SSU  با

 رابطه این). 07/3تا  CI ،08/1 ٪95(  8/1برابر ) OR(شکستگی یک یا بیش از یک مهره عبارتند بودند از 

به  این، بر عالوه .بود مهره شکستگی و سیستمیک استروئید مداوم استفاده بین قوي ارتباط دلیل به عمدتاً

 از استفاده بین ضعیفی ، ارتباطNSU با مقایسه در .زیاد و شدیدتر باشد SSU در احتمال قوي شکستگی

 مبتال مسن مردان در مهره شکستگی که داد نشاننتایج . مهره وجود داشت شکستگی و استنشاقی استروئید

 استروئیدهاي از مداوم مردانی که استفاده از دسته آن در ها شکستگی این احتمال . عمومیت دارد COPD به

  .)78( دارند، شدیدتر است سیستمیک

Katsura در یک مطالعه مقطعی، بیماران مبتال به بیماري مزمن ریوي که تحت ) Kida  )2002و  ==

درمان باکورتون به صورت خوراکی یا استنشاقی بودند و نیز بیمارانی که اصالً روي درمان کورتون نبودند مورد 

بیشتر از افراد  برابر 5نتایج بررسی نشان داد که شیوع استئوپوروز در بیماران مزمن ریوي . بررسی قرار دادند
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 4کردند، ریسک نمیالبته بیمارانی که کورتون دریافت . هاي ریوي در همان کلنیک بودغیرمبتال به بیماري

   .)79( برابري داشتند

Naghshin اي را به منظور مقایسه اوستوپوروز در بین مردهاي سیگاري مطالعه ) 2004( و همکاران ==

بوده که در شاهدي  ياین مطالعه از نوع مورد.  انجام دادند COPDو مردهاي سیگاري فاقد  COPDمبتال به 

نفر داوطلب  100در این مطالعه . اجرا گردید) ص(بخش بیماري هاي ریوي بیمارستان حضرت رسول اکرم 

. یکسان بودند بود، انتخاب شدند که از نظر سنی تقریباً با هم  page year  20که حداقل مصرف سیگار آنها 

اسپیرومتري و بر اساس آزمایش  COPDمبتال به گروه اول افراد. نفري تقسیم شدند 50این افراد به دو گروه 

به روش   (BMD)همه افراد سنجش تراکم توده استخواناز  . بودند COPDبوده که فاقد  شاهد دوم  گروه

DEXA و تست عملکرد ریوي(PFT) ها با استفاده از تجزیه و تحلیل یل آماري دادهتجزیه و تحل. به عمل آمد

 بیمار و گروه شاهد گروه فراوانی پوکی استخوان در . تی و مربع کاي انجام شدآزمون ، هاي آماري توصیفی

تراکم استخوان فقرات کمري در گروه  Tنمره مقدار متوسط  .بود ) نفر 4( ٪8و ) نفر 26( ٪52 به ترتیب 

در  رانتراکم استخوان   Tنمره  مقدار متوسط . بود )p <0.0001( 62/0و  - 15/1به ترتیب   شاهدبیمار و 

پوکی  وجودارتباط آماري معنی دار بین . (p <0.0001)در گروه شاهد بود -49/0 و  - 58/2گروه بیمار

(p <0.0001)ابتال به استخوان با شدت و طول مدت   COPD  با این حال، . داشتوجودBMD  ا شاخص ب

احتمال ابتال به پوکی استخوان . همبستگی معنی داري نداشت ، سن و میزان مصرف سیگار(BMI) توده بدن

OR: 12.46, CI 95% = 3.9(گروه شاهد بود برابر بیشتر از COPD، 5/12 بیماران مبتال بهدر  – 39.85 .(

مانند عدم عوامل زیادي . یکی از فاکتورهاي ریسک در اوستوپوروز استCOPDکند که می تأییداین مطالعه 

بنابراین، . تواند مؤثر باشنددر این امر میگلوکوکورتیکوئیدهاتحرك، اسیدوز تنفسی مزمن و استفاده از

 باشد COPDدر افراد مبتال به  پیشگیري از پوکی استخوان باید به عنوان بخشی از مراقبت هاي پزشکی

)80(.   
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Casado را مورد بررسی قرار  COPDشیوع اوستوپوروز را در مردان مبتال به )  2005(و همکاران  ==

در غربالگري   phalangeal densitometry (AccuDEXA)همچنین در این تحقیق کارآیی روش . دادند

تشخیص اوستوپوروز بر . توصیفی بود-این مطالعه از نوع مقطعی. اوستوپوروز بیماران مورد ارزیابی قرار گرفت

در تعیین بهترین . انجام شد WHOو معیار ) DEXA )lumbar spine and total hipاساس روش متداول 

وارد آزمایش  COPDبیمار مرد مبتال به  150در این تحقیق، . استفاده شد ROCنقطه غربالگري از منحنی 

 BMDمیزان . درصد بود DEXA ،34شیوع اوستوپوروز بر اساس . سال بود 67±3میانگین سنی آنها . شدند

). =6/0r(لگن رابطه داشت  و کمري فقرات کمري ناحیه در  BMDدر مفاصل به طور معنی داري با مقدار 

بهترین . درصد بود 85درصد و  29در تعیین اوستوپوروز به ترتیب  AccuDEXAحساسیت و ویژگی روش 

% 56، ارزش اخباري مثبت %63، ویژگی %85حساسیت (بود  - T 8/0، نمره  AccuDEXAنقطه برشی براي 

با ابتال به اوستوپوروز  COPDدر این بیماران درمان با گلوکوکورتیکوئید و شدت %). 89و ارزش اخباري منفی 

نتایج این تحقیق نشان داد که شیوع ). =023/0pو  =p 005/0به ترتیب (نی دار نشان داد همبستگی مع

رسد که درمان با گلوکوکورتیکوئید و چنین به نظر می. باال است COPDاوستوپوروز در بیماران مبتال به 

یماران در غربالگري اوستوپوروز در ب AccuDEXAهمچنین روش . با همدیگر ارتباط دارند COPDشدت 

  .)81( در کاهش حداقل نصف  انجام عملیات باشد DEXAتواند مفیدتر از می COPDمبتال به 

 مرد بیماران در استخوان پوکی بیماري شیوع تعیین اي را با هدفمطالعه) 1384(موسوي و همکاران == 

30مورددرمقطعی  توصیفیصورتبهحاضراین مطالعه. انجام دادند ریه مزمن انسدادي به بیماري مبتال

ماه6طیبود،شدهاثباتاسپیرومتريتستتوسطآنهابیماريریه کهمزمنانسداديبیماريبهمبتالمرد

سیگار،استعمالجنس،شاملمطالعهاینمتغیرهاي. شده بودندپذیرشبیمارستاندربیماراناین .شدانجام

تودهتراکم. بودبدنیتودهشاخصواستنشاقیوگلوکوکورتیکویید خوراکیازاستفادهفعالیت،وتحركمیزان

 Dual Energy X-ray(با روش دگزا راناستخوانگردنوکمريهايمهرهدراستخوانی
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Absorptiometry=DEXA (ریه مزمن انسدادي بیماري به مبتال مرد 30 ، مطالعه این در .شدگرفتهاندازه 

. درصد بود 3/83 بیماران این در استخوان پوکی شیوع. سال بود 02/66 آنها سنی میانگین که شدند بررسی

.  شد اثبات خوراکی گلوکوکورتیکویید با مصرف ران استخوان گردن در استخوان پوکی رابطه بررسی، این در

آنها نتیجه گرفتند که  .آمد بدنی بدست توده شاخص و ها مهره ستون در استخوان پوکی رابطه همچنین

 بنابراین .باشندمی پوکی استخوان بیماري براي پرخطر گروه یک ، ریه مزمن انسدادي بیماري با بیماران

  .)82( است الزم آنها ارزیابی براي استخوان تراکم سنجش غربالگري

Kjensli در کشور نروژ  COPDبیمار مبتال به  88در یک مطالعه مقطعی که روي )2006(و همکاران   ==

پایین است و میزان افت آن با  COPDانجام دادند، نشان دادند که دانسیته استخوانی در بیماران مبتال به 

گر در پوکی یابد و حتی بعد از تطبیق دادن سایر فاکتورهاي مداخلهافزایش شدت بیماري افزایش می

دانسیته  Stage 3 Goldو  Stage 2 Goldروه در مقایسه با گ Stage 4 Goldاستخوان در بیماران مبتال به 

  .)83(تر است هاي کمري پاییناستخوانی مهره

Jorgensen ، شیوع پوکی استخوان را در بیماران مبتال به مقطعیدر یک مطالعه ) 2007(و همکاران  ==

مورد بررسی تحت درمان بودند، ) glucocorticoid(که به وسیله گلکوکورتیکوئید مزمن انسداد ریوي بیماري 

FEV1%و   L 3/1کمتر از  FEV1داراي  با محدودیت شدید تنفسی که در این تحقیق بیماران .قرار دادند

pred  بیماران داراي . از طریق پست دعوت به همکاري شدندبودند %) 4/31±%3/7%  (3/45تا % 3/17آنها از

قبل از انجام آزمایش آندسته از بیمارانی که به علل مختلف دیگري، داراي  .سال بودند 70تا  50سن بین 

، تصویر برداري اسپیرومتري شروع مطالعه، آزمایشات  در .پوکی استخوان بودند، از مطالعه حذف گردیدند

 فقرات کمري استخوان تراکم و ،)هامهرهدر  شکستگی وجود بررسیجهت ( فقرات کمري ازاشعه ایکس 

داراي ) مرد 16زن و  46(نفر  62مریض بررسی شده فقط  118از  .به عمل آمداز بیماران  ران مفصل و کمري

 فعالیت در محدودیت سرفه، نفس، تنگی مانند COPD افراد داراي عالئم تمام. شرایط ورود به آزمایش بودند
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آنها  FEV1% predمیانگین  و ) 43/0با انحراف معیار ( L 9/0برابر  FEV1  متوسط . غیره بودند و بدنی هاي

. داشتند D ویتامین و کلسیم روزانه مصرف کافی اندازه به همه .بود) درصد1/14با انحراف معیار (درصد  6/32

 تراکم گیري اندازه. داد نشان راشده اولیه غیر قابل تشخیص  فشرده هاي شکستگی X اشعه بیمار، 15 در

 COPD بیماران از نفر 26 مجموع، در. داد نشان  استئوپنی بیمار 16و در  اوستوپوروزبیمار  22در  استخوان

اشعه ایکس مورد بودند که به وسیله هر دو روش تعیین تراکم استخوان و تصویر برداري  اوستوپوروز داراي

 از استفاده اما داشتند، استئوپنی یا استئوپروز کنندگان شرکت از درصد 68 بنابراین. ندقرار گرفت تأیید

  .)84( دهد توضیح را استخوان پوکی شیوع افزایش تواند مین تنهایی به گلوکوکورتیکوئید

Wieze در یک مطالعه مقطعی از نظر شاخص توده  COPDبیمار مبتال به  115) 2007(و همکاران  ==

برابر بیشتر  7/4مورد ارزیابی قرار داده و نشان دادند که بیماران داراي شاخص توده بدنی پایین، ) BMI(بدن 

شوند که شاخص توده بدنی  طبیعی دارند مبتال به پوکی استخوان می  COPDاز سایر بیماران مبتال به 

)85(.  

Bolton خفیف نیز درجاتی از  COPDنشان دادند که حتی در بیماران با ) 2008(و همکاران  ==

  .)86( تري دارند ریسک باالتري براي استئوپوروز دارندپایین BMIاستئوپوروز وجود دارد و در بیمارانی که 

Graat   بیمار مبتال به  554در یک مطالعه مقطعی که روي ) 2009(و همکارانCOPD  21%انجام شد 

آنها هیچگونه درمانی جهت دانسیته  82%داشتند و  درصد آنها استئوپنی 41%بیماران مبتال، استئوپوروز و 

  .)87(کردند استخوانی دریافت نمی

 62تا  27درصد، استئوپنی را  69تا  9را شیوع استئوپوروز) 2009(و همکاران  Graatدر مطالعه == 

  .)88(گزارش شده است  COPDدرصد بیماران 

Nuti  بررسی و فقرات کمري هايشکستگی شیوع بررسی اي را با هدفمطالعه) 2009( و همکاران ==

نفر مرد و  1778(  بیمار 3030 در این تحقیق . انجام دادند COPD به مبتال بیماران در اصلی آن عوامل
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، COPDدر این تحقیق شدت . مورد بررسی قرار گرفتند سال 50باالتر از  سن و COPDمبتال به ) زن 1262

 وضعیت جانبی به روش تصویر برداري اشعه ایکس و سینه قفسه در فقرات کمري هاي وجود شکستگی

 قوي ارتباط مردان، در .مورد ارزیابی قرار گرفت) QUS(کمی  اولتراسونیک دستگاه یک از استفاده با استخوان

 و COPD شدت بین ارتباط زنان در برعکس ،)p <0.001( داشت وجود شکستگی و COPD شدت بین

 با توجهی قابل میزان به گلوکوکورتیکوئید درمان زنان، در نه اما مردان، در. بود) p = 0.049( کمتر شکستگی

 شکستگی خطر یک افزایش استخوان، یا متوسط پوکی باال ریسک با بیماران. ارتباط داشت مهره شکستگی

 درمان و COPD شدت که داد نشان لجستیک رگرسیون تحلیل و تجزیه. را نشان دادند مهره

نتایج این  .گرددمی مهره شکستگی خطر افزایش باعث خوراکی و استنشاقی دو روش  هر گلوکوکورتیکوئید با 

 مقدار زیادي با شدت به فقرات کمري شکستگی خطر ،COPD به مبتال بیماران دهد که درآزمایش نشان می

از جمله عوامل افزایش  calcaneousدر  QUSاستفاده از گلوکوکورتیکوئیدها و کاهش . دارد ارتباط بیماري

  . )89( باشندریسک می

Vondracek  آلفا فاکتور نکروز تومور بین ارتباط تعیین اي را با هدفمطالعه) 2009( و همکاران   ==

adipokines )TNF-α(، ،و آدیپونکتین لپتین resistin، و بدن، ترکیب BMD به مبتال مردان در COPD 

 COPDبه مرکز  که شدید COPD به مبتال مردان در مقطعی صورت به مطالعه این  .شدید انجام دادند

به روش  بدن ترکیب پارامترهاي و استخوان تراکم. مراجعه کرده بودند، انجام شد کلرادو دانشگاه بیمارستان

 در. درصد مورد ارزیابی قرار گرفتندFEV1 32سال و  66سن  با متوسط بیمار 23. شد گیري دگزا اندازه

 سرم غلظت و بدن ترکیب پارامترهاي. نداشت وجود BMD و TNF-α بین ارتباط متغیره، دو تحلیل و تجزیه

 با حال، این با. فقرات کمري ارتباط داشت و لگن استخوان تراکم با معنی داري طور به آدیپونکتین و لپتین

را  تغییرات از درصد 50بوده و  لگن BMD کل از مستقل بدن توده کل جزئی، همبستگی تحلیل و تجزیه

 9 بودند و T-score متوسط تر از پایین استخوان داراي تراکم) ٪78( نفر 23 از نفر 18 مجموع، در. نشان داد
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 بدنی، ترکیب ترپایین داراي پارامترهاي استخوان پوکی به مبتال مردان . داراي اوستوپوروز بودند) ٪39( نفر

 بدون مردان با مقایسه در ریه عملکرد گیري اندازه در بیشتري اختالل و سرم پایین، لپتین غلظت میانگین

 این با. مستقل از توده بدن نیست BMD در adipokines اثر گرفتند که نتیجه آنها. بودند استخوان پوکی

 COPD به مبتال بیماران در BMD و بدن، وزن ،adipokines بین ارتباط بررسی بیشتري براي مطالعات حال،

  .)90( مورد نیاز است

Shepherd ==    در ستون مهره استخوان پوکی ریسک اي را با عنوان تعیینمطالعه) 2010( و همکاران-

 در این تحقیق  تخمین نمره. مردان انجام دادند استخوان پوکی تخمین نمره ریسک سنجی اعتبار مردان و هاي

 پیش ابزار که یک ،)The Male Osteoporosis Risk Estimation Score, MORES( مردها استئوپروز ریسک

 از هدف. نمایدریه استفاده می انسدادي مزمن بیماري سابقه و وزن، که متغیرهایی چون سن، است بالینی بینی

 هايداده .ها بودمهره تخواناس پوکی به ابتال خطر در مردان شناسایی براي MORES اثر ارزیابی مطالعه این

 National Health and Nutrition Examination Surveyمورد بررسی در این تحقیق از  جمعیت

(NHANES, 1999–2004)  روایی تعیین برايMORES ها جهت تعیین ریسک پوکی استخوان در مهره

vertebral) ها مهره ستون تراکممقادیر  با MORES مقادیر. استفاده شد done densitometry) 50 مردان براي 

ویژگی آن  و) CI، 694/0 -460/0 ٪95( 582/0حساسیت آن  میزان. مورد مقایسه قرار گرفت تر مسن و ساله

652/0 )95٪ CI، 767/0 -627/0 (غربالگري در مقایسه. بود DXA به نیاز مورد تعداد ساله، 50 مردان در 

از تعداد  MORES در مقایسه با فقرات کمري شکستگی مورد یکحداقل  از جلوگیري براي) NNS( غربالگري

آنها . داد کاهش 3583 به 4987 از  NNSمقدار   MORES ساله، 70 مردان در. یافت کاهش 3641به  9418

 در براي شناسایی و غربالگري مردان تواند به عنوان یک ابزار بالینی مناسب می MORESنتیجه گرفتند که 

.)91( کمري مورد استفاده قرار گیرد استخوان پوکی به ابتال خطر
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Verboom انجام  COPDاي را با هدف بررسی همبستگی اوستوپوروز با مطالعه) 2010( و همکاران ==

در این تحقیق شیوع دارو درمانی، شکل استخوان غیر عادي و تعیین کلینیکی اوستوپوروز در بیماران . دادند

COPD بیمار مبتال به  554در این تحقیق مقطعی، تعداد . مورد آزمایش قرار گرفتCOPD  وارد آزمایش

نجش تراکم استخوان، وضعیت سوابق پزشکی، داروهاي مصرفی، مصرف دخانیات، فعالیت ریوي، س. شدند

جهت تعیین همبستگی . جسمانی و سایر خصوصیات کلینیکی افراد قبل از ورود به آزمایش ارزیابی گردید

 21. صفات مورد بررسی با اوستوپوروز از تجزیه رگرسیون لجستیک یک متغیره و چند متغیره استفاده گردید

بیماران اوستوپوروز تحت درمان . اراي استئوپنی بودنددرصد نیز د 41درصد بیماران داراي اوستوپوروز و 

نتایج این آزمایش نشان ). نمودنددرصد بیماران اوستوپوروز، داروي استخوانی دریافت نمی 82(دارویی بودند 

 نمودندمبتال به اوستوپوروز، هیچ دارویی را جهت درمان اوستوپوروز دریافت نمی  COPDداد که اکثر بیماران 

)92(.   

Dam و شکستگی استخوان با ابتال  BMDتحقیقی را با هدف تعیین ارتباط بین ) 2010( و همکاران ==

بیمار مرد مبتال به اوستوپوروز  5541در این تحقیق . یا آسم در مردهاي سالخورده انجام دادند COPDبه 

 COPDاز بیماران داراي ) درصد 13(نفر  714تعداد. و آسم مورد بررسی قرار گرفتند COPDهمراه با سابقه 

نفر نیز با استروئید  177نفر آنها به وسیله یک نوع استروئید خوراکی و  103یا آسم بودند که تعداد 

ي پایین نمودند دارایا آسم، کورتیکواستروئید مصرف می COPDافرادي که براي . شدنداستنشاقی درمان می

یا آسم  COPDبودند و میزان ریسک اوستوپوروز مفاصل در آنها در مقایسه با افراد بدون  BMDترین مقدار 

 OR 2.05, 95% CI 1.27–3.31براي استروئید خوراکی و  OR 2.13, 95% CI  1.15–3.93(دو برابر بود 

کمري افزایش یافت ولی در  در فقرات BMDدر طول مدت پیگیري، میزان ). براي استروئید استنشاقی 

یا  COPDدهد که  نتایج این تحقیق نشان می. کاهش میزان تراکم استخوان لگن اختالفی مشاهده نگردید

در لگن و فقرات کمري رابطه داشته و ریسک شکستگی مفصلی یا غیرمفصلی  BMDآسم با پایین بودن 
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تواند در تعیین یا آسم تا حدودي می COPDسابقه . یابدو مصرف دخانیات افزایش می BMIمستقل از سن، 

  .)93( بیماران با اوستوپوروز  براي فاکتور ریسک کلینیکی مفید باشد

Respir مبتال به استئوپوروز % 42انجام داد،  COPDفرد مبتال به  95ایی که روي در مطالعه)2011( ==

-Tدانسیته استخوانی نرمال داشتند و یک ارتباط واضحی بین % 16اند فقطدیگر استئوپنیک بوده% 42و 

Score  94(گردن فمور و شاخص توده بدن وجود داشت(.  

Gajanan را مورد  COPDو  اوستوپوروزدر یک بررسی مروري کلینیکی، ارتباط ) 2011( و همکاران ==

 بیماري با ارتباط در سیستمیک اثرات از یکی ،همراه با شکستگی استخوان اوستوپوروز. بررسی قرار دادند

 اما ،شودمی استخوانتراکم  دادن دست زعوامل متعددي باعث ا. باشد می (COPD)ریه انسدادي مزمن

 ،hypogonadisms پایین، بدن توده شاخص،Dویتامینکاهش  کشیدن، سیگار شاملمهمترین این عوامل 

 تا بیماران از بسیاري حال این با. باشدمی گلوکوکورتیکوئیدها از استفاده و ،با تحرك کمتر زندگی سبک

 با کمی اي مداخله مطالعات .مانددر آنها رخ ندهد، بیماري به صورت ناشناخته باقی می شکستگی که زمانی

کاهش  از جلوگیري براي موثر هاي استراتژي. دارد وجود COPDبه مبتال بیماران در استخوان پوکی هدف

درمان  ،Dویتامین و کلسیم تقویت افراد به وسیله از عبارتند استخوان پوکی درمان و استخوان استحکام

 افزایش و پزشکان آگاهی افزایش باآنها نتیجه گرفتند که  .biphosphonate و تونین، کلسیمونی، رهو

.)95(یابد می کاهش COPDبه مبتال بیماران در استخوان پوکی میزان پیشگیرانه، هاي استراتژي از استفاده

Duckers شاهددي، پایین بودن میزان تراکم استخوان در  يدر یک مطالعه مورد) 2011( و همکاران ==

 یک در بازدمی حجم فشار نیروي ،BMDدر این تحقیق . را مورد بررسی قرار دادند COPDافراد مبتال به 

 COPD ابتال به تأیید با سیگاري مرد 30 در استخوان گردش و بیوشیمی زیستی نشانگرهاي ،)FEV1( ثانیه

 کورتیکواسترویید بیماران این از یک هیچ .شدبه عنوان شاهد اندازه گیري  نسالم سیگاري همسمرد 15 و

  متوسط. دریافت کرده بودند استروئیدکردند و یا اینکه در یک دوره کوتاه مصرف نمی استنشاقی هاي
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FEV1% مزمن انسدادي ریوي بیماريداراي  کثریتا. بود درصد 64 ±6 بیماران شده بینی پیش )GOLD II 

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease( شاهد گروه در 2 و از بیماران نفر 5 .ندبود 

 بیماران در لگن BMD .بودند استئوپنی به مبتال شاهد 5 و بیمار 17 که حالی در ،بودند استئوپروزداراي 

procollagen type 1میانگین  .دیده نشد فقرات کمري دراین وضعیت  اما بود، ترپایین شاهد گروه به نسبت

amino-terminal propeptide ،osteocalcin ،Type 1 collagen β C-telopeptide ، دو نوع مارکر تشکیل

 همه حال، این اب. استخوان و یک مارکر  جذب مجدد استخوان در گروه بیمار و شاهد یکسان بودند

 r = -0.51, r = -0.67, r = -0.57, p( داشتندلگن در بیماران رابطه معکوس  BMDاستخوان با  بیومارکرهاي

آنها . در بیماران در سطح پایینی بود OH Vitamin D-25 .رابطه نداشت فقرات کمري BMDولی با ) 0.05 >

داراي شیوع باالیی از استئویروزیز و استئوپنی در مقایسه با گروه  COPDنتیجه گرفتند که مردهاي مبتال به 

  . )96( لگن باهم اختالف داشتند BMDبوده و در  )نسهم(شاهد 

Bhattacharyya  COPDو استئوپنی در بیماران  اوستوپوروزدرجه و فراوانی  )2011( و همکاران ==

که به طور تصادفی انتخاب شده بودند، از  COPDبیمار مبتال به  37در این آزمایش . مورد بررسی قرار دادند

 10در  .مورد ارزیابی قرار گرفتندبا استفاده از روش متداول دانسیتومتري اولتراسوند استخوان  BMDنظر 

به ترتیب ( اوستوپوروزاستئوپنی یا  مبتال به درصد بیماران73در حالیکه . نرمان بود BMDمیزان %) 27(بیمار 

در  اوستوپوروزنتایج این تحقیق نشان دهنده فراوانی باالي استئوپنی و . بودند) درصد 62/21درصد و  35/51

  . )97( مورد بررسی بود COPDبیماران 

Morden هاي اسکلتی بیماران مبتال تحقیقی را با هدف تعیین سالمت استخوان) 2011( و همکاران ==

ها، آزمون تراکم استخوان و داروهاي در این تحقیق نسبت شدت شکستگی استخوان. انجام دادند COPDبه 

جهت جلوگیري از ) NNS )number needed to screenبه روش کمی برآورد شده و میزان  مصرفی

 50مرد  87360در این مطالعه سوابق  .شکستگی لگن در یک جامعه آزمایشی مردها مورد بررسی قرار گرفت
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تشخیص داده شده بود، مورد بررسی  COPDدر آنها بیمار  2003تا  1999هاي سال به باال که در بین سال

بیماران، شیوع بیماري و داروي مصرفی دموگرافیک مدل رگرسیون لجستیک شامل صفات . مجدد قرار گرفت

میانگین سنی افراد مورد بررسی . در احتمال شکستگی استخوان در نظر گرفته شد متغیرکمکیبه عنوان 

. نفر سال بدست آمد 1000در  31/1و  9/33به ترتیب  دست نسبت شکستگی لگن و مچ. سال بود 8/66

سن، . نیز دارو دریافت کرده بودند% 8/2سنجش تراکم استخوان داشته و % 4/4سال بود،  67/2متوسط فلوآپ 

و استفاده از داروي ضد پارکینسون با شکستگی استخوان  ، استفاده از باربیتیوراتCOPDد، شدت باالي نژا

ارتباط معنی دار باالیی را مصرف دارو کورتیکوئیدهاي سیستمیک با گلوسن و . ارتباط معنی داري داشت

  . )98( محاسبه گردید 432براي جلوگیري از حداقل شکست یک لگن   NNSمیزان . نشان دادند

Ogura جهت تعیین ریسک ) Risk Assessment Tool( FRAXاز پارامتر ) 2012( و همکاران ==

 BMDآنها بر این باور بودند که استفاده به تنهایی از . شکستگی استخوان در جوامع عمومی استفاده نمودند

 اوستوپوروزدر این تحقیق پیش بینی . نخواهد دادنشان مقدار واقعی را گی استخوان، در تعیین ریسک شکست

بیمار  با  85تعداد . مورد بررسی قرار گرفته است COPDها و مفاصل در بیماران مبتال به و شکستگی مهره

COPD جهت . آنها مرد بودند، مورد بررسی قرار گرفتند% 92سال که  75با میانگین سنی  متوسط تا شدید و

و  dual energy X-ray absorptiometric scanها به ترتیب به وسیله و شکستگی مهره اوستوپوروزتشخیص 

vertebral X-rays همچنین متغیرهایی مانند سن، جنس، . استفاده گردیدBMIت ، نتایج آزمایشات فعالی

 ،و بیومارکرهاي مبادالت استخوانی خون و ادراري نیز در افراد مورد بررسی ریه،تنفسی، سی تی اسکن از 

به عنوان  T score>-5/2. بر اساس یک الگوریت کامپیوتري محاسبه گردید FRAXنمره . ثبت گردید

، BMI ،dyspnea scaleکه با جنس،  بیماران این نمره مشاهده گردید% 24تعریف گردید که در  اوستوپوروز

long-term oxygen therapy (LTOT)  ،vital capacity (VC) نمره اتساع بدن در ،CT  و بیومارکرهاي

بیماران مشاهده شد که با سن، % 35شکستگی مهره در . مبادالت استخوانی خون و ادراري رابطه داشت



33

  

LTOT ،VC ،FEV1  نشان داد ولی با باالیی و درمان با کورتیکواستروئید خوراکی یا وارفارین همبستگی

و شکستگی مهره همبستگی  FRAXبین نمره . همبستگی ضعیفی نشان داد اوستوپوروزوجود یا عدم وجود 

- به تنهایی نیز نمی FRAXبه تنهایی بلکه نمره  BMDنتیجه این تحقیق نشان داد که نه تنها . وجود نداشت

آنها پیشنهاد نمودند که براي بهبود مدیریت . پیش بینی نماید COPDتواند شکستگی استخوان را در بیماران 

نیاز  اوستوپوروزهاي ناشی از ، یک الگوریتم اختصاصی براي پیش بینی شکستگیCOPDبیماران مبتال به 

   .)99( است
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سوم فصل 

هامواد و روش
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   ها مواد و روش : سومفصل 

  ):General Objective(هدف اصلی طرح )1- 3 

  تعیین شیوع پوکی استخوان در بیماران مرد مبتال به بیماري انسدادي مزمن ریوي

  

  :Specific Objectives)(اهداف فرعی ) 2- 3

  . COPDتعیین فراوانی نسبی استئوپوروز و استئوپنی در بیماران مبتال به  -

ارتباط بین دفعات بستري در بیمارستان بدلیل تشدید بیماري ریوي با پوکی استخوان در افراد تعیین  -

  .مورد مطالعه

  .تعیین ارتباط بین میزان مصرف سیگار با پوکی استخوان در افراد مورد مطالعه -

  .تعیین ارتباط بین میزان مصرف گلوکورتیکوئید با پوکی استخوان در افراد مورد مطالعه -

  .با پوکی استخوان در افراد مورد مطالعه  BMIتعیین ارتباط بین  -

  .تعیین ارتباط بین سن با پوکی استخوان در افراد مورد مطالعه -

  .با پوکی استخوان در افراد مورد مطالعه COPDمختلف بیماري  شدت هايتعیین ارتباط بین  -

  .با پوکی استخوان در افراد مورد مطالعه  COPDتعیین ارتباط بین مدت زمان ابتالء به  -

    

  Applied Objectives):    (اهداف کاربردي ) 3- 3

استان قزوین و ارتباط آن با فاکتورهاي مختلف دخیل  COPDبررسی شیوع پوکی استخوان در بیماران 

  در روند بیماري و تشخیص و درمان مناسب بیماران 
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  :هاي پژوهش یا سؤال) Hypothesis(فرضیه ها ) 4- 3

  چقدر است؟ COPDفراوانی نسبی پوکی استخوان در بیماران مبتال به  -

  .ارتباط وجود دارد COPDبین پوکی استخوان و شدت  -

  .ارتباط وجود دارد  BMIبین پوکی استخوان و  -

  .بین پوکی استخوان و میزان مصرف گلوکورتیکوئید ارتباط وجود دارد -

  .میزان مصرف سیگار ارتباط وجود داردبین پوکی استخوان و  -

  .بین پوکی استخوان و تعداد دفعات بستري یا مراجعه به اورژانس ارتباط وجود دارد -

  .ارتباط وجود دارد  COPDبین پوکی استخوان و مدت زمان ابتالء به  -

  .بین پوکی استخوان و سن ارتباط وجود دارد -

  

  ):Type of Study(نوع مطالعه  )5- 3

اپیدمیولوژیک توصیفی                     

    

  ):Research&Methodology(Designروش اجرا وطراحی تحقیق  )6- 3

موجود در دو  COPDکه در لیست بیماران  COPDبیمار مبتال به  90این مطالعه به صورت مقطعی روي 

انتخاب شده و طی  Randommizationباشد بر اساس جدول کلینیک فوق تخصصی ریه استان قزوین می

هاي فوق این دو کلینیک تنها کلینیک. که در مطالعه شرکت کنند شدتماس تلفنی از بیماران خواسته 

اند به ها مراجعه کردهتخصصی ریه این استان هستند و بیمارانی که در طی سنوات گذشته به این کلینیک

ی که رضایت شرکت در تحقیقات را داشته و بیماران. شونداستان محسوب می COPDعنوان نماینده بیماران 
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شرایط خروج از مطالعه را ندارند وارد مطالعه شده و ابتدا پرسشنامه مربوط به اطالعات مشخصات فردي در 

سپس . تکیمل شدیگار و  گلوکورتیکوئید میزان مصرف س ،مورد سن، شغل، تاریخچه پزشکی، قد، وزن 

در کلینیک فوق تخصصی ریه  سنجیده  Chestستگاه اسپرومتري ها و عملکرد ریوي بیماران توسط دحجم

بندي جهانی بیماري مزمن انسدادي ریه بندي بیماران طبق معیارهاي شدت بیماري براساس طبقهو گروه شد

)GOLD (انجام شد.

  

Gold 

Score
  اسپرومتري  عالئم  شدت

  نرمال  سرفه و خلط مزمن  در معرض خطر  0

  سرفه یا خلط مزمنبا یا  بدون   خفیف1

  با یا بدون سرفه یا خلط مزمن  متوسط2

  با یا بدون سرفه یا خلط مزمن  شدید3

  با یا بدون سرفه یا خلط مزمن  بسیار شدید4

  همراه با عالئم نارسایی و عالئم نارسایی قلب راست

  

وزن بیماران بدون ترس با استفاده از ترازوي دیجیتالی یکسان  .شد گیرياندازه BMIسپس قد و وزن و 

-دارند، که در اندازهگیري قد در افرادي که تغییرات اسکلتی براي اندازه. شدگیري براي همه بیماران اندازه

و با استفاده از معادالت الزم قد محاسبه  گردیدگیري کنند طول پا یا زانو اندازهگیري قد اختالل ایجاد می

   .گردید

BMI  گردیداز تقسیم وزن به کیلوگرم بر قد به متر به توان دو به واحد مترمربع محاسبه .  
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  :WHOبر اساس تعریف   BMIبندي تقسیم

< 17 kg /m2  Low

17-25 kg /m2  Normal  

25-30 kg /m2  Over weight  

> 30 kg /m2  Obese

  

که تعداد پاکت سیگار  گردیدبدین طریق محاسبه   pack / yearمیزان مصرف سیگار براساس واحد 

اند به عنوان افرادي که در طی یکسال اخیر سیگار نکشیده. گردیدمصرفی روزانه در سالهاي مصرف ضرب 

exsmocker  گیري شاخص توده بدن و انجام بعد از پر کردن پرسشنامه اطالعاتی و اندازه. گردیدمحاسبه

  .انجام گردید  Discavery USAبیماران با دستگاه ارزیابی تراکم استخوان  ،اسپرومتري

در دو  DEXAیا به طور اختصاصی  Dual Energy Xray Absorbtionتراکم استخوان از طریق روش 

  . استفاده گردید T-Scoreیا  Tو از روش امتیازدهی  گردیدگیري و مفصل ران اندازه فقرات کمرينقطه 

  :شرایط ورود به مطالعه)7- 3

انسداد مزمن راه هدایی  

 وضعیت بالینی ثابت بدونexacerbation در یک ماه اخیر

  :شرایط خروج از مطالعه) 8- 3

بیمارانی که تمایل به شرکت در مطالعه را ندارند.  

 اندقرار گرفته) هابیفوسفونات(بیمارانی که تحت درمان با دیورتیک یا درمان پوکی استخوان.  

اندبیمارانی که مبتال به بدخیمی بوده.  
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اندسابقه جراحی قفسه سینه داشته.  

هاي استخوانی سابقه بیماري.  

غیر از هاي تنفسی سابقه بیماريCOPD اندداشته.  

بیماري مزمن (گذارد هاي مزمن که روي  دانسیته استخوان تأثیر میسابقه ابتال به بیماري

  ... )کبدي، کلیوي، پر کاري تیروئید

  

  ): Sampling Procedures(جامعه مورد مطالعه و روش نمونه گیري ) 9- 3

کننده به کلینیک فوق تخصصی ریه مراجعه COPDجامعه آماري عبارت است از کلیه مردان مبتال به 

و % 95با اطمینان %) 42(استان قزوین که با توجه به شیوع گزارش شده پوکی استخوان در مطالعات دیگر 

  .آمدبدست  93حجم نمونه % 1/0دقت 

Z  : 95براي مثال اطمینان (سطح اطمینان که برابر مقدار معادل جدول توزیع نرمال استاندارد است %

  .)باشدمی 96/1برابر  Zداراي مقدار 

d  :میزان دقت.  

P  : 76(میزان شیوع مورد انتظار بر اساس مطالعات قبلی(  

  

  .ندشدگیري آسان انتخاب ها به روش نمونهنمونه
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  روش جمع آوري وتجزیه وتحلیل داده ها  )10- 3

براي . دیگردهاي عددي ارائه ها در قالب جدول فراوانی، نمودار، و شاخصها، یافتهآوري دادهپس از جمع

  .شددرنظر گرفته % 5داري سطح معنی. شدو همبستگی پیرسون استفاده ها از آزمون مجذور کاي، آنالیز داده

  

  :جدول متغیرها )11- 3

  مقیاس  تعریف علمی  کیفی  کمی  وابسته  مستقل  عنوان متغیر

  رتبه اي  اسمی  گسسته  پیوسته

  ندارد - دارد    BMD            نتایج 

  سال                سن

  کیلوگرم                وزن

  متر                قد

              Pack / Year  سیگار

              mg / dl  مصرف گلوکورتیکوئید

/COPD                Mild/Moderatشدت 
Sevear/Very sevear  

دفعات بستري یا مراجعه به 

  اورژانس طی یکسال اخیر
              بستري تعداد  

  سال                مدت زمان ابتال به بیماري

  

  روش حل مشکالتمحدودیت هاي اجرایی طرح و )12- 3

نیاز به همکاري بیماران که با توجه به تماس تلفنی با بیماران و :  ها براي انجام مناسب طرحمحدودیت

احتمال عدم همکاري و شرکت بیماران از طریق توضیح در مورد هدف از مطالعه سعی در جلب رضایت 

  . این مطالعه همکاري بیماران براي انجام اسپرومتري نیاز داشت.  بیماران شد
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  ):Ethical Review (مالحظات اخالقی )13- 3

گیردکسب رضایت از افراد قبل از معاینه صورت می.  

مانداطالعات مربوط به افراد محرمانه باقی می.  

 شودهر فرد اطالع داده میبه نتایج بدست آمده از معاینات.  

کنندشود جهت درمان به بیمارستان بوعلی مراجعه در صورت نیاز از بیماران خواسته می.  
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چهارمفصل 

هایافته
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  ها یافته: چهارمفصل 

  توصیفیدموگرافیکی و یافته هاي ) 4-1

مورد بررسی قرار گرفت که تنها یک بیمار به علت عدم وجود شرایط ورود به مرد  بیمار 90در این تحقیق 

   .از آزمایش، از ادامه مطالعه کنار گذاشته شد

سال  86و  60سال بود که حداقل و حداکثر آن به ترتیب  69±6مورد بررسی میانگین سن بیماران 

سال سن داشتند  69تا  60درصد بیماران بین  8/61، هاي سنیدر بررسی توزیع فراوانی گروه. بدست آمد

  ). 1-4نمودار (

  

  

  هاي سنی بیماران مورد بررسیتوزیع فراوانی گروه: 1- 4نمودار 
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درصد افراد  9/44 در این میان،  .کیلوگرم بر متر مربع بود BMI (17/4±2/22(بدن متوسط شاخص توده 

  ). 2- 4نمودار ( داراي شاخص توده بدن نرمال بودند

  

  
  . WHOتوزیع فراوانی شاخص توده بدن بیماران مورد بررسی بر اساس گروه بندي : 2- 4نمودار 

  

درصد افراد مورد بررسی داراي شغل آزاد بوده و بیماران شاغل در بخش کشاورزي و اداري به  9/53

 1-4بررسی سایر صفات توصیفی در جدول . درصد افراد نیز کارگر بودند 9. درصد بود 6/14و  5/22ترتیب 

در ) pack year(افراد کلیه بیماران مورد بررسی سیگاري بوده که میزان مصرف سیگار در این  .آمده است

  .آمده است 1-4جدول 

  

  نتایج توصیفی متغیرهاي مورد بررسی: 1-4دول ج

انحراف معیارمیانگینحداکثرحداقلدامنهمتغیر

2760877/6732/6)سال( سن

421501928/17077/7)سانتی متر( قد

5140916/6477/11)کیلوگرم( وزن

BMI6/1884/1342/322/2217/4

pack year11551205/456/28
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بیماران از نظر ابتال به بیماري انسداد مزمن ریوي بر اساس طبقه بندي پست برونکودیالتور انجام گرفت 

درصد آنها نیز  8/34. بودند) شدید( GOLD IIIدرصد  3/30بوده و ) متوسط( GOLD IIدرصد  7/15که  

GOLD IV  )(سایر افراد در وضعیت ضعیف . بودند) خیلی شدیدGOLD I (بودند .  

درصد بیماران از اکسیژن در منزل استفاده  2/11تنها  .به طور مرتب تحت درمان بودند بیماران 7/60

سایر اطالعات درمانی در  .کردنددریافت می )سالبوتامول(اثر  کوتاه درصد بیماران بتاآگونیست 1/92.کردندمی

  . آمده است 2-4جدول 

  

توزیع فراوانی داروهاي مورد استفاده بیماران مورد بررسی: 2- 4جدول 

پردنیزولون 

  خوراکی
بتاآگونیست 

 کوتاه اثر

)سالبوتامول(

بتاآگونیست 

طوالنی اثر
تئوفیلین

 آنتی کولینرژیک

)استنشاقی آتروونت(

کورتون 

استنشاقی
بودزوناید

4/78  
1/92 6/96 7/60 1/83 8/97 2/11 (%) دریافت

  

6/21  9/7 4/3 3/39 9/16 2/2 8/88 (%) عدم دریافت

  

  

 9/35 ترتیب گرم و حداقل و حداکثر آن در افراد مورد بررسی 3/60±4/12 فقرات کمري BMCمیانگین 

و حداکثر آن در افراد  گرم و حداقل 8/3±78/0گردن فمور  BMCهمچنین میانگین .  گرم بدست آمد 7/96و

  . گرم بدست آمد 22/5و  96/1 ترتیب مورد بررسی

و حداقل و حداکثر آن در افراد مورد  بر سانتی متر مربع گرم 85/0±15/0 فقرات کمري BMDمیانگین 

گردن فمور  BMDهمچنین میانگین .  بدست آمدگرم بر سانتی متر مربع  25/1 و49/0 به ترتیب بررسی
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گرم  93/0و  42/0 به ترتیب و حداقل و حداکثر آن در افراد مورد بررسیگرم بر سانتی متر مربع  12/0±7/0

  . بدست آمدبر سانتی متر مربع 

درصد بیماران مبتال به  1/46، اسپینال Tمیزان شیوع بیماري اوستوپوروز و استئوپنی از نظر نمره 

 .درصد بیماران نیز نرمال بودند 2/20. %)8/79جمعاً ( داشتند درصد بیماران نیز استئوپنی 7/33و  اوستوپوروز

درصد بیماران نیز استئوپنی  5/31بوده و  اوستوپوروزدرصد بیماران مبتال به  9/44فمور،  Tاز نظر نمره 

  . درصد بیماران نیز نرمال بودند 6/23. %)4/67جمعاً ( داشتند

نفر  7همچنین تعداد . در گردن فمور بود -2، فقط یک نفر داراي نمره کمتر از  Z scoreدر بررسی میزان 

در فقرات کمري داشتند که از نظر بیماري کبدي، کلیوي و هایپرپاراتیروئیدي  - 2داراي نمره کمتر از 

  .مورد ارزیابی قرار گرفتند) CBCساعته ادرار و  24آزمایش کلسیم خون، کلسیم (
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  ه هاي تحلیلییافت) 4-2

فقرات   T نمره با پوکی استخوان بر اساس )Pack year( در تعیین ارتباط بین میزان مصرف سیگار

با ). X2=1.83و  P.value=0.768(هیچگونه ارتباط معنی داري بدست نیامد  ،در افراد مورد مطالعه کمري

با فراوانی (در افراد مبتال به اوستوپوروز ) 40بیشتر از  Pack year(این وجود بیشترین میزان مصرف سیگار 

).3-4جدول (دیده شد ) درصد 1/19

.میزان مصرف سیگار در افراد مورد مطالعهبر حسب  فقرات کمري  Tفراوانی پوکی استخوان بر اساس نمره : 3- 4جدول 

Pack year
کل

40بیشتر از 21-40  20کمتر از 

س 
سا

ر ا
ن ب

وا
خ

ست
ی ا

وک
پ

ت 
را

فق

ي
مر

ک

نرمال
27918تعداد

2/29/71/102/20درصد

اوستوپنی
8101230تعداد

92/115/137/33درصد

اوستوپوروز
8161741تعداد

9181/191/46درصد

کل                      
18333889تعداد

2/201/377/42100درصد
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گردن فمور   Tبا پوکی استخوان بر اساس نمره ) Pack year(در تعیین ارتباط بین میزان مصرف سیگار 

با این وجود ). X2=1.51و  P.value=0.824(در افراد مورد مطالعه، هیچگونه ارتباط معنی داري بدست نیامد 

) درصد9/16با فراوانی (در افراد مبتال به اوستوپنی ) 40بیشتر از  Pack year(بیشترین میزان مصرف سیگار 

).4- 4جدول (دیده شد 

.میزان مصرف سیگار در افراد مورد مطالعهبر حسب  گردن فمور  Tفراوانی پوکی استخوان بر اساس نمره : 4- 4جدول 

Pack year
کل

40بیشتر از 21-40  20کمتر از 

س 
سا

ر ا
ن ب

وا
خ

ست
ی ا

وک
پ

ن 
رد

گ

ور
فم

نرمال
57921تعداد

6/59/71/106/23درصد

اوستوپنی
9161540تعداد

1/10189/169/44درصد

اوستوپوروز
4101428تعداد

5/42/117/155/31درصد

کل                        
18333889تعداد

2/201/377/42100درصد
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در افراد مورد  فقرات کمري  Tبا پوکی استخوان بر اساس نمره   BMIدر تعیین ارتباط بین میزان 

با این وجود بیشترین میزان ). X2=3.2و  P.value=0.79(مطالعه، هیچگونه ارتباط معنی داري بدست نیامد 

BMI  5- 4جدول (دیده شد ) درصد 3/21با فراوانی ( نرمالدر افراد مبتال  پایین.(  

BMI میزانبر حسب  فقرات کمري  Tفراوانی پوکی استخوان بر اساس نمره : 5- 4جدول 

BMI
کل

چاقی شدیدچاقنرمالپایین

س 
سا

ر ا
ن ب

وا
خ

ست
ی ا

وک
پ

ت 
را

فق

ي
مر

ک

نرمال
19108218تعداد

3/212/1192/22/20درصد

   اوستوپنی
13153430تعداد

6/149/164/35/47/33درصد

  اوستوپوروز
852041تعداد

96/52/201/46درصد

کل             
403013689تعداد

9/447/336/147/6100درصد
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در افراد مورد گردن فمور   Tبا پوکی استخوان بر اساس نمره   BMIدر تعیین ارتباط بین میزان 

نرمال در   BMIبیشترین میزان ). X2=13.6و  P.value=0.034(مطالعه، ارتباط معنی داري بدست آمد 

، میزان ابتال  BMI افزایش میزان با ).6-4جدول (دیده شد ) درصد 6/23با فراوانی (افراد مبتال به اوستوپنی 

  ).3-4نمودار ( استخوان کاهش یافتبه پوکی 

  

BMIمیزان گردن فمور بر حسب   Tفراوانی پوکی استخوان بر اساس نمره : 6- 4جدول 

BMI
کل

چاقی شدیدچاقنرمالپایین

ن 
رد

 گ
س

سا
ر ا

ن ب
وا

خ
ست

ی ا
وک

پ

ور
فم

  

نرمال
4132221تعداد

5/46/142/22/26/23درصد

اوستوپنی
21118040تعداد

6/234/12909/44درصد

اوستوپوروز
1563428تعداد

9/167/64/35/45/31درصد

کل
403013689تعداد

9/447/336/147/6100درصد

  BMIتال به پوکی استخوان در گردن فمور و میزان اثر متقابل میزان اب: 3- 4نمودار 
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در افراد مورد  فقرات کمري  Tدر تعیین ارتباط بین میزان سن  با پوکی استخوان بر اساس نمره 

 60-69با این وجود افراد ). X2=3.4و  P.value=0.49(مطالعه، هیچگونه ارتباط معنی داري بدست نیامد 

  ).7-4جدول (را داشتند ) درصد 2/29با فراوانی (پوروز اوستو ساله بیشترین فراوانی ابتال به

سنمیزان بر حسب  فقرات کمري  Tفراوانی پوکی استخوان بر اساس نمره : 7- 4جدول 

)سال( سن
کل

69 -6079-7089-80

س 
سا

ر ا
ن ب

وا
خ

ست
ی ا

وک
پ

ت 
را

فق

ي
مر

ک

نرمال
108018تعداد

2/11902/20درصد

اوستوپنی
198330تعداد

3/2194/37/33درصد

اوستوپوروز
2611441تعداد

2/294/125/41/46درصد

کل
5527789تعداد

8/613/309/7100درصد
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در افراد مورد مطالعه، گردن فمور   Tدر تعیین ارتباط بین میزان سن  با پوکی استخوان بر اساس نمره 

ساله  60-69با این وجود افراد ). X2=3.23و  P.value=0.52(ارتباط معنی داري بدست نیامد هیچگونه 

  ).8- 4جدول (را داشتند ) درصد 5/31(بیشترین فراوانی ابتال به اوستوپنی 

  

سنمیزان گردن فمور بر حسب   Tفراوانی پوکی استخوان بر اساس نمره : 8- 4جدول 

)سال(سن 
کل

69 -6079-7089-80

ن 
رد

 گ
س

سا
ر ا

ن ب
وا

خ
ست

ی ا
وک

پ

ور
فم

نرمال
137121تعداد     

6/149/71/16/23درصد

اوستوپنی
289340تعداد     

5/311/104/39/44  درصد

اوستوپوروز
1411328تعداد

7/154/124/35/31درصد

کل          
5527789تعداد     

8/613/309/7100درصد
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فقرات   Tبا پوکی استخوان بر اساس نمره   COPDمختلف بیماري  شدت هايدر تعیین ارتباط بین 

با این ). X2=6.3و  P.value=0.389(در افراد مورد مطالعه، هیچگونه ارتباط معنی داري بدست نیامد  کمري

  ).9- 4جدول (یابد مبتال به  اوستوپوروز، افزایش می، فراوانی افراد COPDوجود با افزایش شدت بیماري 

  

  

COPDبر حسب شدت بیماري  فقرات کمري  Tفراوانی پوکی استخوان بر اساس نمره : 9- 4جدول 

COPD
کل

stag1stag2stag3stag4

س 
سا

ر ا
ن ب

وا
خ

ست
ی ا

وک
پ

ت 
را

فق

ي
مر

ک

نرمال
613818تعداد

7/61/14/392/20درصد

اوستوپنی
4611930تعداد

5/47/64/121/107/33درصد

وروزاوستوپ
77131441تعداد

9/79/76/147/151/46درصد

  کل                   
1714273189عدادت    

1/197/153/308/34100درصد
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گردن   Tبا پوکی استخوان بر اساس نمره   COPDمختلف بیماري  شدت هايدر تعیین ارتباط بین 

با افزایش شدت ). X2=11.23و  P.value=0.042(در افراد مورد مطالعه، ارتباط معنی داري بدست آمد فمور 

  ).4- 4و نمودار  10- 4جدول (یابد ، فراوانی افراد مبتال به  اوستوپوروز، افزایش میCOPDبیماري 

COPDگردن فمور بر حسب شدت بیماري   Tفراوانی پوکی استخوان بر اساس نمره : 10- 4جدول 

COPD
کل

stag1stag2stag3stag4

ن
رد

 گ
س

سا
ر ا

ن ب
وا

خ
ست

ی ا
وک

پ
  

ف
ور

م

  نرمال
563721تعداد

6/57/64/39/76/23  درصد

اوستوپنی
93171140تعداد

1/104/31/194/129/44  درصد

اوستوپوروز
3571328تعداد

4/36/59/76/145/31درصد

کل                      

1714273189تعداد

درصد
1/197/153/308/34100

  
  COPDاثر متقابل میزان ابتال به بیماري پوکی استخوان در گردن فمور و شدت بیماري : 4- 4نمودار 
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در  فقرات کمري  Tدر تعیین ارتباط بین مصرف کورتون استنشاقی با پوکی استخوان بر اساس نمره 

با این وجود با ). X2=1.59و  P.value=0.451(افراد مورد مطالعه، هیچگونه ارتباط معنی داري بدست نیامد 

  ).11- 4جدول (یابد ، فراوانی افراد از نرمال  به  اوستوپوروز، افزایش می افزایش مصرف کورتون استنشاقی

  

کورتون استنشاقی بر حسب مصرف فقرات کمري  Tفراوانی پوکی استخوان بر اساس نمره : 11- 4جدول 

مصرف کورتون استنشاقی 
کل

داردندارد

س 
سا

ر ا
ن ب

وا
خ

ست
ی ا

وک
پ

ت 
را

فق

ي
مر

ک

نرمال
11718تعداد  

1/11/192/20درصد

اوستوپنی
3030.تعداد   

07/337/33   درصد

اوستوپوروز
14041تعداد   

1/19/441/46درصد

کل
28789تعداد   

2/28/97100درصد
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در افراد گردن فمور   Tدر تعیین ارتباط بین مصرف کورتون استنشاقی با پوکی استخوان بر اساس نمره 

با این وجود با ). X2=1.75و  P.value=0.42(مورد مطالعه، هیچگونه ارتباط معنی داري بدست نیامد 

  ).12- 4جدول (یابد افزایش می، فراوانی افراد از نرمال  به  اوستوپوروز،  افزایش مصرف کورتون استنشاقی

  

  

کورتون استنشاقی بر حسب مصرف گردن فمور  Tفراوانی پوکی استخوان بر اساس نمره : 12- 4جدول 

مصرف کورتون استنشاقی 
کل

داردندارد

ن 
رد

 گ
س

سا
ر ا

ن ب
وا

خ
ست

ی ا
وک

پ

ور
فم

نرمال
12021تعداد  

1/15/226/23درصد

اوستوپنی
04040تعداد  

09/449/44درصد

اوستوپوروز
12728تعداد   

1/13/305/31درصد

کل       
28789تعداد  

2/28/97100درصد
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پوکی استخوان بر اساس ابتال به بیماري با در تعیین ارتباط بین میزان مصرف کورتیکواستروئید خوراکی

و  P.value=0.47(مطالعه، هیچگونه ارتباط معنی داري بدست نیامد  در افراد مورد فقرات کمري  Tنمره 

r=0.083 .( با پوکی استخوان بر اساس نمره میزان مصرف کورتیکواستروئید خوراکیولیT   گردن فمور

   ).r=0.26و  P.value=0.015(ارتباط معنی دار مستقیم داشت 

در افراد مورد  فقرات کمري  Tدر تعیین ارتباط بین مصرف بودزوناید با پوکی استخوان بر اساس نمره 

مبتال به اوستوپنی افراد ). X2=0.223و  P.value=0.895(مطالعه، هیچگونه ارتباط معنی داري بدست نیامد 

یابد بیشترین فراوانی را داشت می) درصد 6/41و  2/29به ترتیب (مصرف بودزوناید، با عدم  و  اوستوپوروز

  ).13- 4جدول (

بودزونایدبر حسب مصرف  فقرات کمري  Tفراوانی پوکی استخوان بر اساس نمره : 13- 4جدول 

مصرف بودزوناید
کل

داردندارد
س 

سا
ر ا

ن ب
وا

خ
ست

ی ا
وک

پ
ت 

را
فق

ي
مر

ک

نرمال
16218تعداد  

182/22/20درصد

اوستوپنی
26430تعداد  

2/295/47/33درصد

اوستوپوروز
37441تعداد  

6/415/41/46درصد

کل                 
791089تعداد   

8/882/11100درصد
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در افراد مورد گردن فمور   Tدر تعیین ارتباط بین مصرف بودزوناید با پوکی استخوان بر اساس نمره 

مبتال به اوستوپنی و  افراد ). X2=0.73و  P.value=0.69(ارتباط معنی داري بدست نیامد مطالعه، هیچگونه 

یابد بیشترین فراوانی را داشت می) درصد 2/29و  3/39به ترتیب (مصرف بودزوناید، با عدم  اوستوپوروز

  ).14- 4جدول (

گردن فمور بر حسب مصرف بودزوناید  Tفراوانی پوکی استخوان بر اساس نمره : 14- 4جدول 

مصرف بودزوناید
کل

داردندارد

ن 
رد

 گ
س

سا
ر ا

ن ب
وا

خ
ست

ی ا
وک

پ

ور
فم

نرمال
18321تعداد  

2/204/36/23درصد

اوستوپنی
35540تعداد   

3/396/59/44درصد

اوستوپوروز
26228تعداد   

2/292/25/31درصد

کل                 
791089تعداد   

8/882/11100درصد
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در افراد مورد مطالعه،  فقرات کمري  Tبا پوکی استخوان بر اساس نمره  نوع شغلدر تعیین ارتباط بین 

این نتیجه ارتباط  ).15- 4جدول ()X2=5.5و  P.value=0.48(هیچگونه ارتباط معنی داري بدست نیامد 

- 4جدول ()X2=7.13و  P.value=0.309(گردن فمور   Tبین نوع شغل با پوکی استخوان بر اساس نمره 

  .نیز صادق بود) 16

  

  

بر حسب شغل فقرات کمري  Tفراوانی پوکی استخوان بر اساس نمره : 15- 4جدول 

شغل
کل

کارگرکشاورزآزادکارمند

س 
سا

ر ا
ن ب

وا
خ

ست
ی ا

وک
پ

ت 
را

فق

ي
مر

ک

نرمال
1124118تعداد  

1/15/135/41/12/20درصد

اوستوپنی
130  6176تعداد  

7/61/197/61/17/33درصد

اوستوپوروز
61910641تعداد   

7/63/212/117/61/46درصد

کل
134820889تعداد   

6/149/535/229100درصد
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ر بر حسب شغلوگردن فم  Tفراوانی پوکی استخوان بر اساس نمره : 16- 4جدول 

شغل
کل

کارگرکشاورزآزادکارمند

ن 
رد

 گ
س

سا
ر ا

ن ب
وا

خ
ست

ی ا
وک

پ

ور
فم

نرمال
4105221تعداد  

5/42/116/52/26/23درصد

اوستوپنی
4269140تعداد   

5/42/291/101/19/44درصد

وستوپوروزا
5126528تعداد   

6/55/137/66/55/31درصد

کل               
134820889تعداد   

6/149/535/229100درصد

  

  

و بعد از آن بود، لذا دفعات بستري و  1385هاي بیماران مورد بررسی از سال با توجه به اینکه پرونده

مورد سابقه بستري با  10فقط بر اساس پرسشنامه اطالعات اولیه پر گردید که   COPDمدت زمان ابتالء به 

به همین علت، تعیین ارتباط بین دفعات بستري در بیمارستان . علت نامعلوم و بدون خالصه پرونده داشتند

کی با پو  COPDبدلیل تشدید بیماري ریوي با پوکی استخوان و تعیین ارتباط بین مدت زمان ابتالء به 

  . استخوان در افراد مورد مطالعه میسر نگردید
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پنجم فصل 

گیريبحث و نتیجه
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بحث و نتیجه گیري :پنجمفصل 

  بحث) 1- 5

) BMI(متوسط شاخص توده بدن . سال بود 69±6در این آزمایش میانگین سن بیماران مورد بررسی 

درصد افراد داراي شاخص توده بدن نرمال بوده و  64در این میان،  . کیلوگرم بر متر مربع بود 17/4±2/22

درصد  7/15بیماران از نظر ابتال به بیماري انسداد مزمن ریوي  . درصد نیز فقط داراي اضافه وزن بودند 5/22

GOLD II   ،3/30  درصدGOLD III  درصد آنها نیز  8/34وGOLD IV  میانگین . بودندBMC  فقرات

فقرات  BMDمیانگین . گرم بدست آمد 8/3±78/0گردن فمور  BMCگرم و میانگین  3/60±4/12 کمري

گرم بر سانتی متر  7/0±12/0گردن فمور  BMDگرم بر سانتی متر مربع و میانگین  85/0±15/0 کمري

درصد  7/33درصد بیماران مبتال به اوستوپوروز بوده و  1/46اسپینال،  Tاز نظر نمره . مربع بدست آمد

درصد  9/44گردن فمور،  Tاز نظر نمره . درصد بیماران نیز نرمال بودند 2/20. بیماران نیز استئوپنی داشتند

نیز نرمال درصد بیماران  6/23. درصد بیماران نیز استئوپنی داشتند 5/31بیماران مبتال به اوستوپوروز بوده و 

، سن و نوع شغل با پوکی استخوان بر اساس نمره Pack year( ،BMI(ارتباط بین میزان مصرف سیگار . بودند

T  معنی دار نبود فقرات کمري .  

درصد  7/33درصد و  1/46اسپینال به ترتیب  Tاستئوپنی از نظر نمره  وستوپوروز و میزان شیوع بیماري ا

گردن فمور  Tاستئوپنی از نظر نمره  وستوپوروز و میزان شیوع بیماري اهمچنین . بدست آمد% ) 8/79جمعاً (

در یک  (2007) و همکاران  Jorgensen.  بدست آمد% ) 4/76جمعاً (درصد  5/31درصد و  9/44به ترتیب 

استخوان را در بیماران مبتال به بیماري انسداد ریوي مزمن که به وسیله مطالعه مقطعی، شیوع پوکی 

که . بدست آوردند) استئوپنی یا استئوپروز( درصد 68تحت درمان بودند،) glucocorticoid(گلکوکورتیکوئید 
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نیز در یک مطالعه مقطعی که روي  2009و همکاران در سال  Verboom. کمتر از نتیجه مطالعه حاضر بود

  . درصد آنها استئوپنی داشتند% 41بیماران مبتال، استئوپوروز و% 21انجام دادند،  COPDبیمار مبتال به  554

گردن فمور ، ارتباط معنی داري   Tو پوکی استخوان بر اساس نمره   BMIدر مطالعه حاضر بین میزان 

با این وجود . یابدشدت پوکی استخوان افزایش می ، میزانBMIبه گونه اي که با کاهش میزان . بدست آمد

مشابه . فقرات کمري بدست نیامد  Tو پوکی استخوان بر اساس نمره   BMIبین میزان هیچگونه ارتباطی 

 BMIآنها نتیجه گرفتند که بیمارانی که . بدست آمد) 2008(و همکاران  Boltonاي در مطالعات چنین نتیجه

نیز به همین ) 2007(و همکاران  Wiezeدر این مورد . التري براي استئوپوروز دارندتري دارند ریسک باپایین

برابر بیشتر از سایر بیماران  7/4آنها دریافتند که بیماران داراي شاخص توده بدنی پایین، . نتیجه رسیدند

  .شوندکه شاخص توده بدنی  طبیعی دارند مبتال به پوکی استخوان می  COPDمبتال به 

، گردن فمور   Tبا پوکی استخوان بر اساس نمره  COPDمختلف بیماري  شدت هايدر این تحقیق 

، فراوانی افراد مبتال به  اوستوپوروز، COPDبه طوریکه با افزایش شدت بیماري . ارتباط معنی داري نشان داد

فقرات کمري ،   Tبا پوکی استخوان بر اساس نمره  COPDمختلف بیماري  شدت هايو لی . یابدافزایش می

در یک مطالعه مقطعی که روي ) 2006(و همکارانش  kjensliدر این مورد .  ارتباط معنی داري نشان نداد

در کشور نروژ انجام دادند،  دریافتند که دانسیته استخوانی در بیماران مبتال به  COPDبیمار مبتال به  88

COPD یابدیزان افت آن با افزایش شدت بیماري افزایش میپایین است و م .  

  Tهمچنین در این تحقیق بین میزان مصرف کورتیکواستروئید خوراکی با پوکی استخوان بر اساس نمره 

به طوري که این رابطه مستقیم بوده و با افزایش میزان مصرف . ، ارتباط معنی داري بدست آمدگردن فمور 

ولی بین میزان مصرف . یابدی، میزان ریسک پوکی استخوان افزایش میکورتیکواستروئید خوراک

. ، ارتباط معنی داري بدست نیامدفقرات کمري   Tکورتیکواستروئید خوراکی با پوکی استخوان بر اساس نمره 

از طرف دیگر همچنین هیچگونه ارتباطی بین مصرف کورتون استنشاقی و بودزوناید با پوکی استخوان در هر 
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فقرات  هايشکستگی شیوع بررسی اي را با هدفمطالعه (2009)و همکاران   Nuti. ناحیه بدست نیامددو 

 درمان و COPD شدت انجام دادند، دریافتندکه COPD به مبتال بیماران در اصلی آن عوامل بررسی و کمري

نتایج این  .گرددمی مهره شکستگی خطر افزایش باعث خوراکی و استنشاقی دو روش  هر گلوکوکورتیکوئید با 

 مقدار زیادي با شدت به فقرات کمري شکستگی خطر ،COPD به مبتال بیماران دهد که درآزمایش نشان می

همچنین . باشنداستفاده از گلوکوکورتیکوئیدها از جمله عوامل افزایش ریسک می. دارد ارتباط بیماري

Casado   درمان با گلوکوکورتیکوئید و شدت دریافتند کهCOPD با همدیگر ارتباط دارند .Dam  و همکاران 

یا آسم در  COPDو شکستگی استخوان با ابتال به  BMDتحقیقی را با هدف تعیین ارتباط بین  (2010)

نمودند داراي یا آسم، کورتیکواستروئید مصرف می COPDافرادي که براي . مردهاي سالخورده انجام دادند

یا  COPDبودند و میزان ریسک اوستوپوروز مفاصل در آنها در مقایسه با افراد بدون  BMDپایین ترین مقدار 

  . آسم دو برابر بود
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  :نتیجه گیري کلی) 2- 5

گردد گردن فمور داراي دقت باالي تشخیصی بوده و پیشنهاد می  Tتعیین پوکی استخوان بر اساس نمره 

به منظور جلوگیري از کاهش میزان . هاي درمانی استفاده گردددر این ناحیه جهت کاهش هزینه DEXAاز 

تراکم استخوان، از کورتون استنشاقی به طور مرتب استفاده گردد تا میزان حمالت بیماري و استفاده از 

  .کورتون خوراکی کاهش یابد

  

  :پیشنهادات) 3- 5

 در بیماران مبتال به با توجه به شیوع باالي پوکی استخوانCOPDشود درمان ، پیشنهاد می

  .، کلسیم و بیس فسفونات شروع گرددDپیشگیري مانند ویتامین 

 در صورت نیاز به انجام آزمایشDEXA تعیین تراکم استخوان در ناحیه گردن فمور در ،

  .جهت کاهش هزینه درمان، کافی خواهد بود

 بر اساس فقرات کمري با صفات مورد بررسی، با توجه به عدم معنی داري پوکی استخوان

  .شود روشهاي تشخیصی دیگري جایگزین آن گرددپیشنهاد می
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Abstract

Background: Osteoporosis is one of the most important problems in patients with chronic 
obstructive pulmonary disease. Fractures are the aftermath of osteoporosis which it makes 
worst living conditions in these patients. The association between these two diseases has 
been demonstrated in some studies. The aim of this study was to determine the prevalence of 

osteoporosis in male patients with chronic obstructive pulmonary disease.

Materials and methods: This cross-sectional study was conducted on 90 patients with 
COPD. Demographic information about age, occupation, medical history, height, weight, 
smoking and glucocorticoid levels were recorded in a questionnaire. The lung volume and 
pulmonary function was measured by Chest- spirometry and classification of patients was 
done according to the criteria of the International Classification of chronic obstructive 
pulmonary disease (GOLD). BMD was measured by using Dual Energy X ray Absorbtion 
(DEXA) in the lumbar spine and hip. T-Score method was used to determine the rate of bone 

loss.

Results: The age mean of patients was 69 ± 6 years. The mean body mass index (BMI) was 
22.2±4.17m2. Meanwhile, 64% of patients had normal BMI and 22.5% of those were 
overweight. Patients with chronic obstructive pulmonary disease were 15.7% GOLD II, 
30.3% GOLD III and 34.8% GOLD IV. Average Spain BMC was 60.3±12.4g and mean 
femoral neck BMC was 3.8±0.78g. Average Spain and femoral neck BMD were 0.85±0.15
and 0.7±0.12 g/cm2, respectively. With spinal T score, 46.1% of patients were osteoporosis 
and 33.7% had osteopenia. Also 20.2% of the patients were normal. With the femoral neck T 
score, 44.9% of patients were osteoporosis and 31.5% of patients had osteopenia. Also 
23.6% of the patients were normal. The relationship between smoking rates (Pack year), 
BMI, age, severity of COPD, inhaled corticosteroid using, using of budesonide and 
occupation with T-Spain osteoporosis were not significant. Between BMI, severity of COPD 
and oral corticosteroid with osteoporosis were found significant association based on femoral 
neck T score.  

Conclusions: Osteoporosis on the base of femoral neck T score has the highest diagnostic 
accuracy and recommended that DEXA be used in this area to reduce health care costs. To 
prevent of bone mineral density loss, it is recommended that, inhaled corticosteroids is 
regularly used to reduce disease exacerbations and oral corticosteroid using.

Key words: Osteoporosis, COPD, BMI, BMC, BMD
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چکیده:

  زمینه و هدف: بيماري پوكي استخوان ، يك مشكل مهم در بيماران مبتلا به بيماري انسدادي مزمن ريه است. نتيجه پوكي استخوان، شكستگي مي باشد كه باعث شرايط بدتر زندگي در اين بيماران مي گردد. در تعدادي مطالعه، رابطه بين اين دو بيماري اثبات گرديده است. هدف از اين مطالعه، تعيين شيوع بيما ري پوكي استخوان در بيماران مرد مبتلا به بيماري انسدادي مزمن ريه است. 

  مواد و روش کار: این مطالعه به صورت مقطعی روی 90 بیمار مبتلا به COPD انجام شد. ابتدا پرسشنامه مربوط به اطلاعات مشخصات فردی در مورد سن، شغل، تاریخچه پزشکی، قد، وزن ، میزان مصرف سیگار و  گلوکورتیکوئید تکیمل شد. سپس حجمها و عملکرد ریوی بیماران توسط دستگاه اسپرومتری Chest  سنجیده شد و گروهبندی بیماران طبق معیارهای شدت بیماری براساس طبقهبندی جهانی بیماری مزمن انسدادی ریه (GOLD) انجام شد. تراکم استخوان از طریق روش Dual Energy Xray Absorbtion یا به طور اختصاصی DEXA در دو نقطه فقرات کمری و مفصل ران اندازهگیری گردید و از روش T-Score جهت تعیین میزان پوکی استخوان استفاده گردید.

   یافته ها: میانگین سن بیماران مورد بررسی 6±69 سال بود. متوسط شاخص توده بدن (BMI) 17/4±2/22 کیلوگرم بر متر مربع بود. در این میان،  64 درصد افراد دارای شاخص توده بدن نرمال بوده و 5/22 درصد نیز فقط دارای اضافه وزن بودند. بیماران از نظر ابتلا به بیماری انسداد مزمن ریوی  7/15 درصد GOLD II  ، 3/30 درصد GOLD III و 8/34 درصد آنها نیز GOLD IV  بودند. میانگین BMC فقرات کمری 4/12±3/60 گرم و میانگین BMC گردن فمور 78/0±8/3 گرم بدست آمد. میانگین BMD فقرات کمری 15/0±85/0 گرم بر سانتی متر مربع و میانگین BMD گردن فمور 12/0±7/0 گرم بر سانتی متر مربع بدست آمد. از نظر نمره T اسپینال، 1/46 درصد بیماران مبتلا به اوستوپوروز بوده و 7/33 درصد بیماران نیز استئوپنی داشتند. 2/20 درصد بیماران نیز نرمال بودند. از نظر نمره T گردن فمور، 9/44 درصد بیماران مبتلا به اوستوپوروز بوده و 5/31 درصد بیماران نیز استئوپنی داشتند. 6/23 درصد بیماران نیز نرمال بودند. ارتباط بین میزان مصرف سیگار (Pack year)، BMI، سن، شدت های مختلف بیماری COPD، مصرف کورتون استنشاقی، مصرف بودزوناید و نوع شغل با پوکی استخوان بر اساس نمره T  فقرات کمری معنی داری نبود. بین میزان BMI، شدت های مختلف بیماری COPD، کورتیکواستروئید خوراکی با پوکی استخوان بر اساس نمره T  گردن فمور ، ارتباط معنی داری بدست آمد

 نتیجه گیری: تعیین پوکی استخوان بر اساس نمره T  گردن فمور دارای دقت بالای تشخیصی بوده و پیشنهاد میگردد از DEXA در این ناحیه جهت کاهش هزینههای درمانی استفاده گردد. به منظور جلوگیری از کاهش میزان تراکم استخوان، از کورتون استنشاقی به طور مرتب استفاده گردد تا میزان حملات بیماری و استفاده از کورتون خوراکی کاهش یابد.

کلید واژه: پوکی استخوان، COPD، BMI، BMC، BMD
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فصل اول: مقدمه و بیان مسئله

1-1)مقدمه و بیان مسئله

پوکی استخوان (استئوپوروز) یک بیماری اسکلتی سیستمیک است که مشخصه آن کاهش بافت استخوانی در سطح ریزساختاری و در نتیجه کاهش توده استخوان و بنابراین بالا رفتن خطر شکستگی است. شکستگیهای ناشی از استئوپوروز باعث علائم و عوارض بسیاری میشوند و بار اقتصادی زیادی به جامعه تحمیل میکنند.  حالت پیش بالینی استئوپوروز ، استئوپنی نامیده میشود. استئوپوروز به طور شایع در زنان پس از یائسگی و در افراد مسن و در بیماریهای مزمن یا در برخی درمان های دارویی دیده میشود.  اغلب بیماران شناخته شده  COPD سن بالای 50 سال دارند، 20 تا 30 سال سیگار کشیدهاند و سبک زندگیشان به دلیل تنگی نفس و محدودیت فعالیت فیزیکی را تغییر دادهاند. 

درمان با کورتون در بیماران مبتلا به COPD به منظور بهبود بیماری انسدادی ریوی تجویز میشود و  شواهد نشان میدهد که این درمان نه تنها در بهبود بیماری مفید بوده است بلکه نجاتبخش جان بیمار نیز بوده است. مصرف خوراکی یا استنشاقی کورتون اثر منفی قابل توجهی روی دانسیته استخوانی دارد. 

مصرف سیگار یک فاکتور غیرمستقل در ایجاد پوکی استخوان است و همراه با افزایش میزان شکستگی در ستون مهرهها (2 تا 3 برابر) و مفصل ران (7/1 برابر) میباشد.  در افراد سیگاری دانسیته استخوانی از طریق کاهش وزن و کاهش باز جذب کلسیم از روده کاهش مییابد. در بیماران مبتلا به COPD ارتباط قوی بین اندکسهای توده عضلانی و افت دانسیته استخوانی دیده شده است که احتمالاً به دلیل مکانیزم پروتئولیتیک این بیماری است. 

برای تشخیص این بیماری هیچ تست قطعی وجود ندارد و براساس ترکیبی از تاریخچه، معاینه  بالینی و شواهد اسپرومتری تأیید میشود. این بیماران حتی اگر تحت درمان با کورتون نباشند، ریسک پیشرفت به سمت استئوپوروز در آنها زیاد است که احتمالاً به دلیل کاهش فعالیت فیزیکی، کمبودهای تغذیهای، کاهش BMI، کاهش تماس با نور خورشید و در زمینه افزایش کاتابولیسم بر اثر التهاب مزمن است. بیمارانی که به COPD شدید مبتلا بودهاند ریسک پیشرفت به سمت پوکی استخوان در آنها دو برابر بوده است. بالا بودن ریسک شکستگی متعاقب استئوپوروزیز و بار مالی، اجتماعی، و فردی ناشی از آن در بیماران مبتلا به COPD و عدم وجود مطالعات گسترده در این خصوص و نیز با عنایت به آمار قابل توجه بیماران مبتلا به COPD در کشورمان ما را جهت بررسی در این خصوص ترغیب نمود. 




1-2)کلیات:

1-2-1) بیماری انسداد ریوی مزمن Chronic obstructive pulmonary disease (COPD)

بیماری مزمن انسدادی ریه، بیماری است که در آن انسداد پیشرونده مجاری تنفسی به صورت برگشتناپذیر است. انسداد راه هوایی و تنگی منتشر در تمامی راههای هوایی وجود داشته که مقاومت در برابر عبور هوا را بالا میبرد (1). علاوه بر این، برخی از عوامل خارجی بر میزان شدت آن اثرات قابل توجهی دارند. درجه انسداد ریوی و میزان جریان هوا در COPD توسط اسپیرومتری اندازه گیری شده و بر اساس استراتژی جهانی تشخیص، Management and Prevention of COPD (GOLD) طبقه بندی میشود (جدول 1-1) (1). این طبقه بندی با استفاده از اندازه گیری حجم بازدمی اجباری در 1 ثانیه[footnoteRef:1] (FEV1) انجام گرفته و در بیماران به صورت FEV1% نشان داده میشود. علامت مشخص COPD عبارتند از تنگی نفس پیشرونده ، سرفه و تولید خلط.  [1:  . forced expiratory volume  ] 




		جدول 1-1: طبقه بندی COPD بر اساس پست برونکودیلاتور



		طبقه

		شدت

		اسپیرومتری



		GOLD I

		خفیف

		FEV1/FVC<0.7          FEV1≥80% predicted



		GOLD II

		متوسط

		FEV1/FVC<0.7         50%≤FEV1<80% predicted



		GOLD III

		شدید

		FEV1/FVC<0.7          30%≤FEV1<50% predicted



		GOLD IV

		خیلی شدید

		FEV1<30% predicted or  FEV1<50%  respiratory failure*





*Respiratory failure: arterial partial pressure of oxygen < 8.0 kPa (60 mm Hg) with or without arterial partial pressure of carbondioxide > 6.7 kPa (50 mm Hg) while breathing air at sea level. Rabe e.a. Am J Respir Crit Care Med 2007; 176(6):532-555.

1-2-1-1) اپیدمیولوژی و بار هزینهای  COPD 

COPD یکی از مشکلات بزرگ سلامت جامعه بوده که هزینههای زیادی را به جامعه تحمیل مینماید. شیوع جهانی این بیماری 10% افراد بالای 40 سال میباشد (2و3). بیماری COPD دوازدهمین عامل در DALYS[footnoteRef:2]  (disability-adjusted life years) در سال 1990 معرفی شده است که انتظار میرود در سال 2020 این بیماری در رتبه پنجم در عامل DALYS قرار گیرد. این بیماري چهارمین علت مرگ و میر در ایالات متحده بوده و سالانه صدهزار نفر را به کام مرگ میکشاند. در هلند این بیماری بعد از  بیماریهای عروق کرونر، اختلالات اضطرابی، وقایع عروقی مغزی و افسردگی، در رتبه پنجم عامل مرگ و میر قرار دارد (4). متوسط روزهای بستری در این بیماری 11 روز بوده و میزان هزینههای بستری، هزینه دارویی و مراقبت در منزل در این بیماری به ترتیب 27%، 22% و 19% هزینه های بهداشتی جامعه میباشد (6). [2:  . تعداد سالهای از دست رفته عمر یک فرد در اثر بیماری، ناتوانی و از کار افتادگی و یا مرگ زود به هنگام] 


در سال 1990، COPD به عنوان ششمین عامل مرگ و میر در جهان معرفی شده است که انتظار میرود در سال 2020 این عامل در رتبه سوم عوامل مرگ و میر در جهان قرار گیرد (3). مهمترین عامل مرگ در بیماران مبتلا به COPD عبارتند از مشکلات تنفسی، بیماری های قلبی و عروقی، و سرطان ریه (8). به عنوان مثال McGarvey (2007) نشان داد که در 911  بیمار مبتلا به COPD فوت شده، 35% در اثر علل تنفسی، 26% در اثر بیماری های قلبی و عروقی و 26% در اثر سرطان بوده است (9). علاوه بر بار قابل توجهی که COPD بر جامعه تحمیل مینماید، تاثیر بالایی نیز بر خود بیمار دارد. بیماران COPD از نظر فیزیکی فعالیت کمتری داشته و اغلب دارای نمرات بالای اضطراب و افسردگی میباشند. این امر میتواند منجر به انزوای اجتماعی آنها شده که به نوبه خود میتواند مشکلات فوق را دوچندان نماید (10، 11 و 12).

1-2-1-2) اتیولوژی COPD

مهمترین فاکتور ریسک برای COPD، مصرف دخانیان میباشد. 20-15 درصد افراد سیگاری و بیش از 50% افراد سیگاری مسن (بالاتر از 75 سال سن) مبتلا به COPD خواهند بود (13). بنابراین در این مورد به همان اندازه که سن افراد حساس میباشد، مصرف سیگار نیز از حساسیت ویژهای برخوردار است. همچنین قرار گرفتن در محیط توأم با مصرف دخانیات،  باعث افزایش ریسک COPD میگردد (14). علاوه بر دود سیگار، مشاغل توآم با دود و گرد و غبار و مواد شیمیایی، چه در محیط بسته و چه در محیط باز، باعث افزایش ریسک COPD میگردد (1).

یکی از عوامل ریسک ژنتیکی شناخته شده در ابتلا به بیماری COPD، فقدان α-1 antitrypsin میباشد. علاوه بر این ژن، ژنهای دیگری نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج مطالعات این ارتباطات ژنتیکی متناقض بوده بنابر این ژنهای دیگری تا به حال شناسایی نشده است (15). عفونتهای دستگاه تنفسی در دوران کودکی ممکن است منجر به تغییراتی در پاسخ و یا برونشکتازی راه هوایی گردد که این امر به نوبه خود میزان ریسک ابتلا به COPD را افزایش میدهد (16).



1-2-1-3) پاتولوژی COPD

تغییرات پاتولوژیکی در COPD در راههای هوایی پروگزیمال و پریفرال (محیطی)،  پارانشیم و عروق ریه قرار دارد (17). این تغییرات پاتولوژیک شامل التهاب مزمن همراه با افزایش در انواع مختلف سلولهای التهابی در بخش های مختلف ریه میباشد. به عنوان مثال، افزایش تعداد ماکروفاژها،  لنفوسیتهای CD8 +T و  لنفوسیتهای B، افزایش تعداد سلولهای جامی اپیتلیالی (epithelial goblet cell) متاپلازی سلولهای سنگفرشی و بزرگ شدن غدد سابمو کوزال در دیواره راه هوایی مرکزی دیده میشود (18)، در حالی که افزایش تعداد ماکروفاژها، لنفوسیتهای T،  لنفوسیتهای B و  ماست سلها در راههای هوایی پریفرال دیده میشود (19). علاوه بر این، به دلیل مصدومیت و بازسازی مکرر، تغییرات ساختاری در راه های هوایی رخ می دهد. این تغییرات ساختاری عبارتند از ضخیم شدن دیواره راه هوایی همراه با افزایش اجزای ماتریکس خارج سلولی (20) و توده عضلانی صاف (21 و 22)، فیبروز peribronchial و باریک شدن راه هوایی (17). 



1-2-1-4)پاتوژنسیس COPD

واکنش التهابی غیر طبیعی، نقش مهمی را در پاتوژنسیس COPD ایفا میکند. این واکنش می تواند به صدمه پروتئولیتیک به ماتریکس خارج سلولی، درگیر ساختن نوتروفیل ها و ماکروفاژها منجر شود. همچنین این واکنش باعث بروز آمفیزم میگردد (23 و 24). یکی دیگر از اجزای پاتوژنسیس بیماری، فعال شدن واکنش ایمنی سازگاری (adaptive immune response) در ریه است (17؛ 25-27). این واکنش  توسط سلولهای دندریتیک و همچنین لنفوسیتهای T و B تقویت میشود. در واقع، در توسعه COPD، چندین سری مکانیسم در 3 مرحله اتفاق میافتد (28). در مرحله 1، واکنش ایمنی به دود سیگار همراه با سلولهای دندریتیک نابالغ میباشد. در مرحله 2 سلولهای دندریتیک بالغ شده و به سلولهای T در غدد لنفاوی، آنتی ژن مهیا مینماید. در مرحله 3، التهاب ایمنی سازگاری منجر به نکروز و آپوپتوز سلولهای اندوتلیال شده که در نهایت منجر به تخریب سلولهای اپیتلیالی و ریه  میگردد. راهیابی از یک مرحله به مرحله بعدی، به افزایش عملکرد سلول های دندریتیک، استعداد ژنتیکی و نارسایی ایمنی بستگی دارد.  Polverino و همکارانش با بروز افزایش یافته فاکتور فعال سلول های B متعلق به خانواده فاکتور نکروز تومور (BAFF) در پریفرال ریه بیماران مبتلا به COPD مواجه شدند (29). از آنجا که این بروز در ماکروفاژها و فولیکولهای لنفاوی BAFF بالاست، ممکن است یک موقعیت میان پاسخ ایمنی و سازگاری در COPD را ایجاد کند. التهاب در ریه در تمام شاخههای تراکوبرانشیال یافت می شود. علاوه بر این، شواهد زیادی از التهاب سیستمیک مزمن در COPD وجود دارد (30). 



1-2-1-5) COPD و اثرات سیستمیکی

علاوه بر اثرات ریوی، COPD عوارض سیستمیک قابل توجهی را ایجاد میکند که در دستورالعمل GOLD گنجانیده شده است (1). تشخیص بیماری حاصل از اثرات سیستمیک COPD مشکل میباشد زیرا هیچ تعریف جامعی در این زمینه وجود ندارد. به عنوان یک تعریف کاربردی میتوان گفت که بیماریهایی که با  COPD ارتباط داشته و دارای ریسک فاکتور مشترک میباشند که اثرات سیستمیک، پیامدهای مستقیم خود بیماری با یک رابطه علت و معلول معین میگردد (33). با این وجود، اختلالاتی مانند پوکی استخوان در افراد مبتلا به COPD می تواند در اثر مشترک بودن ریسک فاکتور و یا در نتیجه یک  رابطه علت و معلولی سیستمیکی ایجاد گردد. علاوه بر این، مشارکت چند بیماری میتواند منجر به یک نتیجه سیستمیک در COPD گردد (شکل 1-1).



		



		شکل 1-1: ارتباط بین COPD، برآیند سیستمیکی و مشارکت بیماریها

Decramer and colleagues, Journal of Chronic Obstructive  Pulmonary Disease 2008;5:235-256





Mapel و همکاران اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی کلیه بیماران مبتلا به COPD  را در مکزیک مورد بررسی قرار دادند (34). COPD بر اساس نهمین ویرایش طبقه بندی بین المللی بانک اطلاعاتی[footnoteRef:3] (ICD-9) تعریف گردیده است که کد 491.x برای برونشیتهای مزمن، کد  492.x برای امفیزما و کد 496.x برای COPD ایدیوپاتیک در نظر گرفته شده است. آنها به طور به تعداد متوسط 7/3 بیماری همراه در بیماران مبتلا به COPD پیدا کردند که این مقدار در افراد شاهد 2 بود که اضطراب و افسردگی (35 و 36)، سندرم متابولیک (37)، بیماری قلبی (34)، کاهش توده عضلانی (38)، تصلب شراین (39) و اوستوپوروز (40) از جمله این بیماریها است. شش بیماری همراه که  89% از فراوانی بیماریهای همراه را به خود اختصاص داده بود عبارت بودند از: فشار خون بالا، اختلالات لیپوپروتئینها، دیابت، بیماریهای قلبی عروقی، بیماری قلبی مزمن و اوستوپوروز (41). [3:  . International Classification of Diseases Ninth revision] 


بیماریهای همراه مانند بیماری قلبی عروقی، افسردگی، اوستوپوروز و سرطان ریه، تأثیر COPD را افزایش میدهد. میزان مرگ و میر مبتلایان COPD با این بیماریهای همراه بالا است (8). در واقع وجود بیماری COPD توأم با یک یا چند بیماری همراه ، نسبت مرگ و میر را افزایش میدهد (42). ارتباط بین بیماریهای همراه یا سیستمیک و COPD پیچیده بوده و هنوز به طور کامل مشخص نشده است. بنابر این نمیتوان پیش بینی کرد که کدام زیر گروه از بیماران مبتلا به COPD، مبتلا به یک یا چند بیماری همراه خواهند شد.

در این تحقیق تأثیر و رابطه بیماری COPD با اوستوپوروز مورد مطالعه قرار گرفته است.

1-2-2) اوستوپوروز

1-2-2-1) تعریف پوکی استخوان

پوکی استخوان یک بیماری سیستمیک اسکلتی با کاهش تراکم مواد معدنی استخوان (BMD) یا تخریب ساختار میکروسکوپی استخوان(microarchitecture) است که  موجب افزایش شکنندگی استخوان میشود (45). 

استاندارد طلایی برای تشخیص پوکی استخوان، جذب سنجی انرژی دوگانه (dual energy absorptiometry, DXA)  است (45). با استفاده از این روش میزان مواد معدنی در منطقه اسکن شده استخوان بر حسب گرم اندازه گیری میشود سپس این مقدار به مساحت اسکن شده بر حسب سانتی متر مربع تقسیم شده که به عدد حاصل تراکم مواد معدنی استخوان (bone mineral density, BMD ) گفته میشود. نمره BMD بیماران به صورت نمره T (T score) نشان داده میشود. نمره T از نسبت اختلاف میانگین BMD بیماران و BMD جمعیت جوان (شاهد) به انحراف معیار BMD جمعیت جوان بدست میآید (رابطه 1). نمره BMD به صورت نمره Z (Z score) نیز بیان میشود که نتایج افراد را با جمعیتی که از لحاظ سنی، جنس و نژاد یکسان میباشند (رابطه 2)، مقایسه میکنند (45). 



		رابطه (1)

		متوسط BMD افراد جوان- BMD اندازه گیری شده

		= نمره T



		

		انحراف معیار BMD افراد جوان

		









		رابطه (2)

		متوسط BMD افراد همسن- BMD اندازه گیری شده

		= نمره Z



		

		انحراف معیار BMD افراد همسن

		







تعریف پوکی استخوان WHO بر اساس نمره T میباشد (جدول 1-1) (45). BMD در قسمتهای مختلف اسکلتی اندازه گیری میشود و در این بین بررسی در ناحیه لگن، فقرات کمری و کل بدن بیشترین کاربرد را دارد. اندازه گیری  BMD بهترین فاکتور پیش بینی کننده احتمالی شکستگی استخوان در همان محل است (46). توصیه WHO ، اندازه گیری BMD در لگن میباشد (45)، در حالی که توصیه جامعه بین المللی دانسیتومتری کلینیکی بر اندازه گیری BMD در فقرات کمری و لگن به طور توأم میباشد. تشخیص پوکی استخوان بر اساس حداقل نمره T در تمام قسمتهای اسکلتی اندازه گیری شده خواهد بود (47). در مورد اسکن DXA، کل بدن برای اوستوپوروز و استئوپنی باید مقادیر حاصله بر اساس معیار  Boyanov  جهت افزایش حساسیت و ویژگی آزمون طبقه بندی گردد (جدول 1-2) (48). 



		جدول 1-1: طبقه بندی BMD بر اساس WHO



		طبقه

		شرح

		نمره T



		نرمال

		مقدار BMD به اندازه یک انحراف معیار بالاتر یا پایین تر از میانگین (شاهد)

		نمره T  ≤ 1-



		استئوپنی

		مقدار BMD به اندازه یک انحراف معیار بالاتر یا 5/2 انحراف معیار پایین تر از میانگین(شاهد)

		5/2-> نمره T> 1-



		اوستوپوروز

		مقدار BMD به اندازه 5/2 انحراف معیار یا بالاتر از میانگین(شاهد)

		5/2- ≥  نمره T



		اوستوپوروز  شدید

		مقدار BMD به اندازه 5/2 انحراف معیار یا بالاتر از میانگین (شاهد) همراه با یک یا چند مورد شکستگی 

		5/2- ≥  نمره T







		جدول 1-2: طبقه بندی BMD  کل بدن بر اساس  Boyanov



		نرمال

		نمره T >9/0-



		استئوپنی

		35/2 - > نمره T >9/0-



		اوستوپوروز

		35/2 - > نمره T 





                      Boyanov, Br J Radiol 2008; 81(968):637-642      



لازم به ذکر است که اسکن DXA، تنها BMD را اندازه گیری میکند، با این حال، بر اساس مطالعات انجام شده، اوستوپوروز نه تنها بر اساس کاهش BMD تعیین میشود بلکه بر اساس تخریب ساختار میکروسکوپی استخوان نیز مشخص میشود. این مورد توسط اسکن DXA قابل بررسی و اندازه گیری نمیباشد. شکستگیهای ظریف نتیجه اوستوپوروز است که میتواند در اثر کاهش BMD، تخریب ساختار میکروسکوپی استخوان و یا هر دو باشد. 

یک راه غیر مستقیم برای ارزیابی تخریب ساختار میکروسکوپی استخوان عبارتست از سابقه شکستگی مهره بدون ترومای قوی در گذشته است. ناهنجاریهای مهره ها را می توان بر اساس تصاویر  اشعه X فقرات کمری با استفاده از روش مورفومتریک Genant  (49) ارزیابی نمود. در این روش ارتفاع قدامی، میانی و خلفی مهره اندازه گیری می شود. این اندازهها با یکدیگر و با مهره بالایی و پایینی مقایسه میشود. شکستگیها را می توان بدین شرح درجه بندی نمود: درجه 1 (20-25٪ کاهش در ارتفاع قدامی ، میانی و  یا خلفی مهره و  کاهش 10-20٪ محیط فقرات کمری)، درجه 2 (25-40٪ کاهش در ارتفاع و 20-40٪ کاهش در محیط فقرات کمری) و درجه 3 (≥ 40٪ کاهش در ارتفاع). علاوه بر این، شکستگی را میتوان با توجه به شکل آنها طبقه بندی می شود : wedge (کاهش ارتفاع قدامی مهره)، biconcave (کاهش در ارتفاع میانی مهرهها) و  crush (کاهش در ارتفاع خلفی مهرهها) (شکل 1-2): 



		



		شکل 1-2: طبقه بندی شکستگی مهره





بر اساس گزارش WHO، 75 میلیون انسان اروپایی، ژاپنی و آمریکایی مبتلا به اوستوپوروز میباشند (45). ریسک مدت زمان زندگی (lifetime risk) برای شکستگی اوستوپوروز، 40% تخمین زده شده است که این مقدار مشابه بیماریهای قلبی عروقی است (45).  علاوه بر این، اوستوپوروز باعث کاهش قد، درد پشت و کاهش کیفیت زندگی میشود (45). همچنین، مرگ و میر پس از شکستگی افزایش مییابد به عنوان مثال ریسک مرگ در اولین هفته بعد از شکستگی بیش از ده برابر افزایش مییابد (53).



1-2-2-2) اتیولوژی اوستوپوروز

ریسک اوستوپوروز و شکستگیهای ناشی از آن با افزایش سن، شاخص توده بدنی کم، سابقه شکستگی قبل از 50 سالگی، سابقه شکستگی در پدر و مادر با یک شکستگی، سیگار کشیدن، مصرف بیشتر از 3 واحد الکل در روز، عدم تحرک، استفاده از کورتون و آرتریت روماتوئید افزایش مییابد (45). 



1-2-2-3)پاتولوژی اوستوپوروز

استخوان به طور مداوم در حال بازسازی است. این بازسازی از روی سطح استخوان آغاز می شود، سلولهای آستر (ماتریکس) به سایتوکاین های موضعی و سیستمیک و هورمونها واکنش نشان میدهند. بازسازی استخوان نتیجه عمل هماهنگ بازجذب استخوان توسط استئوکلاست ها و تشکیل استخوان توسط استئوبلاستها است.  تمایز استئوکلاست در اثر متقابل با سلولهای استئوبلاست انجام میگیرد. در این تعامل، گیرنده فاکتور هستهای کاپا B (RANK) توسط اتصالات استئوکلاستهای متصل به لیگاند تحریک شده (RANKL) فعال میشود (شکل1-3). باند RANK- RANKL باعث تمایز و فعالیت استئوکلاستها میشود. در مراحل اولیه از مسیر انتقال سیگنال ناشی از RANK ،  عوامل همراه با گیرنده عامل نکروز تومور (TRAF) نقش مهمی را ایفا میکنند. پروتئین TRAF ممکن است با انتقال سیگنال RANK به اهداف پایین دست (از جمله فاکتور هسته ای کاپا B) عمل کنند. استئوبلاستهاosteoprotegerin   (OPG) ترشح میکند که به RANKL متصل شده در نتیجه از اتصال RANK -RANKL جلوگیری میکند (55). بنابراین، OPG به عنوان یک گیرنده طعمه طبیعی عمل می کند. در واقع، OPG مانع از دست رفتن استخوان در اوستوپوروز پس از یائسگی میشود. پیامهای منشاء گرفته از Wnt نقش مهمی در تشکیل استخوان توسط استئوبلاستهای فعال ایفا میکند (56 و 57). در صورت افزایش بازسازی استخوان، خطر ابتلا به شکستگی با توجه به عوامل متعددی افزایش مییابد. در ابتدا، استحکام استخوان کاهش می یابد زیرا با استخوان با تراکم کمتر و تازه، جایگزین میگردد (58). ثانیا، شکنندگی استخوان به دلیل بلوغ ناقص کلاژن به عنوان یک عامل ایجاد ارتباط متقابل بین فیبرهای کلاژن مجاور، افزایش مییابد (59). در نهایت، قسمت تحلیل یافته به طور موقت لخت باقی می ماند، و بدین وسیله استخوان مستعد صدمات ریز (microdamage) میگردد. کمبود کلسیم و ویتامین D باعث افزایش بازسازی استخوان در اثر هیپرپاراتیروئیدیسم (hyperparathyroidism) ثانویه میگردد (شکل1-3).

		



		شکل 1-3: مکانسیم پاتوزنسیس اوستوپوروز 







Lehouck and colleagues, Chest 2011;139(3):648-657

1-2-2-4) اوستوپوروز و سایر بیماریهای مزمن

شیوع اوستوپوروز در بیماریهای التهابی روده، سارکوئیدوز و COPD، بالا است (62-60). ارتباط مشترک در این بیماریها ممکن است التهاب سیستمیک باشد. در واقع، بیماری های التهابی مزمن منجر به تولید سایتوکاین میگردد که باعث تحریک تغییر و تبدیل استخوان میشود (63). این افزایش تغییر و تبدیل استخوان ممکن است شکنندگی استخوان را افزایش داده که این مورد با افزایش ریسک شکستگی استخوان در ارتباط خواهد بود (59).

 Bon و همکارانش دریافتند که ارتباط معنی داری بین  C-telopeptides از کلاژن تیپ یک (یک نشانگر از تحلیل استخوان) و اینترلوکین 4 (IL-4) و فاکتور α نکروز تومور (TNF-α) در بیماران مبتلا به  COPD وجود دارد (64). علاوه بر این، آنها یک ارتباط معنی داری بین N-terminal procollagen propeptide (نشانگر تشکیل استخوان) و هر دو IL-4 و TNF-α پیدا کردند. یکی دیگر از ارتباطها می تواند عدم فعالیت بدنی به علت بیماری زمینهای باشد که به نوبه خود ریسک BMD پایینتر را افزایش میدهد. توضیح دیگر این که اوستوپوروز دارای همان عوامل ریسک میباشد که در سایر بیماریهای مزمن مانند سیگار کشیدن یافت میشود (1 و 45). به هر حال، پاتوژنز اوستوپوروز در بیماری های مزمن پیچیده است و به طور کامل شناخته شده نیست.



1-2-2-5)نگاهی به شيوع بيماری پوکی استخوان در دنيا و ايران

تحقيق منتشر شده در نشريه سازمان بهداشت جهانی می گويد حدود 40 درصد زنان و 10 درصد مردان در طول زندگی خود با خطر ابتلا به پوکی استخوان مواجهند. طبق پيش بينی سازمان بهداشت جهانی، اين بيماری در سرتاسر دنيا در حال افزايش است، اين در حالی است که تا 20 سال پيش ناديده گرفته می شد که بعلت نداشتن راهی برای اندازه گيری دانسيته استخوان و درمان بيماری بود. آمارها می گويند در ايران در طول يک سال، شاهد از دست دادن 36 هزار و 761 سال از عمر کل جامعه به علت اين بيماری هستيم. اطلاعات در مورد شيوع پوکی استخوان در مناطق مختلف دنيا هنوز محدود است، به خصوص در کشورهای در حال توسعه ، آمار دقيقی وجود ندارد. شيوع اين بيماری از کشوری به کشور ديگر يا حتی در مناطق مختل داخل يک کشور متفاوت است و بستگی به نژاد، وضعيت تغذيه ، فعاليت بدنی، سبک زندگی، بيماری ها و مصرف داروها و سابقه ابتلا در خانواده به اين بيماری و مصرف دخانيات دارد. با اين حال، بعضی مطالعات در سطح محدود انجام شده است که  می تواند تا حدودی وضعيت کشور ما را در مقايسه با کشورهای ديگر روشن کند. مطابق آمار موجود، متوسط تراکم استخوان افراد سالم کشور ما در مقايسه با افراد ژاپنی حدود سه و نه دهم   درصد بالاتر و چهارو شش دهم   از آمريکا کمتر است. اين در حالی است که آمارها در کشور آمريکا نشان می دهد حدود  55 درصد  آمریکایی ها  به خصوص زنان ، در معرض خطر شکستگی و پوکی  استخوان هستندخطر شکستگی و پوکی استخوان هستند و حدود 8 ميليون زن و 2 ميليون مرد در آمريکا پوکی استخوان دارند (76).

مطالعه ای که چندی پيش توسط وزارت بهداشت ایران انجام شده نشان ميدهد 47 درصد زنان و 44 درصد مردان بالای 50 سال در ايران دچار کمبود تراکم استخوان هستند وچهار و شش دهم درصد  افراد 20 تا 70 سال در ايران به پوکی استخوان در فقرات کمری مبتلا هستند. همچنين از هر 4 زن ايرانی بالای 50 سال، يک نفر به پوکی استخوان مبتلاست. اين در حالی است که آمارهای جهانی، فاصله معنی داری با آمار کشور ما دارد. در سرتاسر دنيا از هر 3 زن، يک زن  و از هر 5 مرد يک مرد بالای 50 سال دچار پوکی استخوان هستند (76).

مطالعه ديگری در ايران نشان داده است نيمی از زنان بالای 45 سال و 90درصد زنان بالای 75 سال در ايران به پوکی استخوان مبتلا هستند. ميزان پوکی استخوان در زنان، 4 برابر مردان ذکر شده است و شکستگی ناشی از آن در زنان، تقریبا" دو برابر مردان شايع است. البته از 75 سالگی به بعد، پوکی استخوان در زنان و مردان به يک اندازه شايع است ولی اين بيماری ، اغلب بيماری زنان شناخته می شود. زنانی که زودتر دچار عادت ماهانه و ديرتر يائسه شوند، احتمال بروز بيماری در آنها کمتر است. تحقيق منتشر شده در نشريه سازمان بهداشت جهانی می گويد حدود 40 درصد زنان و 10 درصد مردان در طول زندگی خود با خطر ابتلا به اين بيماری مواجهند (76).

آمارها در ايران می گويند 50درصدافراد مبتلا به پوکی استخوان شکستگی ران داشته اند که پس از اين اتفاق، 20درصد از نظر زندگی وابسته به ديگران شدند و 20درصد ديگر زندگی شان به خطر افتاد. طبق اين آمار، در يک سال، 5 هزار شکستگی در استخوان ران در زنان و500 مورد شکستگی در فقرات کمری و 2 هزار شکستگی در ناحيه مچ اتفاق   می افتد. اين در حالی است که مطابق آمار سال 2003 در آمريکا هر ساله حدود یک و نیم  ميليون نفر  يعنی 4 نفر از هر 10 زن دچار شکستگی استخوان شده و حدود 20درصد در سال فوت می کنند. در آمريکا، موارد شکستگی ناشی از پوکی استخوان از بيماری هايی مثل سرطان و بيماری قلبی در افراد بالای 65 سال شايع تر است. در آمريکای شمالی ، اروپا، اقيانوسيه، استراليا و نيوزيلند عمدتا" شکستگی در مفصل ران شايع است (76).



1-2-2-6) ارتباط اوستوپوروز و COPD 

شیوع اوستوپوروز در بیماران مبتلا به COPD 2 تا 5 برابر بیش از افراد فاقد  COPD تخمین زده شده است (39 و 60). پیش از این، افزایش شیوع پوکی استخوان در مبتلایان COPD، به استفاده از کورتیکواستروئیدها نسبت داده میشد (67-65).  همچنین شیوع اوستوپوروز در بیماران مبتلا COPD بالا بوده که نشان دهنده یک مکانیزم پیچیده تر زمینه ای است. همبستگی بالاتری بین اوستوپوروز و COPD  در ترکیب بدنی پایین و شدت بیماری وجود دارد (72-69). در اکثر مطالعات انجام شده، از اسکن DXA برای ارزیابی اوستوپوروز استفاده شده است که اکثر مطالعات انجام شده در این زمینه مقطعی است. اخیراً  Hancock  و همکارانش دریافتند که ارتباط معنی داری بین ژن ADAM-19 و FEV1/FVC وجود دارد (73). پیش از این، رابطه بین تراکم معدنی استخوان و ژن ADAM-19 یافت شده بود (74). بنابراین، ژن ADAM-19 می تواند مسئول COPD و اوستوپوروز باشد. با این حال، هنوز هم به اطلاعات زیادی در مورد ارتباط پوکی استخوان و COPD نیاز است.

پیشگیری از شکستگیهای مرتبط با اوستوپوروز و به خصوص شکستگی مهره در بیماران مبتلا به COPD بسیار مهم میباشد که گویای این حقیقت است که ریسک شکستگی لگن در بیماران مبتلا به COPD نسبت به افراد سالم بالاتر است (77-75). علاوه بر این، شکستگی مهره ممکن است در اثرکاهش نیروی مقاومت مهرهها باشد. بنابراین، درمان اولیه اوستوپوروز، معقول و منطقی به نظر میرسد. این درمان باید شامل تغییر شیوه زندگی (به عنوان مثال کنترل وزن بدن با تحرک فیزیکی زیاد و ورزش، ترک سیگار و استفاده از محصولات لبنی) و درمان دارویی شود (45). 
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فصل دوم: مروری بر مطالعات



Lqbal ==   و همکاران (1999) در یک بررسی نشان دادند که مصرف مزمن اسپری کورتون، اثر محافظتی ارجحی روی دانسیته استخوان نسبت به کورتون خوراکی ندارد (77).

Charlene ==   و همکاران (2000) در یک مطالعه مقطعی، به بررسی ارتباط بین استفاده از استروئید و شکستگی مهره در 312 مرد با 50 سال سن مبتلا به COPD پرداختند. افراد بر  اساس استفاده از کورتیکواستروئید مورد ارزیابی قرار گرفته و گروه بندی شدند: افرادی که هرگز استروئید مصرف نمیکردند (NSU) به تعداد 117 نفر، افراد با مصرف استیروئید استنشاقی (ISU) به تعداد 70 نفر و مصرف کننده های استیروئید سیستمیک (SSU) به تعداد 125 نفر. شیوع شکستگی یک یا چند مهره، 7/48 درصد  در گروه NSU، 1/57 درصد در گروه ISU، و 3/63 درصد در گروه SSU بدست آمد. در مقایسه با NSU، SSU با شکستگی یک یا بیش از یک مهره عبارتند بودند از (OR) برابر 8/1 ( 95٪ CI، 08/1 تا 07/3). این رابطه عمدتاً به دلیل ارتباط قوی بین استفاده مداوم استروئید سیستمیک و شکستگی مهره بود. علاوه بر این، به احتمال قوی شکستگی در SSU زیاد و شدیدتر باشد. در مقایسه با NSU، ارتباط ضعیفی بین استفاده از استروئید استنشاقی و شکستگی مهره وجود داشت. نتایج نشان داد که شکستگی مهره در مردان مسن مبتلا به COPD عمومیت دارد.  احتمال این شکستگی ها در آن دسته از مردانی که استفاده مداوم از استروئیدهای سیستمیک دارند، شدیدتر است (78).

Katsura ==  و Kida  (2002) در یک مطالعه مقطعی، بیماران مبتلا به بیماری مزمن ریوی که تحت درمان باکورتون به صورت خوراکی یا استنشاقی بودند و نیز بیمارانی که اصلاً روی درمان کورتون نبودند مورد بررسی قرار دادند. نتایج بررسی نشان داد که شیوع استئوپوروز در بیماران مزمن ریوی 5 برابر بیشتر از افراد غیرمبتلا به بیماریهای ریوی در همان کلنیک بود. البته بیمارانی که کورتون دریافت نمیکردند، ریسک 4 برابری داشتند (79). 

Naghshin ==  و همکاران (2004)  مطالعهای را به منظور مقایسه اوستوپوروز در بین مردهای سیگاری مبتلا به COPD و مردهای سیگاری فاقد COPD انجام دادند.  این مطالعه از نوع موردی شاهدی بوده که در بخش بیماری های ریوی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) اجرا گردید. در این مطالعه 100 نفر داوطلب که حداقل مصرف سیگار آنها page year  20  بود، انتخاب شدند که از نظر سنی تقریباً با هم یکسان بودند. این افراد به دو گروه 50 نفری تقسیم شدند. گروه اول افراد مبتلا به COPD بر اساس آزمایش اسپیرومتری و گروه دوم  شاهد بوده که فاقد COPD بودند.  از همه افراد سنجش تراکم توده استخوان (BMD)  به روش DEXA و تست عملکرد ریوی (PFT) به عمل آمد. تجزیه و تحلیل آماری دادهها با استفاده از تجزیه و تحلیل های آماری توصیفی،  آزمون تی و مربع کای انجام شد. فراوانی پوکی استخوان در گروه  بیمار و گروه شاهد به ترتیب  52٪ (26 نفر) و 8٪ (4 نفر)  بود. مقدار متوسط نمره T تراکم استخوان فقرات کمری در گروه بیمار و شاهد  به ترتیب 15/1- و 62/0 (p <0.0001) بود. مقدار متوسط  نمره T  تراکم استخوان ران در گروه بیمار58/2-  و 49/0- در گروه شاهد بود (p <0.0001). ارتباط آماری معنی دار بین وجود پوکی استخوان با شدت و طول مدت ابتلا به(p <0.0001)   COPD وجود داشت. با این حال، BMD  با شاخص توده بدن (BMI)، سن و میزان مصرف سیگار همبستگی معنی داری نداشت. احتمال ابتلا به پوکی استخوان در بیماران مبتلا به COPD، 5/12 برابر بیشتر از گروه شاهد بود (OR: 12.46, CI 95% = 3.9 – 39.85). این مطالعه تأیید میکند که  COPDیکی از فاکتورهای ریسک در اوستوپوروز است. عوامل زیادی مانند عدم تحرک، اسیدوز تنفسی مزمن و استفاده از گلوکوکورتیکوئیدها در این امر میتواند مؤثر باشند. بنابراین، پیشگیری از پوکی استخوان باید به عنوان بخشی از مراقبت های پزشکی در افراد مبتلا به COPD باشد (80). 

Casado ==  و همکاران (2005)  شیوع اوستوپوروز را در مردان مبتلا به COPD را مورد بررسی قرار دادند. همچنین در این تحقیق کارآیی روش phalangeal densitometry (AccuDEXA)  در غربالگری اوستوپوروز بیماران مورد ارزیابی قرار گرفت. این مطالعه از نوع مقطعی-توصیفی بود. تشخیص اوستوپوروز بر اساس روش متداول DEXA (lumbar spine and total hip) و معیار WHO انجام شد. در تعیین بهترین نقطه غربالگری از منحنی ROC استفاده شد. در این تحقیق، 150 بیمار مرد مبتلا به COPD وارد آزمایش شدند. میانگین سنی آنها 3±67 سال بود. شیوع اوستوپوروز بر اساس DEXA، 34 درصد بود. میزان BMD در مفاصل به طور معنی داری با مقدار BMD در  ناحیه فقرات کمری کمری و لگن رابطه داشت (6/0r=). حساسیت و ویژگی روش AccuDEXA در تعیین اوستوپوروز به ترتیب 29 درصد و 85 درصد بود. بهترین نقطه برشی برای AccuDEXA ، نمره T 8/0- بود (حساسیت 85%، ویژگی 63%، ارزش اخباری مثبت 56% و ارزش اخباری منفی 89%). در این بیماران درمان با گلوکوکورتیکوئید و شدت COPD با ابتلا به اوستوپوروز همبستگی معنی دار نشان داد (به ترتیب 005/0 p= و 023/0p=). نتایج این تحقیق نشان داد که شیوع اوستوپوروز در بیماران مبتلا به  COPD بالا است. چنین به نظر میرسد که درمان با گلوکوکورتیکوئید و شدت COPD با همدیگر ارتباط دارند. همچنین روش AccuDEXA در غربالگری اوستوپوروز در بیماران مبتلا به COPD میتواند مفیدتر از DEXA در کاهش حداقل نصف  انجام عملیات باشد (81).

== موسوی و همکاران (1384) مطالعهای را با هدف تعيين شيوع بيماري پوكي استخوان در بيماران مرد مبتلا به بيماري انسدادي مزمن ريه انجام دادند. این مطالعه حاضر به صورت توصيفي  مقطعي در مورد 30 مرد مبتلا به بيماري انسدادي مزمن ريه كه بيماري آنها توسط تست اسپيرومتري اثبات شده بود، طي 6 ماه انجام شد. اين بيماران در بيمارستان پذيرش شده بودند. متغيرهاي اين مطالعه شامل جنس، استعمال سيگار، ميزان تحرك و فعاليت، استفاده از گلوكوكورتيكوييد خوراكي و استنشاقي و شاخص توده بدني بود.  تراكم توده استخواني در مهره هاي كمري و گردن استخوان ران با روش دگزا (Dual Energy X-ray Absorptiometry=DEXA) اندازه گرفته شد. در اين مطالعه ، 30 مرد مبتلا به بيماري انسدادي مزمن ريه بررسي شدند كه ميانگين سني آنها 02/66 سال بود. شيوع پوكي استخوان در اين بيماران 3/83 درصد بود. در اين بررسي، رابطه پوكي استخوان در گردن استخوان ران با مصرف گلوكوكورتيكوييد خوراكي اثبات شد . همچنين رابطه پوكي استخوان در ستون مهره ها و شاخص توده بدني بدست آمد. آنها نتیجه گرفتند که بيماران با بيماري انسدادي مزمن ريه ، يك گروه پرخطر براي بيماري پوكي استخوان ميباشند. بنابراين غربالگري سنجش تراكم استخوان براي ارزيابي آنها لازم است (82).

Kjensli ==  و همکاران (2006)در یک مطالعه مقطعی که روی 88 بیمار مبتلا به COPD در کشور نروژ انجام دادند، نشان دادند که دانسیته استخوانی در بیماران مبتلا به COPD پایین است و میزان افت آن با افزایش شدت بیماری افزایش مییابد و حتی بعد از تطبیق دادن سایر فاکتورهای مداخلهگر در پوکی استخوان در بیماران مبتلا به Stage 4 Gold در مقایسه با گروه Stage 2 Gold و Stage 3 Gold دانسیته استخوانی مهرههای کمری پایینتر است (83).

Jorgensen ==  و همکاران (2007) در یک مطالعه مقطعی، شیوع پوکی استخوان را در بیماران مبتلا به بیماری انسداد ریوی مزمن که به وسیله گلکوکورتیکوئید (glucocorticoid) تحت درمان بودند، مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق بیماران با محدودیت شدید تنفسی که دارای FEV1 کمتر از L 3/1 و  FEV1% pred آنها از 3/17% تا 3/45%  (3/7%±4/31%) بودند از طریق پست دعوت به همکاری شدند. بیماران دارای سن بین 50 تا 70 سال بودند. قبل از انجام آزمایش آندسته از بیمارانی که به علل مختلف دیگری، دارای پوکی استخوان بودند، از مطالعه حذف گردیدند. در شروع مطالعه، آزمایشات  اسپیرومتری، تصویر برداری اشعه ایکس از فقرات کمری (جهت بررسی وجود شکستگی در مهرهها)، و تراکم استخوان فقرات کمری کمری و مفصل ران از بیماران به عمل آمد. از 118 مریض بررسی شده فقط 62 نفر (46 زن و 16 مرد) دارای شرایط ورود به آزمایش بودند. تمام افراد دارای علائم COPD مانند تنگی نفس، سرفه، محدودیت در فعالیت های بدنی و غیره بودند. متوسط   FEV1 برابر L 9/0 (با انحراف معیار 43/0)  و میانگین FEV1% pred آنها 6/32 درصد (با انحراف معیار 1/14درصد) بود. همه به اندازه کافی مصرف روزانه کلسیم و ویتامین D داشتند. در 15 بیمار، اشعه X شکستگی های فشرده شده اولیه غیر قابل تشخیص را نشان داد. اندازه گیری تراکم استخوان در 22 بیمار اوستوپوروز و در 16 بیمار استئوپنی  نشان داد. در مجموع، 26 نفر از بیماران COPD دارای اوستوپوروز بودند که به وسیله هر دو روش تعیین تراکم استخوان و تصویر برداری اشعه ایکس مورد تأیید قرار گرفتند. بنابراین 68 درصد از شرکت کنندگان استئوپروز یا استئوپنی داشتند، اما استفاده از گلوکوکورتیکوئید به تنهایی نمی تواند افزایش شیوع پوکی استخوان را توضیح دهد (84).

Wieze ==  و همکاران (2007) 115 بیمار مبتلا به COPD در یک مطالعه مقطعی از نظر شاخص توده بدن (BMI) مورد ارزیابی قرار داده و نشان دادند که بیماران دارای شاخص توده بدنی پایین، 7/4 برابر بیشتر از سایر بیماران مبتلا به COPD  که شاخص توده بدنی  طبیعی دارند مبتلا به پوکی استخوان میشوند (85).

Bolton ==  و همکاران (2008) نشان دادند که حتی در بیماران با COPD خفیف نیز درجاتی از استئوپوروز وجود دارد و در بیمارانی که BMI پایینتری دارند ریسک بالاتری برای استئوپوروز دارند (86).

Graat  و همکاران (2009) در یک مطالعه مقطعی که روی 554 بیمار مبتلا به COPD انجام شد %21 بیماران مبتلا، استئوپوروز و %41 درصد آنها استئوپنی داشتند و %82 آنها هیچگونه درمانی جهت دانسیته استخوانی دریافت نمیکردند (87).

== در مطالعه Graat و همکاران (2009) شیوع استئوپوروز را 9 تا 69 درصد، استئوپنی را 27 تا 62 درصد بیماران COPD گزارش شده است (88).

Nuti ==  و همکاران (2009) مطالعهای را با هدف بررسی شیوع شکستگیهای فقرات کمری و بررسی عوامل اصلی آن در بیماران مبتلا به COPD انجام دادند. در این تحقیق  3030 بیمار ( 1778 نفر مرد و 1262 زن) مبتلا به COPD و سن بالاتر از 50 سال مورد بررسی قرار گرفتند. در این تحقیق شدت COPD، وجود شکستگی های فقرات کمری در قفسه سینه جانبی به روش تصویر برداری اشعه ایکس و وضعیت استخوان با استفاده از یک دستگاه اولتراسونیک کمی (QUS) مورد ارزیابی قرار گرفت. در مردان، ارتباط قوی بین شدت COPD و شکستگی وجود داشت (p <0.001)، برعکس در زنان ارتباط بین شدت COPD و شکستگی کمتر (p = 0.049) بود. در مردان، اما نه در زنان، درمان گلوکوکورتیکوئید به میزان قابل توجهی با شکستگی مهره ارتباط داشت. بیماران با ریسک بالا یا متوسط پوکی استخوان، یک افزایش خطر شکستگی مهره را نشان دادند. تجزیه و تحلیل رگرسیون لجستیک نشان داد که شدت COPD و درمان گلوکوکورتیکوئید با  هر دو روش  استنشاقی و خوراکی باعث افزایش خطر شکستگی مهره میگردد. نتایج این آزمایش نشان میدهد که در بیماران مبتلا به COPD، خطر شکستگی فقرات کمری به مقدار زیادی با شدت بیماری ارتباط دارد. استفاده از گلوکوکورتیکوئیدها و کاهش QUS در calcaneous از جمله عوامل افزایش ریسک میباشند (89). 

Vondracek ==   و همکاران (2009) مطالعهای را با هدف تعیین ارتباط بین تومور نکروز فاکتور آلفا adipokines (TNF-α)، لپتین، آدیپونکتین و resistin، ترکیب بدن، و BMD در مردان مبتلا به COPD شدید انجام دادند.  این مطالعه به صورت مقطعی در مردان مبتلا به COPD شدید که به مرکز COPD بیمارستان دانشگاه کلرادو مراجعه کرده بودند، انجام شد. تراکم استخوان و پارامترهای ترکیب بدن به روش دگزا اندازه گیری شد. 23 بیمار با متوسط سن 66 سال و FEV1 32درصد مورد ارزیابی قرار گرفتند. در تجزیه و تحلیل دو متغیره، ارتباط بین TNF-α و BMD وجود نداشت. پارامترهای ترکیب بدن و غلظت سرم لپتین و آدیپونکتین به طور معنی داری با تراکم استخوان لگن و فقرات کمری ارتباط داشت. با این حال، با تجزیه و تحلیل همبستگی جزئی، کل توده بدن مستقل از کل BMD لگن بوده و 50 درصد از تغییرات را نشان داد. در مجموع، 18 نفر از 23 نفر (78٪) دارای تراکم استخوان پایین تر از متوسط T-score بودند و 9 نفر (39٪) دارای اوستوپوروز بودند.  مردان مبتلا به پوکی استخوان دارای پارامترهای پایینتر ترکیب بدنی، میانگین غلظت لپتین سرم پایین، و اختلال بیشتری در اندازه گیری عملکرد ریه در مقایسه با مردان بدون پوکی استخوان بودند. آنها نتیجه گرفتند که اثر adipokines در BMD مستقل از توده بدن نیست. با این حال، مطالعات بیشتری برای بررسی ارتباط بین adipokines، وزن بدن، و BMD در بیماران مبتلا به COPD مورد نیاز است (90).

Shepherd ==    و همکاران (2010) مطالعهای را با عنوان تعیین ریسک پوکی استخوان در ستون مهرههای مردان و اعتبار سنجی تخمین نمره ریسک پوکی استخوان مردان انجام دادند. در این تحقیق  تخمین نمره ریسک استئوپروز مردها (The Male Osteoporosis Risk Estimation Score, MORES)، که یک ابزار پیش بینی بالینی است که متغیرهایی چون سن، وزن، و سابقه بیماری مزمن انسدادی ریه استفاده مینماید. هدف از این مطالعه ارزیابی اثر MORES برای شناسایی مردان در خطر ابتلا به پوکی استخوان مهرهها بود. دادههای جمعیت مورد بررسی در این تحقیق از National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES, 1999–2004) برای تعیین روایی MORES جهت تعیین ریسک پوکی استخوان در مهرهها استفاده شد. مقادیر MORES با مقادیر تراکم ستون مهره ها (vertebral done densitometry) برای مردان 50 ساله و مسن تر مورد مقایسه قرار گرفت. میزان حساسیت آن 582/0 (95٪ CI، 694/0-460/0) و ویژگی آن 652/0 (95٪ CI، 767/0-627/0) بود. در مقایسه غربالگری DXA در مردان 50 ساله، تعداد مورد نیاز به غربالگری (NNS) برای جلوگیری از حداقل یک مورد شکستگی فقرات کمری در مقایسه با MORES از تعداد 9418 به 3641 کاهش یافت. در مردان 70 ساله، MORES  مقدار NNS از  4987 به 3583 کاهش داد. آنها نتیجه گرفتند که MORES میتواند به عنوان یک ابزار بالینی مناسب  برای شناسایی و غربالگری مردان در خطر ابتلا به پوکی استخوان کمری مورد استفاده قرار گیرد (91).

Verboom == و همکاران (2010) مطالعهای را با هدف بررسی همبستگی اوستوپوروز با COPD انجام دادند. در این تحقیق شیوع دارو درمانی، شکل استخوان غیر عادی و تعیین کلینیکی اوستوپوروز در بیماران COPD مورد آزمایش قرار گرفت. در این تحقیق مقطعی، تعداد 554 بیمار مبتلا به COPD وارد آزمایش شدند. سوابق پزشکی، داروهای مصرفی، مصرف دخانیات، فعالیت ریوی، سنجش تراکم استخوان، وضعیت جسمانی و سایر خصوصیات کلینیکی افراد قبل از ورود به آزمایش ارزیابی گردید. جهت تعیین همبستگی صفات مورد بررسی با اوستوپوروز از تجزیه رگرسیون لجستیک یک متغیره و چند متغیره استفاده گردید. 21 درصد بیماران دارای اوستوپوروز و 41 درصد نیز دارای استئوپنی بودند. بیماران اوستوپوروز تحت درمان دارویی بودند (82 درصد بیماران اوستوپوروز، داروی استخوانی دریافت نمینمودند). نتایج این آزمایش نشان داد که اکثر بیماران COPD  مبتلا به اوستوپوروز، هیچ دارویی را جهت درمان اوستوپوروز دریافت نمینمودند (92). 

Dam == و همکاران (2010) تحقیقی را با هدف تعیین ارتباط بین BMD و شکستگی استخوان با ابتلا به COPD یا آسم در مردهای سالخورده انجام دادند. در این تحقیق 5541 بیمار مرد مبتلا به اوستوپوروز همراه با سابقه COPD و آسم مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد714 نفر (13 درصد) از بیماران دارای COPD یا آسم بودند که تعداد 103 نفر آنها به وسیله یک نوع استروئید خوراکی و 177 نفر نیز با استروئید استنشاقی درمان میشدند. افرادی که برای COPD یا آسم، کورتیکواستروئید مصرف مینمودند دارای پایین ترین مقدار BMD بودند و میزان ریسک اوستوپوروز مفاصل در آنها در مقایسه با افراد بدون COPD یا آسم دو برابر بود (OR 2.13, 95% CI  1.15–3.93 برای استروئید خوراکی و OR 2.05, 95% CI 1.27–3.31 برای استروئید استنشاقی ). در طول مدت پیگیری، میزان BMD در فقرات کمری افزایش یافت ولی در کاهش میزان تراکم استخوان لگن اختلافی مشاهده نگردید. نتایج این تحقیق نشان میدهد که  COPD یا آسم با پایین بودن BMD در لگن و فقرات کمری رابطه داشته و ریسک شکستگی مفصلی یا غیرمفصلی مستقل از سن، BMI و مصرف دخانیات افزایش مییابد. سابقه COPD یا آسم تا حدودی میتواند در تعیین بیماران با اوستوپوروز  برای فاکتور ریسک کلینیکی مفید باشد (93).

Respir == (2011)در مطالعهایی که روی 95 فرد مبتلا به COPD انجام داد، 42% مبتلا به استئوپوروز و 42% دیگر استئوپنیک بودهاند فقط16% دانسیته استخوانی نرمال داشتند و یک ارتباط واضحی بین T-Score گردن فمور و شاخص توده بدن وجود داشت (94).

Gajanan ==   و همکاران (2011) در یک بررسی مروری کلینیکی، ارتباط اوستوپوروز و COPD را مورد بررسی قرار دادند. اوستوپوروز همراه با شکستگی استخوان، یکی از اثرات سیستمیک در ارتباط با بیماری مزمن انسدادی ریه (COPD) می باشد. عوامل متعددی باعث از دست دادن تراکم استخوان میشود، اما مهمترین این عوامل شامل سیگار کشیدن، کاهش ویتامینD، شاخص توده بدن پایین، hypogonadisms، سبک زندگی با تحرک کمتر، و استفاده از گلوکوکورتیکوئیدها میباشد. با این حال بسیاری از بیماران تا زمانی که شکستگی در آنها رخ ندهد، بیماری به صورت ناشناخته باقی میماند. مطالعات مداخله ای کمی با هدف پوکی استخوان در بیماران مبتلا به COPD وجود دارد. استراتژی های موثر برای جلوگیری از کاهش استحکام استخوان و درمان پوکی استخوان عبارتند از تقویت افراد به وسیله کلسیم و ویتامینD، درمان هورمونی، کلسی تونین، و biphosphonate. آنها نتیجه گرفتند که با افزایش آگاهی پزشکان و افزایش استفاده از استراتژی های پیشگیرانه، میزان پوکی استخوان در بیماران مبتلا به COPD کاهش مییابد (95).

Duckers ==  و همکاران (2011) در یک مطالعه موردی شاهددی، پایین بودن میزان تراکم استخوان در افراد مبتلا به COPD را مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق BMD، نیروی فشار حجم بازدمی در یک ثانیه (FEV1)، نشانگرهای زیستی و بیوشیمی گردش استخوان در 30 مرد سیگاری با تأیید ابتلا به COPD و 15مرد سالم سیگاری همسن به عنوان شاهد اندازه گیری شد. هیچ یک از این بیماران کورتیکواسترویید های استنشاقی مصرف نمیکردند و یا اینکه در یک دوره کوتاه استروئید دریافت کرده بودند. متوسط  FEV1% پیش بینی شده بیماران 6± 64 درصد بود. اکثریت دارای بیماری ریوی انسدادی مزمن (GOLD II Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) بودند. 5 نفر از بیماران و 2 در گروه شاهد دارای استئوپروز بودند، در حالی که 17 بیمار و 5 شاهد مبتلا به استئوپنی بودند. BMD لگن در بیماران نسبت به گروه شاهد پایینتر بود، اما این وضعیت در فقرات کمری دیده نشد. میانگین procollagen type 1 amino-terminal propeptide، osteocalcin، Type 1 collagen β C-telopeptide، دو نوع مارکر تشکیل استخوان و یک مارکر  جذب مجدد استخوان در گروه بیمار و شاهد یکسان بودند. با این حال، همه بیومارکرهای استخوان با BMD لگن در بیماران رابطه معکوس داشتند (r = -0.51, r = -0.67, r = -0.57, p < 0.05) ولی با BMD فقرات کمری رابطه نداشت. 25-OH Vitamin D در بیماران در سطح پایینی بود. آنها نتیجه گرفتند که مردهای مبتلا به COPD دارای شیوع بالایی از استئویروزیز و استئوپنی در مقایسه با گروه شاهد (همسن) بوده و در BMD لگن باهم اختلاف داشتند (96). 

Bhattacharyya == و همکاران (2011) درجه و فراوانی اوستوپوروز و استئوپنی در بیماران COPD مورد بررسی قرار دادند. در این آزمایش 37 بیمار مبتلا به COPD که به طور تصادفی انتخاب شده بودند، از نظر BMD با استفاده از روش متداول دانسیتومتری اولتراسوند استخوان مورد ارزیابی قرار گرفتند. در 10 بیمار (27%) میزان BMD نرمان بود. در حالیکه 73درصد بیماران مبتلا به استئوپنی یا اوستوپوروز (به ترتیب 35/51 درصد و 62/21 درصد) بودند. نتایج این تحقیق نشان دهنده فراوانی بالای استئوپنی و اوستوپوروز در بیماران COPD مورد بررسی بود (97). 

Morden == و همکاران (2011) تحقیقی را با هدف تعیین سلامت استخوانهای اسکلتی بیماران مبتلا به COPD انجام دادند. در این تحقیق نسبت شدت شکستگی استخوانها، آزمون تراکم استخوان و داروهای مصرفی به روش کمی برآورد شده و میزان NNS (number needed to screen) جهت جلوگیری از شکستگی لگن در یک جامعه آزمایشی مردها مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه سوابق 87360 مرد 50 سال به بالا که در بین سالهای 1999 تا 2003 در آنها بیمار COPD تشخیص داده شده بود، مورد بررسی مجدد قرار گرفت. مدل رگرسیون لجستیک شامل صفات دموگرافیک بیماران، شیوع بیماری و داروی مصرفی به عنوان متغیرکمکی در احتمال شکستگی استخوان در نظر گرفته شد. میانگین سنی افراد مورد بررسی 8/66 سال بود. نسبت شکستگی لگن و مچ دست به ترتیب 9/33 و 31/1 در 1000 نفر سال بدست آمد. متوسط فلوآپ 67/2 سال بود، 4/4% سنجش تراکم استخوان داشته و 8/2% نیز دارو دریافت کرده بودند. سن، نژاد، شدت بالای COPD، استفاده از باربیتیورات و استفاده از داروی ضد پارکینسون با شکستگی استخوان ارتباط معنی داری داشت. سن و گلوکورتیکوئیدهای سیستمیک با مصرف دارو ارتباط معنی دار بالایی را نشان دادند. میزان NNS برای جلوگیری از حداقل شکست یک لگن  432 محاسبه گردید (98). 

Ogura ==  و همکاران (2012) از پارامتر FRAX (Risk Assessment Tool) جهت تعیین ریسک شکستگی استخوان در جوامع عمومی استفاده نمودند. آنها بر این باور بودند که استفاده به تنهایی از BMD در تعیین ریسک شکستگی استخوان، مقدار واقعی را نشان نخواهد داد. در این تحقیق پیش بینی اوستوپوروز و شکستگی مهرهها و مفاصل در بیماران مبتلا به COPD مورد بررسی قرار گرفته است. تعداد 85 بیمار  با COPD متوسط تا شدید و با میانگین سنی 75 سال که 92% آنها مرد بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. جهت تشخیص اوستوپوروز و شکستگی مهرهها به ترتیب به وسیله dual energy X-ray absorptiometric scan و vertebral X-rays استفاده گردید. همچنین متغیرهایی مانند سن، جنس، BMI، نتایج آزمایشات فعالیت تنفسی، سی تی اسکن از ریه، و بیومارکرهای مبادلات استخوانی خون و ادراری نیز در افراد مورد بررسی، ثبت گردید. نمره FRAX بر اساس یک الگوریت کامپیوتری محاسبه گردید. 5/2->T score به عنوان اوستوپوروز تعریف گردید که در 24% بیماران این نمره مشاهده گردید که با جنس، BMI، dyspnea scale، long-term oxygen therapy (LTOT) ، vital capacity (VC)، نمره اتساع بدن در CT و بیومارکرهای مبادلات استخوانی خون و ادراری رابطه داشت. شکستگی مهره در 35% بیماران مشاهده شد که با سن، LTOT، VC، FEV1 و درمان با کورتیکواستروئید خوراکی یا وارفارین همبستگی بالایی نشان داد ولی با وجود یا عدم وجود اوستوپوروز همبستگی ضعیفی نشان داد. بین نمره FRAX و شکستگی مهره همبستگی وجود نداشت. نتیجه این تحقیق نشان داد که نه تنها BMD به تنهایی بلکه نمره FRAX به تنهایی نیز نمیتواند شکستگی استخوان را در بیماران COPD پیش بینی نماید. آنها پیشنهاد نمودند که برای بهبود مدیریت بیماران مبتلا به COPD، یک الگوریتم اختصاصی برای پیش بینی شکستگیهای ناشی از اوستوپوروز نیاز است (99). 




 (
فصل 
سوم 
مواد و روش
ها
)


فصل سوم:  مواد و روش ها 

 3-1)هدف اصلی طرح (General Objective):

تعیین شیوع پوکی استخوان در بیماران مرد مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریوی



3-2) اهداف فرعی ((Specific Objectives:

- تعیین فراوانی نسبی استئوپوروز و استئوپنی در بیماران مبتلا به COPD .

- تعیین ارتباط بین دفعات بستری در بیمارستان بدلیل تشدید بیماری ریوی با پوکی استخوان در افراد مورد مطالعه.

- تعیین ارتباط بین میزان مصرف سیگار با پوکی استخوان در افراد مورد مطالعه.

- تعیین ارتباط بین میزان مصرف گلوکورتیکوئید با پوکی استخوان در افراد مورد مطالعه.

- تعیین ارتباط بین BMI  با پوکی استخوان در افراد مورد مطالعه.

- تعیین ارتباط بین سن با پوکی استخوان در افراد مورد مطالعه.

- تعیین ارتباط بین شدت های مختلف بیماری COPD با پوکی استخوان در افراد مورد مطالعه.

- تعیین ارتباط بین مدت زمان ابتلاء به COPD  با پوکی استخوان در افراد مورد مطالعه.

	

3-3) اهداف کاربردی (    :(Applied Objectives

بررسی شیوع پوکی استخوان در بیماران COPD استان قزوین و ارتباط آن با فاکتورهای مختلف دخیل در روند بیماری و تشخیص و درمان مناسب بیماران 



3-4) فرضیه ها (Hypothesis) یا سؤال های پژوهش:

- فراوانی نسبی پوکی استخوان در بیماران مبتلا به COPD چقدر است؟

- بین پوکی استخوان و شدت COPD ارتباط وجود دارد.

- بین پوکی استخوان و BMI  ارتباط وجود دارد.

- بین پوکی استخوان و میزان مصرف گلوکورتیکوئید ارتباط وجود دارد.

- بین پوکی استخوان و میزان مصرف سیگار ارتباط وجود دارد.

- بین پوکی استخوان و تعداد دفعات بستری یا مراجعه به اورژانس ارتباط وجود دارد.

- بین پوکی استخوان و مدت زمان ابتلاء به COPD  ارتباط وجود دارد.

- بین پوکی استخوان و سن ارتباط وجود دارد.



3-5) نوع مطالعه (Type of Study):

        اپیدمیولوژیک توصیفی             

  

3-6) روش اجرا وطراحی تحقیق  Design)Research&Methodology):

این مطالعه به صورت مقطعی روی 90 بیمار مبتلا به COPD که در لیست بیماران COPD موجود در دو کلینیک فوق تخصصی ریه استان قزوین میباشد بر اساس جدول Randommization انتخاب شده و طی تماس تلفنی از بیماران خواسته شد که در مطالعه شرکت کنند. این دو کلینیک تنها کلینیکهای فوق تخصصی ریه این استان هستند و بیمارانی که در طی سنوات گذشته به این کلینیکها مراجعه کردهاند به عنوان نماینده بیماران COPD استان محسوب میشوند. بیمارانی که رضایت شرکت در تحقیقات را داشته و شرایط خروج از مطالعه را ندارند وارد مطالعه شده و ابتدا پرسشنامه مربوط به اطلاعات مشخصات فردی در مورد سن، شغل، تاریخچه پزشکی، قد، وزن ، میزان مصرف سیگار و  گلوکورتیکوئید تکیمل شد. سپس حجمها و عملکرد ریوی بیماران توسط دستگاه اسپرومتری Chest در کلینیک فوق تخصصی ریه  سنجیده شد و گروهبندی بیماران طبق معیارهای شدت بیماری براساس طبقهبندی جهانی بیماری مزمن انسدادی ریه (GOLD) انجام شد.



		Gold Score

		شدت

		علائم

		اسپرومتری



		0

		در معرض خطر

		سرفه و خلط مزمن

		نرمال



		1

		خفیف

		با یا  بدون سرفه یا خلط مزمن

		



		2

		متوسط

		با یا بدون سرفه یا خلط مزمن

		



		3

		شدید

		با یا بدون سرفه یا خلط مزمن

		



		4

		بسیار شدید

		با یا بدون سرفه یا خلط مزمن

		

همراه با علائم نارسایی و علائم نارسایی قلب راست







سپس قد و وزن و BMI اندازهگیری شد. وزن بیماران بدون ترس با استفاده از ترازوی دیجیتالی یکسان برای همه بیماران اندازهگیری شد. برای اندازهگیری قد در افرادی که تغییرات اسکلتی دارند، که در اندازهگیری قد اختلال ایجاد میکنند طول پا یا زانو اندازهگیری گردید و با استفاده از معادلات لازم قد محاسبه گردید. 

BMI از تقسیم وزن به کیلوگرم بر قد به متر به توان دو به واحد مترمربع محاسبه گردید. 




تقسیمبندی BMI  بر اساس تعریف WHO:

		< 17 kg /m2

		Low



		17-25 kg /m2

		Normal



		25-30 kg /m2

		Over weight



		> 30 kg /m2

		Obese







میزان مصرف سیگار براساس واحد pack / year  بدین طریق محاسبه گردید که تعداد پاکت سیگار مصرفی روزانه در سالهای مصرف ضرب گردید. افرادی که در طی یکسال اخیر سیگار نکشیدهاند به عنوان exsmocker محاسبه گردید. بعد از پر کردن پرسشنامه اطلاعاتی و اندازهگیری شاخص توده بدن و انجام اسپرومتری، ارزیابی تراکم استخوان بیماران با دستگاه Discavery USA  انجام گردید.

تراکم استخوان از طریق روش Dual Energy Xray Absorbtion یا به طور اختصاصی DEXA در دو نقطه فقرات کمری و مفصل ران اندازهگیری گردید و از روش امتیازدهی T یا T-Score استفاده گردید. 



3-7)شرایط ورود به مطالعه:

· انسداد مزمن راه هدایی

· وضعیت بالینی ثابت بدون exacerbation در یک ماه اخیر



3-8) شرایط خروج از مطالعه:

· بیمارانی که تمایل به شرکت در مطالعه را ندارند.

· بیمارانی که تحت درمان با دیورتیک یا درمان پوکی استخوان (بیفوسفوناتها) قرار گرفتهاند.

· بیمارانی که مبتلا به بدخیمی بودهاند.

· سابقه جراحی قفسه سینه داشتهاند.

· سابقه بیماریهای استخوانی .

· سابقه بیماریهای تنفسی غیر از COPD داشتهاند.

· سابقه ابتلا به بیماریهای مزمن که روی  دانسیته استخوان تأثیر میگذارد (بیماری مزمن کبدی، کلیوی، پر کاری تیروئید... )



3-9) جامعه مورد مطالعه و روش نمونه گیری (Sampling Procedures): 

جامعه آماری عبارت است از کلیه مردان مبتلا به COPD مراجعهکننده به کلینیک فوق تخصصی ریه استان قزوین که با توجه به شیوع گزارش شده پوکی استخوان در مطالعات دیگر (42%) با اطمینان 95% و دقت 1/0% حجم نمونه 93 بدست آمد.







Z : سطح اطمینان که برابر مقدار معادل جدول توزیع نرمال استاندارد است (برای مثال اطمینان 95% دارای مقدار  Z برابر 96/1 میباشد).

d : میزان دقت.

P : میزان شیوع مورد انتظار بر اساس مطالعات قبلی (76)



نمونهها به روش نمونهگیری آسان انتخاب شدند.



3-10) روش جمع آوری وتجزیه وتحلیل داده ها 

پس از جمعآوری دادهها، یافتهها در قالب جدول فراوانی، نمودار، و شاخصهای عددی ارائه گردید. برای آنالیز دادهها از آزمون مجذور کای، و همبستگی پیرسون استفاده شد. سطح معنیداری 5% درنظر گرفته شد.



3-11) جدول متغیرها:

		عنوان متغیر

		مستقل

		وابسته

		کمی

		کیفی

		تعریف علمی

		مقیاس



		

		

		

		پیوسته

		گسسته

		اسمی

		رتبه ای

		

		



		نتایج BMD

		

		

		

		

		

		

		

		دارد- ندارد



		سن

		

		

		

		

		

		

		

		سال



		وزن

		

		

		

		

		

		

		

		کیلوگرم



		قد

		

		

		

		

		

		

		

		متر



		سیگار

		

		

		

		

		

		

		

		Pack / Year



		مصرف گلوکورتیکوئید

		

		

		

		

		

		

		

		mg / dl



		شدت COPD

		

		

		

		

		

		

		

		Mild/Moderat/

Sevear/Very sevear



		دفعات بستری یا مراجعه به اورژانس طی یکسال اخیر

		

		

		

		

		

		

		

		تعداد  بستری



		مدت زمان ابتلا به بیماری

		

		

		

		

		

		

		

		سال







3-12) محدودیت های اجرایی طرح و روش حل مشکلات

محدودیتها برای انجام مناسب طرح:  نیاز به همکاری بیماران که با توجه به تماس تلفنی با بیماران و احتمال عدم همکاری و شرکت بیماران از طریق توضیح در مورد هدف از مطالعه سعی در جلب رضایت بیماران شد.  این مطالعه همکاری بیماران برای انجام اسپرومتری نیاز داشت. 





3-13) ملاحظات اخلاقی( Ethical Review):

· کسب رضایت از افراد قبل از معاینه صورت میگیرد.

· اطلاعات مربوط به افراد محرمانه باقی میماند.

· نتایج بدست آمده از معاینات به هر فرد اطلاع داده میشود.

· در صورت نیاز از بیماران خواسته میشود جهت درمان به بیمارستان بوعلی مراجعه کنند.


























فصل چهارم

یافتهها








فصل چهارم: یافته ها

4-1) یافته های دموگرافیکی و توصیفی

در این تحقیق 90 بیمار مرد مورد بررسی قرار گرفت که تنها یک بیمار به علت عدم وجود شرایط ورود به از آزمایش، از ادامه مطالعه کنار گذاشته شد. 

میانگین سن بیماران مورد بررسی 6±69 سال بود که حداقل و حداکثر آن به ترتیب 60 و 86 سال بدست آمد. در بررسی توزیع فراوانی گروههای سنی، 8/61 درصد بیماران بین 60 تا 69 سال سن داشتند (نمودار 4-1). 



		



		نمودار 4-1: توزیع فراوانی گروههای سنی بیماران مورد بررسی









متوسط شاخص توده بدن (BMI) 17/4±2/22 کیلوگرم بر متر مربع بود. در این میان،  9/44 درصد افراد دارای شاخص توده بدن نرمال بودند (نمودار 4-2). 



		



		نمودار 4-2: توزیع فراوانی شاخص توده بدن بیماران مورد بررسی بر اساس گروه بندی WHO .







9/53 درصد افراد مورد بررسی دارای شغل آزاد بوده و بیماران شاغل در بخش کشاورزی و اداری به ترتیب 5/22 و 6/14 درصد بود. 9 درصد افراد نیز کارگر بودند. بررسی سایر صفات توصیفی در جدول 4-1 آمده است. کلیه بیماران مورد بررسی سیگاری بوده که میزان مصرف سیگار در این افراد (pack year) در جدول 4-1 آمده است.



		جدول 4-1: نتایج توصیفی متغیرهای مورد بررسی



		متغیر

		دامنه

		حداقل

		حداکثر

		میانگین

		انحراف معیار



		سن (سال)

		27

		60

		87

		7/67

		32/6



		قد (سانتی متر)

		42

		150

		192

		8/170

		77/7



		وزن (کیلوگرم)

		51

		40

		91

		6/64

		77/11



		BMI

		6/18

		84/13

		42/32

		2/22

		17/4



		pack year

		115

		5

		120

		5/45

		6/28







بیماران از نظر ابتلا به بیماری انسداد مزمن ریوی بر اساس طبقه بندی پست برونکودیلاتور انجام گرفت که  7/15 درصد GOLD II (متوسط) بوده و 3/30 درصد GOLD III (شدید) بودند. 8/34 درصد آنها نیز GOLD IV  (خیلی شدید) بودند. سایر افراد در وضعیت ضعیف (GOLD I) بودند. 

7/60 بیماران به طور مرتب تحت درمان بودند. تنها 2/11 درصد بیماران از اکسیژن در منزل استفاده میکردند.1/92 درصد بیماران بتاآگونیست کوتاه اثر (سالبوتامول) دریافت میکردند. سایر اطلاعات درمانی در جدول 4-2 آمده است. 



		جدول 4-2: توزیع فراوانی داروهای مورد استفاده بیماران مورد بررسی



		پردنیزولون خوراکی

		بتاآگونیست کوتاه اثر (سالبوتامول)

		بتاآگونیست طولانی اثر

		تئوفیلین

		آنتی کولینرژیک (آتروونت استنشاقی)

		کورتون استنشاقی

		بودزوناید

		



		4/78

		1/92

		6/96

		7/60

		1/83

		8/97

		2/11

		دریافت (%)



		

6/21

		9/7

		4/3

		3/39

		9/16

		2/2

		8/88

		عدم دریافت (%)









میانگین BMC فقرات کمری 4/12±3/60 گرم و حداقل و حداکثر آن در افراد مورد بررسی ترتیب 9/35 و7/96 گرم بدست آمد.  همچنین میانگین BMC گردن فمور 78/0±8/3 گرم و حداقل و حداکثر آن در افراد مورد بررسی ترتیب 96/1 و 22/5 گرم بدست آمد. 

میانگین BMD فقرات کمری 15/0±85/0 گرم بر سانتی متر مربع و حداقل و حداکثر آن در افراد مورد بررسی به ترتیب 49/0و 25/1 گرم بر سانتی متر مربع بدست آمد.  همچنین میانگین BMD گردن فمور 12/0±7/0 گرم بر سانتی متر مربع و حداقل و حداکثر آن در افراد مورد بررسی به ترتیب 42/0 و 93/0 گرم بر سانتی متر مربع بدست آمد. 

میزان شیوع بیماری اوستوپوروز و استئوپنی از نظر نمره T اسپینال، 1/46 درصد بیماران مبتلا به اوستوپوروز و 7/33 درصد بیماران نیز استئوپنی داشتند (جمعاً 8/79%). 2/20 درصد بیماران نیز نرمال بودند. از نظر نمره T فمور، 9/44 درصد بیماران مبتلا به اوستوپوروز بوده و 5/31 درصد بیماران نیز استئوپنی داشتند (جمعاً 4/67%). 6/23 درصد بیماران نیز نرمال بودند. 

در بررسی میزان Z score ، فقط یک نفر دارای نمره کمتر از 2- در گردن فمور بود. همچنین تعداد 7 نفر دارای نمره کمتر از 2- در فقرات کمری داشتند که از نظر بیماری کبدی، کلیوی و هایپرپاراتیروئیدی (آزمایش کلسیم خون، کلسیم 24 ساعته ادرار و CBC) مورد ارزیابی قرار گرفتند.



















4-2) یافته های تحلیلی

در تعیین ارتباط بین میزان مصرف سیگار (Pack year) با پوکی استخوان بر اساس نمره T  فقرات کمری در افراد مورد مطالعه، هیچگونه ارتباط معنی داری بدست نیامد (P.value=0.768 و X2=1.83). با این وجود بیشترین میزان مصرف سیگار (Pack year بیشتر از 40) در افراد مبتلا به اوستوپوروز (با فراوانی 1/19 درصد) دیده شد (جدول 4-3).





		جدول 4-3: فراوانی پوکی استخوان بر اساس نمره T  فقرات کمری بر حسب میزان مصرف سیگار در افراد مورد مطالعه.



		

		Pack year

		کل



		

		کمتر از 20

		40-21

		بیشتر از 40

		



		پوکی استخوان بر اساس فقرات کمری

		نرمال

		تعداد

		2

		7

		9

		18



		

		

		درصد

		2/2

		9/7

		1/10

		2/20



		

		اوستوپنی

		تعداد

		8

		10

		12

		30



		

		

		درصد

		9

		2/11

		5/13

		7/33



		

		اوستوپوروز

		تعداد

		8

		16

		17

		41



		

		

		درصد

		9

		18

		1/19

		1/46



		                      کل

		تعداد

		18

		33

		38

		89



		

		درصد

		2/20

		1/37

		7/42

		100

















در تعیین ارتباط بین میزان مصرف سیگار (Pack year) با پوکی استخوان بر اساس نمره T  گردن فمور در افراد مورد مطالعه، هیچگونه ارتباط معنی داری بدست نیامد (P.value=0.824 و X2=1.51). با این وجود بیشترین میزان مصرف سیگار (Pack year بیشتر از 40) در افراد مبتلا به اوستوپنی (با فراوانی 9/16درصد) دیده شد (جدول 4-4).





		جدول 4-4: فراوانی پوکی استخوان بر اساس نمره T  گردن فمور بر حسب میزان مصرف سیگار در افراد مورد مطالعه.



		

		Pack year

		کل



		

		کمتر از 20

		40-21

		بیشتر از 40

		



		پوکی استخوان بر اساس گردن فمور

		نرمال

		تعداد

		5

		7

		9

		21



		

		

		درصد

		6/5

		9/7

		1/10

		6/23



		

		اوستوپنی

		تعداد

		9

		16

		15

		40



		

		

		درصد

		1/10

		18

		9/16

		9/44



		

		اوستوپوروز

		تعداد

		4

		10

		14

		28



		

		

		درصد

		5/4

		2/11

		7/15

		5/31



		                        کل

		تعداد

		18

		33

		38

		89



		

		درصد

		2/20

		1/37

		7/42

		100



















در تعیین ارتباط بین میزان BMI  با پوکی استخوان بر اساس نمره T  فقرات کمری در افراد مورد مطالعه، هیچگونه ارتباط معنی داری بدست نیامد (P.value=0.79 و X2=3.2). با این وجود بیشترین میزان BMI  پایین در افراد مبتلا نرمال (با فراوانی 3/21 درصد) دیده شد (جدول 4-5).







		جدول 4-5: فراوانی پوکی استخوان بر اساس نمره T  فقرات کمری بر حسب میزان BMI



		

		BMI

		کل



		

		پایین

		نرمال

		چاق

		چاقی شدید

		



		پوکی استخوان بر اساس فقرات کمری

		نرمال

		تعداد

		19

		10

		8

		2

		18



		

		

		درصد

		3/21

		2/11

		9

		2/2

		2/20



		

		اوستوپنی   

		تعداد

		13

		15

		3

		4

		30



		

		

		درصد

		6/14

		9/16

		4/3

		5/4

		7/33



		

		اوستوپوروز  

		تعداد

		8

		5

		2

		0

		41



		

		

		درصد

		9

		6/5

		2/2

		0

		1/46



		             کل

		تعداد

		40

		30

		13

		6

		89



		

		درصد

		9/44

		7/33

		6/14

		7/6

		100





















در تعیین ارتباط بین میزان BMI  با پوکی استخوان بر اساس نمره T  گردن فمور در افراد مورد مطالعه، ارتباط معنی داری بدست آمد (P.value=0.034 و X2=13.6). بیشترین میزان BMI  نرمال در افراد مبتلا به اوستوپنی (با فراوانی 6/23 درصد) دیده شد (جدول 4-6). با افزایش میزان BMI ، میزان ابتلا به پوکی استخوان کاهش یافت (نمودار 4-3).



		جدول 4-6: فراوانی پوکی استخوان بر اساس نمره T  گردن فمور بر حسب میزان BMI



		

		BMI

		کل



		

		پایین

		نرمال

		چاق

		چاقی شدید

		



		پوکی استخوان بر اساس گردن فمور

		نرمال

		تعداد

		4

		13

		2

		2

		21



		

		

		درصد

		5/4

		6/14

		2/2

		2/2

		6/23



		

		اوستوپنی

		تعداد

		21

		11

		8

		0

		40



		

		

		درصد

		6/23

		4/12

		9

		0

		9/44



		

		اوستوپوروز

		تعداد

		15

		6

		3

		4

		28



		

		

		درصد

		9/16

		7/6

		4/3

		5/4

		5/31



		کل

		تعداد

		40

		30

		13

		6

		89



		

		درصد

		9/44

		7/33

		6/14

		7/6

		100







		



		نمودار 4-3: اثر متقابل میزان ابتلا به پوکی استخوان در گردن فمور و میزان BMI







در تعیین ارتباط بین میزان سن  با پوکی استخوان بر اساس نمره T  فقرات کمری در افراد مورد مطالعه، هیچگونه ارتباط معنی داری بدست نیامد (P.value=0.49 و X2=3.4). با این وجود افراد 69-60 ساله بیشترین فراوانی ابتلا به اوستوپوروز (با فراوانی 2/29 درصد) را داشتند (جدول 4-7).





		جدول 4-7: فراوانی پوکی استخوان بر اساس نمره T  فقرات کمری بر حسب میزان سن



		

		سن (سال)

		کل



		

		69-60

		79-70

		89-80

		



		پوکی استخوان بر اساس فقرات کمری

		نرمال

		تعداد

		10

		8

		0

		18



		

		

		درصد

		2/11

		9

		0

		2/20



		

		اوستوپنی

		تعداد

		19

		8

		3

		30



		

		

		درصد

		3/21

		9

		4/3

		7/33



		

		اوستوپوروز

		تعداد

		26

		11

		4

		41



		

		

		درصد

		2/29

		4/12

		5/4

		1/46



		کل

		تعداد

		55

		27

		7

		89



		

		درصد

		8/61

		3/30

		9/7

		100



















در تعیین ارتباط بین میزان سن  با پوکی استخوان بر اساس نمره T  گردن فمور در افراد مورد مطالعه، هیچگونه ارتباط معنی داری بدست نیامد (P.value=0.52 و X2=3.23). با این وجود افراد 69-60 ساله بیشترین فراوانی ابتلا به اوستوپنی (5/31 درصد) را داشتند (جدول 4-8).







		جدول 4-8: فراوانی پوکی استخوان بر اساس نمره T  گردن فمور بر حسب میزان سن



		

		سن (سال)

		کل



		

		69-60

		79-70

		89-80

		



		پوکی استخوان بر اساس گردن فمور

		نرمال

		     تعداد

		13

		7

		1

		21



		

		

		درصد

		6/14

		9/7

		1/1

		6/23



		

		اوستوپنی

		     تعداد

		28

		9

		3

		40



		

		

		درصد  

		5/31

		1/10

		4/3

		9/44



		

		اوستوپوروز

		تعداد

		14

		11

		3

		28



		

		

		درصد

		7/15

		4/12

		4/3

		5/31



		          کل

		     تعداد

		55

		27

		7

		89



		

		درصد

		8/61

		3/30

		9/7

		100



















در تعیین ارتباط بین شدت های مختلف بیماری COPD  با پوکی استخوان بر اساس نمره T  فقرات کمری در افراد مورد مطالعه، هیچگونه ارتباط معنی داری بدست نیامد (P.value=0.389 و X2=6.3). با این وجود با افزایش شدت بیماری COPD، فراوانی افراد مبتلا به  اوستوپوروز، افزایش مییابد (جدول 4-9).





		جدول 4-9: فراوانی پوکی استخوان بر اساس نمره T  فقرات کمری بر حسب شدت بیماری COPD



		

		COPD

		کل



		

		stag1

		stag2

		stag3

		stag4

		



		پوکی استخوان بر اساس فقرات کمری

		نرمال

		تعداد

		6

		1

		3

		8

		18



		

		

		درصد

		7/6

		1/1

		4/3

		9

		2/20



		

		اوستوپنی

		تعداد

		4

		6

		11

		9

		30



		

		

		درصد

		5/4

		7/6

		4/12

		1/10

		7/33



		

		اوستوپوروز

		تعداد

		7

		7

		13

		14

		41



		

		

		درصد

		9/7

		9/7

		6/14

		7/15

		1/46



		                   کل  

		    تعداد

		17

		14

		27

		31

		89



		

		درصد

		1/19

		7/15

		3/30

		8/34

		100



















در تعیین ارتباط بین شدت های مختلف بیماری COPD  با پوکی استخوان بر اساس نمره T  گردن فمور در افراد مورد مطالعه، ارتباط معنی داری بدست آمد (P.value=0.042 و X2=11.23). با افزایش شدت بیماری COPD، فراوانی افراد مبتلا به  اوستوپوروز، افزایش مییابد (جدول 4-10 و نمودار 4-4).





		جدول 4-10: فراوانی پوکی استخوان بر اساس نمره T  گردن فمور بر حسب شدت بیماری COPD



		

		COPD

		کل



		

		stag1

		stag2

		stag3

		stag4

		



		پوکی استخوان بر اساس گردن

فمور

		نرمال

		تعداد

		5

		6

		3

		7

		21



		

		

		درصد  

		6/5

		7/6

		4/3

		9/7

		6/23



		

		اوستوپنی

		تعداد

		9

		3

		17

		11

		40



		

		

		درصد  

		1/10

		4/3

		1/19

		4/12

		9/44



		

		اوستوپوروز

		تعداد

		3

		5

		7

		13

		28



		

		

		درصد

		4/3

		6/5

		9/7

		6/14

		5/31



		                      کل

		تعداد

		17

		14

		27

		31

		89



		

		درصد

		1/19

		7/15

		3/30

		8/34

		100









		



		نمودار 4-4: اثر متقابل میزان ابتلا به بیماری پوکی استخوان در گردن فمور و شدت بیماری COPD







در تعیین ارتباط بین مصرف کورتون استنشاقی با پوکی استخوان بر اساس نمره T  فقرات کمری در افراد مورد مطالعه، هیچگونه ارتباط معنی داری بدست نیامد (P.value=0.451 و X2=1.59). با این وجود با افزایش مصرف کورتون استنشاقی ، فراوانی افراد از نرمال  به  اوستوپوروز، افزایش مییابد (جدول 4-11).



		جدول 4-11: فراوانی پوکی استخوان بر اساس نمره T  فقرات کمری بر حسب مصرف کورتون استنشاقی



		

		مصرف کورتون استنشاقی 

		کل



		

		ندارد

		دارد

		



		پوکی استخوان بر اساس فقرات کمری

		نرمال

		  تعداد

		1

		17

		18



		

		

		درصد

		1/1

		1/19

		2/20



		

		اوستوپنی

		   تعداد

		.

		30

		30



		

		

		درصد   

		0

		7/33

		7/33



		

		اوستوپوروز

		   تعداد

		1

		40

		41



		

		

		درصد

		1/1

		9/44

		1/46



		کل

		   تعداد

		2

		87

		89



		

		درصد

		2/2

		8/97

		100






در تعیین ارتباط بین مصرف کورتون استنشاقی با پوکی استخوان بر اساس نمره T  گردن فمور در افراد مورد مطالعه، هیچگونه ارتباط معنی داری بدست نیامد (P.value=0.42 و X2=1.75). با این وجود با افزایش مصرف کورتون استنشاقی ، فراوانی افراد از نرمال  به  اوستوپوروز، افزایش مییابد (جدول 4-12).





		جدول 4-12: فراوانی پوکی استخوان بر اساس نمره T  گردن فمور بر حسب مصرف کورتون استنشاقی



		

		مصرف کورتون استنشاقی 

		کل



		

		ندارد

		دارد

		



		پوکی استخوان بر اساس گردن فمور

		نرمال

		  تعداد

		1

		20

		21



		

		

		درصد

		1/1

		5/22

		6/23



		

		اوستوپنی

		  تعداد

		0

		40

		40



		

		

		درصد

		0

		9/44

		9/44



		

		اوستوپوروز

		   تعداد

		1

		27

		28



		

		

		درصد

		1/1

		3/30

		5/31



		       کل

		  تعداد

		2

		87

		89



		

		درصد

		2/2

		8/97

		100

















در تعیین ارتباط بین میزان مصرف کورتیکواستروئید خوراکی با ابتلا به بیماری پوکی استخوان بر اساس نمره T  فقرات کمری در افراد مورد مطالعه، هیچگونه ارتباط معنی داری بدست نیامد (P.value=0.47 و r=0.083). ولی میزان مصرف کورتیکواستروئید خوراکی با پوکی استخوان بر اساس نمره T  گردن فمور ارتباط معنی دار مستقیم داشت (P.value=0.015 و r=0.26). 

در تعیین ارتباط بین مصرف بودزوناید با پوکی استخوان بر اساس نمره T  فقرات کمری در افراد مورد مطالعه، هیچگونه ارتباط معنی داری بدست نیامد (P.value=0.895 و X2=0.223). افراد مبتلا به اوستوپنی و  اوستوپوروز با عدم مصرف بودزوناید، (به ترتیب 2/29 و 6/41 درصد) بیشترین فراوانی را داشت مییابد (جدول 4-13).





		جدول 4-13: فراوانی پوکی استخوان بر اساس نمره T  فقرات کمری بر حسب مصرف بودزوناید



		

		مصرف بودزوناید

		کل



		

		ندارد

		دارد

		



		پوکی استخوان بر اساس فقرات کمری

		نرمال

		  تعداد

		16

		2

		18



		

		

		درصد

		18

		2/2

		2/20



		

		اوستوپنی

		  تعداد

		26

		4

		30



		

		

		درصد

		2/29

		5/4

		7/33



		

		اوستوپوروز

		  تعداد

		37

		4

		41



		

		

		درصد

		6/41

		5/4

		1/46



		                 کل

		   تعداد

		79

		10

		89



		

		درصد

		8/88

		2/11

		100











در تعیین ارتباط بین مصرف بودزوناید با پوکی استخوان بر اساس نمره T  گردن فمور در افراد مورد مطالعه، هیچگونه ارتباط معنی داری بدست نیامد (P.value=0.69 و X2=0.73). افراد مبتلا به اوستوپنی و  اوستوپوروز با عدم مصرف بودزوناید، (به ترتیب 3/39 و 2/29 درصد) بیشترین فراوانی را داشت مییابد (جدول 4-14).





		جدول 4-14: فراوانی پوکی استخوان بر اساس نمره T  گردن فمور بر حسب مصرف بودزوناید



		

		مصرف بودزوناید

		کل



		

		ندارد

		دارد

		



		پوکی استخوان بر اساس گردن فمور

		نرمال

		  تعداد

		18

		3

		21



		

		

		درصد

		2/20

		4/3

		6/23



		

		اوستوپنی

		   تعداد

		35

		5

		40



		

		

		درصد

		3/39

		6/5

		9/44



		

		اوستوپوروز

		   تعداد

		26

		2

		28



		

		

		درصد

		2/29

		2/2

		5/31



		                 کل

		   تعداد

		79

		10

		89



		

		درصد

		8/88

		2/11

		100



















در تعیین ارتباط بین نوع شغل با پوکی استخوان بر اساس نمره T  فقرات کمری در افراد مورد مطالعه، هیچگونه ارتباط معنی داری بدست نیامد (P.value=0.48 و X2=5.5) (جدول 4-15). این نتیجه ارتباط بین نوع شغل با پوکی استخوان بر اساس نمره T  گردن فمور (P.value=0.309 و X2=7.13) (جدول 4-16) نیز صادق بود.







		جدول 4-15: فراوانی پوکی استخوان بر اساس نمره T  فقرات کمری بر حسب شغل



		

		شغل

		کل



		

		کارمند

		آزاد

		کشاورز

		کارگر

		



		پوکی استخوان بر اساس فقرات کمری

		نرمال

		  تعداد

		1

		12

		4

		1

		18



		

		

		درصد

		1/1

		5/13

		5/4

		1/1

		2/20



		

		اوستوپنی

		  تعداد

		6

		17

		6

		1

		30



		

		

		درصد

		7/6

		1/19

		7/6

		1/1

		7/33



		

		اوستوپوروز

		   تعداد

		6

		19

		10

		6

		41



		

		

		درصد

		7/6

		3/21

		2/11

		7/6

		1/46



		کل

		   تعداد

		13

		48

		20

		8

		89



		

		درصد

		6/14

		9/53

		5/22

		9

		100








		

جدول 4-16: فراوانی پوکی استخوان بر اساس نمره T  گردن فمور بر حسب شغل



		

		شغل

		کل



		

		کارمند

		آزاد

		کشاورز

		کارگر

		



		پوکی استخوان بر اساس گردن فمور

		نرمال

		  تعداد

		4

		10

		5

		2

		21



		

		

		درصد

		5/4

		2/11

		6/5

		2/2

		6/23



		

		اوستوپنی

		   تعداد

		4

		26

		9

		1

		40



		

		

		درصد

		5/4

		2/29

		1/10

		1/1

		9/44



		

		اوستوپوروز

		   تعداد

		5

		12

		6

		5

		28



		

		

		درصد

		6/5

		5/13

		7/6

		6/5

		5/31



		               کل

		   تعداد

		13

		48

		20

		8

		89



		

		درصد

		6/14

		9/53

		5/22

		9

		100









با توجه به اینکه پروندههای بیماران مورد بررسی از سال 1385 و بعد از آن بود، لذا دفعات بستری و مدت زمان ابتلاء به COPD  فقط بر اساس پرسشنامه اطلاعات اولیه پر گردید که 10 مورد سابقه بستری با علت نامعلوم و بدون خلاصه پرونده داشتند. به همین علت، تعیین ارتباط بین دفعات بستری در بیمارستان بدلیل تشدید بیماری ریوی با پوکی استخوان و تعیین ارتباط بین مدت زمان ابتلاء به COPD  با پوکی استخوان در افراد مورد مطالعه میسر نگردید. 



 (
فصل 
پنجم 
بحث و نتیجه
گیری
)


فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1) بحث

در این آزمایش میانگین سن بیماران مورد بررسی 6±69 سال بود. متوسط شاخص توده بدن (BMI) 17/4±2/22 کیلوگرم بر متر مربع بود. در این میان،  64 درصد افراد دارای شاخص توده بدن نرمال بوده و 5/22 درصد نیز فقط دارای اضافه وزن بودند. بیماران از نظر ابتلا به بیماری انسداد مزمن ریوی  7/15 درصد GOLD II  ، 3/30 درصد GOLD III و 8/34 درصد آنها نیز GOLD IV  بودند. میانگین BMC فقرات کمری 4/12±3/60 گرم و میانگین BMC گردن فمور 78/0±8/3 گرم بدست آمد. میانگین BMD فقرات کمری 15/0±85/0 گرم بر سانتی متر مربع و میانگین BMD گردن فمور 12/0±7/0 گرم بر سانتی متر مربع بدست آمد. از نظر نمره T اسپینال، 1/46 درصد بیماران مبتلا به اوستوپوروز بوده و 7/33 درصد بیماران نیز استئوپنی داشتند. 2/20 درصد بیماران نیز نرمال بودند. از نظر نمره T گردن فمور، 9/44 درصد بیماران مبتلا به اوستوپوروز بوده و 5/31 درصد بیماران نیز استئوپنی داشتند. 6/23 درصد بیماران نیز نرمال بودند. ارتباط بین میزان مصرف سیگار (Pack year)، BMI، سن و نوع شغل با پوکی استخوان بر اساس نمره T  فقرات کمری معنی دار نبود. 

میزان شیوع بیماری اوستوپوروز و  استئوپنی از نظر نمره T اسپینال به ترتیب 1/46 درصد و 7/33 درصد (جمعاً 8/79% ) بدست آمد. همچنین میزان شیوع بیماری اوستوپوروز و  استئوپنی از نظر نمره T گردن فمور به ترتیب 9/44 درصد و 5/31 درصد (جمعاً 4/76% ) بدست آمد.  Jorgensen  و همکاران (2007) در یک مطالعه مقطعی، شیوع پوکی استخوان را در بیماران مبتلا به بیماری انسداد ریوی مزمن که به وسیله گلکوکورتیکوئید (glucocorticoid) تحت درمان بودند،68 درصد (استئوپروز یا استئوپنی) بدست آوردند. که کمتر از نتیجه مطالعه حاضر بود. Verboom و همکاران در سال 2009 نیز در یک مطالعه مقطعی که روی 554 بیمار مبتلا به COPD انجام دادند، 21% بیماران مبتلا، استئوپوروز و41% درصد آنها استئوپنی داشتند. 

در مطالعه حاضر بین میزان BMI  و پوکی استخوان بر اساس نمره T  گردن فمور ، ارتباط معنی داری بدست آمد. به گونه ای که با کاهش میزان BMI، میزان شدت پوکی استخوان افزایش مییابد. با این وجود هیچگونه ارتباطی بین میزان BMI  و پوکی استخوان بر اساس نمره T  فقرات کمری بدست نیامد. مشابه چنین نتیجهای در مطالعات Bolton و همکاران (2008) بدست آمد. آنها نتیجه گرفتند که بیمارانی که BMI پایینتری دارند ریسک بالاتری برای استئوپوروز دارند. در این مورد Wieze و همکاران (2007) نیز به همین نتیجه رسیدند. آنها دریافتند که بیماران دارای شاخص توده بدنی پایین، 7/4 برابر بیشتر از سایر بیماران مبتلا به COPD  که شاخص توده بدنی  طبیعی دارند مبتلا به پوکی استخوان میشوند.

در این تحقیق شدت های مختلف بیماری COPD با پوکی استخوان بر اساس نمره T  گردن فمور ، ارتباط معنی داری نشان داد. به طوریکه با افزایش شدت بیماری COPD، فراوانی افراد مبتلا به  اوستوپوروز، افزایش مییابد. و لی شدت های مختلف بیماری COPD با پوکی استخوان بر اساس نمره T  فقرات کمری ، ارتباط معنی داری نشان نداد.  در این مورد kjensli و همکارانش (2006) در یک مطالعه مقطعی که روی 88 بیمار مبتلا به COPD در کشور نروژ انجام دادند،  دریافتند که دانسیته استخوانی در بیماران مبتلا به COPD پایین است و میزان افت آن با افزایش شدت بیماری افزایش مییابد. 

همچنین در این تحقیق بین میزان مصرف کورتیکواستروئید خوراکی با پوکی استخوان بر اساس نمره T  گردن فمور ، ارتباط معنی داری بدست آمد. به طوری که این رابطه مستقیم بوده و با افزایش میزان مصرف کورتیکواستروئید خوراکی، میزان ریسک پوکی استخوان افزایش مییابد. ولی بین میزان مصرف کورتیکواستروئید خوراکی با پوکی استخوان بر اساس نمره T  فقرات کمری ، ارتباط معنی داری بدست نیامد. از طرف دیگر همچنین هیچگونه ارتباطی بین مصرف کورتون استنشاقی و بودزوناید با پوکی استخوان در هر دو ناحیه بدست نیامد. Nuti  و همکاران (2009) مطالعهای را با هدف بررسی شیوع شکستگیهای فقرات کمری و بررسی عوامل اصلی آن در بیماران مبتلا به COPD انجام دادند، دریافتندکه شدت COPD و درمان گلوکوکورتیکوئید با  هر دو روش  استنشاقی و خوراکی باعث افزایش خطر شکستگی مهره میگردد. نتایج این آزمایش نشان میدهد که در بیماران مبتلا به COPD، خطر شکستگی فقرات کمری به مقدار زیادی با شدت بیماری ارتباط دارد. استفاده از گلوکوکورتیکوئیدها از جمله عوامل افزایش ریسک میباشند. همچنین Casado  دریافتند که درمان با گلوکوکورتیکوئید و شدت COPD با همدیگر ارتباط دارند. Dam  و همکاران (2010) تحقیقی را با هدف تعیین ارتباط بین BMD و شکستگی استخوان با ابتلا به COPD یا آسم در مردهای سالخورده انجام دادند. افرادی که برای COPD یا آسم، کورتیکواستروئید مصرف مینمودند دارای پایین ترین مقدار BMD بودند و میزان ریسک اوستوپوروز مفاصل در آنها در مقایسه با افراد بدون COPD یا آسم دو برابر بود. 








5-2) نتیجه گیری کلی:

تعیین پوکی استخوان بر اساس نمره T  گردن فمور دارای دقت بالای تشخیصی بوده و پیشنهاد میگردد از DEXA در این ناحیه جهت کاهش هزینههای درمانی استفاده گردد. به منظور جلوگیری از کاهش میزان تراکم استخوان، از کورتون استنشاقی به طور مرتب استفاده گردد تا میزان حملات بیماری و استفاده از کورتون خوراکی کاهش یابد.



5-3) پیشنهادات:

· با توجه به شیوع بالای پوکی استخوان در بیماران مبتلا به COPD، پیشنهاد میشود درمان پیشگیری مانند ویتامین D، کلسیم و بیس فسفونات شروع گردد.

· در صورت نیاز به انجام آزمایش DEXA، تعیین تراکم استخوان در ناحیه گردن فمور در جهت کاهش هزینه درمان، کافی خواهد بود.

· با توجه به عدم معنی داری پوکی استخوان بر اساس فقرات کمری با صفات مورد بررسی، پیشنهاد میشود روشهای تشخیصی دیگری جایگزین آن گردد.
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Abstract

Background: Osteoporosis is one of the most important problems in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Fractures are the aftermath of osteoporosis which it makes worst living conditions in these patients. The association between these two diseases has been demonstrated in some studies. The aim of this study was to determine the prevalence of osteoporosis in male patients with chronic obstructive pulmonary disease.

Materials and methods: This cross-sectional study was conducted on 90 patients with COPD. Demographic information about age, occupation, medical history, height, weight, smoking and glucocorticoid levels were recorded in a questionnaire. The lung volume and pulmonary function was measured by Chest- spirometry and classification of patients was done according to the criteria of the International Classification of chronic obstructive pulmonary disease (GOLD). BMD was measured by using Dual Energy X ray Absorbtion (DEXA) in the lumbar spine and hip. T-Score method was used to determine the rate of bone loss.

Results: The age mean of patients was 69 ± 6 years. The mean body mass index (BMI) was 22.2±4.17m2. Meanwhile, 64% of patients had normal BMI and 22.5% of those were overweight. Patients with chronic obstructive pulmonary disease were 15.7% GOLD II, 30.3% GOLD III and 34.8% GOLD IV. Average Spain BMC was 60.3±12.4g and mean femoral neck BMC was 3.8±0.78g. Average Spain and femoral neck BMD were 0.85±0.15 and 0.7±0.12 g/cm2, respectively. With spinal T score, 46.1% of patients were osteoporosis and 33.7% had osteopenia. Also 20.2% of the patients were normal. With the femoral neck T score, 44.9% of patients were osteoporosis and 31.5% of patients had osteopenia. Also 23.6% of the patients were normal. The relationship between smoking rates (Pack year), BMI, age, severity of COPD, inhaled corticosteroid using, using of budesonide and occupation with T-Spain osteoporosis were not significant. Between BMI, severity of COPD and oral corticosteroid with osteoporosis were found significant association based on femoral neck T score.  

Conclusions: Osteoporosis on the base of femoral neck T score has the highest diagnostic accuracy and recommended that DEXA be used in this area to reduce health care costs. To prevent of bone mineral density loss, it is recommended that, inhaled corticosteroids is regularly used to reduce disease exacerbations and oral corticosteroid using.

Key words: Osteoporosis, COPD, BMI, BMC, BMD









 (
Qazvin University of Medical Sciences
Faculty of 
Medicin
)









Title:

Prevalence of osteoporosis and its associated factor in men with chronic obstructive pulmonary disease







Supervisor:

Dr. Mohammad Ali Zohal



Advisors:

Dr.Mahnaz Abbasi & Dr. Zuhreh Yazdi

	

By:

Dr.Banafsheh Atapour Asyabar





2013





image3.jpeg



image4.png



image5.emf



image6.emf



image7.emf



image8.jpeg



image9.jpeg



image10.jpeg



image11.jpeg



image1.jpeg



image2.jpeg





