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 بسیار سپاسگزارم  جناب آاقی دکتر رامین سامیاز استاد گرامیم 

شت ایشان بی   راهنمایی اهی    و   هب دلیل یاری اه   چشمدا

 .اتمین این پایان انهم لکشم می نمود  چرا هک بدون راهنمایی اهی ایشان
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 : هب پدر و ماردمتقدیم 

م ساخته تا در سایه بیصخدای را بسی شاکرم که از روی کرم، پدر و مادری فداکار ن

درخت پربار وجودشان بیاسایم و از ریشه آنها شاخ و برگ گیرم و از سایه وجودشان در راه 

کسب علم و دانش تالش نمایم. والدینی که بودنشان تاج افتخاری است بر سرم و نامشان 

دستم را اند ام بودهدلیلی است بر بودنم، چرا که این دو وجود، پس از پروردگار، مایه هستی

گرفتند و راه رفتن را در این وادی زندگی پر از فراز و نشیب آموختند. آموزگارانی که برایم 

 ....زندگی، بودن و انسان بودن را معنا کردند
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 ازرهه نین ی دکتر حس 
 

به پاس قدر دانی از قلبی آکنده از عشق و معرفت که محیطی سرشار از سالمت و امنیت و 

 آرامش و آسایش برای من فراهم آورده است

شناسد و میآشنایی دارد و تالش راستین را  ؛نجیب و مغرور تالشی همدلی که با واژه

 ه اهداف عالی یاری رسانده است. .رسیدن ب  عطر رویایی آن را استشمام کرده و مرا در راه
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 چکیده 

 COPD (chronic obstructive pulmonary disease)یکی از عواملی که بر عملکرد بیمار مبتال به مقدمه :

ارزیابی وضعیت تغذیه ای کاربردهای  تاثیر دارد وضعیت تغذیه ای فرد می باشد.شاخص های مختلف آنتروپومتریک در

متفاوتی دارند، و تحلیل عضالنی که از مهمترین فاکتورهای تغذیه ای است با این شاخصها ارزیابی می شود.هدف از این 

مطالعه بررسی اهمیت هر یک از شاخصهای آنتروپومتریک و ارتباط بین آنها با تستهای عملکردی ریه در بیماران مبتال به 

COPD ود.ب 

که حداقل یک ماه شرایط پایدار داشتند ، بررسی شدند.  COPDبیمار مبتال به  31: در این مطالعه مقطعی روش کار

 GOLD (طبق معیارهای جهانی  FEV1 (forced expiratory volume in 1 second)بیماران بر اساس میزان 

(Global initiative for chronic Obstructive Lung Disease  گروه تقسیم شدند. شاخص های  1به

 (Mid Arm Muscle Area)و  TSF (Triceps Skin Fold)و  BMI (Body Mass Index)آنتروپومتریک شامل 

MAMA  در تمام بیماران اندازه گیری شدند. ارتباط بین شاخص های آنتروپومتریک و تستهای عملکردی ریه با استفاده از

 انجام گرفت. chi square testو  ANOVAآزمونهای 

و  BMI 2 4.4 kg/m± 23.1  ،MAMA 2  3.7cm ± 28.3سال بود. میانگین  61.66±11.47: میانگین سن بیماران  یافته ها

 GOLD 1در مرحله  (MAMC)و محیط دور بازو  (BMI)بود. نمایه توده بدن  mm ± 1021 20.6معادل   TSFمیانگین 

. اما تفاوتی بین  MAMA (p = 0.001)و  BMI (p ₌ 0.001)نسبت به سایر مراحل به طور معنی دار کاهش نشان داد.

تفاوت معنی داری در  (TSF)این شاخص ها در سایر مراحل بیماری دیده نشد.همچنین ضخامت چین پوستی عضله سه سر 

 مراحل مختلف بیماری نشان نداد.

هم  TSFو  MAMAاز تعیین  BMIالزم است برای بررسی تغذیه ای عالوه بر ارزیابی  COPD: در بیماران نتیجه گیری

شاخص های معتبرتری برای ارزیابی  TSFنسبت به  MAMA و   BMI بهره گرفت. از بین شاخص های آنتروپومتریک ،

ادم زیر پوستی ، که مهمترین وضعیت تغذیه ای هستند. همچنین یافته های این مطالعه نشان می دهد که تحلیل عضالنی و 

 بیماری بروز نکنند.  1هستند، ممکن است تا مرحله  COPDتغییرات ترکیب بدن در بیماران مبتال به 

  ، تستهای عملکردی ریه COPD: شاخص های آنتروپومتریک ،  کلید واژه ها
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 مقدهم و بیان مسأهل
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 مقدمه وبیان مسأله:

COPD  محدودیت جریان هوا که کامالً برگشت  بیماری انسداد ریوی مزمن است که با

 (1شود .) میتعریف  پذیر نیست،

سراسر دنیا  سومین علت مرگ و پنجمین علت ناتوانی در 2222این بیماری تا سال  

 ( 2خواهد بود.)

مانند دیگری  ، اگر چه فاکتورهای (9)است COPD علت بروز سیگار کشیدن مهم ترین

 )1زیست و ژنتیک نیز در ایجاد بیماری موثرند.)  ی شغلی، آلودگی محیطهاآلودگی

نسبت کمتر تحلیل توده چربی از اختالالت  و به هااز دست دادن وزن بدن، تحلیل ماهیچه

 (6و 1است .)  COPD در بیمارانای شایع تغذیه

بدن در ای ماهیچه دهبدن یا از دست دادن وزن و به خصوص تحلیل تو وزن پایین  

بیماران، دفعات  مستقل پیش بینی کننده مرگ و میر در این ی هاشاخص COPD بیماران

 ( 1تهویه مکانیکی است.)  پذیرش در بیمارستان و نیاز به

افزایش ناتوانی، کاهش قدرت ورزشی، افزایش تنگی نفس و  باای این اختالالت تغذیه

 )7است.)  ارتباط کاهش کیفیت زندگی این بیماران در

چندان واضح نیست. اما  COPDعلت کاهش وزن و تغییرات ترکیب بدن در بیماران 

بعضی داروها، افزایش متابولیسم پایه  عوامل مختلفی از جمله هیپوکسی بافتی، التهاب مزمن،

گیرد، میانرژی پیشی  انرژی، یعنی زمانی که مصرف انرژی بر دریافت وباالنس منفی
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تغییر پاسخ آندوکرین  )1)هاسن و افزایش کاتابولیسم، پروتئولیز تسریع شده ماهیچهباالرفتن 

 )3و 1این مرحله دخالت دارند.)  ( در7و عدم فعالیت حرکتی ) 

عملکرد مهم در بررسی وضعیت تغذیه  یک COPD ارزیابی ترکیب بدن در بیماران

 است.

که در بسیاری موارد  (Index-BMI Body Massاندازه گیری وزن و نمایه  توده بدن)

شود به تنهایی تغییرات می به عنوان تنها معیار ارزیابی وضعیت تغذیه در این بیماران استفاده

 COPDدهد. مطالعه ترکیب بدن  در بیماران میاین بیماران را نشان ن ایجاد شده درای تغذیه

 (  11و  12است.)  بیماران عامل مهم کاهش وزن در اینای دهد تحلیل توده ماهیچهمینشان 

 بدن  در بیماران با وزن طبیعی و افزایش وزن نیز دیدهای همچنین تحلیل توده ماهیچه

 ( 12و  12شود) می

 ی ارزیابی ترکیب بدن مانند انداز ه گیریهاشاخص که این مسئله اهمیت استفاده از سایر 

چین پوستی عضله سه سر  و ((Mid Arm Muscl Area –MAMA ماهیچه دور میانه بازو

(Triceps Skin Fold Thickness-TSF عالوه بر اندازه گیری وزن بدن را نشان )دهد.می 

(و BMIی انتروپومتریک ) نمایه توده بدن هاهدف از انجام این مطالعه بررسی شاخص

 برای ارزیابی( TSF( و )چین پوستی عضله سه سر MAMA)دور ماهیچه میانه بازو 

با  هاو تغییرات ترکیب بدن به وجود آمده در این بیماران و تفسیر آنای غذیهاختالالت ت



  COPDی آنتروپومتریک  و ارتباط آنها با عملکرد ریوی در بیماران مبتال به هااهمیت هر یک از شاخص

1 

همچنین در این مطالعه همبستگی بین . استفاده از مقادیر مرجع متناسب سن و جنس بود

 ی اندازه گیری شده با عملکرد ریوی نیز بررسی شد.هاشاخص
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 (:OBJECTIVE & HYPOTHESISاهداف وفرضیات )

 

 (:General Objectiveهدف اصلی طرح )-الف

) بیماری انسدادی  COPDی عملکردی در بیماران هاو تست ای بررسی وضعیت تغذیه

 مزمن ریه(

 

 :Specific Objectives)اهداف فرعی )-ب

 COPDدر بیماران  FEV1  با BMIتعیین ارتباط بین 

 COPDدر بیماران  FEV1  با TSFتعیین ارتباط بین 

 COPDدر بیماران  FEV1  با MAMAتعیین ارتباط بین 

 COPDدر بیماران  MAMAبا  BMIتعیین ارتباط بین 

 COPDدر بیماران   TSFبا  BMIتعیین ارتباط بین 

 

 Applied Objectives):           اهداف کاربردی )-ج

را با ای استان قزوین و ارتباط وضعیت تغذیه COPDبیماران مبتال به ی وضعیت تغذیه

 کنیم.میبررسی  های عملکردی ریوی انهاتست
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 بررسی متون

 جهان

و همکارانش در دانشگاه اوهایو  Sahebjami.Hتوسط  1339که در سال ای در مطالعه

قد، ، دراین مطالعه درمدت یکسال وزن. ارزیابی شدند COPDبیمار مبتال به  126، انجام شد

ی عملکردی ریه اندازه گیری شدند. بیماران بر هاوتست Triceps،MAMAچین پوستی 

بیشتر از ، )نرمال( kg/m² 27-22بین ، ) کم وزن(  kg/m² 22گروه: }زیر  9به  BMIاساس 

kg/m² 27 (over weight تقسیم شدند. در این مطالعه } )از بیماران دچار سوءتغذیه  %16/1

 DLCO(Diffusingداشتند، دارای کمترین مقدار  kg/m² 22زیر  BMIه بیمارانی ک. بودند

Capacity for Carbon monoxide و بیمارانی که )BMI  بیشتر ازkg/m² 27  داشتند

 بودند.  DLCOدارای بیشترین مقدار 

ی عملکردی ریه وجود داشت ،و هاو تست BMI، DLCOهمچنین یک رابطه مثبت بین 

( رابطه معکوس Total Lung Capacity) TLC( و Residual Valume)BMI،RVبین 

 *19وجود داشت

***** 

 16، و همکارانش انجام شد Pascual JMتوسط  1336در مطالعه دیگری که در سال 

( ارزیابی شدند. در این مطالعه GOLD 3&4) %12زیر  FEV1با  COPDبیمار مبتال به 

FEV1 ،FEV1% ،FVC ،BMI ،MAMA  از بیماران شواهدی از  %19گیری شد. اندازه



  COPDی آنتروپومتریک  و ارتباط آنها با عملکرد ریوی در بیماران مبتال به هااهمیت هر یک از شاخص

3 

 %21زیر  MAMAاین بیماران  %61دادند و بیشتر از میافزایش وزن و یا سوءتغذیه را نشان 

، ی انتروپومتریکهانسبت به سایر فاکتور BMIداشتند. در این مطالعه مشخص شد که 

 *11است. COPDدر بیمارن  FEV1بهترین فاکتور پیش بینی کننده در تعیین 

***** 

 171و همکارانش انجام شد برای  Solar JJتوسط  2221دیگر که در سال ای در مطالعه

 %19/1و البومین و ترانسفرین سرم اندازه گیری شد. در این مطالعه   BMI ،MAMA، بیمار

 *11دیده شد. هااز دست رفتن چربی %17/4تحلیل عضالنی  و در  %47/2وزن پایین داشتند، 

***** 

و همکارانش بر  Budweiser.Sدر آلمان توسط  2221در مطالعه دیگری که در سال 

 FFMI (Fat Freeی عملکردی ریه و هاتست، BMIبیمار انجام شد  برای بیماران  92روی 

Mass Index اندازه گیری شد. در مورد )FFMI  اگر عدد زیرkg/m² 17/4    در مردان و

از بیماران دچار سوءتغذیه   % 35/4رار دهیم در این مطالعه در زنان را مالك ق kg/m² 11زیر 

 *16بودند.

***** 

بیمار  122و همکارانش بر روی  Ischaki.Eتوسط  2227در مطالعه دیگر که  در سال 

، BMIکالس تقسیم شدند و برای انها  1به    GOLDی هاصورت گرفت بر اساس معیار

FFMI ،6-min walk distance 6ی عملکردی ریه اندازه گیری شد. هاو تست-min walk 
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distance  به طور مستقیم باFFMI  وBMI رابطه داشته ،BMI  مرحله  تفاوت  1در این

در  FFMIمرتبط بوده و باالترین مقدار  COPDبه مرحله بیمار  FFMI، معناداری نداشته

 *17شود.میبیماران مرحله صفر یافت 

 

 ایران

در بیمارستان قائم مشهد توسط دکتر محمد توحیدی و  2221ال که در سای در مطالعه

سرم البومین و ، BMI، بیمار در بیمارستان قائم مشهد 12همکارانش انجام شد بر روی 

و  10+62/8ی عملکردی ریه اندازه گیری شد. سن متوسط بیماران هاتست

FEV1=1/38±0/76 ی هاو شدت بیماری بر اساس معیارGOLD  مشخص شد. در این

از بیماران وجود دارد و همچنین یک  %9/5در  kg/m²22زیر  BMIمطالعه مشخص شد که 

و شدت بیماری و نیز یک رابطه معکوس بین البومین و شدت  BMIرابطه معکوس بین 

 *11بیماری وجود دارد.
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 :سومفصل 

 مواد و روش کار 
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 : نوع مطالعه

 اپیدمیولوژیک توصیفی

 

 :اجرا و طراحی روش

تا بهمن  1939از مرداد سال  COPDمبتال به  ماریب 31 یبر رو یمطالعه به روش مقطع نیا

 یفوق تخصص کینیمراجعه کننده به سه کل COPDمردان مبتال به  مارانیانجام شد، ب 1939

 تیشدن وضع تیو تثب یماریباشند که بعد از گذراندن مرحله حاد بمی نیدر شهر قزو هیر

 . گرفتند قرارمورد مطاله  یماریب

 شانیماریماه از دوران وخامت ب کیبودند و حداقل  یداریپا طیدر شرا مارانیب نیتمام ا

 گذشته بود.

 یماریب رینظ یگریمزمن د یماریب چیه COPD یماریعالوه بر ب دیمورد مطالعه نبا مارانیب

و  COPDی مزمن ریوی غیر از هابیماری قلبی و بیماری سرطان و، یویکل یینارسا، یکبد

باشد را دارا  یکه القا کننده کاشکسای یماریهر گونه ب ی گوارشی و متابولیک وهابیماری

 د. نباش

 FEV1 ،FVCکه شامل  مارانیب یبرا یرومتریاسپ یهامطالعه در ابتدا تست نیا در

،FEV1/FVC،VC  یارهایبر اساس مع مارانیانجام شد و سپس ب GOLD( Global 
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Initiative for COPD) مرحله  1به  یماریبر اساس شدت ب یرومتریاسپ یهاو شاخص

 شدند:  میتقس

 مقدار پیش بینی شده  FEV1>80%و  FEV1/FVC<70%:  1مرحله  •

  

 مقدار پیش بینی شده   FEV1<80%>%50و  FEV1/FVC<70%: 2مرحله  •

 

 بینی شده مقدار پیش >FEV1<50% 30%و  FEV1/FVC<70%:  9مرحله  •

 

 شده  ینیب شیمقدار پ FEV1<30% و  FEV1/FVC<70%: 1مرحله   •

 

اختالف بدون کفش و  لوگرمیک  201) مارانیشامل وزن ب کیآنتروپومتر یهااریمع سپس

بدون کفش با متر نصب شده به ، ستادهیبه صورت ا مارانیشد، قد ب یریلباس سبک( اندازه گ

به  مارانیب BMIآمد و  بدست(   kg( /وزن )m²قد)  از رابطه  BMI، شد یریاندازه گ وارید

اضافه   BMI>  21<92 ،یعیوزن طب   BMI>  1101<21 کم وزن، BMI<18.5صورت 

  (1.)دیگرد میتقس   چاقBMI>30 وزن،

و زائده اوله  ونی، ابتدا فاصله آکرومMAMAدور بازو  چهیحجم ماه یریاندازه گ یبرا

فاصله  نیفاصله مشخص شد و دور بازو در ا انهیسپس م، شد یریاندازه گمتر  کرانون توسط 
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 9بر اساس عدد حاصله در جدول مرجع بر اساس سن و جنس به   MAMAو  دیاندازه گرد

 (11شد. ) میتقس  >P25>  ،P=25-75  ،75Pگروه  ریز

با  دیکوسپیعضله تر هیدر ناح  TSF  عضله سه سر پوست ریز یضخامت چرب سپس

و عدد حاصله در جدول مرجع بر اساس  یریاندازه گ Germany VOGEL پریاستفاده از کال

 (11شد. ) میتقس  >25P> ،P=25-75  ،P75گروه  ریز 9سن و جنس به 

 بیاز ضر یتنفس یهامطالعه و فاکتور یرهایمتغ نیب یمعنا دار یهمبستگ یبررس جهت

 هاداده یآمار لیو تحل هیجهت تجز SPSS16استفاده شد. نرم افزار  Pearson یهمبستگ

 استفاده شد.

 

 : یریجامعه مورد مطالعه و روش نمونه گ

 مشخص  یمراجعه کننده در بازه زمان COPD مارانیمورد مطالعه =تمام ب جامعه

N=(Z1-α /2)²×P(1-P)/d²                                                                                         
        

N=4×0.65×0.35/(0.1)²=91                                                                                     
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 جدول متغیرها:

وابس مستقل عنوان متغیر

 ته

 مقیاس تعریف علمی کیفی کمی

پیوسته
گسسته 
 

ی
اسم

ی 
رتبه ا

 

FEV1        حجم خارج

شده از ریه در 

ثانیه اول در 

 تست ریوی

 لیتر

FVC        کل حجم خارج

شده از ریه در 

 تست ریوی

 لیتر

FEV1/FVC        نسبتFEV1  به

FVC 

% 

BMI        نسبت وزن به

 مجذور قد

kg/m² 

MAMA        اندازه دور بازو

در قسمت میانی 

 بازو

cm 

TSF        ضخامت چین

پوستی در ناحیه 

 میانی بازو

 

mm 
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وابس مستقل عنوان متغیر

 ته

 مقیاس تعریف علمی کیفی کمی

پیوسته
گسسته 
 

ی
اسم

ی 
رتبه ا

 

BW       وزن kg 

بر اساس  COPD      شدت

ی هامعیار

GOLD 

Mild 

moderate 

sever 
Very 

sever 

تعداد پاکت        سیگار

 مصرفی در سال

p/y 

 cm قد       قد 

 سال سن       سن

 F/M جنس       جنس
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 : هاروش جمع آوری وتجزیه وتحلیل داده

ی هاو آمار Mean±SDبر اساس میشود و مقادیر کمیوارد  SPSSدر نرم افزار  هاداده

 و  2Mرابطه  وجود داشت با  هادر صورتیکه بین متغیر. شوندمیتوصیفی تجزیه و تحلیل 

 t-test  بر اساس شدتCOPD .آنالیز انجام خواهد شد 
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 :چهارمفصل 

 یافته اه

  



  COPDی آنتروپومتریک  و ارتباط آنها با عملکرد ریوی در بیماران مبتال به هااهمیت هر یک از شاخص

13 

 هایافته

 1تا  1سال که در مراحل  61066 ±11017 با میانگین سنی  COPDبیمار مبتال به  31

بیماری قرار داشتند در این مطالعه شرکت کردند. افراد مورد مطالعه بر اساس شدت بیماری 

(GOLD Stage به )بیماران در  %9206، 1بیماران در مرحله  %1609شدند.گروه تقسیم  1

 بیماری قرار داشتند 1بیماران در مرحله  %1109و  9بیماران در مرحله  %9206، 2مرحله 
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 COPDی آنتروپومتریک اندازه گیری شده در بیماران هامیانگین شاخص -1جدول 

 39شهرقزوین در سال ی فوق تخصصی هامورد مطالعه مراجعه کننده به کلینیک

 مراحل بیماری                        متغیرهای مورد مطالعه

 انحراف معیار( ±)میانگین 

 STAGE 
1 

STAGE 

2 

STAGE 

3 

STAGE 

4 

 18 32 32 16 تعداد بیماران

 9.02±60.39 12.1±62 11.62±61.31 13.09±63.12 سن

BMI(kg/m²) 24.86±2.67 23.62±4.12 23.67±4.69 19.05±3.44 

MAMA(cm²) 28.69±3.29 29.29±3.05 28.52±3.72 23.65±3.07 

(mm)SFT 1.054±3.7 0.97±6.2 1.023±5.6 0.709±3 

Body Mass Index–BMI, Mid Arm Muscle Circumference-MAMC, TSF-

Triceps Skin Fold Thickness 
 

 

  



  COPDی آنتروپومتریک  و ارتباط آنها با عملکرد ریوی در بیماران مبتال به هااهمیت هر یک از شاخص

21 

 1توضیحات جدول شماره 

 ی آنتروپومتریک اندازه گیری شد.هاشاخصدر این قسمت از مطالعه میانگین 

 

  STAGE 1در 

            بود     13.09±63.12میانگین سن بیماران 

  میانگینBMI           بود     2.67±24.86بیماران 

  میانگینMAMA      بود     3.29±28.69بیماران 

  میانگینSFT              بود     3.7±10.54بیماران 

 

  STAGE 2در 

  بود  11.62±61.31              میانگین سن بیماران 

  میانگینBMI   بود     4.12±23.62         بیماران 

  میانگینMAMA  بود         3.05±29.29 بیماران 

 میانگینSFT  بود         6.2±9.7              بیماران 
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  STAGE 3در 

                 بود        12.1±62میانگین سن بیماران 

  میانگینBMI            بود     4.69±23.67بیماران 

  میانگینMAMA     بود       3.72±28.52بیماران 

 میانگینSFT             بود        5.6±10.23بیماران 

 

 

  STAGE 4در 

           بود         9.02±60.39میانگین سن بیماران 

  میانگینBMI         بود        3.44±19.05بیماران 

  میانگینMAMA        بود         3.07±23.65بیما 

 میانگینSFT                 بود         3±7.09بیماران 
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 COPD)شاخص توده بدنی( بر اساس شدت بیماری در بیماران  BMI.بررسی 2جدول 

 مورد مطالعه

 

                , BMI–Body Mass Index 

  

BMI(kg/m²) STAGE 
1 

STAGE 

2 

STAGE 

3 

STAGE 

4 

TOTAL P 

value 

Low 

 Weight 
6.25% 

 

1 

6.25% 
 

2 

18.75% 
 

6 

50% 
 

3 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

0.001 

Normal 

weight 
25% 

 

1 

65.62% 
 

21 

43.75% 
 

11 

38.88% 
 

7 

 

 

16 

Over 
 Weight 

68.75% 
 

11 

18.75% 
 

6 

34.37% 
 

11 

11.11% 
 

2 

 

 

92 

Fat 0% 
 

2 

9.37% 
 

9 

3.12% 
 

1 

0% 
 

2 

 

 

1 

TOTAL 16 92 92 11 98  
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 2توضیحات جدول شماره 

 

ی هابیماری) معیار STAGEبر اساس  COPDدر این قسمت از مطالعه افراد مبتال از نظر

GOLD گروه تقسیم شدند.وزن و قد افراد گرفته شد و بر اساس  1( بهBMI  گروه  1آنها به

نفر( تقسیم بندی  1و چاق )  نفر( 92و اضافه وزن) ,نفر(16وزن نرمال) ,نفر( 11کم وزن )

 .شدند

 

 STAGE 1در 

    نفر هیچ بیماری چاق نبود   16ازبین 

    ( اضافه وزن داشتند%68.75نفر ( )   11نفر )    16ازبین 

    (   وزن نرمال داشتند21%نفر (  )   1نفر )     16ازبین 

    (  کم وزن بودند %6.25نفر(   )   1نفر )     16ازبین 

 

 STAGE 2در 

   (   چاق بودند%9.37نفر (  )    9نفر )   92ازبین 

   ( اضافه وزن داشتند %18.75نفر (   )   6نفر )    92ازبین 

   (   وزن نرمال داشتند %65.62نفر  (  ) 21نفر )  92ازبین 

   کم وزن بودند (  %6.25نفر (   )   2نفر )   92ازبین 
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 STAGE 3در 

   (   چاق بودند  %3.12نفر(  ) 1نفر )   92ازبین 

   ( اضافه وزن داشتند  %34.37نفر( )11نفر )  92ازبین 

  (   وزن نرمال داشتند  %43.75نفر( )11نفر )   92از بین 

  (  کم وزن بودند %18.75نفر( )   6نفر )   92از بین 

 

 

 STAGE 4در 

   نفر  هیچ بیماری  چاق نبود   11ازبین 

   ( اضافه وزن داشتند %11.11نفر (  ) 2نفر )    11ازبین 

  (   وزن نرمال داشتند %38.88نفر (  ) 7نفر )    11از بین 

  (  کم وزن بودند %50نفر (   )   3نفر )    11از بین 

 

 .که معنی دار بود به دست آمد، P value 20221و 
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بر اساس شدت بیماری در  MAMA. توزیع پرسنتایل شاخص آنتروپومتریک 9جدول 

 مورد مطالعه  COPDبیماران 

 

P-Percentile Mid Arm Muscle Area-MAMA,  
 

  

MAMA(CM²) STAGE 

1 

STAGE 

2 

STAGE 
3 

STAGE 
4 

P  value 

P21< 18.18% 18.51% 18.18% 80%  

 

 

 

 

0.001 

P=25-75 18.18% 18.51% 27.27% 13.33% 

75P< 63.63% 62.96% 54.54% 6.66% 
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 9توضیحات جدول شماره 

از نظر  COPDگروه بیماران  1( در MAMAدر این قسمت از مطالعه دور میانه بازو )

GOLD STAGE .مورد بررسی قرار گرفت 

 

 STAGE 1در 

   (18.18%  پایین تر از صدك )قرار داشتند 21 

 (18.18%    بین صدك )قرار داشتند 75-25 

   (63.63%  باالی صدك )قرار داشتند 71 

 

 STAGE 2در 

   (18.51%  پایین تر از صدك )قرار داشتند 21 

   (18.51%  بین صدك )قرار داشتند 75-25 

   (62.96%  باالی صدك )قرار داشتند 71 
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 STAGE 3در 

   (18.18%  پایین تر از صدك )قرار داشتند 21 

   (27.27% بی ) قرار داشتند 75-25ن صدك 

   (54.54%  باالی صدك )قرار داشتند 71 

 

 

 STAGE 4در 

   (80%  پایین تر از صدك )قرار داشتند 21 

   (13.33%  بین صدك )قرار داشتند 75-25 

 ( 6.66%    باالی صدك )قرار داشتند 71 

 

 

 .که معنی دار بود ,به دست آمد P value 20221و 

 

  



  COPDی آنتروپومتریک  و ارتباط آنها با عملکرد ریوی در بیماران مبتال به هااهمیت هر یک از شاخص

23 

بر اساس شدت بیماری در  TSF. توزیع پرسنتایل شاخص آنتروپومتریک 4جدول 

 مورد مطالعه  COPDبیماران 

 

P-Percentile, TSF-Triceps Skin Fold Thickness 
 (Not Significant) NS دار نیست/ ارتباط در معنی Pvalue  کمتر از

 معنی دار است. 0.05

 

 

 

 

  

TSF(mm) STAGE 

1 

STAGE 

2 

STAGE 
3 

STAGE 
4 

P  value 

P21< 27.27% 48.14% 40.9% 80%  

 

 

 

0.07 
 

NS 

P=25-75 54.54% 29.62% 27.27% 20% 

75P< 18.18% 22.22% 31.81% 0% 
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 4توضیحات جدول شماره 

از  COPDگروه بیماران  1( در TSFدر این قسمت از مطالعه چین پوستی عضله سه سر )

 مورد بررسی قرار گرفت. GOLD STAGEنظر 

 

 STAGE 1در 

   (27.27%  پایین تر از صدك )قرار داشتند 21 

 (54.54%    بین صدك )قرار داشتند 75-25 

   (18.18% باالی صدك )قرار داشتند 71 

 

 

 STAGE 2در 

 (48.14%  پایین تر از صدك )قرار داشتند 21 

 (29.62%  بین صدك )قرار داشتند 75-25 

 (22.22%  باالی صدك )قرار داشتند 71 
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 STAGE 3در 

 (40.9%  پایین تر از صدك )قرار داشتند 21 

 (27.27%  بین صدك )قرار داشتند 75-25 

 (31.81%  باالی صدك )قرار داشتند 71 

 

 

 STAGE 4در 

 (80%  پایین تر از صدك )قرار داشتند 21 

 (20%  بین صدك )قرار داشتند 75-25 

 (0%  باالی صدك )قرار داشتند 71 

 

 .که معنی دار نبود ,به دست آمد P value 2027و 
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در بیماران   BMIبر اساس  MAMA. توزیع پرسنتایل شاخص آنتروپومتریک 5جدول 

 مورد مطالعه

 

P-Percentile, Body Mass Index–BMI, Mid Arm Muscle Area-MAMA 
 

  

 

BMI 
 

 

 MAMA(cm2) 

 

 

 

Low 

Weight 

 

 

Normal 
weight 

 

 

Over 
weight 

 

 

Fat 

 

 

 P  value 

 

P21< 92.85% 22.22% 9.11% 0%  

 

 

 

 

0.001 

P=25-75 7.15% 30.55% 13.63% 0% 

75P< 0% 47.22% 77.27% 100% 
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 5توضیحات جدول شماره 

 مورد بررسی قرار گرفت. BMIبر اساس تقسیم بندی  MAMAدر این قسمت از مطالعه 

 بودنددر بیمارانی که کم وزن 

   (92.85%   زیر صدك  )21  MAMA قرار داشتند 

    (7.15%  بین صدك )75-25 MAMA قرار داشتند 

    (0%   باالی صدك )71 MAMA قرار داشتند 

 

 در بیمارانی که نرمال وزن بودند

    (22.22%  زیر صدك  )21 MAMA قرار داشتند 

    (30.55%  بین صدك )75-25 MAMA قرار داشتند 

     (47.22%  باالی صدك )71 MAMA قرار داشتند 

 

 در بیمارانی که اضافه وزن  داشتند

   (9.11%   زیر صدك  )21 MAMA قرار داشتند 

   (13.63%  بین صدك )75-25 MAMA قرار داشتند 

    (77.27%  باالی صدك )71 MAMA قرار داشتند 
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 در بیمارانی که چاق بودند

    (0%  زیر صدك  )21 MAMA قرار داشتند 

   (0%  بین صدك )75-25 MAMA قرار داشتند 

   (100%   باالی صدك )71 MAMA قرار داشتند 

 

P value 0.001 به دست آمد که معنی دار بود 
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در بیماران  BMIبر اساس  TSF.توزیع پرسنتایل شاخص آنتروپومتریک 6جدول 

COPD مورد مطالعه 

 

P-Percentile, Body Mass Index–BMI, TSF-Triceps Skin Fold Thickness, 
  

 

BMI 
 

 

 

  TSF(mm) 

 

 

Low 

Weight 

 

 Normal 
weight 

 

Over 
weight 

 

 

Fat 

 

 

 P  value 

 

P21< 78.57% 58.33% 18.18% 0%  

 

 

 

 

0.002 

P=25-75 21.43% 22.22% 54.54% 33.33% 

75P< 0% 19.44% 27.27% 66.66% 
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 6توضیحات جدول شماره 

 مورد بررسی قرار گرفت. BMIبر اساس تقسیم بندی  MAMAدر این قسمت از مطالعه 

 

 در بیمارانی که کم وزن بودند

  (78.57%  زیر صدك  )21  MAMA قرار داشتند 

   (21.43% بین صدك )75-25 MAMA قرار داشتند 

    (0%   باالی صدك )71 MAMA قرار داشتند 

 

 در بیمارانی که نرمال وزن بودند

  (58.33% زیر صدك  )21 MAMA قرار داشتند 

   (22.22% بین صدك )75-25 MAMA قرار داشتند 

   (19.44%  باالی صدك )71 MAMA قرار داشتند 

 

 در بیمارانی که اضافه وزن  داشتند

  (18.18% زیر صدك  )21 MAMA قرار داشتند 

  (54.54% بین صدك )75-25 MAMA قرار داشتند 

  (27.27% باالی صدك )71 MAMA قرار داشتند 
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 در بیمارانی که چاق بودند

    (0%  زیر صدك  )21 MAMA قرار داشتند 

   (33.33% بین صدك )75-25 MAMA قرار داشتند 

   (66.66%   باالی صدك )71 MAMA قرار داشتند 

  

P value 0.001 به دست آمد که معنی دار بود 
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 :پنجمفصل 

 گیری بحث و هجیتن 
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 گیریبحث و نتیجه

 

( قرار 24/86±2/67) stage 1بیماران در  BMI بیشترین میزان میانگین  هابا توجه به یافته

 داشت.

 stage2( و 28/69±3/29)  stage1در  MAMAهمچنین بیشترین میزان میانگین 

 ( قرار داشت.29/29±3/05)

 ( قرار داشته است.10/54±3/7)  stage 1هم در  SFTو نیز بیشترین میزان میانگین 

 SFTو  MAMAیابد و میزان میبیماران نیز کاهش   BMIبیماری   stageو با افزایش 

 یابد .میبیماران نیز کاهش 

 دچار COPDبیماری  به مبتال افراد از بسیاری که دادند نشان نظر مورد مطالعه نتایج

 همچنین .هستند وزن و کاهش ماهیچه توده چربی، توده تحلیل مانندای تغذیه مشکالت

 از یک هر در  21مساوی یا کمتر پرسنتایل در گرفته قرار بیماران درصد که شد مشاهده

 به نتایج ،هایافته این .است یافته افزایش بیماری شدت افزایش با آنتروپومتریک یهاشاخص

 تحلیل وزن، کاهش از اعم تغذیه سوء بیماران در شده انجام مطالعات سایر از آمده دست

 نشان را بیماری آن همراه با افزایش شدت افزایشو COPD در بیماران چربی و ماهیچه توده

 کند.می تایید کند،می داللت ریوی عملکرد و تغذیه سوء بین ارتباط بر و دهدمی
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 اساس بر چربی بدون توده نمایه و آنتروپومتریک یهاشاخص پرسنتایل توزیع بررسی

 همراه وزن یافتن کاهش و چربی توده ماهیچه، توده تحلیل افزایش از حاکی بیماری، شدت

 .بود دار معنی ارتباط این MAMAو  BMIمورد در که بود بیماری شدت افزایش با

 171و همکارانش انجام شد برای  Solar JJتوسط  2221دیگر که در سال ای در مطالعه

 %13/1و البومین و ترانسفرین سرم اندازه گیری شد. در این مطالعه   BMI ،MAMA، بیمار

 دیده شد. هااز دست رفتن چربی %17/1تحلیل عضالنی  و در  %17/2وزن پایین داشتند، 

 با ماهیچه توده و چربی توده تحلیل و وزن یافتن ش کاه روند بیانگر که مطالعه این نتایج

 چربی بدون توده و چربی توده تحلیل .دارد مطابقت حاضر مطالعه با، است بیماری پیشرفت

 بیماران در و است دست آمده به مطالعه این در گیری اندازه مختلف روش دو از که

COPD ( وزن اضافه و نرمال وزن،وزن کاهش) متفاوت بدنی توده نمایه  مطالعه با مورد

  تشخیص در را (BMI) بدن توده نمایه بر عالوه ترکیب بدن ارزیابی اهمیت شود،می دیده

 بر فقط فرد تغذیه وضعیت ارزیابی .دهدمی نشان بیماران این درای تغذیه اختالالت صحیح

 .کندمین ارائه بدن یهابافت وضعیت از کیفی اطالعات اما است، ساده بدن اساس وزن

 تفکیک چربی بدون  توده از را چربی توده تنهایی به (BMI) بدن توده نمایه گیری اندازه

 دهدمی  نشان (BMI)توده بدن نمایه بر عالوه بدن ارزیابی ترکیب که حالی در کند،مین

 را وزن کاهش نز پاتوژ تواندمی مسئله همین و است داده رخ قسمت کدام در تحلیل

 کند. مشخص
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 بیماران % 60 شد انجام Juan José Soler-Cataluña وسیله به که دیگری مطالعه در

 با که بودندای ماهیچه تحلیل دچار وزن اضافه دارای بیماران % 20 و نرمال وزن دارای

 نتایجی مشابه مطالعات این دوی هر .شد داده نشان بازو میانه ماهیچه محیط شدید کاهش

 .شوندمی دیده حاضر مطالعه در که هستند

محمد توحیدی و در بیمارستان قائم مشهد توسط دکتر  2221که در سال ای در مطالعه

سرم البومین و ، BMI، بیمار در بیمارستان قائم مشهد 12همکارانش انجام شد بر روی 

و  10+62/8ی عملکردی ریه اندازه گیری شد. سن متوسط بیماران هاتست

FEV1=1/38±0/76 ی هاو شدت بیماری بر اساس معیارGOLD  مشخص شد. در این

از بیماران وجود دارد و همچنین یک  %9/5ر د kg/m²22زیر  BMIمطالعه مشخص شد که 

و شدت بیماری و نیز یک رابطه معکوس بین البومین و شدت  BMIرابطه معکوس بین 

 بیماری وجود دارد.

 بیشتر، هوای احتباس نرمال، از کمتر وزنبا  COPDبیماران که دهندمی نشان مطالعات

 بیماری درجه همان با بیمارانی به نسبت تری پایین ورزشی تحمل و کمتر انتشاری ظرفیت

 دچار بیماران در تنفسی وضعیت تخریب در متعددی فاکتورهای .دارند نرمال وزن با اما

  کند.می تخریب را اسکلتی یهاماهیچه عملکرد سوءتغذیه. گذاردمی تاثیر سوءتغذیه

 تحمل و قدرت کاهش نتیجه در که شودمی دیافراگم توده کاهش باعث همچنین 

 ). کندمی ایجاد را تنفسی یهاماهیچه
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بر  عالوه ایمپدانس بیوالکتریک و آنتروپومتریک یهاشاخص بوسیله بدن ترکیب آنالیز

 در عضالنی توده و چربی توده تحلیلحاکی از   COPDبیماران در وزن تغییرات نمایش

 مشاهده .بود بیماری شدت افزایش با همراه آن افزایش همچنین و بیماری مراحل تمام

 با بیماران یا وزن اضافه دچار بیماران در (چربی و ماهیچه توده تحلیل) بدن ترکیب تغییرات

 بر عالوه بدن ترکیب ارزیابی سریع و آسان یهاروش از استفاده اهمیت بیانگر نرمال وزن

 از قبلای تغذیه اختالالت تشخیص و تغذیه وضعیت بررسی برای تنهایی به وزن بررسی

 عملکرد و بیمار وضعیت بهبودی درمیمه نقش که است سریع درمان و وزن کاهش بروز

برای بررسی  روشی آسان BMIعالوه بر  MAMAبنا بر این اندازه گیری .دارد او تنفسی

قبل از بروز کاهش وزن و درمان سریع در ای وضعیت تغذیه و تشخیص اختالال ت تغذیه

 تنفسی او است.جهت بهبود وضعیت بیمار و عملکرد 
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Evaluation of relationship between anthropometric indices, 

and pulmonary function test in COPD patients 

 

Abstract 

Objective: Loss of body weight and malnutrition are associated with increase 

disability, reduction of respiratory and skeletal muscles strength, and quality of 

life in COPD patients.The aim of this study was to assess the relationship of 

anthropometric indices with pulmonary function tests in COPD patients. 

Material and Methods: This cross-sectional study was conducted on stable 

COPD patients who referred to 3 subspecialized pulmonary centers in Qazvin. 

Participants were categorized according to their disease stage with GOLD 

classification.Anthropometric indices including BMI (body mass index) 

categorized by WHO (world health organization) classification, MAMA (mid arm 

muscle Area), TSF (triceps skim-fold thickness) were measured and compared 

between different GOLD groups. ANOVA and Chi-Square tests were used for 

comparing quantitative and categorical data respectively. 

Results: Ninety eight COPD patients with the Mean age of 62±11.6 years old 

were studied Mean of BMI, MAMA, TSF were 23.1±4.4kg/m2, 28.3±3.7cm2, 

1.01±0.6mm2 respectively. Body Mass Index and MAMC were lower in stage 4 

compare  with other stages There were 18 patients in stage4 that 50% of them had 

BMI<18.5 and 80% had MAMA<25 percentile (p=0.001) there weren’t a 

significant difference of TSF between GOLD stages of COPD. 

Conclusion: Reduction of weight and depletion of muscle mass were observed 

in stage 4 of COPD .regarding to adverse effects of low muscle mass on 

pulmonary function tests, periodic measurement of anthropometric indices 

especially in advanced COPD stages is beneficent.  

Keywords: Anthropometric indices, COPD, Pulmonary function test 
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