
و  يمرکز يبرونش ها و اتساع برونش ها وارهید یعیطب ریغ یشدگ میبه همراه ضخ یاکتساب ياختالل برونکوپولمونر کی يبرونشکتاز مقدمه:
 یهاست. لذا چند مطالعه محدود (دو مورد) به بررس یانجیم يعفونت ترانس مورال و التهاب با واسطه رها ساز وبیاز چرخه مع یمتوسط است که ناش

 کیستیس ریغ يه برونشکتازب مبتال مارانیب یبا بررس میپرداخته بودند. لذا ما بر آن شد يبرونشکتازمبتال به  مارانیو استئوپروز در ب یاستئوپن وعیش
از  يریهت جلوگج ییراهکارها زانیم نیدرصورت باال بودن ا تیکه درنها میرا مشخص کن مارانیب نیواستئوپروز  در ا یاستئوپن زانیم  سیبروزیف
  .شود یم مارانیب نیدرا یزندگ تیفیشود که باعث بهبود ک شنهادیعارضه پ نیا

) در سه سیبروزیف کیستیس ری(غ ينفر بیمار مبتال به برونشکتاز 53 روي 1395تا سال  1393این مطالعه توصیفی مقطعی از سال    ها: روش و مواد
 یلیو تحل یفیو آمار توص 20نسخه  SPSSافزار با استفاده از نرم مطالعهي به دست آمده از این هاداده انجام شد. نیدر شهرقزو هیر یمرکزفوق تخصص

گی از رگرسیون لجستیک براي تعیین عوامل موثر بر کیفیت زند قرار گرفت. لیو تحل هیمورد تجز انسیوار زیو انال مجذور کايتست و  یشامل ت
  شد. در نظر گرفته 05,0. آلفا برابر با بیماران با کنترل عوامل مخدوش کننده استفاده شد

به ترتیب   ٪41,5و  ٪35,8نرمال بودند و به ترتیب  ٪ 22,6مورد بیمار مبتال به برونشکتازي پایدار در بررسی ستون فقرات  53بطور کل در نتایج: 
 نیانگیم به ترتیب مبتال به استوپنی واستوپروزبودند. ٪21,2و  ٪ 51,9نرمال و  ٪26,9مبتال به استئوپنی و استئوپروز بودند، و در بررسی استخوان ران، 

 ±10,6 استئوپروز و 42,7 ±13,8 یاستئوپنبه  مبتال افراد گروه در و 39,4 ±8,4و استئوپروز  یشرکت کننده در مطالعه بدون استئوپن ينمونه ها یسن
و تعداد  یتوده بدن هیجنس و نما نیتباط باین ار )p=0.001بدست آمد. ( داریپا يمبتال به برونشکتاز مارانیبا سن ب يارتباط معنا دار .بود  55,6

  )P<0.05شد. ( یابیمعنادار ارز زین exacerbationدفعات 
 شیاستخوان با افزا تهیدانس و کاهش يبرونشکتاز وعیباشد. اگرچه ش یم جیرا يمبتال به برونشکتاز مارانیاستخوان در ب تهیکاهش دانسنتیجه گیري: 

 یذکر م کیعوامل خطر دموگراف هیمورد انتظار بر پا هیپا زانیرا نسبت به م يشتریب وعیمطالعه ش نیا يداده ها د،یبا یم شیزن افزا تیسن و جنس
مناسب و به دنبال آن  يممکن است به دنبال غربالگر يمبتال به برونشکتاز مارانیب راستخوان د تهیکاهش دانس وعیش زانیدرمان از م  کادر یآگاهکند.
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