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(دريافت مقاله -33/3/83 :پذيرش مقاله)32/8/22 :

چكيده
زمينه :هپاتيت مزمن عبارت است از رشته اختالالت کبدي با علل و شدت متغير که در آنها التهاب و نكروز کبدي بهمدت دست کم شش ماه
ادامه مييابند .درمان انتخابي تمام انواع هپاتيت مزمن ويروسي ،اينترفرون -آلفا ميباشد .کاهش تراکم استخوان سبب بروز عوارضي از جمله
شكستگي خود به خودي بدون تروما ميشود .با توجه به عوارض کاهش تراکم استخوان و تناقضات موجود در اين زمينه ،در اين بررسي
دانسيته استخواني بيماران مبتال به هپاتيت مزمن قبل و بعد از درمان با اينترفرون مقايسه شد.
مواد و روشها :در اين بررسي همگروهي (کوهورت)  22بيمار مبتال به هپاتيت مزمن نيازمند دريافت اينترفرون طي دورهاي شش ماهه از نظر
سنجش تراکم استخواني ارزيابي شدند .از کليه افراد مورد مطالعه قبل از دريافت اينترفرون آزمايش سنجش تراکم استخوان ( )BMDاز مهرههاي
کمري و نيز گردن فمور بهعمل آمد .نتيجه آزمايش تراکم استخوان قبل از تجويز اينترفرون در فرم اطالعاتي از قبل تنظيم شده ثبت گرديد .شش
ماه پس از درمان با اينترفرون آلفا دوباره از بيماران تراکم استخوان توسط همان دستگاه قبلي سنجيده شده و نتيجه آن در فرم اطالعاتي ثبت
گرديد .کليه اطالعات الزم مانند سن ،جنس ،بيماري زمينهاي و شرح حال مصرف دارو نيز از بيماران پرسيده شد و در فرم اطالعاتي ثبت
گرديد .ميزان دريافت اينترفرون 8 ،ميليون واحد يک روز در ميان بود .پس از جمعآوري اطالعات و استخراج آنها ،دادهها وارد نرمافزار SPSS

يافتهها :در ميان بيماران مورد مطالعه  23نفر ( 35/5درصد) مذکر بودهاند .ميانگين سني بيماران  88/38±2/38سال بوده است و نيمي از بيماران در
گروه سني  83تا  85سال قرار داشتند .بيماران مورد مطالعه از نظر هيچکدام از شاخصهاي دانسيته استخواني ( T-scoreو  )Z-scoreبعد از درمان با
اينترفرون آلفا نسبت به قبل از آن تفاوت آماري معنيداري با يكديگر نداشتهاند ( .)P>3/35از نظر شاخصهاي دانسيتهي استخواني بين گروههاي
سني مختلف ،قبل و بعد از درمان با اينترفرون آلفا اختالف آماري معنيداري مشاهده نشد (.)P>3/35
نتيجهگيري :در اين مطالعه ،ميتوان گفت که اينترفرون آلفا که در درمان بيماران مبتال به هپاتيت  Cمورد استفاده قرار ميگيرد ،در کل تأثير
بسزايي روي دانسيته استخواني اين بيماران ندارد .براي ديدن تأثير دراز مدت اينترفرون روي دانسيته استخواني ،مطالعه ديگري با طول مدت
بيشتر ضروري است؛ چه بسا با کاهش التهاب در بيماري ،دانسيته استخواني در دراز مدت بهبود يابد.
واژگان کليدي :هپاتيت  ،Cاينترفرون آلفا ،دانسيته استخواني ،مزمن
* کاشان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان
E-mail: ghaffarpasand@yahoo.com

] [ Downloaded from ismj.bpums.ac.ir on 2022-08-14

ويرايش  38شده و از آزمون کاي اسكوئر و ويلكاکسون جهت مقايسه ميانگينها استفاده شد.

ارج و همكاران

مقدمه

بررسي رابطه اينترفرون آلفا با دانسيته استخوان325 /

تزريق  11ميليون واحد  3بار در هفته و يا  3ميليون

هپاتيت مزمن عبارت است از رشته اختالالت کبدي

واحد  3بار در هفته با بهبود همزمان در تصوير بافت

با علل و شدت متغير که در آنها التهاب و نکروز

شناختی کبد همراه است (.)2

کبدي بهمدت دست کم  6ماه ادامه میيابند.
اشکال خفيفتر ،غيرپيشرونده است و يا به آهستگی
پيشروي میکنند ،در حالی که اشکال شديدتر ممکن
است با تشکيل جوشگاه و تغيير ساختاري مرتبط
باشند که در پايان به سيروز منتهی میشوند ( .)1از
درمانهاي انتخابی تمام انواع هپاتيت مزمن ويروسی،
اينترفرون -آلفا میباشد (.)2
اينترفرون -آلفا سيتوکينی است که با اثر بر گيرندههاي
سطحی سلول ميزبان فعاليت کينازهاي ژانوس
( )JAKSرا افزايش میدهد .اين آنزيمها مبدلهاي
پيام و فعال کنندههاي نسخهبرداري را فسفريله میکنند

اينتر فرون -آلفا را در هپاتيت  Bمزمن بهصورت تنها
و يا همراه با الميوودين تجويز میکنند .چنانچه آن را
همراه با ريباويرين در بيمار مبتال به هپاتيت  Cبهکار
ببرند ،سبب کاهش موارد پيشرفت هپاتيت  Cحاد به
سمت هپاتيت  Cمزمن میشود ( 4و .)5
آثار سمی اينترفرون -آلفا عبارتند از :تحريك گوارشی،
سندرم شبه آنفوالنزا ،نوتروپنی ،خستگی و درد
عضالنی شديد ،آلوپسی ،کاهش شنوايی برگشتپذير،
اختالل عملکرد تيروئيد ،گيجی و افسردگی شديد (.)6
نيشيدا ( )Nishidaو همکاران در مطالعهاي در سال
 2116در ژاپن با بررسی  41بيمار مبتال به هپاتيت C

و سبب افزايش تشکيل پروتئينهاي ضد ويروسی

مزمن ،اقدام به انجام سنجش تراکم استخوان پيش از

میشوند .اثر ضد ويروسی انتخابی اينترفرون -آلفا

تجويز اينترفرون نمودند و دوباره  4هفته و  24هفته

عمدتاً ناشی از فعال شدن ريبونوکلئازهاي سلول

پس از درمان نيز اقدام به سنجش تراکم استخوان

ميزبان است که ترجيحاً  mRNAويروسی را تجزيه
میکنند .اينترفرون آلفا همچنين سبب تحريك تشکيل
سلولهاي کشنده ( )NKمیشود ،که سلولهاي کبدي

( )BMDنمودند ،يافتههاي بهدست آمده بهترتيب
( 7/1±3/4قبل از تجويز اينترفرون) 4( 4/5±2/4 ،هفته
پس از تجويز اينترفرون) و  24( 4/2±2/7هفته پس از

عفونی شده را تخريب میکنند ( 2و .)3

تجويز اينترفرون) گرم بر سانتیمترمربع بودند .در اين

چندين شکل از اينترفرون -آلفا با تفاوت اندك در

بررسی نتيجهگيري شده است که اينترفرون سبب کاهش

ترکيب اسيد آمينهاي آنها ،وجود دارد .چنانچه تجويز

تراکم استخوانی میشود (.)3

کندي دارد .دفع اين دارو بيشتر با هيدروليز

( )Dual Energy X-Ray Absorptiometryانجام

پروتئوليتيك در کليه صورت میگيرد .شکلهاي

میشود که با استفاده از روش جذب سنجی توسط

مرسوم اينترفرون -آلفا معموالً بهصورت روزانه و يا
سه بار در هفته تجويز میشوند (.)4

اشعه  Xبا انرژي دوگانه میباشد .در اين روش
دانسيته استخوان بر حسب گرم بر سانتیمتر مربع و

تجويز اينترفرون -آلفا در يك دوره  6تا  12ماهه ،با

بهصورت کمی در سطح استخوان اندازهگيري میشود.

تزريق زير جلدي با مقادير متفاوت بسته به نوع

يك سري عوامل با افزايش احتمال استئوپروز بر سنجش

هپاتيت مزمن ،بهصورت  5ميليون واحد روزانه ،يا

تراکم استخوان مؤثرند ،از جمله مصرف داروها مانند
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آن بهصورت عضالنی يا زير پوستی باشد ،جذب

سنجش

تراکم

استخوان

بهروش

DEXA

/ 328طب جنوب

گلوکوکورتيکوئيدها

سال هفدهم /شماره  /5آذر و دي 3838

و

داروهاي

سيتوتوکسيك،

مواد و روشها

سيکلوسپورين ،ضد تشنجها ،هپارين ،ليتيوم ،مصرف زياد

در اين بررسی هم گروهی (کوهورت) بيماران مبتال به

الکل ،مصرف مازاد تيروکسين و بيماريهاي زمينهاي مثل

هپاتيت مزمن نيازمند دريافت اينترفرون در طی يك دوره

حالتهاي هيپوگناديسم ،اختالالت غدد درونريز،

 6ماهه از نظر سنجش تراکم استخوانی ارزيابی شدند.

اختالالت تغذيهاي و گوارشی ،اختالالت روماتولوژيك،

در اين مطالعه حجم نمونه با توجه به خطاي نوع اول

بیتحرکی ،حاملگی ،شيردهی ( 1و .)6

تراکم استخوان قبل و بعد از درمان و در نظر گرفتن

متا آناليزهاي انجام شده بر روي زنان بعد از سنين

ميانگين و انحراف معيار تراکم استخوان قبل و بعد از

يائسگی نشان میدهد که ورزشهاي همراه با تحمل وزن

درمان بهميزان ( 7/1)±3/4و ( 4/2)±2/7بهترتيب ،از

از کاهش توده استخوانی پيشگيري میکند ،اما بهنظر

مطالعات مشابه ( 21 ،)3نفر بهدست آمد.

نمیرسد که باعث افزايش قابل مالحظه توده استخوانی

الزم به ذکر است مطالعه حاضر به تصويب کميته

شود (.)7

اخالق دانشگاه علوم پزشکی کاشان نيز رسيده است.

دريافت روزانه کلسيم کمتر از  411ميلیگرم احتماالً

از همه افراد مورد مطالعه قبل از دريافت اينترفرون

براي اسکلت بدن زيانبخش میباشد و مصرف کلسيم

آزمايش سنجش تراکم استخوان از ستون فقرات کمري

در محدوده  611تا  011ميلیگرم که مصرف ميانگين در

و گردن فمور بهعمل آمد که بهوسيله دستگاه

ميان افراد بالغ در اياالت متحده است ،کمتر از حد

 Hologicبهروش Dual Energy X-Ray ( DEXA

مطلوب جهت استئوپروز میباشد .ميانگين توصيه شده

 )Absorptiometryدر مرکز دانسيتومتري و با

روزانه کلسيم جهت جلوگيري از استئوپروز  1111تا

استفاده از روش جذب سنجی توسط اشعه  Xبا انرژي

 1211ميلیگرم در بزرگساالن میباشد که با مکملهاي

دوگانه بود .در اين روش تراکم استخوان بر حسب

دريافتی تامين میشود (.)0

گرم بر سانتیمتر مربع و بهصورت کمی در سطح

کاهش تراکم استخوان سبب بروز عوارضی از جمله

استخوان اندازهگيري شد .دادههاي حاصل در نقاط

شکستگی خود به خودي بدون تروما که بسته به محل،

مختلف استخوان از جمله هيپ (لگن) و مهره به

سبب آمبولی چربی ،ترومبوز وريدهاي عمقی ،فشار به

تفکيك آناليز شده و بهصورت انحراف از استاندارد

نخاع ،عدم تحرك بيمار ،عوارض عفونی و هزينه گزاف

توسط  T-scoreو  Z-scoreبيان گرديد.

میشود .با توجه به عوارض کاهش تراکم استخوان و

تراکم استخوان استاندارد در هر کشوري متفاوت بوده

تناقضات موجود در اين زمينه ،در اين بررسی تراکم

و دستگاه بر اساس آن تنظيم میشودT-score .

استخوان بيماران مبتال به هپاتيت مزمن قبل و بعد از

انحراف از تراکم استخوان حداکثر بوده و براي مقايسه

درمان با اينترفرون مقايسه شد تا در صورت اثبات کاهش

تراکم استخوان بيمار نسبت به افراد همجنس جوان

تراکم استخوان پس از درمان با اينترفرون نسبت به

سالم بهکار میرود و  Z-scoreاختالف تراکم استخوان

پيشگيري از آن بهوسيله درمان دارويی و تغيير رژيم

هر فرد را نسبت به افراد همجنس و همسن نشان

غذايی اقدام گردد.

میدهد T-score .کمتر يا مساوي  -1تا  -2/5بر طبق
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معيارهاي سازمان بهداشت جهانی استئوپنی محسوب

نتايج کلی براي استفادهي ديگر محققان ارائه میشود.

میشود و  T-scoreکمتر يا مساوي  -2/5نيز

پس از جمعآوري اطالعات و استخراج آنها ،دادهها وارد

استئوپروز تلقی میگردد و هر دو بيانگر کاهش تراکم

نرمافزار )USA، Il،Chicago،SPSS Inc( SPSS

استخوان هستند (.)1

ويرايش  14شده و از آزمونهاي کاي اسکوئر و

نتيجه سنجش تراکم استخوان قبل از تجويز اينترفرون

ويلکاکسون جهت مقايسه ميانگينها استفاده شد.

در فرم اطالعاتی از قبل تنظيم شده ثبت گرديد .شش
سنجش تراکم استخوان توسط همان دستگاه قبلی

اين مطالعه به بررسی رابطه بين اينترفرون آلفا و تراکم

سنجيده شد و نتيجه آن در فرم اطالعاتی ثبت گرديد.

استخوانی در بيماران مبتال به هپاتيت  Cمراجعه کننده به

طی مدت مصرف اينترفرون بيماران تحت نظارت

بيمارستان شهيد بهشتی کاشان در سال  1331پرداخت.

متخصص گوارش و کبد بودند .کليه اطالعات الزم

در نهايت جمعاً  22نفر از بيماران مبتال به هپاتيت  Cوارد

مانند سن ،جنس ،بيماري زمينهاي و شرح حال مصرف

مطالعه شدند .در ميان بيماران مورد مطالعه  21نفر (35/5

دارو نيز از بيماران پرسيده شد و در فرم اطالعاتی ثبت

درصد) مذکر بودند .بيماران در سه گروه از نظر سن

گرديد .ميزان دريافت اينترفرون 3 ،ميليون واحد يك

مورد بررسی قرار گرفتند .ميانگين سنی بيماران

روز در ميان بود که نوع اينترفرون مصرفی توسط تمام

 34/14±7/03سال (حداقل  21و حداکثر  57سال) بوده

بيماران  PD Feronبوده است که همانند انسولين به

است؛ که در اين ميان  4نفر ( 10/2درصد) کمتر از 31

روش زير جلدي استفاده میگرديد.

سال ،نيمی از بيماران در گروه سنی  31تا  35سال و باقی

در پايان مطالعه بيمارانی که هر گونه بيماري زمينهاي

بيماران ( 31/0درصد) باالتر از  35سال بودند.

(هيپوگناديسم ،اختالالت اندوکرين ،روماتولوژيك،

در جدول  1مشاهده میشود که بيماران مورد مطالعه از

بدخيمی و يا اختالالت تغذيهاي و گوارشی و غيره)

نظر هيچکدام از شاخصهاي دانسيته استخوانی

داشتند و يا داروهايی که روي تراکم استخوان تأثير

( T-scoreو  )Z-scoreبعد از درمان با اينترفرون آلفا

میگذارند (مثل استروئيد ،ضد تشنج ،ليتيم و يا

نسبت به قبل از آن تفاوت آماري معنیداري با يکديگر

سيتوتوکسيكها) را مصرف میکردند از مطالعه حذف

نداشتهاند.

شد ( 4نفر) و جمعاً  22نفر از بيماران مبتال به هپاتيت

در جدول  2مالحظه میشود ،دانسيته استخوانی مهرههاي

 Cوارد مطالعه شدند.

ستون فقرات کمري در بيماران مبتال به هپاتيت  Cتحت

در اين مطالعه براي انجام سنجش تراکم استخوان و

درمان با اينترفرون آلفا ،قبل از درمان و بعد از درمان به

شرکت در مطالعه از تمامی بيماران رضايت آگاهانه

چه شکل بوده است؛ در بررسی آماري صورت گرفته

گرفته شد و نيز هيچگونه هزينه اضافه بر بيماران تحميل

همان گونه که ديده میشود ،تغييرات دانسيته استخوانی

نشد و تمامی هزينههاي سنجش تراکم استخوان از محل

در ستون فقرات کمري بعد از درمان نسبت به قبل از آن

بودجه طرح تحقيقاتی تأمين شده است .ضمناً تمامی

در کل بهصورت کاهش کلی دانسيته استخوانی بوده

اطالعات و يافتههاي اين مطالعه محرمانه بوده و تنها

است؛ اما اين تغييرات معنیدار نبوده است.
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ماه پس از درمان با اينترفرون آلفا دوباره از بيماران

يافتهها

سال هفدهم /شماره  /5آذر و دي 3838

/ 323طب جنوب

در جدول  3مالحظه میشود ،دانسيته استخوانی گردن

براساس اين جدول دانسيته استخوانی گردن فمور قبل و

فمور بيماران مبتال به هپاتيت  Cتحت درمان اينترفرون

بعد از درمان با اينترفرون آلفا تغييري را نشان نداده است.

آلفا قبل و بعد از درمان به چه صورت بوده است.
جدول  )3مقايسه شاخصهاي دانس يته استخواني قبل و بعد از درمان با اينترفرون آلفا در بيماران مبتال به هپاتيت  Cمورد مطالعه
شاخصهاي دانسيته استخواني

تعداد

حداقل

22

-1/0

2/20

گردن فمور بعد از درمان با اينترفرونT-score

22

-1/70

2/63

گردن فمور قبل از درمان با اينترفرونZ-score

22

-1/3

2/27

1/02

گردن فمور بعد از درمان با اينترفرونZ-score

22

-1/16

2/63

1/00

1/35

ستون فقرات کمري قبل از درمان با اينترفرونT-score

22

-2/51

1/43

-1/33

1/65

ستون فقرات کمري بعد از درمان با اينترفرونT-score

22

-3/51

1/33

-1/12

1/33

ستون فقرات کمري قبل از درمان با اينترفرونZ-score

22

-2/14

1/6

-1/06

1/67

ستون فقرات کمري بعد از درمان با اينترفرونZ-score

22

-3/51

1/03

-1/04

1/16

گردن فمور قبل از درمان با اينترفرونT-score

حداکثر

ميانگين

انحراف معيار

1/72

1/13

1/74

1/30
1/37

مقايسه
*

آماري

1/703
1/010
1/661
1/010

* بر اساس آزمون آماري Wilcoxon

جدول  ) 2مقايسه آماري تغييرات دانسيته استخواني ستون فقرات کمري بعد از درمان با اينترفرون آلفا
نسبت به قبل از آن در بيماران مورد مطالعه
بعد از درمان

دانسيته استخواني ستون فقرات
کمري

نرمال(درصد)

استئوپني(درصد)

استئوپروز(درصد)

)53/0(7

)30/5(5

)7/7(1

استئوپنی

)37/5(3

)51(4

)12/5(1

)111(0

استئوپروز

)1(1

)111(1

)1(1

)111(1

)45/5(11

)45/5(11

)3/1(2

)111(22

نرمال
قبل از درمان

جمع
)111(13

جمع

مقايسه آماري

1/205

* بر اساس آزمون آماري کاي اسکوئر

جدول  )8مقايس ه آماري تغييرات دانسيته استخواني گردن فمور بعد از درمان با اينترفرون آلفا
نسبت به قبل از آن در بيماران مورد مطالعه (بر اساس آزمون ويلكاکسون)
بعد از درمان

دانسيته استخواني گردن فمور

نرمال (درصد)

استئوپني(درصد)

نرمال

)111(21

)1(1

)111(21

استئوپنی

)1(1

)111(2

)111(2

)31/3(21

)3/1(2

)111(22

جمع

بحث

بيمار مبتال به هپاتيت  Cدر دو مرحله قبل و بعد از

در اين مطالعه تأثير درمان بيماران مبتال به هپاتيت  Cبا

درمان با اينترفرون آلفا مورد بررسی قرار گرفت و در

کمك اينترفرون آلفا بر ميزان دانسيته استخوانی دو

پايان مطالعه بر اساس يافتهها ،مشاهده شد که تأثير

ناحيه از بدن اين افراد (مهرههاي ستون فقرات کمري

اينترفرون آلفا در بيماران مبتال به هپاتيت  Cروي

و گردن استخوان فمور) مورد ارزيابی و سنجش قرار

تراکم استخوانی آنها بسيار اندك و ناچيز میباشد .در

گرفت .در نهايت اين مطالعه دانسيته استخوانی 22

اين بررسی تغييرات دانسيته استخوانی ستون فقرات

http://bpums.ac.ir

] [ Downloaded from ismj.bpums.ac.ir on 2022-08-14

قبل از درمان

جمع

ارج و همكاران

بررسي رابطه اينترفرون آلفا با دانسيته استخوان323 /

کاهش جزئی در تراکم استخوان اين افراد بود (البته

( )2117در فرانسه انجام دادهاند ،تأثير درمان با

معنیدار نبوده است) و میتوان گفت که اينترفرون آلفا

اينترفرون آلفا را روي درمان استئوپروز در بيماران

که در درمان بيماران مبتال به هپاتيت  Cمورد استفاده

مبتال به ماستوسيتوز سيستميك مورد ارزيابی قرار

قرار میگيرد ،در مهرههاي ستون فقرات کمري باعث

دادهاند .در اين مطالعه درمان اينترفرون آلفا بهصورت

کاهش جزئی دانسيته استخوانی میشود .براي درك

 3ميليون واحد سه بار در هفته بهمدت  2سال براي

تأثير دراز مدت اينترفرون بر روي دانسيته استخوانی،

چهار بيمار مبتال به ماستوسيتوز سيستميك با

مطالعات بيشتر با زمان بيشتري مورد نياز است و چه

استئوپروز انجام شد و سپس تغييرات دانسيته استخوان

بسا به خاطر کاهش ميزان التهاب ناشی از درمان،

مورد بحث قرار گرفته است .در اين مطالعه درمان با

دانسيته استخوانی بهتر شود.

اينترفرون در دو بيمار بهدليل پيدا کردن عاليم شبه

در اين مطالعه همانطور که مشاهده شد ،تعداد زنان

آنفلوآنزا قطع شد ولی ذکر کردهاند که درمان با

مبتال به هپاتيت  Cبسيار کمتر از مردان ( 1به  )21بوده

اينترفرون بسيار مؤثر بوده است و توانسته دانسيته

است که اين موضوع با توجه به اپيدميولوژي اين

استخوانی را به خوبی بهبود ببخشد .اين دانشمندان

بيماري که در مطالعات مختلف از جمله مطالعهي

ذکر کردهاند که اين تأثير اينترفرون بارزتر از

کسرائيان و همکاران ( )1307که در شيراز انجام دادند،

پاميدرونات بوده است (.)17

بهدست آمده است ( 7/5به  32/5درصد) ،کامالً قابل

نيشيدا و همکاران در مطالعهاي در سال  2116در ژاپن

پيشبينی و مورد انتظار بوده است ( .)3اين مسئله در

با بررسی  41بيمار مبتال به هپاتيت  Cمزمن ،اقدام به

بسياري مطالعات با توجه به روش اصلی انتقال بيماري

انجام سنجش تراکم استخوان قبل از تجويز اينترفرون

(اعتياد تزريقی) که عموماً در بين مردان و همچنين

نمودند و مجدداً  4هفته و  24هفته پس از درمان نيز

جوانان بيشتر است ،توجيه میشود (.)11-14

اقدام به سنجش تراکم استخوان نمودند ،يافته هاي

در مطالعهاي که گالگو روجو ( )Gallego-Rojoو

بهدست آمده بهترتيب ( 7/1±3/4قبل از تجويز

همکاران ( )1330در گراناداي اسپانيا انجام دادهاند،

اينترفرون) 4( 4/5±2/4 ،هفته پس از تجويز

دانسيته استخوانی و مارکرهاي بازيافت استخوانی را

اينترفرون) و  4/2±2/7گرم بر سانتیمتر مربع (24

در بيماران مبتال به سيروز ناشی از عفونتهاي

هفته پس از تجويز اينترفرون) بودند .در اين بررسی

ويروسی مورد بررسی قرار دادهاند .در اين بررسی 32

نتيجهگيري شده است که اينترفرون سبب کاهش تراکم

بيمار مبتال به سيروز ويروسی حضور داشتند .در اين

استخوانی میشود ( .)3نتيجه اين بررسی را میتوان

بيماران  53درصد معيارهاي استئوپروز را داشتند .اين

اينگونه تفسير کرد که با پيگيري بلند مدت اين

محققان خاطر نشان کردهاند که استئوپروز در بيماران

بيماران بهبود دانسيته استخوانی حاصل خواهد شد.

مبتال به سيروز ويروسی شايع است ولی تأثير درمان را

گور ( )Gurو همکاران در مطالعهاي در سال  2115در

بر آن مورد ارزيابی قرار ندادهاند (.)16

ترکيه  54بيمار مبتال به هپاتيت  Bمزمن را ارزيابی
نمودند .در اين بررسی قبل از شروع درمان با
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کمري بعد از درمان نسبت به قبل از آن بهصورت

در پژوهشی که الروش ( )Larocheو همکاران

سال هفدهم /شماره  /5آذر و دي 3838

/ 383طب جنوب

استخوان در اين بيماران نمودند .در اين بررسی

عفونت مزمن هپاتيت  Bو يا  Cپرداختند .در اين

مشخص شد که اينترفرون سبب افزايش تراکم

مطالعه  31بيمار مبتال به هپاتيت  Cو  13بيمار مبتال

استخوانی میگردد ( .)4همچنين در اين بررسی

به هپاتيت  Bمورد ارزيابی دانسيته استخوانی قرار

میتوان ديد که در يك پيگيري  6ماهه اين نتيجه

گرفتند .در پايان  50درصد بيماران را با کاهش دانسيته

حاصل شده که اينترفرون دانسيته استخوانی را افزايش

استخوانی تشخيص دادند و در کل  32درصد بيماران

داده است و کالً اين تأثير در يك مقياس زمانی بزرگ

دچار استئوپروز بودند .اين دانشمندان در ادامه ذکر

اتفاق میافتد.

کردهاند که در اثر درمان اين بيماران در طوالنی مدت

الروش و همکاران در بررسی در سال  2117در

افزايش و بهبود دانسيته استخوانی را شاهد خواهيم

فرانسه اقدام به درمان  4بيمار مبتال به استئوپورز شديد

بود (.)10

بهمدت 2سال با اينترفرون آلفا به ميزان  3ميليون واحد

در پژوهش کنونی درصد ابتال به کاهش دانسيته

 3بار در هفته که به تدريج به 1/5ميليون واحد

استخوانی را در دو نوع هپاتيت شاهد بودهايم که در

میرسيد نمودند ،متوسط افزايش تراکم استخوان

کل درمان توانسته دانسيته استخوانی را در اين بيماران

سراسر بدن  4/12±3/13بود ( .)17اين نتيجه را

افزايش دهد که میتواند به خاطر بررسی همزمان

میتوان به خاطر دوز باالي دريافتی اينترفرون دانست

هپاتيت  Bو  Cباشد.

و اين که بررسی در طی يك بازه زمانی  2ساله انجام

اما از سوي ديگر در قسمت ديگري از اين مطالعه اين

شده است.

نتيجه حاصل شد که در مورد استخوان گردن فمور

هرمن ( )Herrmanو همکاران نيز در مطالعهاي در

دانسيته استخوانی بعد از درمان با اينترفرون آلفا نسبت

سال  2117در آلمان  31بيمار مبتال به هپاتيت مزمن C

به قبل از آن هيچگونه تغييري را نداشته است؛ اين

را مورد بررسی قرار دادند و در بررسی خود تراکم

نکته نشان داد که اينترفرون آلفا هيچ تأثيري روي

استخوان بيماران را قبل از درمان 40 ،هفته بعد از آغاز

دانسيته استخوانی گردن فمور در بيماران مبتال به

درمان و  24هفته بعد از پايان درمان انجام دادند

هپاتيت  Cنداشته است.

مشخص کردند که درمان ضدويروسی با اينترفرون آلفا

در مورد تفسير اين نتيجه و تفاوتی که ميان ستون

و ريباويرين افزايش قابل مالحظهاي در تراکم

فقرات کمري و گردن فمور از نظر دانسيته استخوانی

استخوان ( )P<1/15( T-score ،)P<1/15و همچنين

قبل و بعد از درمان با اينترفرون آلفا وجود دارد

 )P<1/11( Z-scoreدارد ( .)6بنابر گفتههاي گذشته

بحثهاي گوناگونی را میتوان مطرح نمود .از سويی

نيز در اين مطالعه ديده میشود که پيگيري يك ساله

میتوان قابليتهاي دستگاه را مورد بحث قرار داد و از

بيماران افزايش دانسيته استخوانی را در اين بيماران به

سوي ديگر میتوان حساستر بودن ستون فقرات

دنبال داشته است.

کمري را نسبت به درمان با اينترفرون در اين مقوله

در تحقيقی که شيفکه ( )Schiefkeو همکاران

دخيل دانست .چرا که کاهش دانسيته در ستون فقرات

( )2115در اليپزيگ آلمان صورت دادند ،به بررسی

کمري نسبت به گردن فمور بارزتر و برجستهتر بوده
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اينترفرون و  6ماه پس از آن اقدام به سنجش تراکم

دانسيته استخوانی و کاهش آن در بيماران مبتال به

ارج و همكاران

بررسي رابطه اينترفرون آلفا با دانسيته استخوان383 /

میتوان با توجه به سيستم خونرسانی گردن فمور که

از سويی مطرح کردهاند که درمان اين بيماران با

نسبت به ستون فقرات ،کمتر گسترده میباشد و در

اينترفرون آلفا کمك چندانی به افزايش دانسيته

نتيجه برداشت کمتري از خون در ناحيه میتواند داشته

استخوانی نمیکند ( .)21در اين مطالعه ذکر نشده است

باشد ،توجيه کرد.

که چه نوع درمانی مد نظر بوده است ،اما میتوان با در

در ارزيابی انجام گرفته توسط وار اوغلو ()Varoglu

نظر گرفتن اينترفرون به عنوان درمان استاندارد ،اين

و همکاران ( )2111در ترکيه ،اين دانشمندان به

مسئله را کماکان مشابه با مطالعه کنونی دانست.

بررسی تأثير درمان با اينترفرون بتا روي دانسيته

در اين مطالعه همان گونه که دريافته ها مورد بحث قرار

استخوانی بيماران مبتال به اسکلروز متعدد پرداختهاند.

گرفت ،میتوان گفت که اينترفرون آلفا که در درمان

در اين مطالعه  17نفر از بيماران اينترفرون بتا دريافت

بيماران مبتال به هپاتيت  Cمورد استفاده قرار می گيرد،

و  13نفر ديگر دريافت نکردهاند .در پايان در مطالعه

در کل تاثير بسزايی روي دانسيته استخوانی اين بيماران

ياد شده اين نتيجه حاصل شد که اينترفرون بتا روي

ندارد .براي ديدن تاثير درازمدت اينترفرون روي دانسيته

دانسيته استخوانی در اين بيماران تأثير نداشته و اين

استخوانی ،مطالعه ديگري با طول مدت بيشتر ضروري

دارو را میتوان به صورت ايمن در بيماران مبتال به

است؛ چه بسا با کاهش التهاب در بيماري ،دانسيته

اسکلروز متعدد تجويز کرد ( .)13البته اين عدم تأثير

استخوانی در دراز مدت بهتر شود (.)21

روي دانسيته استخوانی میتواند به خاطر ماهيت

اما در يك نگاه میتوان اين گونه مطرح کرد که درمان با

متفاوت اينترفرون بوده باشد؛ اما در کل عدم تأثير آن

اينترفرون آلفا در بيماران مبتال به هپاتيت  Cتأثيري روي

روي استخوان داراي اهميت میباشد.

دانسيته استخوانی نداشته است و اين دارو را میتوان

در بررسی که لوشی ( )Luchiو همکاران ( )2115در

بهصورت ايمن در اين بيماران مورد استفاده قرار داد.

ايتاليا انجام دادهاند ،متابوليسم استخوان و تغييرات

در اين مطالعه محدوديتهايی نيز وجود داشته است

دانسيتهي استخوانی را در بيماران مبتال به هپاتيت C

که از جمله عدم دسترسی به آدرس و ويژگیهاي

مزمن مورد ارزيابی قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند

بيماران و نيز عدم تمايل بيماران براي همکاري با

که استئوپنی و استئوپروز از تظاهرات شايع در بيماران

مطالعه که با توضيحات بيشتر مزاياي انجام مطالعه و

مبتال به هپاتيت  Cمزمن میباشد .اين پژوهشگران

نبود هيچگونه هزينه اضافه براي بيماران رضايت آنها

همچنين ذکر کردهاند که دانسيتومتري در اين بيماران

جلب شد.
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Abstract

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Background: Chronic hepatitis is a variety of liver dysfunctions with different causes and severities in
which inflammation and necrosis last for at least six months. Choice treatment for all chronic viral hepatitis is
interferon Alpha (IFN-α). Decreasing bone mass density (BMD) may lead to some complications such as
non-traumatic spontaneous fractures. Regarding the decreased bone mass complications and existed
dilemma, we conducted the current study to compare the BMD in chronic hepatitis patients before and after
the IFN-α treatment.
Material and Methods: In a cohort study a total of 22 patients with chronic C- hepatitis needed to be
treated with IFN-α were evaluated. All the patients underwent bone mineral densitometry at lumbar spine
and femoral neck before and six months after the IFN-α treatment. The BMD result was recorded in
information sheet. After the treatment, patients were evaluated again by BMD. All the necessary information
such as age, sex, co-morbidity and another medication history were asked and recorded. IFN-α dosage was
three million IU three times a week. The gathered data were entered SPSS version 14 and analyzed through
Chi-Square and Wilcoxon tests to compare the means.
Results: Among 22 patients 21 (95.5%) were male. Mean age was 34.04±7.83 years and half of the patients
were in 30 to 35 years age group. The participants had not significant difference in bone mass density indices
(Z-score and T-score) before and after treatment with IFN-α (P-value>0.05). The bone mass density indices
had not significant difference between different age groups of hepatitis C patients before and after treatment
with IFN-α (P-value>0.05).
Conclusion: In the current study IFN-α used in the treatment of patients with hepatitis C, had no significant
effect on both femoral neck and lumbar spine BMD in them. To evaluate the long term effects of IFN-α it is
suggested to do more studies with longer duration, however, the BMD may improve when the inflammation
been alleviated long term.
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