دوماهنامه طبّ جنوب
پژوهشكده زيست -پزشكي خليج فارس
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
سال هفدهم ،شماره  ،6صفحه  ( 9919 –9911بهمن و اسفند )9111
ISMJ 2015; 17(6): 1090-1099

ساخت وساز استخوان در زنان يائسه
فريبا کريمي  ،9فيروزه مژده  ،2حسين دارابي  ،2محمدرضا کالنترهرمزي  ،2صمد اکبرزاده ،2
افشين استوار  ،2مجيد اسدي  ،1کتايون وحدت  ،2ايرج نبيپور

*4

 9مرکز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شيراز
 2مرکز تحقيقات طب گرمسيري و عفوني خليج فارس ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
 1مرکز تحقيقات پزشكي هستهاي خليج فارس ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
 4مرکز تحقيقات زيست فناوري دريايي خليج فارس ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
(دريافت مقاله -11/7/99 :پذيرش مقاله)11/8/5 :

چكيده
زمينه :داده هاي رو به افزايشي پيرامون نقش حفاظتي اسيد اوريک سرمي باال در جلوگيري از دست دادن تراکم معدني استخوان و
پيشگيري از شكستگيهاي استئوپروتيک وجود دارد که اين اثر ممكن است در نتيجه ويژگي آنتي اکسيدانتي اسيد اوريک باشد .هدف
اين مطالعه ،بررسي همبستگي ميان اسيد اوريک با مارکرهاي ساخت و ساز استخوان در زنان يائسه ميباشد.
مواد و روشها :تعداد  182زن يائسه به صورت تصادفي خوشهاي از بندر بوشهر انتخاب شدند .در اين زنان ،سطح سرمي اسيد اوريک
و مارکرهاي بيوشيميايي استخوان شامل آلكالين فسفاتاز مورد سنجش قرار گرفتند .سطح سرمي  ،CrossLapsاستئوکلسين و
 hsCRPنيز به روش  ELISAاندازهگيري شدند.
يافتهها :سطح سرمي اسيد اوريک با استئوکلسين و آلكالين فسفاتاز ارتباط معنادار مستقيمي را از خود نشان داد؛ در حالي که رابطه
معناداري ميان اسيد اوريک و  Crosslapsيافت نشد .همبستگي ميان اسيد اوريک با استئوکلسين ( r=9/25و )P=9/9999و آلكالين
فسفاتاز ( r=9/92و )P=9/991پس از تعديل سن BMI ،و  hsCRPهمچنان پابرجا ماند.
نتيجهگيري :اسيد اوريک سرمي با مارکرهاي استئوبالستي رابطه مستقيم و معناداري دارد .بررسي نقش اسيد اوريک در فعاليت
سلولهاي استئوبالست توصيه ميشود.
واژگان کليدي :اسيد اوريک ،استئوکلسين ،CrossLaps ،آلكالين فسفاتاز ،زنان يائسه ،استئوپروز.
* بوشهر ،مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیجفارس ،پژوهشکدهی علوم زیست پزشکی خلیجفارس ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
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بررسي همبستگي سطح سرمي اسيد اوريک با مارکرهاي بيوشيميايي

کريمي و همكاران

همبستگي اسيداوريک با مارکرهاي بيوشيميايي ساخت وساز استخوان/

اسیداوریک که از پورینها توسط آنزیم گزانتین اکسیداز

و بیماری خود را نمایان میسازد به مبارزه بطلبد ،ثابت

تولید میشود از دیدگاه سالمت و بیماری ،متابولیت

شده و همین اثر ضد اکسیدانتی اسیداوریک است که

بسیار حائز اهمیتی میباشد که مقادیر باال و پایین سرمی

ممکن است در نقش حفاظتی آن در برابر بیماریهایی

آن با تعداد فراوانی از بیماریهای عمده در ارتباط

همچون آلزایمر و دمانس مغزی اثر داشته باشد (.)5

است .مقادیر باالی اسید اوریک با نقرس ،فشار خون،

از آنجا که کاهش سطح تراکم معدنی استخوان و ایجاد

بیماریهای قلبی عروقی و بیماریهای کلیوی در ارتباط

پوکی استخوان با استرس اکسیداتیو و کاهش سطوح در

است و مقادیر سرمی پایین آن با مالتیپل اسکلروز،

گردش ضد اکسیدانتها پیوستگی دارد ( .)6بسیار

بیماری پارکینسون ،بیماری آلزایمر و نوریت اپتیک

منطقی است که نقش اسید اوریک نیز به عنوان یک ضد

همبستگی از خود نشان داده است و از دیدگاه پزشکی،

اکسیدانت در سالمت و بیماری استخوان مورد کنکاش

اسید اوریک بهعنوان مارکر این بیماریها قلمداد

جدی قرار گیرد.

میگردد (.)1

نخستین بار نبیپور و همکاران در جمعیت سالمندان

حضور گسترده اسید اوریک در فرآیندهای گوناگون

شهر سیدنی استرالیا پی بردند که سطوح باالی اسید

سالمت و بیماری به دلیل تولید و فراوانی این متابولیت
در بدن میباشد .نشان داده شده که کریستالهای اسید
اوریک میتوانند التهاب با واسطه اینتر لوکین بتا  1از
طریق فعالسازی اینفالموزوم پروتئین گیرنده شبه NOD

( )NLRPرا برانگیخته سازد .این اینفالموزوم یک

اوریک در حد فیزیولوژیک با سطح باالتری از تراکم
استخوان در تمام نواحی اسکلتی توأم است ( .)7پس از
کشف این یافته ،تعدادی از پژوهشگران از کشورهای
آمریکا و خاور دور نیز این یافته را مورد تأیید قرار
دادند ( .)8-12مجموعه این یافتههای اخیر پیرامون

مولکول چندگانه پیچیده است که فعالسازی آن به نظر

نقش اسید اوریک در تراکم معدنی استخوان و حفاظت

میرسد نقش مهمی در بسیاری از شرایط التهابی

آن از پوکی استخوان و جلوگیری از شکستگی

پاتولوژیک داشته باشد (.)2

استئوپروتیک ،میطلبد که مکانیسم اثر آن جهت طراحی

از آنجا که پیوستگی نیرومندی میان سطح اسیداوریک

داروهای نوین آینده مورد پژوهش قرار گیرد .هدف ما

سرمی با عوامل خطرساز مثل فشارخون ،دیابت تیپ 2

در این مطالعه بررسی همبستگی اسید اوریک سرمی با

و اختالالت لیپیدی و بیماری کلیوی مزمن وجود دارد

میزان مارکرهای ساخت و ساز استخوان در زنان

بسیار دشوار است که یک نقش علیتی برای اسید

یائسه میباشد.

اوریک در توسعه و پیشرفت بیماریهای قلبی عروقی
منظور داشت ( .)3اما با این وجود ،امروزه نقش بسیار

مواد و روشکار

برجستهای برای اسید اوریک به عنوان یک عامل

الف /نمونهگيري از جامعه

خطرساز کاردیو متابولیک داده شده است (.)4

به طور خالصه  382زن یائسهای که در مطالعه چند

برخالف نقش پاتوژنیک اسید اوریک در این بیماریها،

مرکزی پوکی استخوان ایران  IMOSشرکت داشتند،

امروزه عملکرد اسید اوریک به عنوان یک ضد

در این مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفتند .میانگین سنی
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مقدمه

اکسیدانت که میتواند استرس اکسیداتیو را که در پیری

/ 1902طب جنوب

سال هفدهم /شماره  /6بهمن و اسفند 9111

 )59-83بود .آن ها از سیزده خوشه در بندر بوشهر

منتقل شد و توسط خود آنالیز کننده ی سلکترا 2

به طور تصادفی انتخاب شدند.همه این شرکت

ساخت هلند آنالیز شد .اسید اوریک سرم با کیت

کنندگان افراد سالم و فعال جامعه بودند.

تشخیصی کمّی ( )TOOSبه وسیله دستگاه

معیارهای خروج از مطالعه شامل:

اتوآنالیزور اندازه گیری شد .سطح استئوکلسین و

 .1وجود بیماری استخوانی ژنرالیزه شناخته شده

سطح سرمی  Crosslapsنیز با روش الیزا با

مثل هیپوپارا تیروئید ،هیپرپارا تیروئید ،اختالالت

کیت های بیوساینس ساخت دانمارک اندازه گیری

تیروئید ،آرتریت روماتوئید ،بیماری کوشینگ،

شد .اندازه گیری  CRPفوق حساس ( )hs CRPبا

استئوپورز ناشی از استروئید ،استئودیستروفی کلیوی

روش الیزا انجام شد .میزان آلکالین فسفاتاز سرم با

یا سایر بیماری های متابولیک.

روش اسپکتروفتومتری با استفاده از  -pنیتروفنیل

 .2سابقه بیماری های بدخیم یا بیماری های کلیوی

فسفات با کیت تجاری پارس آزمون ساخت ایران

 .3اعتیاد دارویی

اندازه گیری شد .سطح استئوپروتگرین سرم و سطح

 .4در بستر بودن در دو هفته اخیر بعد از یک ماه یا

سرمی  RANKLبا روش الیزا با کیت های بیومدیا

در کل در بستر بودن به مدت سه ماه.

گروپ ساخت اتریش اندازه گیری شدند .سطح

ب /معاينه فيزيكي

تراکم معدنی استخوان ( )BMDبرای نواحی ستون
فقرات کمری ( )L2-L4و پروگزیمال فمور (گردن

تمام زنان یک پرسشنامه مفصل مشتمل بر اطالعات

فمور)

دموگرافیک و رفتاری و نیز تاریخچه طبی

 absorptiometryتوسط دستگاه سنجش تراکم

وضعیت هایی که می توانستند بر متایولیسم و توده

استخوان استئو کور  2مدیلینگ ساخت فرانسه

استخوانی اثرگذار باشد تکمیل کردند .قد و وزن

اندازه گیری شد.

با

روش

X-ray

energy

dual

افراد با استفاده از استادیومتر اندازه گیری شد.
لباس ها و کفش های سنگین اضافی قبل از

د /روش هاي آماري

اندازه گیری قد و وزن ،از بدن خارج شدند .شاخص

توزیع متغیرها با استفاده از تست Shapiro– wilk

توده ی بدنی ( ) BMIاین افراد محاسبه شد .برای

مورد بررسی قرار گرفت .چون توزیع و پراکنش

اندازه گیری فشار خون از اسفیگمومانومتر مرکوری

 hsCRP ،RANKL ،OPG ،Crosslapsو

استفاده شد .فشارخون دست راست دو بار بعد از

استئوکلسین از توزیع طبیعی پیروی نمی کردند از

پانزده دقیقه استراحت و در حالت نشسته

تبدیل لگاریتمی آن ها برای محاسبات استفاده شد.

اندازه گیری شد.

برای مقایسه متغیرهای کمی از تست استیودنت تی
تست استفاده شد .از رگرسیون خطی برای بررسی

ج /اندازه گيري آزمايشگاهي

همبستگی مارکرهای ساخت وساز استخوانی و اسید

نمونه خون صبحگاهی گرفته شد .همه نمونه ها پس

اوریک استفاده شد .در مدل های مختلف آنالیز

از سانتریفیوژ و جداسازی در همان روز جمع آوری
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زنان شرکت کننده  57/87±7/8سال (در محدوده سنی

نمونه ها به مرکز تحقیقات سالمت خلیج فارس

همبستگي اسيداوريک با مارکرهاي بيوشيميايي ساخت وساز استخوان/

کريمي و همكاران

رگرسیون خطی معادالت برای سن BMI ،و

يافتهها

 hs CRPتعدیل شدند.

در این مطالعه  382زن باالی  59سال مورد مطالعه

موافقت بود .همه آنالیز آماری توسط نرم افزار

بیوشیمیایی ،فشارخون CRP ،و مارکرهای ساخت

( SPSSشیکاگو ،آمری کا) انجام گرفت.

وساز استخوان افراد شرکت کننده در پروژه را به
تفکیک میانه اسید اوریک نشان میدهد.

جدول  )9مقايسه خصوصيات دموگرافيک ،بيوشيميايي ،فشارخون hsCRP ،و مارکرهاي ساخت وساز استخوان در
زنان يائسه بندر بوشهر به تفكيک سطح سرمي اسيد اوريک
ميانه پايين اسيد

متغيرها

ميانه باالي اسيداوريک

سطح معنيداري

58/94±7/33

50/50±8/58

9/981

اوريک

سن(سال)
وزن(کیلوگرم)

66/36±12/57

79/18±12/76

9/997

شاخص توده بدنی(کیلوگرم بر مترمربع)

27/40±4/67

20/34±4/74

>9/9991

فشارخون سیستولیک(میلیمتر جیوه)

125/26±10/61

127/27±10/07

9/361

فشارخون دیاستولیک(میلیمتر جیوه)

78/51±19/71

81/15±25/01

9/232

0/84±9/56

0/83±9/55

9/879

کلسیم (میلیگرم بر دسیلیتر)

3/05±9/47

3/09±9/59

9/375

آلکالین فسفاتاز(یونیت در لیتر)

220/87±50/81

240/16±00/02

9/935

) )Logاستئوپروتگرین(پیکوگرم بر میلی لیتر )

9/559±9/291

9/562±9/180

9/578

(( RANKL )Logپیکوگرم بر میلیلیتر)

9/226±9/432

9/148±9/596

9/130

(( hs CRP )Logمیلی گرم بر لیتر)

9/134±9/430

9/415±9/415

<9/9991

 BMDدر ناحیه لومبار(گرم بر سانتیمتر)

9/037±9/174

9/079±9/299

9/115

 BMDدر ناحیه گردن فمور (گرم بر سانتیمترمربع)

9/846±9/103

9/862±9/108

9/478

(( CrossLaps )Logنانوگرم بر میلیلیتر)

-9/245±9/218

-9/295±9/240

9/122

1/93±9/15

1/90±9/35

9/948

فسفر(میلیگرم بر دسیلیتر)

( )Logاستئوکلسین (نانوگرم بر میلیلیتر)

همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود افرادی که

مطالعه در خود نشان داد .این ارتباط با تعدیل سن

دارای اسید اوریک باالتر از میانه هستند ،به صورت

برای استئوکلسین ( r=9/15و  )P=9/995و آلکالین

معناداری دارای  ،hsCRP ،BMIآلکالین فسفاتاز و

فسفاتاز ( r=9/12و )P=9/929هم چنان پابرجا باقی

استئوکلسین باالتر در مقایسه با زنانی هستند که اسید

ماند .به زبان دیگر ارتباط بین اسید اوریک سرمی با

اوریک پایینتر از سطح میانه دارند.

سطح سرمی مارکرهای استئوکلسین و آلکالین فسفاتاز

سطح سرمی اسید اوریک با سطح سرمی استئوکلسین

مستقل از اثر سن در جمعیت مورد مطالعه ،خود را

فسفاتاز

نشان داد .این ارتباطات مستقیم برای استئوکلسین و

(r=9/10

و)P<9/9991

و

آلکالین

( r=9/15و )P= 9/996ارتباط معناداری را در جمعیت
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ارزش ( )P>9/95به عنوان ارزش تشخیصی مورد

قرار گرفتند .جدول  1خصوصیات دموگرافیک،

/ 1904طب جنوب

سال هفدهم /شماره  /6بهمن و اسفند 9111

آلکالین فسفاتاز با تعدیل شاخص تودهی بدنی

( )BMIنیز به صورت معنادار پابرجا ماند.

جدول  )2آناليز رگرسيوني چند متغيره همبستگي ميان اسيد اوريک با مارکرهاي ساخت و ساز استخواني در
زنان يائسه بندر بوشهر
CrossLaps

β

سطح معنيداري

β

سطح معنيداري

β

سطح معنيداري

غیر تعدیل شده

9/10

<9/9991

9/96

9/272

9/15

9/996

تعدیل شده برای سن

9/15

9/995

9/91

9/767

9/12

9/929

تعدیل شده برای سن و BMI

9/22

<9/9991

9/977

9/168

9/14

9/997

تعدیل شده برای سن و BMI

9/25

< 9/9991

1/39

9/921

9/12

9/910

وhsCRP

در صورتی که هیچ رابطه معناداری میان اسیداوریک

مطالعات بعدی از کشور استرالیا در میان زنان پیش یائسه

سرمی با  Crosslapsپس از تعدیل سن و  BMIیافت

و یائسه نشانگر نقش حفاظتی اسیداوریک باال در

نشد (جدول  .)2در آنالیز رگرسیون خطی چند متغیره،

جلوگیری از دست دادن استخوان بود ( .)8سپس در یک

همبستگی میان سطح سرمی اسیداوریک با استئوکلسین

مطالعه مقطعی با حضور بیش از  7999زن سالم یائسه

و آلکالین فسفاتاز با کنترل سن BMI ،و hsCRP

نشان داده شد که سطوح سرمی اسید اوریک بهصورت

بهصورت معنادار پابرجا ماند (مدل چهارم ،جدول .)2

مستقیم با تراکم معدنی استخوان در تمام نقاط اسکلتی
همبستگی دارد .از این رو پژوهشگران این مطالعه چنین

بحث

نتیجه گرفتند که اسیداوریک اثرات مفیدی بر متابولیسم

ما در این مطالعه پی بردیم که در زنان یائسه بندر بوشهر

استخوان دارد (.)11

سطح سرمی اسیداوریک با مارکرهای ساخت استخوان

مطالعه بعدی که بر روی افراد جوانتر شامل  1329مرد و

مانند استئوکلسین و آلکالین فسفاتاز رابطه مستقیم و

 485زن  25-54ساله انجام شد نشان داد که رابطه مثبتی

چشمگیری به صورت خطی از خود نشان میدهد.

میان اسید اوریک ،تراکم معدنی استخوان و شاخص

همانگونه که اشاره شد نخستین بار در مردان سالمند

سفتی ( )stifness indexدر سونوگرافی کمی ()QUS

شهر استرالیا در یک مطالعه جمعیتی به نقش اسید اوریک

در میان مردان وجود دارد که نشانگر آن بود که

سرمی باال در تراکم معدنی استخوان پی برده شد .در

اسیداوریک بر کمیت و کیفیت استخوان در این گروه اثر

همین مطالعه نیز پژوهشگران یافتند که سطح سرمی باالی

دارد (.)0

اسید اوریک با شیوع پایینتر شکستگیهای استئوپروتیک

مطالعهی اخیر در میان زنان ژاپنی پیش یائسه و یائسه

در نواحی ستون فقرات و غیر ستون فقرات در مردان

نشان داد که سطوح باالی اسید اوریک به صورت خطی

استرالیایی توأم است (.)13

با تراکم معدنی باالی استخوان در ناحیه ستون فقرات
کمری همبستگی دارد (.)19
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استئوکلسين

آلكالين فسفاتاز

کريمي و همكاران

همبستگي اسيداوريک با مارکرهاي بيوشيميايي ساخت وساز استخوان/

آمریکا که بر روی مردان در دست جریان است نشان داده

موجب کاهش استئوکالستوژنز به صورت وابسته به

شد که سطوح باالی اسید اوریک با کاهش خطر

دوزاژ شده و تولید  ROSدر پیش ساختهای

شکستگیهای غیر ستون فقراتی منهای شکستگیهای

استئوکالستی را نیز کاهش میدهد .این یافته تجربی

هیپ ونیز با باال بودن تراکم معدنی استخوان در ناحیه

در شرایط آزمایشگاهی نشانگراثر آنتی اکسیدانتی اسید

هیپ همبستگی دارد (.)12

اوریک درجلوگیری از پوکی استخوان میباشد (.)11

اما شاید جالبترین مطالعه ،مطالعهای است که در سال

ما در پژوهش کنونی سطوح سرمی اسیداوریک و

 2914در میان مردان کرهای وجمعیت بیش از  16999نفر

مارکرهای

استخوان

که سن باالتر از  59سال داشتند انجام گردید.

( )Bone turn over markersرا مورد پژوهش

پژوهشگران این مطالعه پی بردند که سطوح باالی

قرار میدهیم.

اسیداوریک به صورت چشمگیری با خطر رخداد

 CrossLapsکه از فرآوردهای تخریبی تلوپپتید انتهایی

شکستگیهای استئوپروتیک در فاصله زمانی پیگیری 3

تیپ  1کالژن است و از نشانگرهای خوردگی استخوان

ساله توأم است (.)14

محسوب میشود یک مارکر بیوشیمیایی جدید برای

مجموع یافتههای این مطالعات همگی شواهد

بررسی ساخت و ساز استخوان محسوب می شود.

اپیدمیولوژیکی را ارائه میدهند که داللت بر آن دارد

استئوکلسین نیز یک مارکر ساخت استخوان به شمار

که اسیداوریک سرمی به عنوان عامل محافظت کننده

میرود که در کنار اندازهگیری آلکالین فسفاتاز در زنان

در ایجاد و گسترش شکستگیهای استئوپروتیک و

یائسه در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند .پیش از

پیشگیری در از دست دادن تراکم معدنی استخوان

این ما سطوح طبیعی و مرجع این مارکرهای استخوانی را

مؤثر است.

در زنان سالم ایرانی ارائه کرده بودیم ( .)15هر چند

هنگامی که برای نخستین بار به نقش محافظتی

اندازهگیری این مارکرها برای تشخیص پوکی استخوان به

اسیداوریک در تراکم معدنی استخوان در شهر سیدنی

دلیل همپوشانی مقادیر آنها با افراد سالم مفید نمیباشد

استرالیا پی برده شد ،پژوهشگران این مطالعه این

( )16ولی بررسی این مارکرهای ساخت و ساز استخوان

تئوری را عرضه داشتند که اسیداوریک سرمی ممکن

میتواند اینکه یک فرد چه مقدار استخوان از دست

است از طریق تضاد با استرس اکسیداتیو که موجب از

خواهد داد و چقدر وی در معرض خطرشکستگیهای

دست دادن استخوان میشود ،نقش حفاظتی خود را

استئوپروتیک هست را پیشگویی کند ( 17و .)18

ایفا نماید (.)7

ما در مطالعه کنونی پی بردیم که هر چند پس از تعدیل

هرچند که هنوز مطالعاتی پیرامون مکانیسم اثر

سن و شاخص توده بدنی ،اسید اوریک با سطح

محافظتی اسیداوریک سرمی بر تراکم معدنی استخوان

 Crosslapsرابطهای ندارد ولی بهصورت چشمگیر با

به صورت کافی انجام نشده اما در مطالعه گروه کرهای

سطح سرمی مارکرهای ساخت و تولید استخوان مانند

که در شرایط آزمایشگاهی انجام شد استئوکالستوژنز و

استئوکلسین و آلکالین فسفاتاز پس از کنترل سن و

گونههای اکسیژن فعال ( )ROSمورد بررسی قرار

شاخص تودهی بدن رابطه مستقیم و معنادار از خود نشان
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در مطالعه پژوهشگران معروف پروژه تحقیقاتی MrOS

گرفتند و پژوهشگران گزارش کردند که اسیداوریک

/ 1906طب جنوب

سال هفدهم /شماره  /6بهمن و اسفند 9111

این مارکرها توام است.

است که اثر استئوبالستیک مشاهده شده در مطالعهی

در مطالعه استرالیا از دو مارکر  NTX1ادراری به عنوان

ما شاید در محدوده تغییر سطوح طبیعی اسیداوریک

شاخص خوردگی استخوان (فعالیت استئوکالستی) و از

سرمی وجود داشته باشد ودر محدوده تغییرات

مارکر  P1NPبه عنوان فعالیت استئوبالستیک و ساخت و

پاتوفیزیولوژیک که بهطور مثال در بیماری نقرس

تولید استخوان استفاده شد .در آن مطالعه رابطهای میان

مشاهده میکنیم غیر از این باشد .در حقیقت مطالعات

 P1NPو اسید اوریک بهدست نیامد ولی رابطهای

کنونی نیز شواهد بالینی و آزمایشگاهی فراهم آوردهاند

معکوس میان  NTX1ادراری و سطح اسید اوریک

که اسید اوریک باال در حد فراتر از محدوده تغییرات

بدست آمد و پژوهشگران چنین نتیجه گرفتند که بر

فیزیولوژیک مانند آنچه که در نقرس میبینیم عمدتاً با

خالف نتیجه مطالعه کنونی ،اسید اوریک با فعالیت

فعالیت استئوکالستیک توأم میباشد (.)10

استئوکالستی نه فعالیت استئوبالستی رابطه دارد (.)7

در یک مطالعه نشان داده شد که کریستالهای مونو

در مطالعهای که بر روی زنان یائسه کرهای انجام

سدیم اورات مونوهیدرات میتواند قابلیت زنده ماندن

گردید سطح سرمی اسید اوریک به شکل معکوس با

و عملکرد استئوبالستها را منع نماید (.)29

تلو پپتید بخش انتهای  Cتیپ  1کالژن (فعالیت
استئوکالستی)

و

سطح

(فعالیت

استئوکلسین

مجموعهی

مطالعاتی

که

پیرامون

بازسازی

( )Remodelingاستخوان در محل تماس توفوس

استئوبالستی) ارتباط از خود نشان داد (.)11

نقرسی و استخوان روی میدهد حاکی از آن است که

همانگونه که مشاهده میشود در مطالعه ما اسید

ساخت فراوان استئوکالستها و کاهش تمایز

اوریک با فعالیت استئوبالستی و در مطالعه استرالیا با

استئوبالستها از سلولهای بنیادی مزانشیمی در این

فعالیت استئوکالستیک رابطه مستقیم دارد و در

بیماری روی میدهد ( .)21-23به بیان دیگر ،هرچند

مطالعهی کره نیز با فعالیت استئوکالستی و

در محدوده پاتولوژیک اسید اوریک در نقرس ،برتری

استئوبالستی رابطه معکوس مشاهده میشود .متأسفانه

با فعالیت استئوکالستیک و منع فعالیت استئوبالستیک

در دیگر مطالعات اپیدمیولوژیک انجام شده به نقش

است امّا بر اساس نتایج مطالعه کنونی ،در محدوده

مارکرهای ساخت وساز استخوان اشارهای نشده است.

تغییرات فیزیولوژیک ،برتری با فعالیت استئوبالستیک

با وجود اطالعات و یافتههای ضد و نقیض در این

است .یکی دیگر از شواهدی که این نظریه را قدرت

مطالعات ذکر شده ،تا زمانی که مطالعات بیشتر در

میبخشد رابطهی مستقیم اسیداوریک باال و آلکالین

سطح جمعیتهای بزرگتر و نیز در شرایط

فسفاتاز باال در مطالعه ما است .هرچند یکی از

نقش

محدودیتهای عمده مطالعه ما عدم اندازهگیری

استئوبالستیک یا استئوکالستیک اسیداوریک باال به

آلکالین فسفاتاز ویژه استخوان است ولی وجود

صورت یقین پی برد .امّا به هر ترتیب ،نتایج مطالعهی

همبستگی میان اسید اوریک و آلکالین فسفاتاز کلی

ما و دو مطالعهی دیگر از استرالیا و کره همگی بر این

میتواند خود نشانگر همراستایی اسیداوریک باال با

نکته اتفاق نظر دارند که اسید اوریک بر دینامیک و

فعالیت استئوبالستیک باشد زیرا در مطالعات

آزمایشگاهی

انجام
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میدهد .به زبان دیگر باال بودن اسیداوریک با باال بودن

ساخت و ساز استخوان اثر دارد .نکته قابل تعمق آن

کريمي و همكاران

همبستگي اسيداوريک با مارکرهاي بيوشيميايي ساخت وساز استخوان/

ویژه استخوانی همبستگی از خود نشان داده است.

پیچیده میان اسیداوریک و مارکرهای استئوبالستیک و

پیش از این در سطح جمعیتهای انسانی به همبستگی

استئوکالستیک با دخالت دادن نقش التهاب مزمن

میان اسیداوریک و سطح  CRPو با سطوح در گردش

( )hsCRPحاکم است .از این رو ،هدف مطالعات

اینترلوکین  6و  TNFآلفا اشاره شده بود ( .)13ما نیز

آینده لحاظ کردن مارکرهای التهابی دیگر در بررسی

به همبستگی میان سطح سرمی اسیداوریک با CRP

نقش اسید اوریک در فعالیت استئوبالستیک و

در میان جمعیت زنان یائسه بندر بوشهر پی برده بودیم

استئوکالستیک میباشد.

( .)24از این رو ،در مطالعهی کنونی میزان کمّی
 hsCRPرا در مدلهای رگرسیونی خود برای پیدا

سپاس و قدرداني

کردن روابط خطی اسید اوریک با مارکرهای ساخت

این پروژه با حمایت کارگروه پژوهش و فناوری

وساز استخوان لحاظ نمودیم که نتایج نشان داد

استانداری بوشهر و معاونت تحقیقات و فناوری

استئوکلسین و آلکالین فسفاتاز به عنوان مارکرهای

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در قالب پایاننامه مقطع

ساخت استخوان مستقل از اثر سن BMI ،و ،hsCRP

دکتری حرفهای به شماره  29/18/7/15044دپ انجام

ارتباط مستقیم با اسیداوریک در زنان یائسه دارد.

گردیده است .از تمام دست اندرکاران مرکز تحقیقات

هر چند که  Crosslapsبا اسید اوریک بعد از کنترل

سالمت خلیجفارس به ویژه سرکار خانمها شیوا

سن و  BMIرابطه معناداری از خود نشان نداد ولی

مصدقزاده ،زهرا امیری ،زهرا سنجیده و بهنوش

پس از کنترل سطح  ،hsCRPرابطه معناداری با اسید

بنهگزی قدردانی به عمل میآید.

اوریک بهصورت مستقیم از خود هویدا نمود .این
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Abstract
Background: There is accumulation evidence regarding the protective role of higher serum uric acid in bone
loss and osteoprotic fractures. This effect may arise from its antioxidant properties. The main aim of this
study was to investigate serum uric acid in relation to bone turnover markers in postmenopausal women.
Material and methods: A total of 382 postmenopausal women who participated in a prospective study
were selected randomly from Bushehr port. Serum uric acid levels and biochemical markers including
serum alkaline phosphatase were measured. Circulating levels of CrossLaps, osteocalcin and hsCRP were
also measured by ELISA.
Results: Uric acid levels had significant correlation with osteocalcin & alkaline phosphatase. However, no
correlation could be found between uric acid and CrossLaps. The correlation between uric acid &
osteocalcin (r= 0.25, P=0.0001) & alkaline phosphatase(r=0.12, P=0.019) remained after adjustment with
age, BMI & hsCRP.
Conclusion: Serum uric acid had a positive and significant correlation with osteoblastic born turnover
markers. Hence, the role of uric acid in osteoblastic function should be investigated.
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