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 مقدمه

پوکی استخوان وضعیتی است کـه درآن تغییـر سـاختار    

استخوان و از دست رفتن توده استخوانی، منجـر بـه کـاهش    

مقاومت بافت استخوان شده و بنابراین با افزایش خطر بـرای  

یک  استخوان، پوکی .باشدهای استخوانی همراه میشکستگی

 بیمـاری بافـت   تـرین و شـایع  1،2بیماری متابولیـک پیشـرونده  

 عمـده  مشـکل  یـک  به عنـوان  باشد؛ کهانسان می در استخوان

 تحـت  جهـان  سرتاسـر  در را نفـر  هاعمومی، میلیون بهداشت

 داده است.   قرار تاثیر

پوکی استخوان بـه   زایی(فرایند ایجاد و پیشرفت )بیماری

ا این حال، بر اساس شـواهد  طور دقیق مشخص نشده است. ب

هـا، سـوء تغذیـه، عوامـل     موجود، عوامل مختلفی از جمله ژن

ــژاد، ســابقه شکســتگی   ــنس، ن ــابی، ســن، ج ــی، الته ــای قبل ه

هــای مــزمن، کــم تحرکــی، مصــرف الکــل و ســیگار  بیمــاری

توانند سالمت استخوان را به طور منفی تحت تـأثیر قـرار   می

عالوه بر این عوامـل،   3ان شوند.دهند و منجر به پوکی استخو

و اخـتالالت   مصرف مزمن گلوکوکورتیکوئیدها، هیپوگنادیسم

تواننـد بـه   هـا( مـی  هورمونی )به عنوان مبال کمبود استروژن
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عنــوان عوامــل تأثیرگــذار در پــوکی اســتخوان نقــش داشــته  

   3باشند.

، معیاری بـرای میـزان و    i(BMD) تراکم معدنی استخوان

توانـد بـه   محتوای مواد معدنی موجود در بافت استخوان، می

کننده مناسب جهت ارزیـابی کیفیـت   بینیعنوان یک عامل پیش

 هفتـادو پـنج   1استخوان )پوکی استخوان( در نظر گرفته شود.

  BMDتا نود درصد تغییرات در میزان استحکام استخوان به

شوند. در واقع، استحکام استخوان از ادغام تـراکم  مربو  می

 شود. استخوان و کیفیت استخوان ناشی می

و به دنبـال   BMDترین پیامد بالینی ناشی از کاهش جدی

باشــند. هــای اســتخوانی مــیآن پــوکی اســتخوان، شکســتگی

ها و سـاعد بـه عنـوان    های لگن، مهرههای استخوانکستگیش

هـای ناشـی از پـوکی اسـتخوان در نظـر      ترین شکستگیرایج

ها با برخی پیامدهای منفـی ماننـد؛   کستگیش 3وند.شگرفته می

هـای بـاالی مراقبتـی، نـاتوانی، کـاهش کیفیـت       صرف هزینـه 

های انسـانی همـراه   چنین مرگ و میر در جمعیتزندگی و هم

 باشند.  می

هـا  انـد کـه اسـتروژن   هـا نشـان داده  نتایج برخی پژوهش

ای درمـانی جهــت بهبـود پــوکی   تواننـد بــه عنـوان گزینــه  مـی 

 هـای استخوان در نظر گرفته شوند و به طـور کلـی پیشـرفت   

 اســتخوان روی بــر اســتروژن اثــرات از مــا درک در زیــادی

هــا بــر روی لــیکن، اثــرات آنــدروژن اســت. گرفتــه صــورت

در طـول   استخوان عمدتا ناشناخته باقی مانده اسـت. اگرچـه  

هـا چـه در   مشخص شده است که آنـدروژن  های گذشتهسال

اسـکلت   سـالمت  روی بر مببت طور در زنان، به مردان و چه

مطالعـات انجـام شـده قبلـی      از سوی دیگر 5.تأثیرگذار هستند

هایی کـه  ها؛ از جمله بیماریاند که برخی از بیمارینشان داده

هـا همـراه   با اختالالت هورمونی و افـزایش مقـادیر آنـدروژن   

کیســتیک، تخمــدان پلــی باشــند )بــه عنــوان مبــال ســندرممــی

تواننـد  هیپرپالزی مادرزادی آدرنال و سندرم کوشـین ( مـی  

ت تأثیر قرار دهند و نتایج متناقضـی در  بافت استخوان را تح

رابطه بـا سـالمت اسـتخوان در ایـن بیمـاران گـزارش شـده        

ه کمبود مطالعات در این زمینـه و  بنابراین با توجه ب 6-31است.

نتایج متناقض موجود در رابطه با سـالمت اسـتخوان در ایـن    

ها بیماران، هدف ما از مطالعه حاضر بررسی اثرات آندروژن

ــاری ــازاد    و بیم ــادیر م ــا مق ــده ب ــراه ش ــدوکرین هم ــای ان ه

 باشد.  ها بر روی بافت استخوان میآندروژن

                                                           
i- Bone Mineral Density 

 تروش جستجو و نحوه انتخاب مقاال

 سـندرم  و استخوان سالمت بین ارتبا  بررسی منظور به

 آدرنـال  مادرزادی هیپرپالزی ،ii (PCOS)کیستیکپلی تخمدان
iii(CAH) کوشــین  ســندرم و iv(CS)هــای اطالعــاتی ، پایگــاه

، بــا اســتفاده از ترکیبــی از viو اســکوپوس vشــامل پــاب مــد

 بـدون  2222 سـال  تا آغاز های کلیدی در جستار زیر ازواژه

 شدند: جستجو زمانی محدودیت گونهچهی
("polycystic ovary syndrome" OR PCOS OR "cushing 

syndrome" OR "congenital adrenal hyperplasia  " OR CAH) 
AND (Bone OR fracture OR osteoporosis OR osteopenia( 

 کـه  مطالعـه  هدف با متناسب زبان انگلیسی مقاالت سپس

 اسـاس  بر بودند مروری و تحقیقاتی، اصیل، مقاله صورت به

شدند و در مرحله بعد خالصه مقالـه و سـپس    انتخاب عنوان،

متن کامل مقاالت مورد مطالعه قرار گرفتـه و مقـاالت مـرتبط    

 وارد مطالعه شدند. 

هـای  دسـتی از رفـرانس   جستجوی طریق مطالعاتی نیز از

و بررسی  شناسایی مقاالت مرتبط و برخی مطالعات مروری،

ارتبا  نداشتند و یا به زبان  مطالعه هدف با که شدند. مقاالتی

ــه،    ــه صــورت خالصــه مقال ــد، مطــالبی کــه ب انگلیســی نبودن

 3313شـدند. از   حـذف  مطالعـه  سرمقاله، و یا نامـه بودنـد از  

 115داده،  پایگـاه  در دو جسـتجو  طریق از شده بازیابی مقاله

 د براسـاس مـور  2516بنابراین،  و شدند، حذف تکراری مورد

 کـه  مطالعـه  2111 تعداد، این از .و چکیده انتخاب شدند عنوان

 شدند. حذف مطالعه مناسب نبودند از

مقاله واجد شرایط به طور کامل مطالعه شد؛ که  121متن 

 .شد گنجانده مطالعه مروری در این مقاله 32در نهایت 

  استخوان و هاآندروژن -1

ل اسـتخوان  در هـر سـه نـوع سـلو     های آنـدروژن گیرنده

 ixهـا ، و استئوسیتviiiها، استئوکالستviiهاشامل استئوبالست

هــای بــه گیرنــدهبــا اتصــال هــا شــوند. آنــدروژنیافــت مــی

هـای آنـدروژن( در سیتوپالسـم بـه     شان )گیرندهاختصاصی

به عنوان یک  شوند ومتصل می DNAهسته منتقل شده و به 

شر  الزم جهت اعمال اثـرات   12د.نکنعمل می عامل رونویسی

های هدف از جمله استخوان، اتصال ها بر روی بافتآندروژن

                                                           
ii -Polycystic Ovary Syndrome 

iii -Congenital Adrenal Hyperplasia 

iv -Cushing's Syndrome 
v -PubMed  

vi -Scopus 

vii -Osteoblast 

viii -Osteoclast 

ix- Osteocyte 



   

 

اش در سـلول هـدف و سـپس    هورمون آندروژن بـه گیرنـده  

 باشد.    متنوع در داخل سلول میتنظیم پاسخ های 

در  انسـان  ها که به طور عمده اسـکلت ترین آندروژنمهم

 و تستوسـترون  دهنـد، ماده را تحت تأثیر قرار می و نر جنس

ــی  دی ــترون م ــند.هیدروتستوس ــترون 5باش ــرات تستوس  اث

 از اسـکلت بـدن بـه طـور مسـتقیم      روی بـر  آنابولیک خود را

 اش،گیرنده اختصاصـی  به اتصال به واسطه پیام انتقال طریق

 iاسترادیول بتا-11 به تبدیل و یا به طور غیرمستقیم از طریق

 کـه  ii(P450 سیتوکروم خانواده از) آروماتاز به واسطه آنزیم

 شــود، اعمــالمــی متصــل اســتروژن هــایگیرنــده بــه ســپس

 بـه  هر دو هیدروتستوسترون دی و تستوسترون 11،12کند.می

 دی امــا میــل ترکیبــی شــوند،مــی گیرنــده آنــدروژن متصــل

 هابافت از بسیاری با گیرنده آندروژن در هیدروتستوسترون

 . است بیشتر به تستوسترون نسبت

 در هـم  و مـردان  در اسـتخوان، هـم   بر هاآندروژن اثرات

 نـوع  دو هـر  13شـود. مـی  ادغـام  هـا استروژن فعالیت با زنان،

ریزی شده مهاری بر فرایند مرگ برنامه اثر اعمال اب هورمون

 ها، نقـش استئوکالست فعالیت و مهار هااستئوبالست iiiسلولی

و  زنـان  در اسـتخوان  پـارچگی یـک  و حفـظ  تکامـل  مهمی در

 سـازی گیرنـده آنـدروژن تکبیـر    کننـد. فعـال  مردان بازی مـی 

هـا را مهـار   استئوکالست ها را تحریک و فعالیتاستئوبالست

شـود. بـالعکس   کند؛ که این منجر به تشکیل اسـتخوان مـی  یم

 هـا استئوکالسـت  تکبیـر  های استروژن، ازسازی گیرندهفعال

کنـد  ها را تحریـک مـی  آن شده ریزیبرنامه جلوگیری و مرگ

 شود.استخوان می جذب که در نتیجه باعث مهار

آندروسـترون   دهیـدرواپی و  ivآندروسـترون  دهیدرواپی

هـایی هسـتند کـه بـر روی     ز جملـه آنـدروژن  ا نیـز  vسولفات

آندروسترون نه تنها  دهیدرواپی 11استخوان تاثیرگذار هستند.

های استروئیدی ساز برای ساخت هورمونبه عنوان یک پیش

تواند بر روی اسـتخوان تـأثیر بگـذارد، خـود     باشد که میمی

ود. تواند به طور مستقیم باعث تشکیل یا جذب استخوان شمی

ــزایش ســن(،  در ــا اف ــت بزرگســاالن )ب ــاهش غلظ ســرمی  ک

 سولفات آندروسترون آندروسترون و دهیدرواپی دهیدرواپی

 آن متعاقــب کــه شــود؛همــراه مــی  BMDدادن دســت بــا از

                                                           
i -17β-Estradiol 

ii -Aromatase (Cytochrome P450) 

iii -Apoptosis 

iv- Dehydroepiandrosterone 

v -Dehydroepiandrosterone Sulfate 

هــا خطــر شکســتگی و افـزایش  اســتخوان پــوکی ،viاسـتئوپنی 

 نشـان  اپیـدمیولوژیک  مطالعـات بـالینی و   11گردد.مشاهده می

 است ممکن آندروسترون دهیدرواپی پایین سطوت که دهندیم

 در BMD 15باشــد. بــا از بــین رفــتن تــوده اســتخوان مــرتبط

 و آدرنـــال هـــایآنـــدروژن بـــا افـــزایش نوجـــوانی دوران

 یائسگی به دنبال و یابد،می جنسی، افزایش غدد استروئیدهای

 11یابد.می پیری کاهش و

حفظ و  برای بلکه استخوان رشد برای تنها نه هاآندروژن

در  بنـابراین،  باشـند. مـی  داری تـوده اسـتخوان ضـروری   نگه

 مردان، سـندرم  viiهیپوگنادیسم مانند آندروژن، کمبود شرایط

 درمـان  با پروستات سرطان و ،viiiآندروژن به حساسیت عدم

 و اسـتخوان  دن تـوده دسـت دا  از آندروژن، بـا  از محرومیت

 بـه  مبـتال  مـردان  5مواجه خواهیم شد. شکستگی خطر افزایش

 پـوکی  خطـر  تـر، سـریع  اسـتخوانی  هیپوگنادیسم، متابولیسم

بیشتری در مقایسه با مـردان   هایشکستگی استخوان و خطر

 در مطالعه دیگر گزارش شـده اسـت کـه مـردان     5سالم دارند.

تـری  پـایین  تستوسـترون  سـطوت  اسـتخوان  پـوکی  بـه  مبتال

 5دارند.

 هبـ  توده استخوان دادن دست از یائسگی، از قبل زنان در

 مرتبط ترپالسمای پایین آندروژن سطوت توجهی با قابل طور

دادن تـوده   دسـت  از یائسـه  زنـان  در کهیحال در بوده است،

ــا کــاهش  و اســتروژن غلظــت هــر دو هورمــون اســتخوان ب

 باشد.  می ارتبا  در آندروژن

 مازاد مقادير با شده همراه اندوكرين هايبيماري -2

  استخوان سالمت و آندروژن

  (PCOS) كيستيکپلي تخمدان مسندر -2-1

تـرین اخـتالالت   یکی از شایع، کیستیکسندرم تخمدان پلی

درصـد از زنـان در سـنین     11تـا   5ریز اسـت کـه   غدد درون

تولیدمبل را در سرتاسر جهان تحـت تـأثیر قـرار داده اسـت.     

)سطوت باالی آندروژن( چـه بـه صـورت     ixهیپرآندروژنیسم

گــذاری و اخــتالل در تخمــک بــالینی، بیوشــیمیایی یــا هــر دو،

ــول ــمهــای کیســتیک در تخمــدان تشــکیل فولیک ــا مه ــرین ه ت

ــی ــندرم    ویژگ ــن س ــه ای ــتال ب ــان مب ــای تشخیصــی در زن ه

 16.باشندمی

 

                                                           
vi -Osteopenia 

vii -Hypogonadism 

viii -Androgen Insensitivity Syndrome 

ix- Hyperandrogenism 



  

 

 كيستيک و استخوانسندرم تخمدان پلي -2-1-1

  تراكم معدني استخوان 2-1-1-1

ــادیر ــانی،    BMDمق ــکلت فوق ــی، اس ــت ن ــاالتر در درش ب

،  iهای کمر، گردن فمور )استخوان ران( و استخوان لگـن مهره

چنین مقاومت بهتر استخوان در برابر فشار، در زنان مبتال هم

از سـوی دیگـر، برخـی     2،166،6،1گزارش شده اسـت.  PCOSبه 

های کمر، گـردن  تری را در مهرهپایینBMD مطالعات، مقادیر

را   BMDو برخی نیز عدم تفاوت در 1،12،21فمور، مهره خاجی

انـد  در این بیماران در مقایسه بـا زنـان سـالم گـزارش کـرده     

 6، 15-22، 22-21(.1)جدول 
   ii(s(BTM هاي تغيير و تبديل استخوان شاخص  2-1-1-2

، کــه BTMsکــاهش و یــا عــدم تغییــر در غلظــت ســرمی  

شناســی اســکلتی را پویــایی و عــدم تعــادل متابولیــک آســیب

گزارش شـده اسـت    PCOSکنند، در زنان مبتال به ارزیابی می

       13،15،16 (.1)جدول 
 شکستگي استخوان 2-1-1-3

ــه    ــتال ب ــان مب  PCOSخطــر شکســتگی اســتخوانی در زن

ت. کاهش خطر شکستگی به ویژه در گزارش شده اسمتفاوت 

و یـا عـدم    12افـزایش خطـر شکسـتگی    iii،1اسکلت آپاندیکوالر

تفـاوت در خطـر شکســتگی در زنـان یائسـه بــا سـابقه ابــتال      

یسـه بـا گـروه شـاهد گـزارش شـده اسـت        در مقا ،PCOSبـه 

 11(.1)جدول 

ــه ــری نتیج ــایج    :گی ــا نت ــات، ب ــدودی از مطالع ــداد مح تع

و سـالمت اسـتخوان را ارزیـابی     PCOS متناقض، ارتبا  بین

، خطــر BMDافــزایش، کــاهش و عــدم تفــاوت در انــد.کــرده

در  PCOSمبتال بـه   اراندر بیم  BTMsشکستگی استخوان و

 مقایسه با زنان سالم گزارش شده است.

  (CAH)  آدرنال مادرزادي هيپرپالزي - 2-2

نـوعی بیمـاری اتوزومـال     هیپرپالزی مـادرزادی آدرنـال  

مغلوب است کـه باعـث اخـتالل در بیوسـنتز اسـتروئیدها در      

ایـن   25ود.شـ بخش قشری غدد آدرنال )غدد فوق کلیـوی( مـی  

ــا   ــورتیزول و ک ــر در ســطوت ک ــه تغیی ــاری منجــر ب هش بیم

هـا در غـدد   آلدوسترون؛ همـراه بـا افـزایش تولیـد آنـدروژن     

شـود و بـه وسـیله کمبـود گلوکوکورتیکوئیـدها و      آدرنال می

هـــای آدرنـــال، بـــا یـــا بـــدون کمبـــود وژنافـــزایش آنـــدر

تـرین  مهـم  11گردد.های دیگر مشخص میivمینرالوکورتیکوئید

                                                           
i -Hip 

ii -Bone Turnover Markers  

iii -Appendicular 

iv -Mineralocorticoid 

 vهیدروکسـیالز -21علت این بیماری نقص یا کمبود در آنزیم 

 باشد.  می CYP21A2به دنبال موتاسیون در ژن 

 هيپرپالزي مادرزادي آدرنال و استخوان  -2-2-1

 تراكم معدني استخوان 2-2-1-1

های کمری از سـتون فقـرات،   کمتر در مهره BMDمقادیر 

لگن و سایر نـواحی بـدن، در بیمـاران     گردن فمور، استخوان

مبتال به هیپرپالزی مادرزادی آدرنال از هر دو جنس )زنان و 

در بیمــاران جــوان، گــزارش شــده اســت کــه   مــردان(، حتــی

ساز ابتال به پوکی اسـتخوان در اوایـل زنـدگی    تواند زمینهمی

 25، 21-31، 16، 11، 52باشد.

در BMD اگرچه برخی مطالعـات دیگـر افـزایش مقـادیر      

یــا عــدم تفــاوت در ایــن عامــل را در  و  21کمــریهــای مهــره

هـای کمـری، گـردن فمـور و اسـتخوان سـاعد گـزارش        مهره

 33-35(1اند )جدول کرده

  هاي تغيير و تبديل استخوانخصشا 2-2-1-2

انجـام   CAHدر یک مطالعه که بر روی مـردان مبـتال بـه    

شده بود، سطوت استئوکلسـین )شـاخص تشـکیل اسـتخوان(      

  BTMsای دیگر نیز کاهش در مقادیرو در مطالعه 21کمتر بود

از سوی دیگر  32گزارش شده است. CAHدر بیماران مبتال به 

غلظت سـرمی بـاالتری    CAHدر یک مطالعه بیماران مبتال به 

انـد )جـدول   را در مقایسه با افراد سالم نشـان داده  BTMsاز 

1.) 31 
 شکستگي استخوان   2-2-1-3

بر اساس نتایج حاصل از مطالعات قبلـی، خطـر ابـتال بـه     

اســـتئوپنی و پـــوکی اســـتخوان و بـــه دنبـــال آن افـــزایش  

های استخوانی در هر دو جنس )زنـان و مـردان( از   شکستگی

وی از سـ  26،36افزایش پیدا کرده اسـت.  CAHبیماران مبتال به 

و یـا عـدم    21دیگر برخی از مطالعات فراوانی شکستگی مشابه

انـد )جـدول   سابقه شکستگی در این بیماران را گزارش کـرده 

1.)21،33    

متون علمی نتـایج متناقضـی در رابطـه بـا      در :گيدري نتيجه

گـزارش شـده    CAHسالمت استخوان در بیمـاران مبـتال بـه    

، BMDاست. برخی از مطالعات کاهش و برخی دیگر افـزایش  

ــزارش   را BTMsشکســتگی اســتخوان و  ــاران گ ــن بیم در ای

انــد و برخــی دیگــر تفــاوتی را در ایــن عوامــل در ایــن  کــرده

 اند.بیماران گزارش نکرده

                                                           
v -21-Hydroxylase Enzyme 

 



   

 

كيستيک، هيپرپالزي برخي مطالعات انجام شده در رابطه با سالمت استخوان دربيماران مبتال به سندرم تخمدان پلي -1جدول 
 مادرزادي آدرنال و سندرم كوشينگ 

 يماريب نويسنده، سال

نوع مطالعه و تعداد 

نمونه در هر گروه 

 )نفر(

 تراكم معدني استخوان
هاي شاخص

 استخواني

هاي شکستگي

 استخوان

 0202کاسانوس، 
 سندرم تخمدان

 کیستیکپلی

 کنترل-کیس

 (32گروه بیمار )

 (15گروه کنترل )

کیفیت باالتر مواد معدنی استخوانی در  -

 درشت نی

 مقاومت بهتر استخوان -

- - 

 2216 روبین، 
 سندرم تخمدان

 کیستیکپلی

 ایمشاهده

 (11111گروه بیمار )

 (51163گروه کنترل )

- - 
کاهش میزان 

 شکستگی

 2216گانی،
 سندرم تخمدان

 کیستیکپلی

 کنترل-کیس

 (62گروه بیمار )

 (56گروه کنترل )

 عدم تفاوت در تراکم معدنی استخوان -

بتال به تراکم معدنی باالتر در زنان چاق م -

های کیستیک در مهرهسندرم تخمدان پلی

کمری ستون فقرات، گردن فمور و لگن در 

 مقایسه با همتایان با اضافه وزن و الغر

در تراکم معدنی استخوان در  عدم تفاوت -

کیستیک زنان مبتال به سندرم تخمدان پلی

 با و بدون الیگومنوره

- - 

 2211 کاتولسکی،
 سندرم تخمدان

 یککیستپلی

 کنترل-کیس

 (61گروه بیمار )

 (32گروه کنترل )

 - - تراکم معدنی استخوانی کمتر -

 2211کاراداگ، 
 سندرم تخمدان

 کیستیکپلی

 مقطعی

 (123گروه بیمار )

 (62گروه کنترل )

تراکم معدنی استخوانی کمتر در  -

های کمری ستون فقرات و گردن مهره

 فمور

تراکم معدنی استخوانی باالتر در  -

های کمری ستون فقرات و گردن مهره

فمور در بیماران با مقادیر باالتر آندروژن 

)هیپرآندروژنیک( در مقایسه با بیماران با 

 مقادیر طبیعی از آندروژن

- - 

 2216یان ، 
 سندرم تخمدان

 کیستیکپلی

ای مبتنی بر مشاهده

 جمعیت

 (11126گروه بیمار )

 (11121گروه کنترل )

- - 
شیوع باالتر 

 شکستگی

 2211لینگایاه، 
 سندرم تخمدان

 کیستیکپلی

 کنترل-کیس

 (216گروه بیمار )

 (111گروه کنترل )

- 

کاهش سطوت 

سرمی 

های شاخص

تشکیل 

 استخوان

- 

 2226گلینتبورگ،
 سندرم تخمدان

 کیستیکپلی

تصادفی کنترل شده با 

 دارونما
 - - عدم تفاوت در تراکم معدنی استخوان -



  

 

 

 2215ربروگلو، ب
 سندرم تخمدان

 کیستیکپلی

 کنترل-کیس

 (12گروه بیمار )

 (22گروه کنترل )

 عدم تفاوت در تراکم معدنی استخوان -

عدم تفاوت 

در 

های شاخص

 استخوانی

- 

 2212شمیدت، 
 سندرم تخمدان

 کیستیکپلی

 کوهورت )هم گروهی(

 (25گروه بیمار )

 (66گروه کنترل )

 - معدنی استخوانعدم تفاوت در تراکم  -

عدم تفاوت در -

شیوع شکستگی 

 استخوان

 1111گوود، 
 سندرم تخمدان

 کیستیکپلی

 کنترل-کیس

 (12گروه بیمار )

 (22گروه کنترل )

عدم تفاوت در تراکم معدنی استخوانی  -

افزایش تراکم معدنی استخوان  )کل بدن(

 در قسمت فوقانی اسکلت

- - 

 2211اشراقی، -پریرا
 نسندرم تخمدا

 کیستیکپلی

 مقطعی

 (123گروه بیمار )

 (11گروه کنترل )

 - - عدم تفاوت در تراکم معدنی استخوان -

 2221یاکسل، 
 سندرم تخمدان

 کیستیکپلی

 کنترل-کیس

 (26گروه بیمار )

 (15گروه کنترل )

تراکم معدنی استخوانی کمتر در  -

های کمری از ستون فقرات و گردن مهره

 استخوان ران

- - 

 2221ان، نوی
 سندرم تخمدان

 کیستیکپلی

 کنترل-کیس

 (21گروه بیمار )

 (11گروه کنترل )

 - - عدم تفاوت در تراکم معدنی استخوان -

 2216گائو، 
 سندرم تخمدان

 کیستیکپلی

 کنترل-کیس

 (52گروه بیمار )

 (31گروه کنترل )

 - - عدم تفاوت در تراکم معدنی استخوان -

 2216مک بریرتی، 
 مدانسندرم تخ

 کیستیکپلی

 کنترل-کیس

 (62گروه بیمار )

 (62گروه کنترل )

 _ - عدم تفاوت در تراکم معدنی استخوان -

رینجس وامایاه، 

2222 

 هیپرپالزی

 مادرزادی آدرنال
 مروری

تراکم معدنی استخوانی کمتر در  -

های کمری از ستون فقرات و گردن مهره

 استخوان ران

- - 

 2221ریس، 
 هیپرپالزی

 رزادی آدرنالماد

 مقطعی

 (25گروه بیمار )

 (25گروه کنترل )

تراکم معدنی استخوانی کمتر در  -

های کمری از ستون فقرات و گردن مهره

 استخوان ران

- - 

 2216هالپر، 
 هیپرپالزی

 مادرزادی آدرنال

 کنترل-کیس

 (12گروه بیمار )

 (121گروه کنترل )

تراکم معدنی استخوانی کمتر در  -

مری از ستون فقرات و گردن های کمهره

 استخوان ران

- - 

 2222ریهل، 
 هیپرپالزی

 مادرزادی آدرنال

 کوهورت )هم گروهی(

 (211گروه بیمار )

تراکم معدنی استخوانی کمتر در  -

های کمری از ستون فقرات و گردن مهره

 استخوان ران

- - 

 2216سکاتو، 
 هیپرپالزی

 مادرزادی آدرنال

 کنترل-کیس

 (36)گروه بیمار 

 (36گروه کنترل )

تراکم معدنی استخوانی کمتر در  -

های کمری از ستون فقرات و گردن مهره

 استخوان ران

سال، افزایش مقادیر  12پس از گذشت  -

های کمری تراکم معدنی استخوان در مهره

 و کاهش مقادیر در گردن فمور

- 

عدم تفاوت در  -

شیوع شکستگی 

 استخوان



   

 

 

 2221مار،  فاالم
 هیپرپالزی

 مادرزادی آدرنال

 مقطعی

 (61گروه بیمار )

 (61گروه کنترل )

  کمتر در همه تراکم معدنی استخوانی -

 نواحی از بدن
- 

شیوع باالتر  -

استئوپنی، پوکی 

استخوان و به 

 شکستگی دنبال آن

 2213فاالم مار، 
 هیپرپالزی

 مادرزادی آدرنال

 کنترل-کیس

 (32گروه بیمار )

 (32ه کنترل )گرو

کمتر در همه  تراکم معدنی استخوانی -

 نواحی از بدن در مردان

 شیوع باالتر استئوپنی و پوکی استخوان -

کاهش  -

سطوت 

استئوکلسین 

)شاخص 

تشکیل 

 استخوان(

عدم تفاوت در  -

 فراوانی شکستگی

 1116گو، 
 هیپرپالزی

 مادرزادی آدرنال

 کنترل-کیس

 (11گروه بیمار )

 (11گروه کنترل )

تراکم معدنی استخوانی باالتر و سپس -

تراکم معدنی استخوانی کمتر به خصوص 

 در زنان

کاهش در -

تغییر و تبدیل 

 استخوان

 

 2222هاگنفلد، 
 هیپرپالزی

 مادرزادی آدرنال

 کنترل-کیس

 (13گروه بیمار )

 (12گروه کنترل )

کمتر در برخی  تراکم معدنی استخوانی -

 نواحی از  بدن
- - 

 2226 کین ،
 هیپرپالزی

 مادرزادی آدرنال

 کنترل-کیس

 (26گروه بیمار )

 (1گروه کنترل )

تراکم معدنی استخوانی کمتر در  -

 های کمری از ستون فقرات و کل بدنمهره
- - 

 2216ریزادا، 
 هیپرپالزی

 مادرزادی آدرنال

 کنترل-کیس

 (15گروه بیمار )

 (15گروه کنترل )

ر تراکم معدنی استخوانی کمتر د -

های کمری از ستون فقرات و مهره

 استخوان لگن

عدم تفاوت در تراکم معدنی استخوان  -

 ساعد

- 

عدم تفاوت در -

شیوع شکستگی 

 استخوان

 2226سیانامبلو، 
 هیپرپالزی

 مادرزادی آدرنال

 مقطعی

 (32گروه بیمار )

 (136گروه کنترل )

 تراکم معدنی استخوانی کمتر در کل بدن -

 پس از کنترل قد

های عدم تفاوت در تراکم معدنی مهره -

 کمری از ستون فقرات

افزایش  -

سطوت 

سرمی 

های شاخص

تغییر و تبدیل 

 استخوان

- 

 2223استیکل بروک،
 هیپرپالزی

 مادرزادی آدرنال

 کنترل-کیس

 (32گروه بیمار )

 (32گروه کنترل )

 - - عدم تفاوت در تراکم معدنی استخوان -

 2222فاالم مار، 
 یهیپرپالز

 مادرزادی آدرنال

 کنترل-کیس

 (111گروه بیمار )

 (11122گروه کنترل )

- - 

شیوع باالتر  -

شکستگی در زنان 

 و مردان بیمار

 سندرم کوشین  2221توچمانووا، 

 کنترل-کیس

 (11گروه بیمار )

 (11گروه کنترل )

- - 
شیوع باالتر  -

 شکستگی

 سندرم کوشین  2221آپایدین، 

 مقطعی

 (135گروه بیمار )

 (121گروه کنترل )

- - 
شیوع باالتر  -

 شکستگی

 

 

 



  

 

 ((CS كوشينگ سندرم -2-3

هـای  هیپـوفیز در سـلول   آدنـوم  به علت سندرم کوشین 

 که منجر به افزایش ترشح آدرنوکورتیکوتروپیک، هکنندترشح

شود و عالئم شود، ایجاد میکلیوی می فوق غدد کورتیزول از

 فـوق  مـدت بـا سـطوت    دنبال مواجهه طـوالنی  این سندرم  به

 51گردنـد. گردش خون ظـاهر مـی   در کورتیزول فیزیولوژیکی

 دیابـت،  باال، خون فشار نشود با درمان موثر طور به CSاگر 

 طـول  شـدن  کوتـاه  و عروقـی  استخوان، بیماری پوکی چاقی،

تواند بـا مقـادیر   میین این سندرم چنهم 51شودمی همراه عمر

 ها همراه باشد.باالیی از آندروژن

 سندرم كوشينگ و استخوان  -2-3-1

اطالعات موجود در رابطه با سالمت استخوان در بیماران 

، احتماالً بـه دلیـل نـاهمگونی ارزیـابی، تعریـف و      CSمبتال به 

باشند. بر اساس شواهد موجود، در شدت سندرم متناقض می

ــان تشــخیص در ب ــم  زم ــه هیپرکورتیزولیس ــتال ب ــاران مب یم

درصـد و اسـتئوپنی    12-12، شیوع پوکی اسـتخوان  iزاندرو

 52،53درصد گزارش شده است. 65-62

 تراكم معدني استخوان 2-3-1-1

ــاران مبــتال بــه     در BMD ر ــــکــاهش مقادیCS بیم

های کمـری، گـردن   های بازو، پا، و به ویژه در مهرهاستخوان

 31،31اند.ن دادهفمور و تنه را نشا

 شکستگي استخوان 2-3-1-2

ای و استخوان لگن های مهرهفراوانی شکستگی استخوان 

اکبـر   36،31بـاال گـزارش شـده اسـت.     CSدر بیماران مبتال بـه  

هـای چندگانـه   ها، دارای شکسـتگی بیماران با شکستگی مهره

 رغم مقادیر طبیعـی از در این بیماران علی 31اند.عدد( بوده)مت

BMD 31ای مشاهده شده است.های مهرهشکستگی   

و بـه دنبـال آن افـزایش    BMD کاهش مقـادیر  :گيرينتيجه

 زارش شده است.گ CSها در بیماران مبتال به شکستگی

 بحث

ها های هدف برای عملکرد آندروژناستخوان یکی از بافت

ها از عوامـل شـناخته شـده بـرای     باشد. امروزه آندروژنمی

آیند و نه تنها بـرای رشـد   تحریک رشد استخوان به شمار می

داری تـوده اسـتخوان نیـز    استخوان بلکـه بـرای حفـظ و نگـه    

ببـت  رغم اثرات مباشند. مطالعه ما نشان داد علیضروری می

هـا بــر روی بافــت اســتخوان، در  شـناخته شــده از آنــدروژن 
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های اندوکرین همراه شده با مقادیر مـازاد آنـدروژن؛   بیماری

هــا ، اگرچــه ســطوت آنــدروژن CSو PCOS ،CAHاز جملــه 

تواند به طور باالست، اما سالمت استخوان در این بیماران می

بعـدی بـه   هـای  منفی هم تحت تأثیر قرار گیـرد. در پـاراگراف  

تواند سالمت استخوان توضیحاتی در رابطه با عواملی که می

رغم افزایش مقادیر آندروژن، به طـور  در این بیماران را، علی

 منفی تحت تأثیر قرار دهد خواهیم پرداخت.  

ترین شایع یکی از PCOSتر اشاره شد، طور که پیشهمان

باشد. لی میریز در زنان در سنین تولیدمباختالالت غدد درون

مبتالیــان عــالوه بــر اخــتالالت تولیــدمبلی و افــزایش مقــادیر 

هـا، کـه   هـا و اسـتروژن  های جنسی، شامل آندروژنهورمون

توانند سالمت استخوان را به طور مببت تحت تـأثیر قـرار   می

دهند، با اختالالت متابولیکی از جمله مقاومت به انسولین و به 

یش سـطوت سـرمی انسـولین(،    دنبال آن هیپرانسولینمی )افزا

ــم  ــاقی و ه ــتالل در    چ ــابی و اخ ــل الته ــزایش عوام ــین اف چن

ــه هســتند.  ــوم روده مواج ــولین در  51-51میکروبی ــه انس اگرچ

سطوت فیزیولوژیـک اثـرات مببتـی بـر روی تـوده اسـتخوان       

دارد؛ در سطوت فوق فیزیولوژیکی و در شرایط مقاومـت بـه   

نفی تحت تـأثیر قـرار   تواند استخوان را به طور مسولین میان

هـای  افزایش توده چربی و سطوت بـاالتر از سـیتوکین   56دهد.

شـوند،  پیش التهابی، که بـا مقاومـت بـه انسـولین همـراه مـی      

 51،62وان شـوند. و تحلیـل اسـتخ   BMD ند باعث کاهشتوانمی

تواند متابولیسم استخوان را به طور منفی یـا مببـت   چاقی می

تحت تأثیر قرار دهد. از آن جـایی کـه چـاقی بـه عنـوان یـک       

در نظــر گرفتــه  PCOSاخــتالل شــایع در بیمــاران مبــتال بــه 

تواند نقـش مهمـی در سـالمت اسـتخوان در ایـن      شود میمی

قی پیچیـده اسـت و   بیماران داشته باشد. پاسخ اسکلت به چـا 

بستگی به عواملی مانند بار مکانیکی اعمال شده توسـط وزن  

چنـین  هـم  61-63هـای ترشـح شـده دارد.   چنـین سـیتوکین  و هم

، کـه   PCOSافزایش سطوت عوامل التهابی در بیماران مبتال به

اقی، هیپرآنــدروژنمی و عملکــرد ممکــن اســت بــه واســطه چــ

متابولیسـم اسـتخوان    تواند برطبیعی تخمدان رخ دهد، میغیر

تأثیر منفی بگذارد و منجـر بـه افـزایش خطـر تحلیـل رفتگـی       

اخـتالل در   61،65استخوان و شکستگی در ایـن بیمـاران گـردد.   

 اسـید  به علت اختالل در جذب کلسـیم و  میکروبیوم روده نیز

تواند بافـت اسـتخوان را در ایـن بیمـاران بـه طـور       فولیک می

یکـی از دالیـل اصـلی کـه باعـث       66منفی تحت تأثیر قرار دهد.

نتایج متفاوت در رابطه با سالمت استخوان در بیماران مبـتال  

گـردد، تفـاوت در شـدت    در مطالعـات مختلـف مـی   PCOS به 



   

 

رخ هورمـونی و  تفـاوت در نـیم  کیسـتیک،  پلی تخمدان سندرم

ه بـا ایـن سـندرم در ایـن گـروه از      سایر اختالالت همراه شـد 

 باشد. بیماران می

بر اسـاس مطالعـات اپیـدمیولوژیک، یکـی از علـل ثانویـه       

پــوکی اســتخوان و افــزایش خطــر شکســتگی اســتخوان،      

گلوکوکورتیکوئیدها اثـرات   61،66باشند.گلوکوکورتیکوئیدها می

مستقیم و غیر مستقیم بر روی بافت اسـتخوان دارنـد کـه در    

ــدا منجــ ــزایش جــذب اســتخوان و ســپس کــاهش   ابت ــه اف ر ب

گیــری )تشــکیل( اســتخوان شــده و در نهایــت باعــث درشــکل

عالوه بـر   61-11دند.گرافزایش خطر شکستگی در استخوان می

توانند باعث هیپرپاراتیروئیدیسـم  این، گلوکوکورتیکوئیدها می

ین خود باعث کاهش جذب کلسـیم از روده شـده و   شوند که ا

در  12تواند به طور منفی بر روی اسـتخوان تـأثیر بگـذارد.   می

هـا؛  رغم افزایش سطوت آنـدروژن علی CAHبیماران مبتال به 

ان داشـته و  که شاید بتواند تأثیر مببت بر روی بافـت اسـتخو  

باعث بهبود بافت استخوان گردد، به علت مصـرف داروهـای   

ــه از   گلوکو ــزایش یافتـــ ــادیر افـــ ــدی و مقـــ کورتیکوئیـــ

مشـاهده   BMDگلوکوکورتیکوئیدها در این بیمـاران، کـاهش   

و به دنبال آن پوکی اسـتخوان یکـی    BMDکاهش  16گردد.می

به دلیل مصرف  CAH های مهم در بیماران مبتال بهاز نگرانی

 باشد. یدها میگلوکوکورتیکوئ

رغـم افـزایش سـطوت    نیـز علـی   CSدر بیماران مبـتال بـه   

تواند تأثیر مببت بـر روی بافـت اسـتخوان    ها که میآندروژن

ولیسم )افزایش سطوت کورتیزول( با داشته باشد، هیپرکورتیز

اثرات مخربی بر متابولیسم استخوان، با پیامـدهای از دسـت   

ــ  ــتخوانی هم ــتگی اس ــیدادن و شکس ــود.راه م ــزایش  31ش اف

ــتخوانی،      ــوده اس ــاهش ت ــه ک ــر ب ــورتیزول درون زا منج ک

ر در ساختار اسـتخوان  متابولیسم غیر طبیعی استخوان، تغیی

ه بـر ایـن، در اکبـر    عالو 13شود.و افزایش خطر شکستگی می

کاهش  CSمطالعات گزارش شده است که در بیماران مبتال به 

BMD      ــوکی ــای پ ــه ج ــتئوپنی ب ــت )اس ــف اس ــوال خفی معم

ــی  ــه نشــان م ــرات بیشــتر در  CSدهــد در اســتخوان( ک تغیی

باشـد و  ( مـی microarchitectureریز استخوان ) دیساختاربن

 نه در توده استخوانی.

 گيرينتيجه

ها بر روی بافت اسـتخوان؛  رغم اثرات مببت آندروژنعلی

ریز که با مقادیر مازاد آندروژن همراه های غدد درونبیماری

، به علت برخی اخـتالالت  CSو PCOS ،CAHهستند، از جمله 

قاومت به انسـولین، التهـاب، اخـتالل در    همراه شده از جمله م

میکروبیوم روده، چـاقی و یـا مصـرف گلوکوکورتیکوئیـدها،     

دهنـد.  سالمت استخوان را به طور منفی تحت تأثیر قـرار مـی  

ــک از    ــوق فیزیولوژی ــا ســطوت ف ــه ب ــن، مواجه ــر ای عــالوه ب

ها و مواجهه طوالنی مدت ممکـن اسـت بـا عـوارض     آندروژن

مت استخوان در ایـن بیمـاران همـراه    جانبی نامطلوبی بر سال

باشد. بنابراین سالمت استخوان در این بیماران باید بـه دقـت   

بررسی شود و اقدامات پیشگیرانه مورد نیاز انجام شـود. بـه   

هـا و سـنجش تـراکم    عالوه، ارزیـابی رادیـوگرافی اسـتخوان   

اســتخوان بــه عنــوان بخشــی از ارزیــابی معمــول بــرای ایــن 

رفتـه شـود کـه در صـورت کـاهش تـوده       بیماران در نظـر گ 

ــا شکســتگی ــوگیری از  اســتخوانی و ی ــه جل هــای خــاموش ب

 های بیشتر و درمان به موقع و مناسب منجر شود. شکستگی

با توجه به محدود بودن تعـداد مطالعـات انجـام شـده در     

ــی  ــه پیشــنهاد م ــن زمین ــا  ای ــات بیشــتری ب ــه مطالع ــردد ک گ

سـالمت اسـتخوان در   های طوالنی مدت در رابطه بـا  بررسی

چنین شاید بتوان بـا انجـام برخـی    این بیماران انجام شود هم

ــروز      ــدگی از ب ــبک زن ــرات در س ــی و تغیی ــداخالت داروی م

ــاران     ــن بیم ــتخوان در ای ــوکی اس ــتخوانی و پ ــتالالت اس اخ

جلوگیری کرد.

ی ، توسـط پژوهشـکده  22131این طرت با کد پژوهان  :سپاسگزاري

ابولیسـم دانشـگاه علـوم پزشـکی شـهید      ریـز و مت علوم غـدد درون 

 بهشتی، مورد حمایت قرار گرفته است.

گونـه تضـاد   دارنـد کـه هـیچ   نویسـندگان اعـالم مـی   تعارض منافع: 

منافعی در پژوهش حاضر وجود ندارد.
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Abstract 
Introduction: Osteoporosis is humans' most common bone tissue disease that causes bone 

fractures. Based on the evidence, a combination of genetic and environmental factors, hormonal 
disorders such as estrogen deficiency, malnutrition, inflammatory factors, drugs, and physical 
inactivity are related to the pathogenesis of this disease. The present study aimed to review the 
effects of androgens and some endocrine diseases associated with androgen excess on bone 
health. PubMed and Scopus databases were searched to retrieve related articles, using the 
following keywords (“polycystic ovary syndrome” OR PCOS OR “cushing syndrome” OR 
“congenital adrenal hyperplasia” OR CAH) AND (Bone OR fracture OR osteoporosis OR
osteopenia). Androgens are essential for the growth and maintenance of bone mass. Despite the 
positive effects of androgens on bone, a decrease in bone mineral density, osteoporosis, and an 
increased risk of fractures have been reported in patients with endocrine diseases exposed to 
androgen excess, including polycystic ovary syndrome, congenital adrenal hyperplasia, and 
cushing's syndrome. Decreased bone quality in these patients can be due to other associated 
factors, such as insulin resistance, obesity, increased inflammatory factors, gut microbiota 
dysbiosis, glucocorticoid therapy, and increased cortisol levels. In addition, long-term exposure to 
supraphysiologic doses of androgens may adversely affect bone health in these patients. 
Therefore, bone health in these patients should be carefully monitored, and preventive or 
therapeutic interventions should be taken for osteoporosis and fractures. 
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