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Abstract
Background and purpose: Osteoporosis is the most common metabolic bone disease. The aim
of this study was to evaluate the effects of teriparatide on the incidence of fractures and bone density in
postmenopausal women with osteoporosis.
Materials and methods: A clinical trial was performed in all postmenopausal women aged 45-75
years old with osteoporosis attending a teaching hospital affiliated to Mazandaran University of Medical
Sciences, Sari, Iran. The participants were divided into control and experimental groups (30 patients per
group). The experimental group received daily subcutaneous injection of teriparatide (CinnoPar® pen 250
mg, eight units) for six months. Patients in the control group received alendronate 70 mg weekly for six
months. Fractures and densitometry were measured at baseline and after six months in both groups.
Results: Bone densitometry values in spine and femoral neck at baseline and after six months
were significantly different between the experimental and control groups. Bone densitometry values
increased dramatically in both groups. Alendronate significantly improved bone densitometry values of
femoral neck after six months compared to baseline (p>0.002). Teriparatide significantly improved bone
densitometry values of the spine after six months compared to the baseline (p>0.001), but did not have a
significant effect on bone densitometry of femoral neck compared to baseline (p>0.085).
Conclusion: Alendronate, calcium and vitamin D supplements are the first choices in treatment of
osteoporosis in menopausal women. As the second-line treatment for osteoporosis, teriparatide could be used
alone to relieve pain and improve bone density (especially in the spine) in postmenopausal women.
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چكیده
سابقه و هدف :پوکی استخوان شایعترین بیماری متابولیک استخوان است .هدف ا اجاداا ایدن معال د بررسدی اردر
داروی سینوپار بر میزان برو شکستگیها و تراکم استخواجی در جان یائس مبتال ب استئوپرو یس است.
مواد و روشها :این معال یک کارآ مایی بدالینی بدود کد در جدان یائسد  54تدا  54سدال مبدتال بد اسدتئوپرو یس
مراج کننفه ب یک بیمارستان آمو شی وابست ب داجشگاه علوا پزشکی ما جفران اجااا شف .بیمداران در دو ردروه کنتدر
(النفروجات) و آ مون (سینوپار) قرار ررفتنف (هر رروه متشکل ا  03بیمار) .بیماراجی ک در رروه آ مون قرار داشتنف بدرای مدفت
 6ماه رو اج  8واحف پنسینوپار را ب صورت تزریق یر جلفی دریافت جمودجف .ب بیماران رروه کنتدر آلندفروجات  53میلدیردرا
هفتگی تا شش ماه تاویز شف .میزان شکستگیها و داجسیتومتری در خط پای و پس ا  6ماه در دورروه مورد سناش قرارررفت.
یافتهها :داجسیتومتری مهره و رردن فمور بیماران تحت درمان با آلنفروجات و سینوپار جسبت ب خط پای تفاوت آماری
م نیداری داشت و باعث افزایش چشمگیر داجسیتومتری مهرهها رردیف .همچنین آلنفروجات باعدث بهبدود چشدمگیر داجسدیتومتری
رردن فمور جسبت ب خط پای رردیف( .) p<3/330عالوه بر این سینوپار موجب بهبود چشمگیر داجسیتومتری مهرهها جسبت
ب خط رردیف( )p<3/330اما بر داجسیتومتری رردن فمور جسبت ب خط پای تأریر م نی داری جفاشت(.)p<3/384
استنتاج :اجتخاب او درماجی در استئوپرو یس جان یائس آلنفروجات ومکمل کلسیم و ویتامین  Dاست .تریپاراتیف ب
عنوان خط درماجی دوا ب تنهایی میتواجف مورد استفاده قرار ریرد ک باعث بهبود درد و داجسیت استخوان خصوصاً مهدرههدا
در درمان استئوپرو یس جان یائس میرردد.
واژه های کلیدی :سینوپار داجسیتومتری استئوپرو یس پس ا یائسگی تری پاراتیف جان

مقدمه
پوکی استخوان شایعترین بیماری متابولیدک اسدتخوان
است ک با کداهش تدوده اسدتخواجی و تخریدب سداختار

میکروسکوپی استخوان مشخص میشود و در جهایت منادر
ب شکننفری استخوان شفه و ریسک شکستگی را افزایش

مولف مسئول :زینب اندرخورا -ساری :داجشگاه علوا پزشکی ما جفران
 .0داجشیار مرکز تحقیقات ارتوپفی داجشگاه علوا پزشکی ما جفران ساری ایران
 .0استادیار مرکز تحقیقات ارتوپفی داجشگاه علوا پزشکی ما جفران ساری ایران
 .0استادیار مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل پژوهشکفه اعتیاد داجشگاه علوا پزشکی ما جفران ساری ایران
 .5فلوی پژوهشی الحاقی داجشگاه فلینفر آدالیف استرالیا
 .4پزشک عمومی کمیت تحقیقات داجشاویی داجشکفه پزشکی داجشگاه علوا پزشکی ما جفران ساری ایران
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اثر تزریق داروی سینوپار بر تراکم استخوانی زنان یائسه
مبتال به استئوپروزیس

پژوهشی

مسعود شایسته آذر و همکاران

شکستگیهایی ک در سنین باال ایااد میکنف یک مسدأل

سا افزایش میدهف( .)03تمدامی داروهدای فدوذ جدذب

مهم سالمت عمومی ب شمار مدیرود( .)0در همدین راسدتا و

اسددتخواجی را کدداهش میدهنددف در حالیکدد سدداختار

معابق با جتدای معال دات صدورت ررفتد شدیوع پدوکی

میکروسکوپی استخوان ترابکوالر را حفظ میکنندف(.)00

اسدتخوان در جددان بداالی  43سددا در ایدران  6درصددف و

این داروها داجسیت اسدتخوان را بدا پدر کدردن واحدفهای

برو شکستگی لگن در سا  0330در ایران برای جان و

استخوانسا ی و م فجیسا ی راجوی افدزایش میدهندف و

مددردان ب د ترتیددب  03/6و  05/4در هددر  033333جفددر بددوده

ج با افزایش عرض استخوان ترابکوالر( .)00این امر جشان

است( .)0همچنین حفود  03میلیون ن آمریکایی جیدز ا

میدهددف ک د ایددن داروهددا در افددزایش داجسددیت م ددفجی

پوکی استخوان رج میبرجف( .)5بیش ا  033333شکسدتگی

استخوان محفودیت دارجف .بنابراین ب دارویی جیا است

لگن در سا ب علت پوکی استخوان در ایداالت متحدفه

ک استخوانسا ی را تحریک و موجب ایااد اسدتخوان

آمریکا روی میدهف .هزین های مراقبت ا ایدن دسدت ا

جفیف باکیفیت باال شود و ریسک شکستگی را بدیشتدر

بیماران در سا  0334ب  08میلیارد دالر رسیف .بدا توجد

کاهش دهف(.)05 00

ب پیر شفن جم یت پیشبینی میشود ک ایدن هزیند بد
 04/0میلیارد دالر در سا

 0304افزایش یابف(.)4

هف ا درمان پوکیاستخوان جلوریری ا شکسدتگی

هورمددون پاراتیروئیددف اجسدداجی () )h PTH(1-34یددا
تریپاراتیف یک عامل آجابولیک استخوان است .ارر چ
تولیددف مددفاوا و بددیش ا حددف  PTHدر افددراد مبددتال بدد

استخوانهای محیعدی و مهرههدا اسدت کد ا داروهدای

هیپرپاراتیروئیفیسددم ارددرات کاتابولیددک روی اسددتخوان

مختلفی میتوان برای رسیفن ب این هف استفادهکرد .قفا

شدف کد تزریدق

دارد ولی در اوایل سا  0303ردزار

او در درمان پوکی استخوان استفاده ا بدیسفسدفوجاتهدا

یرجلفی متناوب  PTHمنار ب اردرات آجابولیدک روی

است (ا جمل آلنفروجات و ر ینفروجات)ک با مهار ف الیدت

استخوان میشود( .)04تزریق یر جلفی  PTHدر عرض

استئوکالستها وکاهش جذب استخواجی عمل میکننف(.)6

 04تا  54دقیق منار ب افزایش سدع  PTHتدا  03برابدر

بدا وجدود ایددنکد بدیسفسددفوجاتهدا اسدتخوان جفیددفی

حف جرما میشود .سپس در عرض  03تدا  00سداعت بد

جمیسا جف ولی میتواجنف حدفود  0درصدف در سدا داجسدیت

حف پای برمیرردد( .)06پالستراپی با  PTHیک الگوی

م فجی استخوان را افزایش و ریسک شکستگی استخوان

بسیار متمایز ا اررات آجابولیک در اسدتخوان ارائد میدهدف

را تا  53درصف در سا کاهش دهنف( .)5با این وجود در

ک با افزایش ت دفاد بلدوو و ف الیدت استئوبالسدتهدای

درمان با بیسفسفوجاتها  63درصدف ریسدک شکسدتگی

جفیف( )04و کداهش آپوپتدو استئوبالسدتهدا مشدخص

باقی میماجف ک منار بد افدزایش آمدار مدرش جاشدی ا

میشود .تولیف مداتریکس اسدتخواجی افدزایش مییابدف و

شکستگی پوکی استخوان حتی در جم یت تحت درمان

منار ب افزایش حادم اسدتخوان ترابکدوالر و هدمچندین

میشود .در کنار بیسفسفوجاتها داروهای آجتدیر ورپتیدو

عدددرض آن علدددیرغدددم مینرالیزاسدددیون راجویددد جاکامدددل

دیگددری شددامل رالوکسددیفن دجو ومدداب و اوداجاکاتیددب

ماتریکس میشدود( .)08 05تدریپاراتیدف هدمچندین روی

وجود دارجف( .)8رالوکسیفن فقط ریسک شکستگی ستون

استخوان کورتیکدا اردر میردذارد و منادر بد افدزایش

فقرات را تا  43درصف کاهش میدهف( .)0دجو وماب میزان

ضخامت آن میشود .افزایش ساخت استخوان و کاهش

داجسددیت م ددفجی اسددتخوان را  5درصددف در سددا افددزایش

جذب استخوان در قسدمتهای اجفوسدتیا و پریوسدتیا

میدهف و ریسدک شکسدتگی را جیدز کدمتدر جمیکندف(.)3

کورتکس منار ب

اوداجاکاتیددب جیددز کد یددک داروی آجتددیر ورپتیددو جفیددف

همچنین  PTHاردرات چشدمگیری روی داجسدیت م دفجی
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میدهف( .)0این بیمداری بدفون عالمدت بدوده و بد علدت

است میزان داجسیت م دفجی اسدتخوان را  0/4درصدف در

اثر تزریق داروی سينوپار بر تراکم استخواني زنان

اسددتخوان دارد .در بزرشتددرین معال د  PTHتراپددی در

مواد و روشها

جان یائس داجسیت م فجی استخوان مهرههای کمری ب ف

پژوهش حاضر یک کارآ مایی بدالینی یدک سدوی

برای  03میکروررا و  53میکروردرا تزریدق یرجلدفی

بدر میدزان بدرو شکسدتگیهدا تدراکم اسدتخواجی و سدیر

 PTHافددزایش داشددت اسددت( .)00در  0605ن بددا پددوکی

بیمددداری در جدددان یائسددد مبدددتال بددد اسدددتئوپرو یس

استخوان شدفیف ب دف ا یائسدگی بدرو شکسدتگیهدای

مراج کننفه ب بیمارستان اماا خمینی (ره) شدهر سداری

جفیف برای مهرهها  03ماه پدس ا درمدان  04درصدف در

در محفوده مداجی مهدر  0034تدا شدهریور  0036اجاداا

رروه پالسبو ولدی فقدط  4درصدف و  5درصدف در ردروه

شددف .م یارهددای ورود بیمدداران ب د ایددن معال د عبددارت

تحت درمان ب ترتیب با  03میکروررا و  53میکروردرا

بودجددف ا  :کلیدد جددان یائسدد  54تددا  54سددال مبددتال بدد

 PTHبددوده اسددت .ایددن اعددفاد ب د م نددای کدداهش خعددر

استئوپرو یس ک با اجااا آ مایش داجسیتومتری ب رو

شکسددتگی بددا ضددریب اطمینددان  34درصددف بددرای 03

 )Dexa( dual energy x-ray absorptiometryتشدخیص

میکروردددرا  PTHبرابدددر بدددا  64درصدددف و بدددرای 53

استئوپرو یس در آنها مدورد تأییدف قدرار ررفدت عدفا

میکروررا  PTHبا ضریب اطمینان  34درصف برابر با 63

وجود سابق درمداجی بدرای اسدتئوپرو یس و رضدایت ا

درصف می باشف .عدالوه بدر ایدن بیمداران تحدت درمدان

شرکت در معال  .م یارهای خروج بیماران ا معال جیز

شکستگیهای محیعی کمتری را تاربد کردجدف کد بد

عبارت بودجف ا  :سابق دریافت کورتیکواستروییفها و یا

میددزان  0درصددف در رددروه  PTHو  6درصددف در رددروه

هر داروی مین سا استئوپرو یس سابق هیپرپاراتیروئیفی

پالسبو و کاهش خعر شکستگی  40درصف و  45درصف

دیگوکسین و سابق اختالالت استخواجی غیدر ا

ب

مصر

ترتیب برای  03و  53میکروررا  PTHبوده است(.)00

استئوپرو یس .کلی جموج ها ب ترتیب ورود ب پژوهش با

طو مفت درمان با  PTHحدفاکرر دو سدا مدیباشدف و

اسددتفاده ا تددابع  RAND BETWEENدر جددرا افددزار

ب ف ا آن فوایدف درمداجی آن کداهش مییابدف .در جتیاد

 Excelب طور تصادفی در دو رروه آ مون و کنتر قرار

اداره غددذا و داروی ایدداالت متحددفه آمریکددا پیشددنهاد

ررفتنف.

روی درمدان PTH

ابزار رردآوری دادهها شامل چکلیسدتی ا اطالعدات

میکننف ک کسی بیشتر ا دو سدا

جماجف .اررات آجابولیک  PTHپدس ا قعدع درمدان رابدت

دموررافیک و طبی و جیز اطالعدات مربدو بد سدناش

جمیماجف ولی شروع بیسفسفوجات در آن مان منادر بد

تراکم استخوان در مقاطع ماجی قبل ا درمان و شش ماه

حفظ داجسیت م فجی استخوان ب دست آمفه ا درمان بدا

پس ا درمان بود .اطالعات مربدو بد سدناش تدراکم

)PTH(1-34

استخوان در یک مرکز مشخص و رابت با یک دستگاه و

دارای اررات بیش تری در مفت مان کوتداهتری جسدبت

تکنیدک مشدداب بد رو

 Dexaبررسددی رردیددف .سددپس

ب بیسفسفوجات ها مدیباشدف ولدی بد علدت جگراجدی ا

بیماراجی ک در رروه آ مدون قدرار ررفتد بودجدف بدرای

عدددوارض احتمدددالی تزریدددق رو اجددد و هزینددد بددداال

مفت  6مداه رو اجد  8واحدف پدنسدینوپار (سدینوپار 043

همچندددان جدددزو خدددط دوا درمدددان قدددرار مدددیریدددرد.

میلیررمی ساخت شرکت سینوژن ایران) را بد صدورت

ا آنجاییک اررات ) PTH(1-34در ایران ب طور جفی

تزریق یدر جلدفی دریافدت جمودجدف .بد بیمداران ردروه

 PTHخواهددف شددف( .)00بددا وجددود ایددنک د

مورد معال د قدرار جگرفتد اسدت هدف

ا ایدن معال د

کنتر آلنفروجات  53میلیررا (آلنفروجات  53میلیررمدی

بررسی اررات تزریق ) PTH(1-34بر جان مبتال ب پوکی

ساخت  CIPLAهنف) هفتگی تدا شدش مداه تادویز شدف.

استخوان میباشف.

همچنین کلی بیماران رروه آ مون و کنتر بدرای  6مداه
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ا  08ماه درمان ب میزان  3درصف و  00درصف ب ترتیب

کور بود کد بد منردور بررسدی اردرات داروی سدینوپار

پژوهشی

رو اج

مسعود شایسته آذر و همکاران

خوراکی ب صورت قرص دریافتکردجف .میزان شکستگیهدا

بیماران در رروه کنتدر  64/03±3/54سدا و در ردروه

سیر بیماری تراکم استخواجی و سعوح سدرمی کلسدیم و

آ مون  60/60±6/00سا بود ک تفاوت م نیداری بین

فسدفر در خددط پاید و پددس ا  6مداه در دو رددروه مددورد

آنها مشاهفه جشف ( .)p=3/80ا جردر وضد یت شداخص

سناش قرار ررفت.

توده بفجی ( )BMIجیز میاجگین توده بدفجی ردروه کنتدر

در جهایت اطالعات جمع آوری شفه مورد تازی و

 05/34±0/50 Kg/m2ورددروه آ مددون 06/45±0/33 Kg/m2

تحلیل قرار ررفتندف .کلید دادههدا ب دف ا جمدعآوری ا

بود ک تفداوت م ندیداری جفاشدت ( .)p=3/80میداجگین

طریق جسخ  00جراافزار  SPSSو با استفاده ا رو های

داجسددیتومتری مهددره قبددل ا درمددان در رددروه کنتددر

آماری توصیفی در قالب جفاو ت فاد و درصف و آمار

 -0/63±0/00و در رروه آ مون  -0/50±3/30بدود کد

استنباطی در قالب آ مونهای کایدو فیشر و تی مدورد

تفاوت م نیداری بین آنهدا وجدود جفاشدت (.)p=3/05

تازی و تحلیل قرارررفتنف .مقفار  p< 3/34جیز ب عنوان

میدداجگین داجسددیتومتری رددردن فمددور قبددل ا درمددان در

سع م نیداری جتای در جرر ررفت شف.

بیماران رروه کنتدر  -0/00±0/43و در ردروه آ مدون

پروتکددددددل معال دددددد در کمیتدددددد اخددددددالذ در

 -0/04±3/85ک تفاوت م نیداری بدین آنهدا مشداهفه

پددژوهشهددای یسددت پزشددکی داجشددگاه علددوا پزشددکی

جشف( .)p=3/00جفو شدماره  0جتدای آ مدون  tمسدتقل

ما جدفران معدابق بدا بیاجید هلسدینکی بد تصدویب رسددیف

برای مقایس میاجگین سنی شاخص توده بفجی و میاجگین

( .)IR.MAZUMS.REC94-1752هددم چنددین موافقددت

داجسدیتومتری مهددره و رددردن فمددور را قبددل ا درمددان در

بیمارستان شرکت کننفه در طدرح اخدذ رردیدف .تمدامی

بیماران دو رروه جشان میدهف.

شدرکتکنندفران جیدز ا ماهیددت محرماجد دادههدا معلددع
شفجف و فرا رضایت آراهاج را ک درآن پروسدیارهای
معال وحقوذ و وظایف آن ها توضی داده شدفه بدود
امضا کردجف.

جدول شماره  :1جتای آ مون  tبرای مقایس میاجگین سنی و شاخص
توده بفجی در دو رروه درماجی
رروه
سن
تودهی بفجی

یافتهها
 64بیمار وارد معال شفجف ک در جهایدت  63بیمدار

داجسیتومتری مهره
داجسیتومتری رردن

میاجگین اختال

اجحرا م یار

آلنفروجات

64/03

3/54

تری پاراتیف

60/60

6/00

آلنفروجات

05/34

0/50

تریپاراتیف

06/45

0/33

آلنفروجات

-0/63

0/00

تریپاراتیف

-0/50

3/30

آلنفروجات

-0/00

0/43

تریپاراتیف

-0/04

3/85

سع م نی داری
3/80
3/80
3/05
3/00

معال را کامل کردجف .در رروه کنتر (آلنفروجات) 03
بیمار و در رروه آ مون (تریپاراتیف) جیدز  03بیمدار حضدور

در خصوص سدابق بیمداری میند ای جیدز در ردروه

داشتنف .بیماران ا جرر ویژردیهدای جم یدتشدناختی ا

کنتددر (آلنددفروجات)  0/03درصددف ا بیمدداران دارای

قبیل سن شاخص توده بدفجی سدابق بیمداری میند ای

بیماری کبفی  03درصدف بیمداری روارشدی  3درصدف

سابق اجواع شکستگی شامل رردن فمدور مهدره هید

بیمدداری تیروییددف  03درصددف سددایر بیمدداریهددا و 56/53

با و و پا و درد در جدواحی مختلدف اجدفاا مدورد مقایسد

درصف فاقف هرروج بیماری مین ای بودجف .همچندین در

قرار ررفتنف .دو رروه ا جرر متغیرهای جم یدتشدناختی

رروه آ مون (تدریپاراتیدف)  3درصدف ا بیمداران دارای

مشدداب و همگددن بودجددف .سددپس ا بیمدداران دو رددروه

بیماری کبفی  0/03درصف بیماری روارشدی  03درصدف

داجسیتومتری استخوان مهرهها و رردن فمور ب عمل آمف

بیماری تیروییف  00/03درصف سایر بیمداریهدا و 50/03

ک داجسیتومتری قبل ا مفاخل مهدره و ردردن فمدور در

درصف فاقف هرروج بیماری مین ای بودجف .جتای آ مون
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 0333میلیررا کلسدیم و  533واحدف ویتدامین D

دو رددروه درمدداجی همگددن و مشدداب بددود .میدداجگین سددنی

اثر تزریق داروی سينوپار بر تراکم استخواني زنان

کددایدو جشددان داد ک د دو رددروه ا جرددر بیمدداریهددای
مین د ای بددا هددم اخددتال

هی روج شکستگی در جاحی هی

با و رردن فمور و

بودهاجف ( .)p<3/34ا جرر سابق شکسدتگی قبلدی جیدز در

اختال

م نیداری بین آنها وجدود جفاشدت (.)p<3/34

رروه کنتر (آلنفروجات)  53درصف ا بیماران هدی روجد

می داجگین داجسددیتومتری مهددره پددس ا درمددان در بیمدداران

سابق شکستگی جفاشتنف  0/03درصف سدابق شکسدتگی

ردروه کنتدر (آلندفروجات)  -0/03و در بیمداران رددروه

0/03

آ مون (تریپاراتیف)  -0/03بود ک ا این جرر جیز با هدم

درصف سابق شکستگی پا و  03درصف سدابق شکسدتگی

اختال

م نیداری جفاشتنف ( .)p<3/34همچنین میاجگین

با و داشتنف .همچندین در ردروه آ مدون (تدریپاراتیدف)

داجسیتومتری رردن فمور پس ا درمان در بیماران رروه

 30/03درصددف ا بیمدداران ه دی روج د سددابق شکسددتگی

کنتددر (آلنددفروجات)  -0/38و در بیمدداران رددروه مددورد

جفاشتنف  6/53درصف سابق شکستگی مهره و موردی ا

(تریپاراتیف)  -0/03بود ک ا این جردر بدا هدم اخدتال

رردن فمور  0/03درصف سابق شکسدتگی هید

سابق شکسدتگی هید

پدا و بدا و مشداهفه جشدف .جتدای

آ مددون کددایدو جشددان داد ک د دو رددروه ا جرددر سددابق

م نیدار داشت و در رروه مورد کدمتدر ا ردروه کنتدر
بود ( .)p>3/34جدفو شدماره  0بیداجگر جتدای آ

مدون t

شکستگی بدا هدم اخدتال م ندیداری داشدتنف (.)p>3/34

مستقل برای مقایس میاجگین اختال

 53درصف بیمداران ردروه کنتدر (آلندفروجات) و 06/53

و رردن فمور قبل و پس ا درمان در دو ردروه درمداجی

درصف بیماران رروه مورد (تریپاراتیف) کمردرد داشتنف.

است.

دردکمددر در بیمدداران تحددت درمددان بددا سددینوپار ب د طددور
م نیداری جسبت ب بیماران تحت درمدان بدا آلندفروجات
کمتر بود ( .)p>3/34هم چنین 43درصف بیمداران ردروه

جدول شماره  :2جتای آ مون  tبدرای مقایسد میداجگین داجسدیتومتری
مهره و رردن فمور قبل و پس ا درمدان در دو ردروه آلندفروجات و
تری پاراتیف

کنتر (آلنفروجات) و  3درصف بیماران رروه تریپاراتیف
درد هی

داشتنف .درد هی

در بیماران تحدت درمدان بدا

سینوپار ب طور م نیداری جسبت ب بیماران تحت درمدان

داجسدیتومتری مهدره

رروه
مهره
رردن فمور

میاجگین اختال

اجحرا

م یار

سع م ناداری

آلنفروجات

-3/330

3/03

3/330

تریپاراتیف

-3/330

3/03

3/330

آلنفروجات

3/008

3/05

3/330

تریپاراتیف

3/008

3/05

3/384

با آلنفروجات کمتر بدود ( .)p>3/34عدالوه بدر ایدن 50/03
درصف بیماران رروه شاهف (آلنفروجات) و  00/03درصف

براساس جفو شماره  0داجسیتومتری مهره بیماران

بیمدداران رددروه مددورد (تددریپاراتیددف) درد اجددفاا تحتدداجی

تحت درمان با آلنفروجات و سینوپار جسبت ب خدط پاید

داشددتنف .درد اجددفاا تحتدداجی در بیمدداران تحددت درمددان

تفاوت آماری م نیداری داشت است .ب عبدارت دیگدر

بددا آلنددفروجات تفدداوت م ن دیداری جفاشددت (.)p<3/34

مفاخالت درماجی در هر دو رروه باعث افدزایش چشدمگیر

 03درصف بیماران ردروه کنتدر (آلندفروجات) و 00/03

داجسیتومتری مهرهها رردیف .هم چنین آلنفروجات باعدث

درصددف بیمدداران رددروه مددورد (تددریپاراتیددف) درد اجددفاا

بهبود چشمگیر داجسیتومتری رردن فمور جسبت بد خدط

فوقاجی داشتنف .درد اجفاا فوقاجی در بیماران تحت درمان

پای رردیف اما تریپاراتیف ارری بر داجسدیتومتری ردردن

با سینوپار در مقایس با بیماران تحت درمان با آلنفروجات

فمور جسبت ب خط پای جفاشت.

تفاوت م نیداری جفاشت (.)p<3/34
بررسی فراواجی شکستگی ب ف ا درمان ب تفکیدک
دو رروه درماجی جیز جشان میدهدف کد کلید بیمداران دو
رروه ( 033درصف) پس ا مفاخل در طی دوره پیگیری
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م ن دیداری جفاشددت و همگددن

مهره جفاشتنف و ا جردر میدزان شکسدتگی پدس ا درمدان

پژوهشی

مسعود شایسته آذر و همکاران

استئوپرو جاشی ا ف الیت بیش ا حدف استئوکالسدتهدا در

در مقایس بدا فدرا تزریقدیتدریپاراتیدف شدف .مارکرهدای

بافت استخوان است و خعر برو شکستگیهدا خصوصداً

ترن اور استخواجی جیز در هم رروههای درمداجی جسدبت بد

شکستگی مهرههای کمر استخوانهای ساعف و لگدن را

رروه پالسبو افزایش داشت(.)00

افزایش میدهف .شکستگی لگن خعرجاکتدرین عارضد

در معال  Lederجیز داجسیت م فجی استخوان هید

جاشی ا پوکی استخوان میباشف یرا ممکن است ب احشداء

و رردن فمور ب ترتیب در  06درصف و  30درصف جدان

مهمی در حفره لگن آسیب جدفی برسداجف( .)0معال دات

مصر کننفه تریپاراتیف و ترکیب دو دارویی بیش ا 0

جشان میدهنف ک داشدتن مقدادیر بداالی داجسدیت م دفجی

درصف داجسیت م فجی ستون فقدرات کمدری بد ترتیدب در

استخوان یکی ا عوامل اساسی در جلدوریری ا اسدتئوپرو

 84درصف و  033درصف جان مصر کنندفه تدریپاراتیدف و

و یک شداخص مهدم پدیشبیندی کنندفه شکسدتگیهدای

ترکیب دو دارویی بیش ا  0درصف افزایش داشت(.)00

استئوپرو ی (جاشی ا پوکی استخوان) در مردان و جدان

 Aspenbergجیز یک بار تزریق رو اج پالسبو و یدا

میباشف .ب ایدن دلیدل سدا مان جهداجی بهفاشدت مقدادیر

تریپاراتیف  03میکروررا و یا تریپاراتیف  53میکروررا

استاجفاردی را برای تشخیص اسدتئوپنی و اسدتئوپرو بدر

ب مفت  8هفت در جان یائسد اسدتئوپروتیک را بررسدی

اساس م یار  T-scoreو  Z- scoreارائ کرده است ک ا

کدرد کد جتدای ایددن معال د جشددان داد کد تددریپاراتیدف

طریق آنها میتدوان وضد یت بافدت اسدتخواجی افدراد را

 53و  03میکروررا در مقایس با پالسبو جقش مؤرری در

ت یددین کددرد .در واقددع اهمیددت  T-scoreو  Z-scoreدر

بهبود شکستگیهای جاشدی ا اسدتئوپرو در جدان یائسد

آ مایش مربو ب پوکی استخوان ب این دلیل است کد

دارد(.)05

با داشتن مقادیر داجسدیت م دفجی اسدتخوان جمدیتدوان در

طدددی پژوهشدددی  Yangجیدددز ( )0306جدددان یائسددد

رابعد بددا وضد یت بافددت اسددتخواجی آ مددودجی (طبی دی

استئوپروتیک را ب مفت  00ماه تحت درمان بدا سدینوپار

استئوپنی استئوپرو ) قضداوت کدرد .مقدادیر  T-scoreو

قددرار داد کد جتددای ایددن معال د جشددان داد کد میداجگین

 Z-scoreمرتبط با  BMDجواحی اجفا هریدری بد عندوان

تغییرات درصدف در داجسدیت م دفجی اسدتخوان ا ابتدفای

مقادیر ت یینکننفه وض یت بافت استخواجی مدورد توجد

شروع معال در رروه تریپاراتیف  0/43درصف در ستون

پژوهشگران و محققان روماتولوژی است .ب طدور کلدی

فقرات کمری  0/03درصف در هی

و  0/83درصدف در

بر اساس دو م یار رفت شفه در معال حاضر تماا جان

رردن فمور بود(.)04

ف ا وض یت استخواجی بهتری ا جرر ابتال ب استئوپنی و
استئوپرو جسبت ب رروه غیرف ا داشتنف.

در معال دد  )0303( Finkelsteinجیددز تددریپاراتیددف
تواجایی باالیی در بهبود اسدتئوپرو داشدت و آلندفروجات

در ایددن معال د داجسددیتومتری اسددتخوان مهددرههددا و

حتدددی تواجدددایی تدددریپاراتیدددف را در افدددزایش داجسدددیت

رردن فمور اجااا شف .داجسیت م دفجی دو اسدتخوان مهدره و

م ددفجی اسددتخوان و تددرن اور اسددتخواجی در جددان یائس د

ردردن فمددور قبدل و پددس ا درمدان مددورد بررسدی قددرار

کاهش داد(.)06

ررفت .در معال  Cosmanو همکاران جیز پس ا  6مداه

در پددژوهش  Neerو همکدداران در سددا  0330ارددر

تریپاراتیفتزریقی ب صورت م نیداری باعدث افدزایش

تریپاراتیف روی شکستگیها و تراکم م دفجی اسدتخوان

داجسیت م فجی استخوان ستون فقدرات کمدری جسدبت بد

در  0605ن یائس مبتال ب پوکی اسدتخوان بررسدی شدف

پ تریپاراتیف ب صورت وابست بد دو شدف .هدمچندین

ک جان ب مفت متوسط  03مداه در سد ردروه پالسدبو

پد پوسددتیتددریپاراتی دف بددا دو  53میکرورددرا بد طددور

تزریق یر جلفی رو اج  03میکروردرا  PTHو تزریدق
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برو اسدتئوپرو یکدی ا مهمتدرین ایدن تغییدرات اسدت.

م نیداری باعث افزایش داجسیت م فجی اسدتخوان هید

اثر تزریق داروی سينوپار بر تراکم استخواني زنان

حدداکی ا آن بددود ک د داجسددیت م ددفجی اسددتخوان سددتون

و در مقایسدد بددا آلنددفروجات تددأریر آمدداری م نددیداری

فقرات با تادویز  03و  53میکروردرا  PTHبد ترتیدب  3و

جفاشددت .ارددر کددمتددر  PTHمددی تواجددف ب د علددت برخددی

 00درصددف بددیشتددر ا رددروه پالسددبو افددزایش جشددان داد.

محفودیتهای این معال د جریدر کوچدک بدودن حادم

همچنین مت اقب تاویز  03و  53میکروردرا  PTHریسدک

جموجد تددک مرکددزی بددودن معال د تددکجددژادی بددودن

شکستگی مهرهها ب ترتیب  64درصف و  63درصف ریسک

بیماران و طو با ه ماجی کوتداه  6ماهد معال د باشدف.

شکستگی استخوانهای غیرمهرهای ب ترتیب  04درصدف

تددأریر  PTHبدددر درد و کیفیدددت جدددفری جیدددز بدددیش ا

و  53درصف و ریسک شکننفری کلی ایدن اسدتخوانها بد

آلنفروجات بود.
معابق با جتای این معال د اجتخداب او درمداجی در

ترتیدب  40درصددف و  45درصدف کدداهش داشددت( .)00در
پددژوهش  Leeو همکدداران ( )0300و طددی یددک معال د

استئوپرو یس جان یائس آلنفروجات و مکمدل کلسدیم و

موردی جیز ارر تزریق سینوپار در س بیمدار بدا شکسدتگی

ویتامین  Dاست ک در بهبود داجسدیت اسدتخواجی مهدره و

فمور جو جخورده پس ا جراحدی مدورد بررسدی قدرار

رردن فمور ب کار میرود و ا تریپاراتیف ب عنوان خط

ررفددت .جتددای ایددن رددزار

مددوردی جشددان داد کدد

درماجی دوا ماجی میتوان استفاده کردک جیا بد بهبدود

تددریپاراتی دف مددیتواجددف یددک جددایگزین مناسددب بددرای

درد و افزایش داجسیت استخوان خصوصاً مهدرههدا در درمدان

جخوردریهای فمور باشدف(.)05

اسددتئوپرو یس جددان یائسدد باشددف ررچدد معال ددات

در پژوهش  Sarafو  )0305( Munotجیدز اردر تزریدق دو

اجادداا شددفه جشددان مددیدهددف کد ترکیددب تددریپاراتیددف و

تا چهارماه تریپاراتیف روی شکستگی  03بیمدار مدورد

بیسفوسفوجات در افزایش داجسیت استخوان در جاحی کمر

مفاخالت جراحی در جو

بررسی قرار ررفت ک جتدای آن حداکی ا عالیدم اولید
جو خوردری تحت تأریر سینوپار بود( .)08جتای معال
حاضر جیز همسو با جتای معال ات یاد شفه جشدان داد کد

تریپاراتیف ب تنهایی کم تر مورر بوده است.

ا مصر

سپاسگزاری

داجسیتومتری مهره بیماران تحت درمان بدا آلندفروجات و

مقال د حاضددر برررفت د ا پایددانجام د دوره پزشددکی

سینوپار جسبت بد خدط پاید تفداوت آمداری م ندیداری

عمومی خاجم ینت اجفرخورا داجشداوی داجشدگاه علدوا

داشت است .ب عبارتی دیگر مدفاخالت درمداجی باعدث

پزشکی ما جفران میباشف .ب این وسیل ا کلی مسئولین

افزایش چشمگیر داجسیتومتری مهدرههدا رردیدف .هدمچندین

بیمارستان اماا خمینی (ره) ساری و کلی شدرکتکنندفراجی

آلنفروجات باعدث بهبدود چشدمگیر داجسدیتومتری ردردن

ک ما را در اجااا این تحقیق یاری جمودجف کما تشدکر

فمور جسبت ب خط پای رردیدف و تدریپاراتیدف اردری بدر

و سپاسگزاری را داریم.
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