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Abstract

Original Article

Comparison of the effect of alendronate and pamidronate on
bone density of patients with osteoporosis
Zohre Nobakht1, Azadeh Vaghari Kharashtomi2, Gholamreza Sharifzadeh3
Background and Aim: For the treatment of osteoporosis, bisphosphonates are commonly used as oral or
injectable compounds. This study was conducted with the aim of comparing the effect of oral alendronate
with injectable pamidronate on bone density changes in patients with osteoporosis.
Materials and Methods: The present study was a semi-experimental based on available evidence that was
performed on patients with osteoporosis referred to Vali-e-asr Hospital in Birjand during the years 2013 to
2016. In addition, this intervention is a standard intervention that is routinely done. Patients in two groups
treated for one year, in one group, they received oral alendronate and in the other group received injectable
Pamidronate. Treatment with calcium and vitamin D was also performed in both groups. Dexamethasone
densitometry (DEXA) was measured with a Dual-Energy X-ray absorptiometry (Hologic) device in the
United States in both groups before and after treatment. Data were analyzed using Fisher's exact, t-paired and
independent t-test at a significant level of (p≤0.05).
Results: Between all densitometric parameters of the spine, an only Z-score was improved after treatment
with pamidronate or alendronate. The Densitometric parameters of the hip were improved in pamidronate
group only. There was no statistical difference in the mean and frequency of changes in bone density indexes
in the vertebrae and the hip after treatment compared to before, in both groups treated with alendronate or
pamidronate.
Conclusion: The prescription of alendronate or pamidronate for one year can improve the Z-score of the
sealed bone density, while the Z-score of hip bone density only improves in the treatment of pamidronate
group. None of the two prescriptions had a particular advantage in changing the bone density index in the
vertebrae, but pamidronate has better effect on the hip.
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زهره نوبخت ،1آزاده وقاری خرشتمی ،2غالمرضا شریفزاده

3

چکیذه
زمینه و هذف :ثزای درهبى اعتئَپَرس هؼوَالً اس تزویجبت خَراوی یب تشریمی ثیغفَعفًَبتّب اعتفبدُ هیؽَد .ایي هطبلؼِ ثب ّذف
ثزرعی همبیغِای اثز الٌذرًٍت خَراوی ثب پبهیذرًٍت تشریمی در تغییز ٍضؼیت تزاون اعتخَاى ثیوبراى هجتال ثِ اعتئَپزٍس اًدبم ؽذ.
رٍػ تحمیك :هطبلؼِ حبضز یه هطبلؼِ ًیوِتدزثی هجتٌی ثز هذارن هَخَد ثَد وِ ثز رٍی ثیوبراى هجتال ثِ اعتئَپزٍس هزاخؼِوٌٌذُ
ثِ ولیٌیه ثیوبرعتبى ٍلیؼقز ثیزخٌذ در عبلّبی  1392-95اًدبم ؽذ؛ ضوي ایٌىِ هذاخلِ یه هذاخلِ اعتبًذارد ثَدُ وِ ثِفَرت
رٍتیي اًدبم هیؽَد .ثیوبراى در دٍ گزٍُ تحت درهبى ثِهذت یىغبل ،در یه گزٍُ الٌذرًٍت خَراوی ٍ در گزٍُ دیگز دارٍی
پبهیذرًٍت تشریمی دریبفت وزدًذ .درهبى ثب ولغین ٍ ٍیتبهیي ً Dیش در ّز دٍ گزٍُ اًدبم ؽذ .تزاون عٌدی ثِ رٍػ دگشا ) (DEXAثب
دعتگبُ )  Dual-energy X-ray absorptiometry(Hologicعبخت وؾَر آهزیىب در ّز دٍ گزٍُ لجل ٍ ثؼذ اس درهبى اًذاسُ گیزی
ؽذ دادُّب ثب اعتفبدُ اس آسهَىّبی دلیك فیؾزt ،سٍجؽذُ ٍ  Tهغتمل در عطح هؼٌیداری ≥P 0/05تدشیِ ٍ تحلیل ؽذًذ .
يافتهها :اس ثیي ؽبخـّبی تزاون اعتخَاى هْزُای ،فمط همذار ؽبخـ  Z-scoreثزای ّز دٍ دارٍی الٌذرًٍت ٍ پبهیذرًٍیت ثِطَر
هؼٌیداری ثْجَد داؽت .درخقَؿ ؽبخـّبی تزاون اعتخَاى ّیپ ،ثْجَد هؼٌیدار ؽبخـ  Z-scoreفمط در ثیوبراى تحت درهبى
ثب پبهیذرًٍیت هؾبّذُ ؽذ .اختالف آهبری در هیبًگیي ٍ فزاٍاًی تغییزات ؽبخـّبی تزاون اعتخَاًی در هْزُّب ٍ ّیپ ثؼذ اس درهبى
ًغجت ثِ لجل اس آى ،در دٍ گزٍُ تحت درهبى ثب الٌذرًٍت ٍ پبهیذرًٍیت هؾبّذُ ًگزدیذ.
نتیجهگیري :تدَیش یىغبل هقزف دٍ دارٍی الٌذرًٍت ٍ یب پبهیذرًٍیت ،هیتَاًذ  Z scoreتزاون اعتخَاى هْزُای را ثْجَد ثخؾذ ٍ
ایي درحبلی اعت وِ  Z-scoreتزاون اعتخَاى ّیپ فمط در درهبى ثب پبهیذرًٍیت ثْجَد هییبثذّ .یچیه اس دٍ تدَیش هذوَر ،ثزتزی
خبفی در ایدبد تغییز در ؽبخـّبی تزاون اعتخَاًی در هْزُّب ًذارًذٍ ،لی پبهیذرًٍیت در ّیپ تبثیز ثْتزی دارد.
واژههاي كلیذي :الٌذرًٍت خَراوی؛ پبهیذرًٍت تشریمی؛ ٍضؼیت تزاون اعتخَاى؛ اعتئَپزٍس
هجله علوي دانشگبه علوم پششكي بيزجنذ1337 .؛ .316-307 :)4(25
دريبفت1337/01/22 :

1
2

پذيزش1337/04/30 :

داًؾگبُ آساد اعالهی هؾْذ ،هؾْذ ،ایزاى.

نويسنذه مسؤول؛ داًؾىذُ پشؽىی ،داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ثیزخٌذ ،ثیزخٌذ ،ایزاى.
آدرط :ثیزخٌذ -ثیوبرعتبى راسی -ثخؼ داخلی
پغت الىتزًٍیىیazad.vagh@yahoo.com :
تلفي0563126000 :
3
هزوش تحمیمبت ػَاهل اختوبػی هؤثّز ثز عالهت ،داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ثیزخٌذ ،ثیزخٌذ ،ایزاى.

308

Downloaded from journal.bums.ac.ir at 10:15 IRST on Tuesday January 15th 2019

تراكم استخوان بيمبران مبتال به استئوپروز

دوره  ،25شوبره  ،4سهستبى 1337

هجله علوي دانشگبه علوم پششكي بيزجنذ

Osteoporosis

1

309

Downloaded from journal.bums.ac.ir at 10:15 IRST on Tuesday January 15th 2019

مقذمه
اعتخَاى یه ًَع ثبفت ّوجٌذ ولغیفیِ ٍ سًذُ اعت وِ
ثخؼ اػظن دعتگبُ اعىلتی را تؾىیل هیدّذ .دٍ ًَع علَل
در اعتخَاىّب ٍخَد دارد :اعتئَوالعتّب وِ اعتخَاى را اس
ثیي هیثزًذ ٍ اعتئَثالعتّب وِ اعتخَاىّبی خذیذ
هیعبسًذّ .ز دٍی ایي علَلّب در هغش اعتخَاى عبختِ
هیؽًَذٍ .لتی عي افشایؼ هییبثذ ،اعتئَوالعتّب فؼبلتز
هیؽًَذ ٍ اس فؼبلیت اعتئَثالعتّب وبعتِ هیؽَد؛ ثٌبثزایي
اعتخَاىّبی ثیؾتزی اس ثیي هیرًٍذ ،اهب ثِ ّوبى اًذاسُ
اعتخَاىّبی خذیذ عبختِ ًویؽًَذ ٍ در ًتیدِ تَدُ
اعتخَاًی وبّؼ هییبثذ ( .)1وبّؼ تَدُ اعتخَاًی ثبػث
ایدبد ػذم تَاسى ثیي تحلیل اعتخَاى ٍ تؾىیل آى ؽذُ ٍ
در ًْبیت هٌدز ثِ ثزٍس وبّؼ هؼذًیؽذى اعتخَاى گزدیذُ
ٍ پَوی اعتخَاى یب اعتئَپزٍس 1را در پی دارد ( .)2اعتئَپزٍس
فزد را هغتؼذ ؽىغتگیّبی اعتخَاًی پظ اس ضزثِّبی
وَچه ٍ ونلذرت هیًوبیذ .اوثز ایي ؽىغتگیّب در عتَى
فمزات ،اًتْبی عبػذ ٍ در هفقل راى رخ هیدّذ (.)3
سًبى 8ثزاثز ثیؼ اس هزداى در هؼزك خطز اثتال ثِ
اعتئَپَرس ّغتٌذ .ایي ثیوبری ثیؼ اس ًیوی اس سًبى ثبالی
50عبل را درگیز هیوٌذ تب خبیی وِ حذٍد  200هیلیَى سى در
عزاعز دًیب اس ایي ثیوبری رًح هیثزًذ ( .)4در ایزاى یبفتِّبی
ثزًبهِ هلی پیؾگیزی ،تؾخیـ ٍ درهبى پَوی اعتخَاى
حبوی اس آى اعت وِ 70درفذ سًبى ٍ 50درفذ هزداى ثبالی
50عبل اس اعتئَپَرس ٍ اعتئَپٌی رًح هیثزًذ (.)5
ػَاهل هتؼذدی هبًٌذ :وبّؼ اعتزٍصى خَى ،ػذم تحزّن
وبفی ،تؼلّك ثِ ثؼضی ًضادّب (آعیبیی) ،دریبفتًىزدى ولغین،
فغفز ٍ ٍیتبهیي  Dوبفی در رصین غذایی ،هقزف عیگبر ٍ
لَُْ سیبد ،اعتفبدُ طَالًیهذت اس وَرتيّب ٍ ثزخی
اختاللّبی َّرهًَی هؾخـ هبًٌذ پزوبری تیزٍئیذ ٍ
پبراتیزٍئیذ ٍ ونوبری غذد خٌغی ،اس ػَاهل هؤثّز در وبّؼ
تَدُ اعتخَاًی هیثبؽٌذ ( .)6در ایي راعتب وَثزیبى ٍ

ّوىبراى در هطبلؼِ خَد ًؾبى دادًذ وِ صًتیه ،پزوبری ؽذیذ
ٍ طَالًی هغش اعتخَاى ،خٌظ هذوز ،تأخیز ثلَؽ ،رصین غذایی
ٍ هیشاى ٍرسػ ،در وبّؼ تزاون تَدُ اعتخَاًی ًمؼ دارًذ
(.)7
ػَارك اعتئَپزٍس ثِ عجت ّشیٌِّبی درهبًی
ؽىغتگیّب ٍ هزالجتّبی اضبفی ٍ ثبستَاًی ،ثب خغبرتّبی
التقبدی ٍعیؼی ّوزاُ اعت ( .)8طجك آهبر هزوش تحمیمبت
رٍهبتَلَصی داًؾگبُ ػلَم پشؽىی تْزاى ،عبلیبًِ 200-400
ّشار هَرد ؽىغتگی در وؾَر رخ هیدّذ وِ درفذ سیبدی اس
آى ًبؽی اس اعتئَپزٍس هیثبؽذ ٍ هخبرج تحویلؽذُ ثِ دٍلت
ًبؽی اس ؽىغتگی لگي ٍ خزاحی آى عبلیبًِ 120هیلیبرد ریبل
ثزآٍرد ؽذُ اعت (.)9
ثزای درهبى اعتئَپَرس ،اس تزویجبت خَراوی یب تشریمی
ثیغفَعفًَبتّب اعتفبدُ هیؽَد ( .)10ایي دارٍّب اس طزیك
افشایؼ هزي ثزًبهِریشیؽذُ اعتئَوالعتّب ،وبّؼ تَلیذ ٍ
فؼبلؽذى اعتئَوالعتّب ،هوبًؼت اس چغجیذى
اعتئَوالعتّب ثِ عطح اعتخَاًی ٍ اثزات هثجت ثز
پزٍلیفزاعیَى اعتئَثالعتّب ًمؼ هْوی در افشایؼ تَدُ
اعتخَاًی در ٍضؼیتّبی اعتئَپزٍتیه ٍ هتبعتبسّبی
اعتخَاًی ایفب هیوٌٌذ ( .)11 ،12اًَاع هختلفی اس
ثیغفَعفًَبتّب ٍخَد دارًذ وِ در ٍالغ آًبلَيّبی
پیزٍفغفبت هحغَة هیؽًَذ ٍ ؽبهل :پبهیذرًٍت (آردیب،
پبهیذات) ،سٍلٌذرًٍیهاعیذ (سٍهتب) ،آلٌذرًٍبت ٍ اتیذرًٍبت
(عبخت وؾَر وبًبدا ٍ ایزاى) هیثبؽٌذّ .ذف اس درهبى ثب
ثیغفَعفًَبتّب ،ثبسگزداًذى هیشاى ثبسخذة اعتخَاى ثِ حذ
طجیؼی اعت (.)13
ّ ٍ Reidوىبراى ( )2002در هطبلؼِ خَد گشارػ وزدًذ
وِ تأثیز سٍلٌذرًٍیهاعیذ (سٍهتب) در درهبى ػَارك ثذخیوی ٍ
ًیش در عبلّبی اخیز در درهبى اعتئَپزٍس تأییذ ؽذُ اعت.
ًتیدِ هطبلؼبت فبس دٍی ایي پضٍّؾگزاى ،حبوی اس آى ثَد وِ
تدَیش 4هیلیگزم دارٍ ثِفَرت ٍریذی ،ثبػث تغییزات در
چگبلی اعتخَاى ٍ عبیز ًؾبًگزّبی اعتخَاًی هؾبثِ عبیز
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روش تحقیق
هطبلؼِ حبضز یه هطبلؼِ ًیوِتدزثی ؽبّذدار
غیزتقبدفیؽذُ هجتٌی ثز هذارن هَخَد اعت وِ ثز رٍی
ثیوبراى هجتال ثِ اعتئَپزٍس هزاخؼِوٌٌذُ ثِ ولیٌیه ثیوبرعتبى
ٍلیؼقز ثیزخٌذ در عبلّبی  1392-95اًدبم ؽذ؛ ضوي ایٌىِ
هذاخلِ یه هذاخلِ اعتبًذارد ثَدُ وِ ثِفَرت رٍتیي اًدبم
310

هیؽَد .پزٍتىل طزح لجل اس اخزا در وویتِ اخالق داًؾگبُ
ػلَم پشؽىی ثیزخٌذ ثب وذ IR.BUMS.REC.1395.175
ثِ تأییذ رعیذ.
خوؼیت هَرد هطبلؼِ ؽبهل ثیوبراى هؾىَن ثِ اعتئَپزٍس
هزاخؼِوٌٌذُ ثِ ولیٌیه تخققی ثیوبرعتبى ٍلیؼقز (ػح)
ثیزخٌذ در طی عبلّبی  1392-95ثَد .رٍػ خوغآٍری
دادُّب ثِفَرت هیذاًی ٍ ثب اعتفبدُ اس هقبحجِ ٍ اًدبم
تغتّبی آسهبیؾگبّی ٍ تزاونعٌدی ثَد وِ در لبلت
چهلیغت خوغآٍری گزدیذ .حدن ًوًَِ ثب تَخِ ثِ هیبًگیي
ٍ اًحزاف اعتبًذارد چگبلی هغش اعتخَاى لَهجبر ثب تَاى
90درفذ ٍ ثزاعبط فزهَل ( )1در هطبلؼِ ٍ Heijckmann
ّوىبراى ( ،)19ثب خطبی ًَع اٍل  ،0/05در ّز گزٍُ ً 25فز
ثزآٍرد گزدیذ.
فزهَل (:)1
=n

افزاد ،ثِ رٍػ ًوًَِگیزی غیزاحتوبلی دردعتزط اس ثیي
افزاد هزاخؼِوٌٌذُ ثِ ولیٌیه تخققی ثیوبرعتبى ٍلیؼقز
ثیزخٌذ اًتخبة ؽذًذ ٍ ثز اعبط تؾخیـ پشؽه ٍ رضبیت
ثیوبر ،در دٍ گزٍُ درهبى ثب پبهیذرًٍبت ٍ درهبى ثب آلٌذرًٍت
لزار گزفتٌذ.
هؼیبرّبی ٍرٍد ثِ هطبلؼِ ؽبهل :اثتال ثِ ثیوبری پَوی
اعتخَاى تبسُ تؾخیـ دادُ ؽذُ ،لزارداؽتي در ثبسُ عٌّی
 50-80عبلً ،ذاؽتي عبثمِ درهبى اعتئَپَرس ،ػذم هقزف
عیگبر ٍ الىل ،ػذم اثتال ثِ ثیوبریّبی آرتزیت رٍهبتَئیذ،
ّیپزتیزٍئیذّ ،یپزپبراتیزٍئیذ ،دیبثت ،عیزٍس وجذی ،سخن پپتیه
ٍ پبصُ ٍ هؼیبر  z-scoreثبال یب اعتئَپزٍس ثبًَیِ ثَد .هؼیبرّبی
خزٍج اس هطبلؼِ ًیش ؽبهل :تغییز ثزًبهِ درهبًی ثیوبر در طی
دٍرُ هطبلؼِ ٍ ػذم رضبیت ثیوبر ثِ هؾبروت در اداهِ هطبلؼِ
ثَد.
در اثتذای هطبلؼِّ ،ذف اس اًدبم پضٍّؼ ثزای ثیوبر ؽزح
دادُ ؽذ ٍ ًیش در راثطِ ثب ّز دٍ رٍػ درهبى ٍ ػَارك ٍ
فَائذ ّز وذام اس رٍػّبی تشریمی یب خَراوی ،تَضیحبت
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دارٍّبی ثیغفَعفًَبت ؽذ ( .)14آلٌذرًٍیت اس گزٍُ
ثیفَعفًَبتّبی خَراوی اعت وِ خطز ؽىغتگی را ثٍِیضُ
در هْزُّب ثِػلت پیؾگیزی اس تخزیت عبختبر تزاثىَالر
ثِخقَؿ در افزاد دچبر اٍعتئَپزٍتیه اعتخَاى ،وبّؼ دادُ
ٍ تزاون تَدُ اعتخَاًی را ًیش افشایؼ هیدّذ .آلٌذرًٍبت در
وبّؼ ؽىغتگی عتَى فمزات هؤثّز اعت ،اهب ّیچ تأثیزی ثز
رٍی ؽىغتگی اًَاع دیگز ًذارد ()15؛ ایي دارٍ ّوچٌیي
دارای ػَارك خبًجی هثل :هغوَهیت ولیَی ٍ ػذم تحول
هؼذُای ٍ رٍدُای هیثبؽذ ( .)16ثب تَخِ ثِ ایي ػَارك،
درهبى ثب پبهیذرًٍبت ٍریذی خبیگشیي خَثی در هَرد ػَارك
خبًجی گَارؽی ٍ یب هٌغ هقزف ثزای ثیغفغفًَبتّبی
خَراوی اعت .اس طزفی پبهیذرًٍت یىی اس لَیتزیي
آهیٌَثیظفغفًَبتّبی دردعتزط اعت ٍ اثزثخؾی آى در
ثیوبری ثذخین اعتخَاى ثِخَثی ؽٌبختِ ؽذُ اعتّ .ز چٌذ
وِ ثیظفغفًَبتّب حذاوثز اثز خَد را ثزای وبّؼ ػَارك
اعتخَاًی ثؼذ اس 3هبُ درهبى ًؾبى هیدٌّذ (ً .)17تبیح
هطبلؼِ ّ ٍ Heatleyوىبراى ًؾبى داد وِ پبهیذرًٍبت در
همبیغِ ثب ولَدرًٍبت ،عطح ولغین را در هذت سهبى ثیؾتزی
در ٍضؼیت ًزهبل حفظ هیًوبیذ (.)18
ثب تَخِ ثِ افشایؼ آهبر هجتالیبى ثِ ثیوبری پَوی
اعتخَاى در ؽْز ثیزخٌذ ٍ ثب تَخِ ثِ احتوبل ػَارك ٍ
ّشیٌِ ٍ همبٍهت دارٍیی هتفبٍت 2دارٍی پبهیذرًٍت ٍ
اعتئَفَط (الٌذرًٍت) ،ایي هطبلؼِ ثِ ثزرعی همبیغِای اثز
اعتئَفَط (الٌذرًٍت) ثب پبهیذرًٍت در ٍضؼیت تزاون
اعتخَاى ثیوبراى هجتال ثِ اعتئَپزٍس پزداخت.

سهزه نوبخت و هوكبراى

دوره  ،25شوبره  ،4سهستبى 1337

هجله علوي دانشگبه علوم پششكي بيزجنذ

Bone mineral density
Colcalciferol

1
2

یافتهها
ایي هطبلؼِ ثز رٍی 25ثیوبر در گزٍُ الٌذرًٍت ٍ 25ثیوبر
در گزٍُ پبهیذرًٍت اًدبم ؽذ .هیبًگیي عٌی افزاد هَرد هطبلؼِ
در گزٍُ تحت درهبى ثب الٌذرًٍت  50/9±8/6عبل ٍ در گزٍُ
تحت درهبى ثب پبهیذرًٍت  10/1±60/1عبل ( )P;0/79ثَد.
در گزٍُ پبهیذرًٍت 25ثیوبر ( ٍ )%100در گزٍُ الٌذرًٍت
22ثیوبر ( )%88سى ثَدًذ ( .)P;0/24اختالف هؼٌیداری اس
ًظز عي ٍ خٌغیّت ثیي دٍ گزٍُ هَرد هطبلؼِ هؾبّذُ ًگزدیذ.
اختالف هؼٌیداری در ٍضؼیت تغییزات تزاون اعتخَاى
( )BMDؽبخـ هْزُ (ثْجَدی) ،در دٍ گزٍُ هَرد هطبلؼِ
گشارػ ًگزدیذ؛ ثِطَری وِ حذالل تغییزات  2/8درفذ ثَد
وِ ًؾبىدٌّذُ ثْجَد ٍضؼیت تزاونعٌدی اعتخَاى ثِدًجبل
درهبى هیثبؽذ وِ در 70/8درفذ ثیوبراى گزٍُ الٌذرًٍت ٍ در
66/7درفذ ثیوبراى گزٍُ پبهیٌذرًٍیت گشارػ گزدیذ
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السم ثِ اختقبر ٍ ثِ سثبى عبدُ ارائِ گزدیذ .عپظ در فَرت
هَافمت فزدً ،غجت ثِ اخذ رضبیتًبهِ وتجی آگبّبًِ الذام
ؽذ .در فَرت ػذم رضبیت فزد ثزای ٍرٍد ثِ هطبلؼِ،
الذاهبت درهبًی اعتبًذارد ٍ ثزاعبط ًظز پشؽه هؼبلح اًدبم
ؽذ.
در ایي هطبلؼِ ثیوبراى هؾىَن ثِ اعتئَپزٍس وِ ثِ
ولیٌیه تخققی ثیوبرعتبى ٍلیؼقز ثیزخٌذ ثزای تؾخیـ
در طی عبلّبی  1392تب  1395هؼزفی ؽذُ ثَدًذ ،اس ًظز
تزاون اعتخَاى ( 1)BMDتَعط پشؽه هتخقـ
رٍهبتَلَصی ثِرٍػ دگشا ( )DEXAثب دعتگبُ Dual-
)( energy X-ray absorptiometry (Hologicعبخت
وؾَر آهزیىب) هَرد ثزرعی لزار گزفتٌذ .افزادی وِ در
داًغیتَهتزی عتَى فمزات ٍ یب هفقل راىً ،وزُ  Tووتز یب
هغبٍی  -2/5داؽتِ ( ٍ )T Score≥-2/5هؼیبرّبی ٍرٍد ثِ
هطبلؼِ را دارا ثَدًذ ،پزعؾٌبهِای را وِ حبٍی عؤاالتی در
راثطِ ثب هؾخقبت دهَگزافیه ،عبثمِ ثیوبری ،عبثمِ
ؽىغتگی ،ػَاهل خطزعبس ٍ ٍضؼیت هٌَپَس در خبًنّب ثَد،
تىویل ًوَدًذ .عپظ افزادی وِ ثزای ؽزوت در هطبلؼِ
توبیل داؽتٌذٍ ،ارد هطبلؼِ ؽذًذ ٍ اس آًْب رضبیت آگبّبًِ اخذ
گزدیذ .درًْبیت ایي افزاد ثز اعبط تؾخیـ پشؽه ٍ
رضبیت خَد فزد ،در یىی اس دٍ گزٍُ تحت درهبى ثب
پبهیذرًٍبت ٍ آلٌذرًٍت (هحقَل ؽزوت الجزس) لزار گزفتٌذ.
گزٍُ تحت درهبى ثب اعتئَفَط (الٌذرًٍت) ،ایي دارٍ را
ثِفَرت خَراوی ثیي غذا ،هَلغ خَاة ٍ یب در طَل ؽتّ ،ز
ّفتِ ثِهیشاى  70mgثِّوزاُ ولغینثیىزثٌبت ( 1ػذد لزؿ
در رٍس) ٍ ٍیتبهیي ( Dوَلولغیفزٍلٍ 400 2احذ در رٍس)
هقزف هیوزدًذ .گزٍُ تحت درهبى ثب پبهیذرًٍت ًیش ایي دارٍ
را ثب دٍس  90mgثِفَرت اًفَسیَى در ػزك 90دلیمِ ؽزٍع
ٍ ثب دٍس 30هیلیگزم ّز عِهبُ ثِفَرت ٍریذی ثِّوزاُ
ولغین ٍ ٍیتبهیي ( Dوَلولغیفزٍل ٍ400احذ در رٍس)

هقزف هیوزدًذ .درهبى افزاد هَرد هطبلؼِ ثب ایي دٍ رٍػ
ثِهذت یهعبل اداهِ پیذا وزد ٍ افزاد هبّبًِ ثِطَر هزتت
ثِفَرت تلفٌی (یب ثِفَرت هزاخؼِ حضَری) اس ًظز هقزف
دلیك رصین دارٍیی ،هَرد ارسیبثی لزار گزفتٌذ ٍ اطالػبت در
پزًٍذُ ثیوبراى در ولیٌیه تخققی ثجت گزدیذ .در پبیبى
12هبُ ،ثیوبراى در ّوبى ؽزایط لجل تحت  BMDهدذّد لزار
گزفتٌذ .اطالػبت هَرد ًیبس ثزای ایي هطبلؼِ ،اطالػبتی در
راثطِ ثب گزٍُ درهبى ،خٌغیت ،عي ٍ هؼیبرّبی تزاونعٌدی
اعتخَاى لجل ٍ ثؼذ اس درهبى ثَدًذ وِ در یه چهلیغت
خوغآٍری ؽذًذ.
دادُّب پظ اس خوغآٍری در ًزمافشار ٍ( SPSSیزایؼ )21
ٍارد گزدیذ .اس ؽبخـّبی آهبر تَفیفی هبًٌذ :هیبًگیي،
اًحزاف هؼیبر ٍ درفذ فزاٍاًی ثزای تَفیف دادُّب اعتفبدُ
ؽذ .آًبلیش تحلیلی دادُّبی ویفی تَعط آسهَى دلیك فیؾز
اًدبم ؽذ؛ ّوچٌیي ثزای همبیغِ هتغیزّب ثیي دٍ گزٍُ ،اس
آسهَىّبی  tسٍجؽذُ ٍ  Tهغتمل ،اعتفبدُ گزدیذ .عطح
هؼٌیداری  P≥0/05در ًظز گزفتِ ؽذ.
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دادُّب ًؾبى داد ،اختالف هؼٌیداری در ٍضؼیت تغییزات
ؽبخـ ّیپ (ثْجَدی) در دٍ گزٍُ هَرد هطبلؼِ ٍخَد
ًذاؽت؛ ثِطَری وِ حذالل تغییزات  2-8درفذ ثَد وِ
ًؾبىدٌّذُ ثْجَد ٍضؼیت تزاونعٌدی اعتخَاى ثِدًجبل
درهبى هیثبؽذ .ایي ٍضؼیت ،در 56درفذ ثیوبراى گزٍُ
الٌذرًٍت ٍ در 50درفذ ثیوبراى گزٍُ پبهیٌذرًٍیت گشارػ
گزدیذ (()P;0/91خذٍل .)3

جذول  -1مقايسه میانگین شاخصهاي تراكم استخوان مهرهاي ،قبل و بعذ از درمان در دو گروه النذرونت و پامیذرونیت
گروه النذرونت ()N=55

متغیّر

)BMD (g/cm2
Z score
T score

قبل درمان

بعذ درمان

(انحرافمعیار±

(انحرافمعیار±

میانگین)

میانگین)

0/12±0/73
-0/89±1/94
-1/16±2/9

0/09±0/73
-0/93±1/48
-0/79±2/78

گروه پامیذرونیت ()N=55
سطح
معنیداري
آزمون t-test

زوجشذه

BMD: bone mineral density

قبل درمان

بعذ درمان

(انحرافمعیار±

(انحرافمعیار±

میانگین)

میانگین)

سطح
معنیداري
آزمون t-test

زوجشذه

p;0/98
0/13±0/73
0/17±0/69
-1/1±1/52
-1/3±2/1
*p;0/005
p;0/44
-21±2/92
-1/5±3/27
* در عطح  P≥0/05هؼٌیدار ثَد.

p;0/1
*p;0/008
p;0/11

جذول  -5مقايسه میانگین شاخصهاي تراكم استخوان هیپ ،قبل و بعذ از درمان در گروههاي النذرونت و پامیذرونیت
گروه النذرونت ()N=55
متغیّر
]BMD [g/cm2
Z score
T score

قبل درمان

بعذ درمان

سطح معنیداري

قبل درمان

بعذ درمان

سطح معنیداري

(انحرافمعیار±

(انحرافمعیار±

آزمون t-test

(انحرافمعیار±

(انحرافمعیار±

آزمون t-test

میانگین)

میانگین)

زوجشذه

میانگین)

میانگین)

زوجشذه

0/15±0/81
-1±0/3
-1/1±1/12

0/13±0/83
-0/92±0/05
-1/04±0/95

BMD: bone mineral density
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گروه پامیذرونیت ()N=55

p;0/27
0/16±0/78
0/15±0/76
p;0/15
-1/1±0/37
-1/1±0/65
p;0/31
-1/5±2/35
-1/2±1/58
* ًتیدِ آسهَى  tدر عطح  P≤0/05هؼٌیدار ًجَد.

p;0/18
p;0/048
p;0/08
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(()P;1خذٍل .)1
در خقَؿ ؽبخـّبی تزاون اعتخَاى ّیپ در
ثیوبراى تحت درهبى ثب الٌذرًٍتً ،تبیح ًؾبىدٌّذُ ثْجَد
غیزهؼٌیدار توبهی هتغیزّب ثَد .ایي در حبلی اعت وِ در
ثیوبراى تحت درهبى ثب پبهیذرًٍیتً ،تبیح ًؾبىدٌّذُ ثْجَد
هؼٌیدار همبدیز  Z scoreثَد (اس  -0/65ثِ  -0/35ثب
 ٍ )P;0/048عبیز هتغیزّب ًیش ثِطَر غیزهؼٌیدار ثْجَد یبفت
(()P;0/1خذٍل .)2

سهزه نوبخت و هوكبراى
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جذول  -3مقايسه فراوانی وضعیت بهبود تغییرات شاخصهاي تراكم استخوان مهرهاي و هیپ در دو گروه مورد مطالعه
تغییرات شاخص تراكم استخوان( )BMDهیپ

تغییرات شاخص تراكم استخوان ()BMDمهرهاي
گروه مطالعه

ووتز اس 2
2-4/99
5-7/99
 ٍ 8ثیؾتز
خوغ

النذرونت

پامیذرونیت

نتیجه آزمون

(درصذ)

(درصذ)

دقیق فیشر

فراوانی

فراوانی

(7 )29/2
(7 )29/2
(2 )8/3
(8 )33/3
(24 )100

(8 )33/3
(6 )25
(3 )12/5
(7 )29/2
(24 )100

F;0/56
P;1

متغیر

ووتز اس 2
2-4/99
5-7/99
 ٍ 8ثیؾتز
خوغ

النذرونت

پامیذرونیت

(درصذ) فراوانی

(درصذ) فراوانی

(11 )44
(5 )20
(4 )16
(5 )20
(24 )100

(12 )50
(3 )12/5
(3 )12/5
(6 )25
(24 )100

دقیق فیشر

Downloaded from journal.bums.ac.ir at 10:15 IRST on Tuesday January 15th 2019

متغیر

گروه مطالعه
نتیجه آزمون

F;0/87
P;0/91

جذول  -4مقايسه توزيع فراوانی وضعیت تغییرات  Neckدر دو گروه مطالعه
گروه
متغیّر

ووتز اس 2
 ٍ 2ثیؾتز
خوغ

النذرونت ()N=55

پامیذرونیت ()N=55

(درصذ) فراوانی

(درصذ) فراوانی

(13 )52
(12 )48
(25 )100

(13 )52
(12 )48
(25 )100

نتیجه آزمون دقیق
فیشر
F;0/87
P;0/91

جذول  -5مقايسه میانگین شاخص  Neckقبل و بعذ از درمان و میانگین تغییرات آن در دو گروه مورد مطالعه
گروه
زمان

لجل درهبى
ثؼذ درهبى
 p-valueآسهَى تی سٍج ؽذُ

النذرونت ()N=55

پامیذرونیت ()N=55

(انحرافمعیار±میانگین)

(انحرافمعیار±میانگین)

-1/01±1/99
-0/9±2/07
p;0/23

-1/13±2/06
-1/1±1/94
p;0/35

خذٍل  4همبیغِ تَسیغ فزاٍاًی ٍضؼیت تغییزات ؽبخـ
 Neckدر دٍ گزٍُ را ًؾبى هیدّذ .ثزاعبط دادُّب ،اختالف
هؼٌیداری در ٍضؼیت تغییزات ثْجَد ؽبخـ  Neckدر دٍ
گزٍُ هَرد هطبلؼِ گشارػ ًگزدیذ .ثؼالٍُ ًتبیح ًؾبى داد،
هیبًگیي تغییزات ؽبخـ  Neckلجل ٍ ثؼذ اس درهبى در گزٍُ
الٌذرًٍت  ٍ -0/07±0/29در گزٍُ پبهیذرًٍیت 0/64±0/13
ثَد وِ اختالف هؾبّذُؽذُ هؼٌیدار ًجَد (،P;0/18
 .)P=1/37هیشاى ثْجَدی ؽبخـ  Neckدر ثیوبراى تحت
درهبى ثب پبهیذرًٍیت ثْتز اس ثیوبراى گزٍُ الٌذرًٍت ثَد؛ ّز

نتیجه آزمون تیمستقل
p;0/84
p;0/79

چٌذ وِ اختالف هؾبّذُؽذُ هؼٌیدار ًجَد (خذٍل .)5

بحث
ثزای درهبى اعتئَپَرس اس تزویجبت خَراوی یب تشریمی
ثیغفَعفًَبتّب (آًبلَيّبی پیزٍفغفبت) اعتفبدُ هیؽَد وِ
اًَاع هختلف آى ٍخَد دارد .ایي هطبلؼِ وبرآسهبیی ثبلیٌی
ؽبّذدار یهعَوَر هجتٌی ثز هذارن هَخَد ،ثب ّذف ثزرعی
همبیغِای اثز دٍ دارٍی الٌذرًٍت خَراوی (ثِفَرت ّفتگی)
ثب پبهیذرًٍت تشریمی (ّز عِهبُ) ،در ٍضؼیت تزاون اعتخَاى
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ٍخَد ًذاؽتِ ٍ ّز دٍ رٍػ درهبًی عجت ثْجَد ؽبخـّبی
داًغیتَهتزی ایي ًبحیِ ؽذًذ وِ اس ایي ًظز ّوغَ ثب ًتبیح
هطبلؼِ حبضز هیثبؽذ .در تأییذ ًتبیح هطبلؼِ حبضز در
خقَؿ ػذم تأثیز آلٌذرًٍبت ثز ؽبخـّبی تزاونعٌدی
اعتخَاًی ًبحیِ ّیپ در حضَر تأثیز هثجت اعتفبدُ اس
پبهیذرًٍبت ثز آى ،هطبلؼِ اهیذٍار ٍ ّوىبراى ًؾبى داد وِ
فمط پبهیذرًٍبت ثز ؽبخـّبی تزاونعٌدی اعتخَاًی ًبحیِ
ّیپ هؤثّز اعت.
وبرآیی یىغبى آلٌذرًٍبت خَراوی ٍ پبهیذرًٍبت تشریمی
در ثْجَد ؽبخـّبی داًغیتَهتزی اعتخَاىّبًِ ،تٌْب در
ثیوبری اعتئَپزٍس ثِ تأییذ رعیذُ اعت ،ثلىِ در عبیز ؽزایط
ثبلیٌی ّوچَى ثیوبری پبصت اعتخَاى ٍ یب اعتئَصًش ایوپزفىتب
وِ ًیبسهٌذ حوبیت عیغتن اعىلتی هیثبؽٌذ ًیش ثزرعی ٍ
اثجبت ؽذُ اعت ( .)22 ،23ثب تَخِ ثِ ًتبیح هطبلؼِ حبضز وِ
در هطبلؼبت گذؽتِ ًیش ثِ تأییذ رعیذُ اعت ،اعتفبدُ اس ّز دٍ
دارٍی خَراوی آلٌذرًٍیت ٍ یب تشریمی پبهیٌذرًٍیت ،ثب ثْجَد
ؽبخـّبی تزاونعٌدی اعتخَاى در ثیوبراى هجتال ثِ
اعتئَپَرس ثِخقَؿ در هْزُّب ّوزاّی دارد .الجتِ ثب تَخِ ثِ
ثحثّبی هؾبّذُ در خقَؿ اثزثخؾی آلٌذٍرًبت در ثْجَد
ؽبخـ تزاونعٌدی اعتخَاى ّیپ وِ در هطبلؼبت گذؽتِ
ًیش ثزخی ًؾبىدٌّذُ وبرآیی ثبلیٌی آى ٍ ثزخی ًؾبىدٌّذُ
ػذم ٍخَد وبرآیی ثزای آى ثَدُاًذ ،پیؾٌْبد هیگزدد وِ تب
سهبى اًدبم وبرآسهبیی ثبلیٌی ثشري در ایي خقَؿ ،اس
پبهیٌذرًٍیت در درهبى اختالالت اعتئَپَرتیه ّیپ اعتفبدُ
ؽَد.
ثیغفغفًَبتّب اس طزیك اتقبل ثِ ٍ Hydroxyapatite
هْبر فؼبلیت اعتئَوالعتّب ػول هیًوبیٌذ .ثیغفغفًَبتّب
توبیل ثبالیی ثزای اثزگذاری ثز عیغتن اعىلتی دارًذ ٍ ایي
در حبلی اعت وِ ثزای تأثیز ثز عبیز ارگبىّب توبیل اًذوی
دارًذ .ایي فبرهبوَویٌتیه ثیغفغفًَبتّب ،ثیبًگز تحول
هٌبعت ایي دعتِ دارٍیی اعت .ثیغفغفًَبتّب خذة رٍدُای
اًذوی داؽتِ ٍ ثٌبثزایي ثؼذ اس هقزف خَراوی آًْب ،عطح
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ثیوبراى هجتال ثِ اعتئَپزٍس اًدبم پذیزفت.
در هدوَع ًتبیح ایي هطبلؼِ ًؾبى داد وِ ثِدًجبل درهبى
اعتئَپَرس ثب دٍ دارٍی الٌذرًٍت ٍ پبهیذرًٍیتZ score ،
تزاون اعتخَاى هْزُای ثْجَد داؽت؛ ایي در حبلی ثَد وِ
 Z scoreتزاون اعتخَاى ّیپ فزفبً در درهبى ثب پبهیذرًٍیت
ثْجَد داؽت .تغییزات ؽبخـّبی تزاون اعتخَاًی در هْزُّب
ٍ ّیپ ثؼذ اس درهبى ًغجت ثِ لجل آى ،در دٍ گزٍُ تحت
درهبى ثب الٌذرًٍت ٍ پبهیذرًٍیت ثزاثز ثَد ٍ ثٌبثزایي اثزگذاری
ایي دٍ دارٍ یىغبى ثزآٍرد ؽذ.
ّ ٍ Heijckmannوىبراى ( )2002در هطبلؼِ گذؽتًِگز
خَد ثِ همبیغِ اثز پبهیذرًٍبت ٍریذی ( 60mgهبّبًِ) ثب
آلٌذرًٍبت خَراوی در درهبى پَوی اعتخَاى پظ اس یبئغگی
پزداختٌذ .در ول  117سى  46-78عبلِ طی عِ عبل ،هَرد
ثزرعی لزار گزفتٌذً .تبیح ایي هطبلؼِ ًؾبى داد وِ در ّز دٍ
گزٍُ ،ؽبخـّبی داًغیتَهتزی عتَى فمزات ووزی ثِطَر
هؼٌیداری ثْجَد داؽت ( )19وِ ثب ًتبیح هطبلؼِ حبضز ّوغَ
هیثبؽذ.
ّ ٍ Visوىبراى ( )2005در هطبلؼِ خَد ثِ ثزرعی اثز
پبهیذرًٍبت ٍریذی ( )60mg/3monthsدر همبثل آلٌذرًٍبت
خَراوی ( )10mg/dayثز تزاون هؼذًی اعتخَاى در ثیوبراى
هجتال ثِ پَوی اعتخَاى پزداختٌذ .در هطبلؼِ آًْب تؼذاد
40ثیوبر هجتال ثِ پَوی اعتخَاى در لبلت دٍ گزٍُ ،تحت
درهبى ثب آلٌذرًٍبت ٍ پبهیذرًٍبت لزار گزفتٌذً .تبیح هطبلؼِ
آًْب ًؾبىدٌّذُ ثْجَد لبثل هالحظِ چگبلی اعتخَاًی هْزُّب
ٍ ّوچٌیي ّیپ در ّز دٍ گزٍُ ثَد (ّ .)20وچَى
پضٍّؾگزاى هطبلؼِ حبضزّ ٍ Vis ،وىبراى (ً )2005یش ًتیدِ
گزفتٌذ وِ وبرآیی ثبلیٌی ایي دٍ درهبى یىغبى اعت.
هطبلؼِ اهیذٍار ٍ ّوىبراى ( )2011در خقَؿ همبیغِ
وبرآیی درهبًی ضذّ اعتئَپَرس تَعط آلٌذرًٍبت
( ٍ )70mg per weekپبهیذرًٍبت ( )90mg/3monthsدر
ثیوبراى تحت پیًَذ ولیِ ،فَرت پذیزفت ( .)21ثزاعبط ًتبیح
هطبلؼِ آًْب ،ثیي چگبلی ًبحیِ لَهجز در دٍ گزٍُ درهبى تفبٍتی
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نتیجهگیری
در هدوَع ًتبیح ایي هطبلؼِ ًؾبى داد وِ ثِدًجبل درهبى
Z score ،اعتئَپَرس ثب دٍ دارٍی الٌذرًٍت ٍ پبهیذرًٍیت
ِتزاون اعتخَاى هْزُای ثْجَد هییبثذ ٍ ایي در حبلی اعت و
 تزاون اعتخَاى ّیپ فزفبً در درهبى ثب پبهیذرًٍیتZ score
 ّوچٌیي ًتبیح ایي هطبلؼِ ًؾبى داد وِ همبدیز.ثْجَد هییبثذ
 تغییزات. ثْجَد هییبثذ، ًیش ثِدًجبل درهبىBMD ٍ T score
ؽبخـّبی تزاون اعتخَاًی در هْزُّب ثؼذ اس درهبى ًغجت
ثِ لجل آى در دٍ گزٍُ تحت درهبى ثب الٌذرًٍت ٍ پبهیذرًٍیت
.ثزاثز ثَدُ ٍ لی پبهیذرًٍیت ثز ّیپ تبثیز ثْتزی دارد
تقذیر و تشکر
اس پزعٌل ثیوبرعتبى ٍلیؼقز ٍ ّوِ ثیوبراًی وِ در اًدبم
. تؾىز هیؽَد،هطبلؼِ هب را یبری وزدًذ
تضاد منافع
ًَیغٌذگبى اػالم هیدارًذ وِ ّیچگًَِ تضبد هٌبفؼی در
.پضٍّؼ حبضز ٍخَد ًذارد

هجله علوي دانشگبه علوم پششكي بيزجنذ

 ثِػلت اتقبل عزیغ.)24( پالعوبیی ثًِذرت تغییز هییبثذ
 عطح خًَی ثیغفغفًَبتّب،آًْب ثِ عطَح اعتخَاًی ثذى
ثِعزػت وبّؼ یبفتِ ٍ ایي گزٍُ دارٍیی ًیوِػوز پالعوبیی
 ثیغفغفًَبتّبیی وِ در حبل حبضز در.ثغیبر اًذوی دارد
وؾَرّبی ارٍپبیی ثزای درهبى اعتئَپَرس هَرد تأییذ ّغتٌذ
،Etidronate ،Clodronate ،Alendronate :ؽبهل
. اعتZoledronate ٍ Risedronate ،Ibandronate
 ثخؼ اعبعی هذریت درهبى،تدَیش دٍس هٌبعت دارٍیی
 ایي دعتِ دارٍیی در اًَاع.توبهی ثیوبریّبی هشهي اعت
رٍػّبی هقزف (خَراوی یب ٍریذی) ٍ ثب فَافل هختلف
. هَرد اعتفبدُ لزار هیگیزًذ،)ًِ ّفتگی ٍ هبّب،ًِ(رٍسا
هطبلؼبت ًؾبى دادُاًذ وِ پبیجٌذی ثِ افَل درهبى در
رٍػّبی هبّبًِ ٍ ّفتگی ثِطَر هؼٌیداری ثْتز اس
 ًؾبى دادُ ؽذُ اعت وِ هیشاى وبّؼ.رٍػّبی رٍساًِ اعت
تغییز ٍ تجذیل عتخَاًی تَعط ثیغفغفًَبتّب ثِفَرت
 توبهی ثیغفغفًَبتّب در. هیثبؽذdose-dependent
 ٍلی فمط تؼذاد اًذوی،وبّؼ خطز ؽىغتگی هْزُّب هؤثّزًذ
،اس آًْب ثز خطز ؽىغتگی غیزهْزُای اسخولِ ؽىغتگی ّیپ
.هؤثّز ّغتٌذ
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