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تأثیز پبراتیزيئیذ ًَرمًن بز شکستگی َب

تأثیر هورمون پاراتیروئیذ بر تأخیر در جوشخوردگی یا عذمجوشخوردگی در شکستگی دیافیز
استخوان تیبیا/فیبوال
چکیذٌ
مقذمٍ :تأثیز لعتفاد ٜلس ٛٞرٔ ٖٛپارلتیز ٚیذ در درٔاٖ ػٛلرض ؽىغتٍی در ٔطاِؼات ٔحذٚدی لرسیاتی ؽذ ٜلعت .پظ ٞذف لس لیٗ ٔطاِؼٝ
لرسیاتی تأثیز ٛٞرٔ ٖٛپارلتیز ٚیذ تز خٛػخٛردٌی ؽىغتٍیٞای دیافیش لعتخٛلٖ تیثیا/فیثٛال ٔثتل ت ٝتأخیز در خٛػخٛردٖ یا خٛػ٘خٛردٖ
تٛد ٜلعت.
مًاد ي ريشَب :لیٗ لرسیاتی ٔطاِؼٝلی تیٕارعتا٘ی تٛد و ٝرٚی تیٕارلٖ ٔثتل ت ٝؽىغتٍی تا تأخیز یا ػذْخٛػخٛردٌی لعتخٛلٖ تیثیا یا فیثٛال
ل٘داْ ؽذ ٜلعت .در تیٕارعتاٖ ؽٟیذ وأیاب تیٕارلٖ تا ٔؼیارٞای ٚرٚد تٔ ٝطاِؼ ٝپظ لس پز وزدٖ رضایت آٌاٞا٘ٚ ٝلرد ٔطاِؼ ٝؽذ٘ذ.
آسٔایؼٞای  BUN Cr ALK-P Mg P Ca ESR CBCل٘داْ ؽذ  ٚپظ لس آٖ تزلی ٌزٛٔ ٜٚردٔطاِؼٚ ٝیتأیٗ  ٚ Dوّغیٓ خٛرلوی ٕٞزل ٜتا
ٛٞرٔ ٖٛپارلتیز ٚیذ تزلی ٔ 3ا ٜتدٛیش ؽذ .در ٌز ٜٚوٙتزَ فمط لس ٚیتأیٗ  ٚ Dوّغیٓ خٛرلوی لعتفاد ٜؽذ .تیٕارل٘ی و ٝدلرلی فاوتٛرٞای خطز
خاؿ ٔا٘ٙذ لعتفاد ٜلس دیٍٛوغیٗ یا ٘ارعایی وّی ٝتٛد٘ذ لس ٔطاِؼ ٝخارج ؽذ٘ذ  ٚتیٕارلٖ تا دٔ ٚؼیار وّیٙیىی  ٚرلدیٌٛزلفیه تٝصٛرت ٔاٞا٘ٝ
ٔٛردلرسیاتی لزلر ٌزفتٙذ.
یبفتٍَبٔ :یاٍ٘یٗ  ٚل٘حزلف عٗ در ٌزٛٔ ٜٚرد  37.7±16.9عاَ  ٚدر ٌز ٜٚؽاٞذ  39.1±13.8عاَ تٛد ٜلعت ( .)P=0.73لس ٘ظز خٙغیت در دٚ
ٌز٘ 24 ٜٚفز ٔذوز ٘ 6 ٚفز ٔؤ٘ث تٛدٜل٘ذ ( .)P=1.0تفاٚت ٔؼٙادلر آٔاری در ٘ٛع ؽىغتٍی ؽىُ ؽىغتٍی ٛ٘ ٚع فیىغاعی ٖٛدر ٌزلفیٞای
ٟ٘ایی تیٗ دٌ ٚزٔ ٜٚؾاٞذ٘ ٜؾذ.
وتیجٍگیزی :در لرسیاتی لخیز ٔؾاٞذ ٜؽذ و ٝدر ٔ 3ا ٜتدٛیش ٛٞرٔ ٖٛپارلتیز ٚیذ ٞیچ تأثیز ٔثثتی لس لیٗ ٛٞرٔ ٖٛدر تٟثٛد ؽىغتٍی حتی لس
٘ظز وّیٙیىی  ٚرلدیٌٛزلفی ٚخٛد ٘ذلرد.
ياژٌ َبی کلیذیٛٞ :رٔ ٖٛپارلتیز ٚیذ تزٔیٓ ؽىغتٍی ؽىغتٍی ٞای خٛػ ٘خٛرد ٜؽىغتٍی ٞای تیثیا دیافیش
دریبفت مقبلٍٔ 8 :ا ٜلثُ لس چاج؛ مزاحل اصالح ي ببسوگزی 2 :تار؛ پذیزش مقبلٍٔ 4 :ا ٜلثُ لس چاج
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ر٘ٚذ خٛػخٛردٌی ؽىغتٍیٞا تا تؾىیُ ٕٞات ْٛؽزٚع ٔیؽوٛد در پوی آٖ یوه ٔزحّو ٝلِتٟواتی  ٚیوه ٔزحّوٝ
تىثیزی لزلر دلرد وٙٔ ٝدز ت ٝتؾىیُ تافت ٘زْ واِٛط لعتخٛلٖعاسی  ٚریٕٛدِیٔ ًٙیؽٛد ( .)1لعتئٛپزٚص٘یتٛرٞای
ل٘ذٚعتئاَ  ٚپزیٛعتئاَ تا ٘ئٚٛلعىٛالریشلعی٘ ٖٛمؼ ٕٟٔی در ٔزحّ ٝلِٚی ٝتزٔیٓ دلر٘ذ؛ تٙاتزلیٗ ؽزلیط پاتِٛٛصیوه
تا تأثیز ٔٙفی تز عَّٞٛای ِٔٛذ تؾىیُ ٔاتزیىظ خارج عِّٛی یا ريسلیی ٔیتٛل٘ذ تاػث ػذْی٘ٛیو ٖٛؽوٛد ( )3 2لس
لیٗ ٔٛلرد ٔیتٛلٖ ت ٝلعتئٛپزٚس پزتٛدرٔا٘ی دیاتت ّٔیتٛط عٗ تاال درٔواٖٞوای ضوذ ل٘ضیٛص٘شػف٘ٛوت  ٚلعوتز ٚیذ
درٔا٘ی لؽار ٜوزد .ؽىغتٍی در لعتخٛلٖٞای تّٙذ؛ ٔا٘ٙذ تیثیا  ٚفیثٛال تاػث واٞؼ عزػت خٛػخٛردٌی ٔیؽٛد
( .)4وارتزد ِٛواَ عیتٛویٗٞای فؼواَوٙٙوذ ٜلعوتخٛلٖ (پوزٚتئیٗ ٔٛرفٛص٘تیوه لعوتخٛلٖ( )7ٚ 2یوا پی٘ٛوذ لعوتخٛلٖ
رٚػٞایی تزلی لِمای ی٘ٛیٞ ٖٛغتٙذ ( .)5تا لیٗ حاَ لیٗ رٚػٞا تٝطٛر وّی ٘یاس ت ٝخزلحی دلر٘ذ ٕٔ ٚىوٗ لعوت توا
ػٛلرض ٘اؽی لس آٖ ٕٞزل ٜتاؽٙذ .تزلعاط لیٗ دالیُ لعتفاد ٜلس رٚػٞوای غیزتٟواخٕی در درٔواٖ لیوٗ لخوتلَ لس
(.)7 ٚ 6
لٕٞیت تاالیی تزخٛردلر لعت
ػذْی٘ٛی ٖٛتمزیثاً در پٙح درصذ لس ؽىغتٍیٞای لعتخٛلٖ ٔؾاٞذٔ ٜیؽٛد  ٚلیٗ ؽزلیط ٘یاس ت ٝدرٔواٖٞوای ٔىٕوُ
دلرد .درٔاٖٞای پیؾزفت ٝتزلی تٟثٛد لختلالت در خٛػخٛردٌی ؽىغتٍیٞا تٝطٛر فشلیٙذٜلی تىأُ یافتوٝل٘وذ لٔوا
(.)9 8
لرسیاتی تأثیزلت تاِیٙی لیٗ رٚػٞا لس لٕٞیت تاالیی تزخٛردلر لعت
()10
تدٛیش ٔتٙاٚب ٛٞرٔ ٖٛپارلتیز ٚیذ ( )PTHتا واٞؼ آپٛپتٛس  ٚتحزیه لعتئٛتلعتٞا تاػث لیداد واِٛط ٔیؽٛد
و ٝدر ٘تیدٙٔ ٝدز ت ٝلفشلیؼ ط َٛػٕز لعتئٛتلعتٞا ٔویؽوٛد .ػول ٜٚتوز لیوٗ ٕٔ PTHىوٗ لعوت توا تحزیوه
لعتئٛتلعتٞا تاػث تؾىیُ لعتخٛلٖ لعفٙدی ؽٛد  ٚپظ لس یه دٚر ٜدرٔا٘ی ٔتٛعط ٔ 19ا ٝٞخطز ؽىغتٍیٞای
غیزٟٔزٜلی ٟٔ ٚزٜلی رل واٞؼ دٞذ (ٕٞ .)11چٙیٗ تدٛیش ٔتٙاٚب ٘ PTHمؼ ٕٟٔی در ٕٛٞعتاس فغفز  ٚوّغویٓ توا
تأثیزلت آ٘اتِٛیه در لعتخٛلٖٞا دلرد .تشریك رٚسل٘ ٝتا دٚس وٓ تاػث لِما فزلیٙذ لعتئٛتلعتیه لس طزیوك فؼواَ ؽوذٖ
لعتئٛولعتٞا ٔیؽٛد ( .)9ػل ٜٚتز لیٗ  PTHتاػث تحزیه عَّٞٛای لعتئٛپزٚصیٙیتٛر تزلی تىثیوز  ٚتٕوایش ٘ ٚیوش
(.)13 12
تِٛیذ پزٚتئیٗ ٔاتزیىظ لعتخٛلٖ ٔیؾٛد
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محمذتقی پیًوذی ي َمکبران

دی  ٚوّغیٓ خٛرلوی ٕٞ ٚچٙیٗ تشریك ٔاٞا٘ٛٞ ٝرٔ ٖٛپارلتیز ٚیذ توٝ
ٔذت ٔ 3ا ٜتا دٚس رٚسل٘ٚ 8 ٝلحذ (ٔ 20یىزٌٚزْ) تدٛیش ؽذ در ٌوزٜٚ
وٙتزَ تٟٙا ٚیتأیٗ دی  ٚوّغیٓ خٛرلوی تدٛیش ؽذٞ .ز تیٕاری ووٝ
ػأُ خطز خاصی ٔا٘ٙذ لزؿ دیٍٛوغیٗ یا ٘ارعوایی وّیو ٝدلؽوت لس
ٔطاِؼ ٝخارج ؽذ .پظ لس ٚرٚد تٔ ٝطاِؼ ٚ ٝدریافت ٛٞرٔو ٖٛتیٕوارلٖ
تزلعاط پارلٔتزٞای رلدیٌٛزلفیه ؽأُ لیدواد وواَ در ٞوز دٕ٘ ٚوای
لذلٔی خّفی  ٚخا٘ثی تزرعی ؽذ٘ذ.

ٔطاِؼات وٕی در ٔٛرد تدٛیش تزیپارلتیوذ توزلی ٔوذیزیت لخوتلَ در
ؽىغتٍیٞا طزلحی ؽذ٘ذ و٘ ٝتایح دلیمی در پوی ٘ذلؽوتٙذ؛ توز لیوٗ
لعوواط لیووٗ ٔطاِؼوو ٝتووا ٞووذف لرسیوواتی تووأثیز تدووٛیش  PTHدر
ؽىغتٍیٞای عاق  ٚلرسیواتی توأثیز ٛٞرٔو ٖٛپارلتیز ٚیوذ در ی٘ٛیوٖٛ
ؽىغتٍی لعتخٛلٖٞای تیثیا /فیثٛال در تیٕارلٖ تا تأخیز در ی٘ٛیوٚ ٖٛ
ػذْی٘ٛی ٖٛطزلحی ؽذ ٜلعت.

مواد و روش کار
مالحظات اخالقی

لیٗ لرسیاتی در تیٕارعتاٖ ؽٟیذ وأیاب  ٚرٚی تیٕارلٖ تا ػذْی٘ٛیوٖٛ
٘ ٚاٖی٘ٛی ٖٛؽىغتٍی تیثیا  /فیثٛال ل٘داْ ؽذ ٜلعت .خٕؼیت ٔطاِؼٝ
ؽأُ تٕأی تیٕارلٖ تا ی٘ٛی ٖٛتاخیزی ٘ ٚاٖی٘ٛی ٖٛؽىغتٍی تیثیوا /
فیثٛال تٛد ٜلعت.
ٔؼیارٞای ٚرٚد ؽأُ عٗ تاالتز لس  18عاَ ؽىغتٍی لعتخٛلٖ تیثیا
 /فیثٛال خزلحی فیىغاعوی ٖٛدلخّوی یوا خوارخی حوذللُ ٔ 3وا ٜلس
ؽىغتٍی ٌذؽت ٝتاؽذ  ٚػذْی٘ٛی ٖٛیا ی٘ٛی ٖٛتأخیزی ٔیتاؽذ.
ٔؼیارٞای خزٚج ػثارتٙذ لس:


در لیٗ ٔطاِؼ ٝدر وُ دٚر ٜتحمیوك  ٚتزخوٛرد توا تیٕوارلٖ ٔحممواٖ
پایثٙذ ت ٝلص َٛلخولق پشؽوىی ٚسلرت تٟذلؽوت  ٚدرٔواٖ  ٚلػلٔیوٝ
ّٞغیٙىی ٔ ٚصٛت ٝوٕیت ٝلخلق پشؽىی دل٘ؾٍا ٜػّ ْٛپشؽىی ٔؾٟذ
تٛد٘ذ .تز لیٗ لعاط لطلػات تیٕارلٖ تٟٙا تٝصٛرت وّی لرل ٔ ٝیؽٛد
 ٚتٞٝیچٚخ ٝلطلػات آٖٞا تٝصٛرت فزدی ٔٙتؾوز ٕ٘ویؽوٛد ٞ ٚویچ
فزدی لس لیٗ لطلػات خثزی ت ٝدعت ٕ٘یآٚرد.

عاتم ٝرلدیٛتزلپی در ٞز سٔاٖ  ٚدر ٞز لغٕت لس تذٖ



روشهای آماری

عاتم ٝؽیٕیدرٔا٘ی



لطلػات تیٕار ت٘ ٝزْلفشلر ٚ SPSSلرد ؽذ  P<0.05 ٚتٝػٙوٛلٖ ٔموذلر
ٔؼٙیدلر در ٘ظز ٌزفت ٝؽذٕٞ .چٙیٗ در لغٕت آسٖٔٞٛای تحّیّی لس
آسٔوٖٞٛوای آٔواری  X2توزلی ٔتییزٞوای ویفوی  ٚآسٔو T ٖٛتووزلی
ٔتییزٞای وٕی لعتفادٌ ٜزدیذ.

تاردلری




لتتل تذخیٕی
ٔصزف دلرٞٚای عوزوٛبوٙٙوذ ٜعیغوتٓ لیٕٙوی ٔصوزف
دلرٞٚای ضذتؾٙح ٔصزف دیٍٛوغیٗ ٞ ٚزٌ ٝ٘ٛؽوٛلٞذی
لس ػف٘ٛت

.GFR <30 
تیٕووارلٖ ٔثووتل توو ٝؽىغووتٍی دیووافیش لعووتخٛلٖ تیثیووا  /فیثووٛال در
تیٕارعتاٖ ؽٟیذ وأیاب و ٝدر ر٘ٚذ توزٔیٓ لعوتخٛلٖ آٟ٘وا تزلعواط
ٔؼیارٞای تاِیٙی  ٚرلدیِٛٛصیىی (تؾىیُ وواِٛط در  3لؾوز در ٕ٘وای
لذلٔی خّفی ٕ٘ ٚای خا٘ثی) لس  3تا ٔ 6ا ٜپظ لس ؽىغوتٍی (توأخیز
ی٘ٛی )ٖٛیا تؼذ لس ٔ 6ا( ٜػذْی٘ٛیٞ )ٖٛیچ پیؾزفتی حاصُ ٘ؾذ پوظ
لس تىٕیُ فزْ رضایت آٌاٞا٘ ٝدر ٞز دٌ ٚزٔ ٜٚذلخّ ٚ ٝوٙتزَ توٝطوٛر
لتفالی ٚلرد ٔطاِؼ ٝؽذ٘ذ.
آسٔایؼٞای  BUN Cr ALK-P Mg P Ca ESR CBCتٙٔٝظٛر
لرسیاتی ٔمذلر پای ٝل٘داْ ؽذ عپظ در ٌزٔ ٜٚذلخّ ٝتدوٛیش ٚیتوأیٗ

یافتهها
لس ٔٛلرد لرسیاتی ؽذٔ ٜیاٍ٘یٗ  ٚل٘حزلف ٔؼیوار عوٗ در ٌوزٔ ٜٚذلخّوٝ
 ٚ 37.7±16.9در ٌز ٜٚوٙتزَ  39.1±13.8عاَ توٛد .تویٗ دٌ ٚوزٜٚ
لختلف ٔؼٙادلر آٔاری ٔؾاٞذ٘ ٜؾذ ).(P=0.73
ٕٞچٙیٗ لس ٘ظز خٙغیتی ٘ 24فز ٔذوز ٘ 6 ٚفز ٔؤ٘ث تٛد٘ذ  ٚتزلعاط
لرسیاتیٞای آٔاری تیٗ دٌ ٚز ٜٚلختلف ٔؼٙادلر آٔاری ٔؾاٞذ٘ ٜؾوذ
)( (P=1.0خذ.)1 َٚ

جذيل  .۱مقبیسٍ اطالعبت سمیىٍای بیمبران در دي گزيٌ
ٔتییزٞا

ٌزٜٚ
وٙتزَ

ٔذلخّٝ

عٗ
ٔیاٍ٘یٗ±ل٘حزلف ٔؼیار

37.7±16.9

39.1±13.8

٘تایح آٔاری
0.73

خٙغیت
ٔذوز

)24 (80

)24 (80

ٔ٘ٛث

)6 (20

)6 (20
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ٕٞچٙیٗ در لرسیاتیٞای تاِیٙی لس ٘ظز فزلٚل٘ی ٘ٛع ؽىغوتٍی در ٞوز
دٌ ٚزٛٔ 15 ٜٚرد دلرلی ؽىغوتٍی تواس ٔ 15 ٚوٛرد دلرلی ؽىغوتٍی
تغت ٝتٛد٘ذ و ٝدٌ ٚز ٜٚلختلف ٔؼٙیدلر آٔاری ٘ذلؽتٙذ ) .(P=1.0لس
٘ظز ؽىُ ؽىغتٍی در دٌ ٚز٘ ٜٚؾاٖ دلد ٜؽوذ ٜلعوت وو ٝدر ٌوزٜٚ
ٔذلخّٛٔ 5 ٝرد ؽىغتٍی تزل٘غٛرط ٛٔ 12رد لعپیزلَ ٛٔ 6رد لتّیه
ٛٔ 7 ٚرد ؽىغتٍی تزویثی ٚخٛد دلؽوت .در ٌوز ٜٚوٙتوزَ ٔ 7وٛرد
تزل٘غٛرط ٛٔ 5رد لعوپیزلَ ٔ 11وٛرد لتّیوه ٔ 7 ٚوٛرد ؽىغوتٍی
تزویثووی تٛد٘ووذ لخووتلف ٔؼٙوویدلری توویٗ دٌ ٚووزٚ ٜٚخووٛد ٘ذلؽووت
) .(P=0.18لس ط زف دیٍز لس ٘ظز رٚػ فیىغاعی ٖٛدر ٌزٔ ٜٚذلخّ:ٝ
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ٛٔ 21رد پلن ٛٔ 3رد ٘یُ ٛٔ 3 ٚرد فیىغواتٛر خوارخی  ٚدر ٌوزٜٚ
وٙتزَٛٔ 13 :رد پولن ٔ 7وٛرد ٘یوُ ٔ 4 ٚوٛرد فیىغواتٛر خوارخی
لعتفاد ٜؽذ )ٛٔ 6 .(P=0.26رد توأخیز ی٘ٛیو( ٖٛدیاتوت ؽویزیٗ) در
ٌزٔ ٜٚذلخّٔ ٝؾاٞذ ٜؽذ؛ تا لیٗ ٚخٛد در ٌز ٜٚوٙتزَ ٞیچ ٔوٛردی
لس تأخیز ی٘ٛیٔ ٖٛؾاٞذ٘ ٜؾذ ( .)P=0/27در سٔیٔ ٝٙصوزف دخا٘یوات
٘یش ٛٔ 17رد در ٌزٔ ٜٚذلخّٛٔ 24 ٚ ٝرد در ٌز ٜٚؽاٞذ ٔثثت تٛد٘وذ؛
تا لیٗ ٚخٛد لختلف آٔاری ٔؼٙوادلری تویٗ دٌ ٚوزٔ ٜٚؾواٞذ٘ ٜؾوذ
( .)P=0.11توویٗ دٌ ٚووز٘ ٜٚیووش تزلعوواط خووٛػخووٛردٌی در ٌزلفووی
لختلف ٔؼٙادلر آٔاری ٚخٛد ٘ذلؽت )( (P=0.11خذ.)2 َٚ

جذيل  .۷مقبیسٍ اطالعبت ببلیىی در دي گزيٌ
ٔتییزٞا

ٌزٜٚ
وٙتزَ

ٔذلخّٝ

٘تایح آٔاری

٘ٛع ؽىغتٍی
تاس

)15 (50

تغتٝ

)15 (50

)15 (50

1.0

)15 (50

ؽىُ ؽىغتٍی
لعپیزلَ

)12 (40

)5 (16.6

لتّیه

)6 (13.3

)11 (36.6

تزل٘غٛرط

)5 (16.6

)7 (23.3

)7 (23.3

)7 (23.3

تزویثی

0.18

رٚػ فیىغاعیٖٛ
پلن

)13 (43.3

)21 (69

٘یُ

)7 (23.3

)3 (10.3

فیىغاتٛر خارخی

)4 (13.3

)3 (10.3

پلن -فیىغاتٛر خارخی

)6 (20

)3 (10.3

0.26

رلدیٌٛزلفی
ی٘ٛیٖٛ

)16 (61.5

)19 (63.3

ػذْی٘ٛیٖٛ

)10 (38.5

)11 (36.6

0.11

تیٕاریٞای خاؿ
دلرد

)6(19.2

)0(0

٘ذلرد

)24(80.8

)30(100

0.27

ٔصزف دخا٘یات
تّٝ

)17(58.7

)24(80

خیز

)13(41.3

)6(20

0/11

بحث و نتیجهگیری
ؽىُ ؽىغتٍی ( )P = 0.18رٚػ فیىغاعی٘ )P = 0.26( ٖٛتیدٝ
رلدیٌٛزلفی ( )P = 0.11لس ٘ظز آٔاری تیٗ دٌ ٚز ٜٚلخوتلف ٘ذلؽوتٝ
لعووت .تزخووی ٔطاِؼووات ٘ؾوواٖ دلد٘ووذ ووو PTH ٝدر تٟثووٛد ٚضووؼیت
ؽىغتٍی تأثیز تٝعشلیی دلرد وو ٝلیوٗ یافتو ٝتوا ٘توایح ٔطاِؼوِ ٝوٚ 1ٛ

در لیٗ ٔطاِؼ ٝتأثیزلت توزیپارلتیوذ در تٟثوٛد ؽىغوتٍیٞوا توأخیز
ی٘ٛی٘ ٚ ٖٛاٖی٘ٛی ٖٛدر ل٘غاٖ تزرعی ؽذ .در لرسیاتی لخیز ٔؾاٞذ ٜؽذ
ؤ ٝیاٍ٘یٗ  ٚل٘حزلف ٔؼیار عوٗ در ٌوزٔ ٜٚذلخّو ٚ 37.7±16.9 ٝدر
ٌز ٜٚوٙتزَ  39.1±13.8عاَ تٛد ) .(P=0.73لس ٘ظز خٙغیت در ٞوز
دٌ ٚز٘ 24 ٜٚفز ٔذوز ٘ 6 ٚفز ٔؤ٘ث تٛد٘ذ )ٕٞ .(P=1.0چٙویٗ ٘وٛع
ؽىغتٍی ()P = 1.0
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ٕٞىارلٖ تطاتك دلرد ( )14لٔا در ٔطاِؼ ٝؽیٕٞ ٚ 1ىارلٖ چٙیٗ ٘تایدی
ٔؾاٞذ٘ ٜؾذ ( )15و ٝلیٗ تفاٚت ٕٔىٗ لعت ت ٝدِیوُ ؽىغوتٍیٞوای
ٔتفاٚتی تاؽذ وو ٝدر دٔ ٚطاِؼو ٝلرسیواتی ؽوذ ٜلعوت .آعوپٙثزيٚ 2
ٕٞىووارلٖ تووأثیز دلرٕ٘ٚووا رل در ٔمایغوو ٝتووا تووزیپارلتیووذ (40 ٚ 20
ٔیىزٌٚزْ رٚسل٘ٔ 2/ٝا )ٜدر ؽىغتٍی دیغتاَ رلدیٛط در خٙظ ٔؤ٘ث
تزرعی وزد٘ذ .لیٗ تیٕارلٖ ٍٕٞی تویٗ  45توا  85عواَ تٛد٘وذ .آٟ٘وا
ٔؾاٞذ ٜوزد٘ذ و ٝسٔاٖ ٔتٛعط تا لِٚیٗ ؽٛلٞذ رلدیوٌٛزلفی تٟثوٛدی
در ٌز ٜٚدلرٕ٘ٚا ٞ 1/9فت ٝدر ٔمایغ ٝتا ٌزٜٞٚای تحت درٔواٖ توا 20
ٔیىزٌٚزْ ٔ 40 ٚیىزٌٚزْ تزلیپارلتیذ تٝتزتیة ٞ 8/8 ٚ 4/7فتو ٝتوٛدٜ
لعت و ٝلس ٘ظز آٔاری تیٗ دٌ ٚز ٜٚلخوتلف ٔؼٙوادلر آٔواری ٘ذلؽوتٝ
لعت ))16( (P=0.15؛ تٙاتزلیٗ لیٗ ٘تایح تا لرسیاتی لخیوز ٔؾوات ٝتوٛدٜ
لعت .در ٔطاِؼ ٝدیٍوزی پیچوُٕٞ ٚ 3ىوارلٖ توأثیز  PTH 1-84در
تٟثٛد ؽىغتٍی ٍِٗ در خٙظ ٔؤ٘ث  ٚیا غ ٝرل لرسیواتی وزد٘وذ .آٟ٘وا
 60تیٕار رل در دٌ ٚز ٜٚلزلر دلد٘ذٌ :ز ٜٚوٙتوزَ 100( PTH 1-84 ٚ
ٔیىزٌٚزْ) و ٝظزف د ٚرٚس پظ لس تغتزی ؽذٖ در تیٕارعوتاٖ توا 3
ٔا ٜلعتفاد ٜؽذ ٜلعت ٕٝٞ .لفزلد لس ٔىُٕٞای وّغویٓ ٚ ٚیتوأیٗ D
لعتفاد ٜوزد٘ذ .آٟ٘ا ٔؾاٞذ ٜوزد٘ذ و ٝسٔاٖ ٔتٛعوط لس ؽىغوتٍی توا
لِٚیٗ ػلٔت خٛػخٛردٌی (تأییذ ؽذ ٜتا  CTلعوىٗ) ٞ 7-8فتو ٝدر
ٌز ٜٚدرٔا٘ی در ٔمایغ ٝتوا ٞ 6-12فتو ٝدر ٌوز ٜٚؽواٞذ توٛد ٜلعوت
ٕٞچٙیٗ آٖٞا ٔؾاٞذ ٜوزد٘ذ و ٝدر ٘مط ٝدرٔا٘ی لِٚیوٞ 8( ٝفتوٞٝوا
پظ لس ؽزٚع ٔطاِؼ )ٝتٕاْ ؽىغتٍیٞا در ٌز ٜٚدرٔا٘ی ( 100درصذ)
 ٚچٟار ؽىغتٍی در ٌز ٜٚوٙتزَ ( 9/1درصذ) تٟثٛد یافت ٝتٛد٘ذ .آٖٞا
ٕٞچٙیٗ تٟثٛد چؾٍٕیز در ػّٕىزد (لرسیاتی ؽذ ٜتٛعط ٕ٘وز)VAS ٜ
در ٌزٔ ٜٚذلخّ 7/6( ٝدر ؽزٚع ٔطاِؼ ٝت 3/2 ٝدر ٞفت )8 ٝدر ٔمایغوٝ
تا ٌز ٜٚؽاٞذ ( 7/7در لتتذل ت 6/5 ٝدر ٞفتٔ )8 ٝؾاٞذ ٚ ٜتیاٖ وزد٘وذ
و ٝلس ٘ظز آٔاری تٟثٛد لاتُتٛخٟی در ٔؼای ٝٙتٛٔٝلغ در ٌزٔ ٜٚذلخّٝ
ٔؾاٞذ ٜؽذ ( )17تا لیٗ حاَ لیٗ ٘تایح توا یافتوٞٝوای ٔطاِؼو ٝلخیوز
ٔتفاٚت تٛد ٜلعت و ٝلیٗ ٔیتٛل٘ذ ت ٝدِیُ ٌزٞ ٜٚذف ٔتفواٚت در دٚ
ٔطاِؼ ٝتاؽذ.
در ٔطاِؼات ل٘داْ ؽذ ٜدر سٔیٙو ٝتوأخیز ی٘ٛیو ٖٛتٛواتوا ٕٞ ٚىوارلٖ
ٛٔ 145رد ؽىغتٍی عت ٖٛفمزلت رل تحوت درٔواٖ توا ٔ 20یىزٌٚوزْ
تزیپارلتیذ تا ٔ 3ا ٜرٚسل٘ ٝلزلر دلد٘ذ ٔ ٚؾاٞذ ٜوزد٘ذ وو 50 ٝدرصوذ
تیٕارلٖ تأخیز در ی٘ٛی 88 ٚ ٖٛدرصذ ٘اٖی٘ٛی ٖٛتٛدٜل٘ذ .لیٗ تیٕارلٖ
ٔغٗ یا دلرلی تیٕاریٞای ٔذیىاَ لاتُتٛخ ٝتٛد٘ذ .صزف٘ظز لس ٔحوُ
ؽىغتٍی ٛٔ 141رد در ٞ 12فت ٝلس ؽزٚع توزیپارلتیوذ رفوغ درد در
ٔحُ ؽىغوتٍی رل ٔؾواٞذ ٜووزد ٜل٘وذ  ٚؽىغوتٍی در  93درصوذ لس
تیٕارلٖ خٛػ خٛرد ٜلعت ( .)18ػل ٜٚتز لیٗ ٔٛلردی لس ی٘ٛی ٖٛطثیؼی
ؽىغتٍی در تیٕارلٖ ٔغٗ ٔثتل تو ٝپوٛوی لعوتخٛلٖ پوظ لس ؽوزٚع
درٔاٖ تا تزیپارٚتیذ ٔؾاٞذ ٜؽذ ٜلعت ()19؛ تٙاتز لیٗ ٘تایح ٔؾواٞذٜ

ؽذ و ٝلغّة لرسیاتیٞای تزرعی ؽوذ ٜتوا یافتوٞٝوای لخیوز در ٔوٛرد
ٔصزف تزیپارٚتیذ در تیٕارلٖ تا ؽىغتٍی در لعتخٛلٖٞای ٔختّو،
ٔؾات ٝتٛد٘ذ و٘ ٝؾواٍ٘ز لٕٞیوت رٚیىزدٞوای درٔوا٘ی خذیوذ در لیوٗ
تیٕارلٖ ٔیتاؽذ.
تزیپارلتیذ تخؾی فؼواَ لس ِٔٛىوٛٞ َٛرٔو ٖٛپارلتیز ٚیوذ رل تؾوىیُ
ٔیدٞذ  ٚدلرٚی ٔٛردتأییذ عاسٔاٖ غذل  ٚدلر ٚلیاالت ٔتحوذ ٜلٔزیىوا
)(FDAتزلی درٔاٖ لعتئٛپزٚس ٔیتاؽذ .تا لیٗ حاَ در ٔطاِؼ ٝلخیوز
تدٛیش لیٗ ٛٞرٔ ٖٛدر ٔذت ٔ 3ا ٜدر لرسیواتی تواِیٙی  ٚپوارلوّیٙیىی
تیٕارلٖ ٞیچ تأثیز ٔثثتی تز تٟثٛد ٚضؼیت ؽىغتٍی ٘ذلؽت.

تضاد منافع
ٞیچ تضاد ٔٙافؼی تزلی ٘ٛیغٙذٌاٖ ٚخٛد ٘ذلؽت ٝلعت.
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