


اصول برخورد با بیماران 
ا بیس استئوپروتیک تحت درمان ب

فسفونات







بادرمانعنوانبهفسفوناتبیسداروهایامروزه

نایدر.استمطرحاستئوپروزیسدرباالعوارض

تمالحظاوعوارضواستئوپروزیسپروسهمبحث

.شودمیبحثفسفوناتبیسداروهای



 در . سال است45استئوپروز بیماری بزرگساالن باالی

اما به طور شدیدتر در زنان.هر دو جنس یافت می شود 

علت آن نیز. و در دوران بعد از یائسگی شایع است

در اثرات کاهش استروژن در تمایز سلول های بنیادی و

ستی می البنتیجه تمایز ادیپوسیتی به جای تمایز استئو

.باشد



زنیمردانکهباشیمداشتهبخاطرنیستبد

نانزاندازهبهنهاماکنند،میتولیداستروژن

ازایمالحظهقابلکاهشسنافزایشباکه

.کنندتجربهرااستروژن



استخوانمغزاستئوپروز،درfibrofattyجایگزین

خواناستنتیجهدر.شودمیترابکوالرمتراکماستخوان

ضخامتازشده،تخلخلدچارایپیشروندهطوربه

بینازهاآنبینارتباطاتوکاستهترابکولهایدسته

.رودمی



تحکام از اثرات کلینیکی آن می توان به از بین رفتن اس

فشاری استخوان، کاهش طول قد بدن در نتیجه ی 

ی فشردگی مهره ها و ریسک شکستگی های خودبه خود

این نوع . و یا متاثر از تروماهای کوچک اشاره کرد 

رمیم شکستگی ها ترمیم های کندی دارند و یا هیچ گاه ت

.شوندنمی



در بسیاری از موارد به عنوان کاهشاستئوپروزیس

.جرم نسج آلی و معدنی استخوان خوانده می شود

ه البته این تعریف در تمامی موارد صدق نمی کند، ب

و عنوان مثال در مواردی  به دنبال شکستگی استخوان

.دثابت سازی نیز کاهش جرم استخوانی مشاهده می شو

تخوان بنابراین سازمان بهداشت جهانی کاهش دانسیته اس

کمتر از میانگین (SD)انحراف معیار2/5به میزان 

نرمال آن در جمعیت جوان را به عنوان تعریف 

.استئوپروزیس ذکر نموده است



ستئوپروز و ااستئوپنیراه برای تشخیص پرکاربردترین

است که محصول آن با شاخص تراکم DEXAاسکن 

مشخص می T.SCOREو یا (BMD)استخوان 

.شود

سازمان جهانی بهداشتWHO و تقریبا تمامی

را به آزمایشات کلینیکی جامع، این شاخص اندازه گیری

عنوان واحد استاندارد برای تعیین کارآمدی بیس 

.فسفونات ها و یا سایر درمان ها تعیین کرده اند



یکلینیکمطالعاتدرهمچنیناستخوان،تراکممیزان

تخواناسشکستگیریسکبررسیبرایاپیدمیولوژیک

بهزاستئوپروواستئوپنیتشخیصیاوهامهرهولگن

.رودمیکار

دهنامیاستخوانتراکمحداکثرکهاستانداردشاخص

انمیزاساسبرواستوابستهجنسونژادبهشودمی

تعیینسال22-+2جوانخانمیکدراستخوانتراکم

.شودمی



میزان شاخص تراکم استخوان در زنان به علت کاهش

ری رو استروژن در دوران بعد از یائسگی با شیب تند ت

.به کاهش می باشد

ان کاهش تشخیص استئوپنی یا استئوپروز براساس میز

BMDاز مقدار ماکزیمم آن است.



سازمان جهانی بهداشتWHO استخوان نرمال را

در نظر -1بیشتر از  T.SCOREاستخوانی با 

.میگیرد

T.SCORE وجود شاخص -2/5و -1بین

شاخص وجود استئوپروز -2/5استئوپنی و کمتر از 

.  است



رفته کاستی های این تعاریف و شاخص ها نباید نادیده گ

نمیتواند شکستگی ها را T.SCOREشود اول اینکه 

نی و استئو پیش بینی کند و یا آنها را با پیشرفت استئوپ

پروز ارتباط دهد 

ه ندارد و دوم اینکه استئوپنی به یک بیماری حقیقی اشار

نه بیس فسفونات ها و نه هیچ  داروی دیگری برای 

تایید نشده استFDAدرمان آن از طرف 



در بین دستگاه ها و عمل کننده ها DEXA Scanدقت 

حت این دستگاه به دلیل اینکه ممکن است ت.متفاوت است

باشد، استئوپنیطراحی کارخانه های سازنده داروهای 

.خیلی معتبر نیست



محدودیت های مطرح شده بیانگر عدم کفایتBMD به

است و عنوان یک مقایس حقیقی اندازه گیری استئوپروز

.برای درمان بیماران به تنهایی قابل اعتماد نیست

دازه سنجش تراکم استخوان فقط توده ی استخوان را ان

گیری می کند اما ارتباط ترابکول های استخوانی و

تیجه میزان مقاومت استخوان  در مقابل شکستگی ها که ن

.االستیسیتی استخوان است را بیان نمی کند



  همه ی مطالب ذکر شده بیان گر این است که شاخص

BMDابرازی نه چندان کامل و دقیق برای تشخیص

استئوپروز و استئوپنی است 

 ، با وجود این کاستی هاT.Score به عنوان ابزاری

ئوپروز برای تصمیم گیری بهتر در کنترل بالینی است

همراه با اطالع از تاریخچه پزشکی، دارویی ،سن و 

.جنس است



لسیم نیست پاتوفیزیولوژی اولیه استئوپروز، متابولیسم ک

ست شاید به همین دلیل ا. بلکه بازسازی استخوان است

که مطالعات کنترل شده حاکی از محدود بودن اثرات 

مثبت و طوالنی مدت رژیم غذایی بر کلسیم برای 

و پیشگیری از (BMD)افزایش تراکم معدنی استخوان 

.عوارض آن بودند



ناستخواطبیعیبازسازیدرهااستئوکالستنقش

هایناتفسفوبیسسمیودرمانینقشاینکهبهتوجهبا

هاتاستئوکالسرویبرتاثیرشانازخوراکیووریدی

درهاسلولایننقشدانستنگیرند،میمنشاء

نظربهضروریاستخوانRemodelingوبازسازی

نیخوسازپیشهایسلولازهااستئوکالست.رسدمی

سلولازخودکهیابندمیتکاملاستخوانمغزدر

به.رندگیمیمنشاءنیافتهتمایزمزانشیمالبنیادیهای

رااستخوانمغزجاری،ایهستهتکهایسلولعنوان

هایلسلوبهتمایزیفاکتورهایبهپاسخدرکردهترک

.شوندمیتبدیلژانتایهستهچند



در ها در چرخه طبیعی بازسازی استخواناستئوکالست

ده ی و گیرنده فعال کننپاراتیروئیدپاسخ به هورمون 

ا فاکتور هسته ای، تخریب استخوان را آغاز کرده و ب

در سطح استخوان و ترشحمضرسساخت حاشیه های  

در الکونای محصور شده  ph=1با هیدروکلریکاسید 

.این روند پیگیری می شودHowshipای به نام  



یزه این اسید قوی ماتریکس معدنی استخوان را دمینرال

کرده و زمینه ی تخریب اجزای ارگانیک ماتریکس 

.  استخوانی را با آنزیم کالژناز فراهم می کند

آزادسازی پروتئین استخوان سازBMP فاکتور رشد ،

(IG1,IG2)2و 1شبه انسولین 

تحریک سلول های بنیادی و تمایز به استۀوبالست



 توئیداستازه تمایز یافته، استئوبالستاین سلول های

وند، ترشح می کنند و بعد به وسیله ی آن محاصره می ش

ها بالغ استئوسیتها به استئوبالستبا گذشت زمان این 

ل را به داخاستئوییدکردن مینرالیزهتبدیل شده و 

.استخوان بالغ بر عهده می گیرند



استئوپروزدرماندرهافسفوناتبیس

مدهعطوربهکهباشندمیداروهاییهافسفوناتبیس

این.روندمیبکاراستخوانتحلیلازجلوگیریدر

باندبابهزیادیتمایلکربنوفسفرداشتنباداروها

مراهمینودارنداستخواندرموجودآپانیتهیدروکسی

.شدخواهداستخوانتحلیلازجلوگیریموجب



تقسیمتزریقی وخوراکیدسته 2ها به فسفوناتبیس

روناتپامیدبیس فسفونات های  وریدی نظیر . می شوند 

(Aredia ) و زوالندرونات(Zometa ) توسط

عال با هدف کنترل استئولیز فFDAسازمان غذا و دارو

یس در سرطان های بدخیم مورد تایید قرار گرفته اند و ب

و ( Didronel)اتیدروناتفسفونات های خوراکی مانند 

داروهای انتخابی برای درمان ( Skelid)تولیدرونات

.بیماری پاژت فعال استخوانی هستند















ایباندرونات(Boniva)الندرونات ،(Fosamax) ،

برای درمان FDAتوسط ( Actonel)رزیدرونات

استئوپروز تایید شده اند اما به طور معمول و به 

برای درمان استئوپنی نیز OFF-LABELصورت 

.تجویز می شوند

 همچنین مصرفAredia off-label برای کودکان با

، دیسالزیشدید، فیبروز ایمپرفکتایاستئوژنز

اشی از و استئوپروز نگوچراستئوپروز جوانان، بیماری 

.مصرف استروئید گزارش شده است



 عالوه بر این بسیاری از انکولوژیست هاAredia یا

Zometa را به عنوان داروهای پیشگیری کننده یا

درمانی در بعضی از متاستازهای مشکوک استخوان 

.تجویز می کنند

 بیس فسفونات های خوراکی در گذشته بصورتOFF-

Labelز با هدف جلوگیری از تحلیل استخوان ناشی ا

بیماری های پریودنتال در زنان ، در دوره بعد از 

ارض در حالی که با شناخت عو. یائسگی استفاده می شد

کینفاستئونکروزجانبی نادر اما جدی این داروها یعنی 

.این اندیکاسیون ادامه پیدا نکرد



 در حال حاضر مقدار دوز، تکرار و طول مدت

حت مصرف بیس فسفونات ها برای درمان استئوپروز ت

بررسی است و به نظر می رسد بیس فسفونات های

.خوراکی هیچ نقشی در درمان استئوپنی ندارد



 بیسبیمار که به دنبال مصرف 74مارکس و همکاران

شده فکاکسپوزخوراکی دارای استخوان فسفونات

نفر آنها در اثر مصرف 71. بودند را گزارش کردند

Fosamax نفر با 3وActonel  و بهBRONJ

مبتال شده بودند، اما هیچ فردی سابقه ی مصرف 

Bonivaاین مطالعات همچنین منطق . را نداشته است

وز زیر ها را در درمان استئوپرفسفوناتبیساستفاده از 

.سوال می برند



 اس های خوراکی بر اسفسفوناتبیسبه دلیل این که

BMDتوانایی شان برای تثبیت و یا بهبود شاخص

اندازه گیری می شوند تاثیرات محدودی دارند 

وان به خاطر داشته باشید که بیس فسفونات ها استخ

وان جدید ایجاد نمی کنند و برعکس آن مانع ساخت استخ

مکانیزم عمل آنها حفاظت و . جدید نیز می شوند

زایش استحکام بخشیدن به استخوان موجود به وسیله اف

BMDآن و در نتیجه بهبود شاخص مینرالیزاسیون

.است



یبیس فسفونات های وریدی و متاستاز های استخوان

 ،با وجود اثرات تخریبی فراوان سلول های سرطانی

ذیر جذب و تخریب استخوان به تنهایی برای آنها انجام پ

برای دستیابی به این هدف ، سلول های. نخواهد بود 

.سرطانی استئوکالست ها را به خدمت میگیرند

د مطالعات نشان داده اند که سلولهای سرطانی می توانن

خوان سلول های پیش ساز استئوکالست ها را از مغز است

به خدمت گرفته و یا آنها را برای جذب استخوان 

.تحریک کنند



 درهر دو صورت در مرحله ی بعد سلول های سرطانی

در این . در استخوان جذب شده، تکثیر می شوند

له ی مکانیزم، استئوکالست ها متوجه فعال شدن به وسی

ین  ا. پروسه پاتولوژیک و یا فیزیولوژیک نخواهد شد

رطانی  ها به وسیله ی سلولهای سسایتوکاینترشح مداوم 

مستقر در استخوان، باعث جذب مقدار قابل مالحظه ای

هد استخوان و رشد بیشتر سلولهای سرطانی در آن خوا

.شد



 این جذب استخوانی القا شده به وسیله ی
سرطان تمامی تالش ها را برای ساخت 

بنابراین حجم . استخوان جدید از بین می برد
مار تومور افزایش یافته و در نهایت باعث مرگ بی

و یا از بین رفتن یکپارچگی استخوان، درد های
.  شدید استخوانی و شکستگی ها خواهد شد

 سلول های سرطانی همچنین می توانند
ان مکانیزم سیستماتیکی را برای جذب استخو
ار به وسیله ی ترشح هورمون پاراتیروئید به ک

ا رپارانئوپالستیکو در نهایت سندرم . گیرند
.باعث شوند



 ر داستئوکالستاستراتژی ای که برای مهار
پاسخ به پیام های سلول های سرطانی 

.  تنظیم شده است ، بسیار دقیق است
جمعیت Zometaو Arediaاساسا 

ها را کاهش داده تا تعداد استئوکالست
کمتری برای پاسخ به سیگنال های سلول

پس . های سرطانی در دسترس باشند
هنگامی که حفره های جذبی تشکیل 

نشوند، رشد سرطان به طور موثری محدود 
.خواهد شد



تدابیر جراحی

 همانند همه بیماران، اخذ شرح حال کامل، اولین اقدام

بیسدر صورتی که بیمار سابقه مصرف .می باشد

ماری تزریقی داشته باشد، علت مصرف و بیفسفونات

زمینه ای در این حالت مهمترین عامل تعیین کننده 

قه در صورتی که بیمار ساب. وضعیت درمان خواهد بود

شیدن یا کانسر داشته باشد، کمیلومامولتیپلبیماری 

و دندان یا درمان جراحی منوط به رفع شرایط حاد بیمار

.پایدار شدن وضعیت بیمار خواهد بود



 ها اتفسفونبیسخوارکیدر بیماران با سابقه مصرف

زمان مصرف مهم ... واستومود، فوزاماکسهمانند 

در صورتی که بیمار سه سال دوز هفتگی. خواهد بود

سال دوز هفتگی بیش از 5میلی گرم و یا 70بیش از 

میلی گرم مصرف کرده باشد، امکان بروز 35

BRONJدر این صورت تاخیر . وجود خواهد داشت

ماه در کاهش این ریسک کمک 3درمان به صورت 

.کننده خواهد بود



 در بررسی ریسکBRONJ بررسی کلینیکی و

نرالیزه اسکلروز ج. رادیوگرافی بسیار ارزشمند می باشد

ضای در استخوان آلوئوالر و المینا دورا افزایش پهنای ف

استخوان لیگامان پریودنتال و لقی غیر وابسته به تحلیل

یس از شواهدی هستند که گویای مسمومیت استخوان با ب

.فسفونات ها می باشد



 نیز در تعیین ریسک البراتواریآزمایش های

.می توانند کمک کننده باشدBRONJبروز

CTXده از محصوالت تخریب استخوان بوده که در پدی

از . تخریب استخوان  میزان آن در خون باال می رود

د برای این فاکتور که در حالت ناشتا اندازه گیری می شو

استخوان و میزان Turn Overارزیابی سرعت 

فسفوناتبیسسرکوب بازسازی استخوان توسط 

.خوراکی استفاده می شود



 در میلی لیتر نرمال پیکوگرم150مقادیر باالتر از

در  حالی که کاهش این مقدار به . محسوب می شود

گرم در میلی لیتر نشان  دهنده پیکو100کمتر از 

.استBRONJافزایش ریسک 

 البراتواریارزیابی

CTXبرونژریسک بروز 

>150نرمال

126-149کم

100-125متوسط

<100زیاد



Staging

Stage 1

Characterized by 

exposed bone that 

is asymptomatic 

with no evidence of 

significant soft 

tissue infection



Staging

Stage 2

Exposed bone 

associated with 

pain, soft tissue 

and/or bone 

infection



Staging

Stage 3

Pathologic fracture

Exposed bone 

associated with soft 

tissue infection or pain 

that is not manageable 

with antibiotics due to 

the large volume of 

necrotic bone. 



Staging

Stage 3

Pathologic fracture

Exposed bone 

associated with soft 

tissue infection or pain 

that is not manageable 

with antibiotics due to 

the large volume of 

necrotic bone. 



A 40 yo female with a diagnosis of breast cancer 

and Zometa therapy (6 months) presents with pain, 

exposed and infected maxillary bone following 

extraction



پایان


