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نیا (زا هسئای نز 138 یور رب یزکرم دنچ ( ینیلا ب ییامزآراک ) هلخادم هعلا طم کی ردقبلا
و46 دندرک تفایرد پموزوند ودات3سلا تدم هب هیلوا هعلا طم رد رفن 92 رفن 138
هد ات فرصم رثا ( دنداد فرصم همادا سلا هد 5ات تدم extensionهب هعلا طم رد رفن

bonehistology,remodeling,andmatrix یاه یوژیگ Denosumabرب سلا
رد صخاش نیا رد رییغت دنیامن صخشم ات تسا هدش یسررب mineralization
سلا هد وات جنپ سلا، هس ودات هک یدارفا رد هدش دای یاه صخاش تارییغت هک یدارفا

تفایرد سلا هس 2ات تدم ارهب امنوراد هک یهورگ هب تبسن دندرک فرصم ار وراد نیا
زا مه اب زین دنا هدرک فرصم زین فلتخم یاه تدم هب هک ییاه هورگ زین و دندوب هدرک

دنا. هدش هسیاقم مه اهاب صخاش نیا رظن
اه هتفای شخب ریز تاحیضوت

تدم هب پموزوند فرصم ، امنوراد هورگ راهچ رد هدش شرازگ یاهریغتم کی لودج رد -1

فرصم سلا هد هکات یرفن 22 یهورگ و ات5سلا هدننک فرصم هورگ سلا، هس ودات

دنا هدش شرازگ دصرد و دادعت اب اهنآ دروم رد یفیک یاهریغتم دندوب هداد همادا ار

رد دص و لماک اهورگ همه Normallamellarboneرد دصرد و دادعت ثملا یارب

. تسا رفص اه هورگ همه Marrowfibrosisرد دصرد و دادعت ای تسا دص

یارب و دهد یم ناشن فلتخم یحاون fluorochromeار عون ره دصرد 1 رادومن رد -2

دصرد پموزوند فرصم تدم لوط شیازفا اب دوش یم هظح trabecularمال هیحان

دوجو تیعضو نیا cortical دروم رد اما تسا هدرک ادیپ شیازفا fluorochrome

دوش. یم هدید یشیازفا دنور نیا مه هدش دای یحاون رد هتفر همه یور اما درادن

راهچ زاBonehistomorphometryرد لصاح یاهرتماراپ عاونا دصرد 2 رادومن رد -3

A شخب cancellousboneرد ثملا یارب تسا هدش هداد ناشن هسیاقم دروم هورگ

ای تسا رتشیب امنوراد هورگ هب تبسن یراد ینعم روطب دوش یم هظح مال رادومن

هدننک فرصم سلا هد تدم هب هک یهورگ Cancellouswallthicknessرد صخاش

عالتم اهرادومن نبا .رد تسا رت نییاپ هورگ هس ره زا ینعم روطب دندوب پموزوند

توافت † وعالتم تسا هدش راد ینعم هک تسا امنوراد اب رگید اه هورگ هسیاقم هراتس

راد ینعم هک تسا 3/2سلا تدم هب پموزوند هدننک فرصم هورگ اب رگید یاه هورگ

اب سلا هد تدم هب هدننک فرصم هورگ توافت شجنس زا یکاح § وعالتم تسا هدش

یاهریغتم هسیاقم . تسا هدش راد ینعم هک تسا 5سلا تدم هب هدننک فرصم هورگ

نومزآ اب دنتشادن لا مرن عیزوت هکنیا هب هجوت اب هعلا طم نیا رد اه هورگ نیب یددع

هکارچ تسا یتسردان راک هک تسا هدش ماجنا ود هب ود نوسکاکلیو یاه هبتر عومجم

لا-و کسورک نومزآ زا دیاب هورگ دنچ نیب لا مرن ریغ یددع یاهریغتم هسیاقم یارب

صخشم یارب دیاب دش راد ینعم اه هورگ یلک توافت هکنیازا دعب و دوش هدافتسا سیلا



نم- ای نوسکاکلیو یاه هبتر عومجم نومزآ زا مه اهاب هورگ یود هب ود توافت ندرک

المز بذاک راد ینعم جیاتن زا یریگولج یارب هسیاقم نیا ورد دوش هدافتسا ینتیو

یاهتنا ) تسا هدشن ماجنا مه راک نیا هنافساتم هک دوش لیدعت کی عون یاطخ حطس

.( دییامن هظح ارمال کی عون یاطخ لیدعت مدع دروم رد یرامآ لیلحت شخب

اب هورگ راهچ نیب اهرادومن رد هدش صخشم یددع یاهریغتم هنایم زین 4 رادومن رد -4

ریغ زین یناوختسا صخاش یاهریغتم نیا عیزوت ) تسا هدش هسیاقم نوسکاکلیو نومزآ

(BOXPLOT) یا هبعج رادومن زا اهریغتم نیا عیزوت شیامن یارب .( تسا لا مرن

دهد یم ناشن BMD دروم رد ثملا یارب هدش دای نومزآ هجیتن و تسا هدرک هدافتسا

دندرک فرصم پموزوند سلا هد 5ات تدم هب هک ییاه هورگ رد صخاش نیا هنایم هک

ندوب ایباالرت توافت یراد ینعم زا یکاح نومزآ هجیتن و تسا باالرت رگید هورگ ود زا

فرصم هورگ زین و امنوراد هورگ هب تبسن هدش دای هورگ ود زا کی ره رد صخاش نیا

روطب 3/2سلا تدم هب هدننک فرصم هورگ یتح و تسا 3/2سلا تدم هب هدننک

نیمه هب زین اهریغتم هیقب . دراد امنوراد هورگ هب تبسن BMDباالیرت حطس یراد ینعم

. ذنتسه ریسفت لباق تروص

دصرد 50 لقادح هک ییاج ) تسا هنایم هبعج لخاد طخ یا: هبعج رادومن دروم رد حیضوت

هبعج یادتبا .( تسا هنایم ) ددع نآ زا رتمک اهنآ BMD حطس ثملا یارب یسررب دروم دارفا

یاهتنا )و دنراد نآ زا رتمک BMD ثملا یارب دارفا دصرد 25 لقادح هک یددع ) لوا کراچ

)و دنتسه نآ زا رتمک BMD یاراد دارفا دصرد 75 لقادح هک یددع Q3) موس کراچ هبعج

یاه هتسد زا جراخ هک یطاقن دوب. دهاوخ یکراچ نایم هنماد باسح نیا اب هبعج لوط

دارفا هیقب هب تبسن ناشریداقم هک دنتسه یدارفا ای هداتفا رود طاقن دنتفرگ رارق رادومن

.( تسا رتکچوک (ای رتگرزب رایسب
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