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.  كه استاندارد طاليي تشخيص آن است، همه جا در دسترس نيـست DXAروش  و  استئوپروز در بيماران دياليزي شايع است:مقدمه
 اطالعـات  در حـال حاضـر  تان، روشي غيرتهاجمي، ارزان و قابل حمل براي بررسي پوكي اسـتخوان اسـت كـه    سونوگرافي كمي انگش 

اين مطالعه براي بررسي همين مطلب در بيماران .  در بيماران دياليز خوني وجود داردDXAاندكي درباره همخواني نتايج آن با روش      
  .دياليز خوني طراحي شد

العه، بيماران مبتال به نارسايي كليه تحت دياليز خوني بودند كه در بخش سنجش تراكم استخوان مركـز  افراد مورد مط :هاروشمواد و   
 در نـواحي كمـر و       تراكم توده اسـتخوان    .مورد بررسي قرار گرفتند   دانشگاه علوم پزشكي تهران     ريز و متابوليسم      تحقيقات غدد درون  

در ناحيـه انگـشتان بـه      وGE-Lunar (DPX-MD, USA)دسـتگاه  از فاده  و بـا اسـت  DXAبه روش ) گردن و منطقه عمومي ران(لگن 
متغيــر انــدازه گيــري شــونده در . صــورت گرفــت )DBM-Sonic 1200 )Italyروش ســونوگرافي كمــي بــا اســتفاده از يــك دســتگاه 

 بـود و جهـت   SPSS) 10(نرم افزار مـورد اسـتفاده   .  بودAmplitude-dependent Speed of  Sound (Ad-SOS)سونوگرافي انگشتان 
  . در نظر گرفته شد05/0داري كمتر از   سطح معني. رسم شدROCسنجش حساسيت و ويژگي روش سونوگرافي انگشت، منحني 

 ماه تحـت    45/49±62/45 سال كه بطور متوسط      33/51 ±20/15 بيمار دياليز خوني با متوسط سني        64در اين مطالعه مقطعي،      : نتايج
در % 25(بيمـاران، اسـتئوپروز يافـت شـد         % 3/31 ، در  DXAبـا اسـتفاده از روش       . ند مورد مطالعه قرار گرفتند    دياليز خوني قرار داشت   

بيمــاران % 1/28 انگــشتان در QUSبــا اســتفاده از روش ). در ناحيــه كمــر% 9/7در ناحيــه عمــومي ران و % 8/18ناحيــه گــردن ران، 
 در انگشتان براي تشخيص پوكي استخوان درناحيه  ≥ T-Score-5/2سيتحسا ROCبا استفاده از منحني . استئوپروز مشاهده گرديد

% 75الـذكر بـه ترتيـب         ويژگي آن براي اين تشخيص در نواحي فـوق        و  % 80 و% 50 ،%5/37گردن و عمومي ران وناحيه كمر به ترتيب         
  P-value(  ،701/0 =022/0( 692/0ناحيـه كمـر بـه ترتيـب          سطح زير منحنـي بـراي نـواحي گـردن و عمـومي ران و               .بود% 76و% 77و
)031/0=P-value( 809/0 و )023/0 =P-value (بود.  

تواند در غربالگري بيماران دياليز خوني براي پـوكي اسـتخوان روش مناسـبي                رسد سونوگرافي انگشتان، مي     به نظر مي  : گيري  نتيجه
تأييـد نهـايي تـشخيص بايـد مـورد سـنجش تـراكم        افرادي كه با اين روش احتمال پوكي استخوان در آنها مطـرح شـود، بـراي               . باشد

  . قرار گيرندDXAاستخوان به روش 
  

  .دياليز خونيو ، DXA ،DXLتراكم معدني استخوان،  پوكي استخوان،: گل واژگان
ر طبقه پنجم، بيمارستان دكتـر شـريعتي، خيابـان كـارگ          ،  و متابوليسم ، مركز تحقيقات غدد درون ريز       محمد پژوهي دكتر  :  مكاتبه آدرس

  .شمالي، تهران، ايران
 emrc@sina.tums.ac.ir: پست الكترونيك
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