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فِشعت

همذهَ
عٌدؼ تشاکن اعتخْاى یب داًغیتْهتشی اعتخْاى
ًبم سّؽی اعت کَ ثب اعتفبدٍ اص آى هیتْاى عفتی
ّ عختی ّ دسخَ هحکن ثْدى اعتخْاى ُبی ثذى سا
تؼییي کشد .ثشای عٌدؼ تشاکن اعتخْاى ساٍ ُبی
هتفبّتی ّخْد داسد ّلی سایح تشیي سّػ آى اعتفبدٍ
اص سّػ DEXAاعت.
DEXAکَ هخفف ػجبست Dual Energy X-ray
Absorptiometryاعت سّؽی اعت کَ اص اؽؼَ
ایکظ ثشای عٌدؼ تشاکن اعتخْاى اعتفبدٍ هیکٌذ.
دس ایي سّػ اص دّ هٌجغ ،اؽؼَ ایکظ ثَ عوت
اعتخْاًی کَ لقذ عٌدؼ تشاکن آى سا داسًذ
فشعتبدٍ هیؾْد.

 همذاسی اص اؽؼَ تْعو اعتخْاى خزة ؽذٍ ّ
همذاسی اص آى اص اعتخْاى ػجْس کشدٍ ّ اص عوت
دیگش ثذى خبسج هیؾْد .همذاس ُش کذام اص ایي دّ
اؽؼَ ثؼذ اص خشّج اص ثذى تْعو یک گیشًذٍ اًذاصٍ
گیشی هیؾْد.
ُ شچَ تشاکن اعتخْاًی ثیؾتش ثبؽذ ( ثَ ایي
هؼٌی کَ خلل ّ فشج ّ فنبُبی خبی سیض داخل
اعتخْاى کوتش ثبؽٌذ) همذاس ثیؾتشی اص اؽؼَ
ایکظ سا خزة کشدٍ ّ اخبصٍ ػجْس اؽؼَ کوتشی سا
هیذُذ ّ همذاس اؽؼَ کوتشی ثَ گیشًذٍ هیشعذ.
 اؽؼَ دسیبفتی ثَ تْعو گیشًذٍ یب دتکتْس
Detectorثَ یک کبهپیْتش سفتَ ّ دس آًدب همیبط
همذاس اؽؼَ ثَ همیبط هیضاى تشاکن اعتخْاى
تجذیل هیؾْد .اعتفبدٍ اص دّ هٌجغ اؽؼَ ایکظ ثَ
هٌظْس دلیمتش کشدى اًذاصٍ گیشی اعت

هْاسد کبسثشد عٌدؼ تشاکن اعتخْاى
 افشاد هغتؼذ پْکی اعتخْاى:
• خبًوِب ثبالی عي  ّ ۶۵آلبیبى ثبالی عي ۷۰

• افشادی کَ داسُّبی کْستیکْاعتشّئیذی ،کْستْى یب پْک کٌٌذٍ
اعتخْاى هقشف هیکٌٌذ.
• ثشّص یبئغگی صّدسط (لجل  4۵عبل) یب آهٌْسٍ (لطغ پشیْد
ُبی لبػذگی لجل یبئغگی) ثَ هذت ثیؼ اص یک عبل
• ثیوبساى دچبس پشکبسی تیشّئیذ ّ ّخْد ثیوبسیِبی ُوشاٍ ثب پْکی
اعتخْاى هبًٌذ سّهبتیغن هفقلی یب علیبک
• افشاد ثبالی ۵۰عبل دسفْست ؽکغتگی لجلی ،ثیوبسی
آستشیت سّهبتْئیذ ّ یب ؽکغتگی هفقل ساى دس ّالذیي
• کن ثْدى ؽذیذ ّصى ثَ فْستی کَ BMIکوتش اص  19ثبؽذ.
• ثشّص ؽکغتگی ثؼذ اص یک مشثَ خفیف یب ایدبد لْص دس کوش ثَ
ػلت ؽکغتگیِبی هکشس هِشٍ

پْکی اعتخْاى ّ ػلل آى
پْکی اعتخْاى ٌُگبهی سخ هی دُذ کَ تشاکن اعتخْاى کبُؼ یبثذ
ّ اعتخْاى ؽشّع ثَ ًبصک ؽذى کٌذ.ایي ػبسمَ کَ اغلت ثب پیشی
هجیؼی ُوشاٍ اعت ثَ ایي ػلت سخ هی دُذ کَ یب اعتخْاى کبفی
تْلیذ ًوی ؽْد ّ یب اعتخْاى هْخْد ثیؼ اص حذ ػبدی ثْعیلَ ثذى
ثبص خزة هیؾْد .دسهبى پْکی اعتخْاى هؼوْال ثش پیؾگیشی اص
ؽکغتگی ُب ّ اص دعت سفتي ثیؾتش اعتخْاى ًّیض تغکیي ػالین
دسد ّ ًبساحتی هتوشکض اعت.

دسهبى پْکی اعتخْاى
 سایح تشیي دسهبى ُبی پْکی اعتخْاى ایٌِب ُغتٌذ:
 1• تدْیض دسهبى ُبی داسّیی ؽبهل ثبیفْعفًْیت ُب ّ کلغی
تًْیي
 2• هکول ُبی کلغین ّ ّیتبهیي D
ّ •3 سصػ هٌظن ؽبهل ّسصػ ُبی تحویل کٌٌذٍ ّصى همبّهتی ّ
تؼبدلی پیبدٍ سّی پب صدى ثش سّی دّچشخَ ُب ی ثبثت ّ عبیش
فؼبلیت ُبی کن مشثَ ثب حذالل خطش افتبدى ًیض تْفیَ هی ؽْد.
 4• سژین غزایی غٌی اص لجٌیبت هبًٌذ ؽیش هبعت ّ پٌیش کن چشثی
هبُی آصاد عبسدیي ّ پٌیش عْیب ّ عجضیدبت ثشگ داس عجض هبًٌذ
اعفٌبج ّ عجضی خْسدى.

دسهبى اعتئْ پشّص
 اعتئْپشّص یب پْکی اعتخْاى ثَ هؼٌبی کبُؼ تشاکن ّ اعتحکبم
تْدۀ اعتخْاًیغت کَ ثب ؽکٌٌذٍ ًوْدى اعتخْاًِب ،ثیوبساى سا دس
هؼشك احتوبل ثبالی ؽکغتگی اعتخْاًی کَ تظبُش افلی ایي
ثیوبسیغت ،لشاس هی دُذ .ػلل ایدبد اعتئْپشّص سا هیتْاى دس غبلت
عَ ػٌْاى افلی دعتَ ثٌذی ًوْد کَ ػجبستٌذ اص :
 -1 افضایؼ عي
 -2 یبئغگی
 -3 عبیش ػْاهل خطش صا

تشاکن عٌدی اعتخْاى
 آصهبیؼ تشاکن عٌدی اعتخْاى ثَ افشاد دس هؼشك خطش پْکی
اعتخْاى یب ؽکغتگی کوک هی کٌذ تب دسیبثٌذ چَ حذی اص لذست
ّ تشاکن اعتخْاًی ؽبى سا حفع کشدٍ اًذ .افشادی کَ لجال دچبس
ؽکغتگی یب پْکی اعتخْاى ؽذٍ اًذ یب عبثمَ خبًْادگی ایي
هؾکالت سا داسًذ هوکي اعت ًبهضد اًدبم تشاکن عٌدی اعتخْاى
ؽًْذ ثخقْؿ اگش عٌؾبى ثبالی  ۶۵عبل ثبؽذ.
 تشاکن عٌدی اعتخْاى ایي اهالػبت سادس اختیبس پضؽک لشاس هی
دُذ.
 1• تؼییي تشاکن اعتخْاى پیؼ اص سخ دادى ؽکغتگی.
 2• تبییذ تؾخیـ پْکی اعتخْاى پظ اص سخ دادى ؽکغتگی.
 3• پیؼ ثیٌی خطش ؽکغتگی ُبی آیٌذٍ.
 4• اسصیبثی تبثیشثخؾی دسهبى ُب ثشای خلْگیشی اص کبُؼ تشاکن
اعتخْاى.

 تشاکن عٌدی اعتخْاى خِت اًذاصٍگیشی هحتْیبت هؼذًی
اعتخْاى اعتفبدٍ هیؽْد ّ ایي اًذاصٍگیشی کبُؼ تْدٍ
اعتخْاًی سا ثخْثی ًؾبى هیدُذ .تشاکن عٌدی
اعتخْاى خِت تؾخیـ پْکی اعتخْاى ّ تؼییي سیغک
ؽکغتگی اعتخْاى ثغیبس هفیذ اعت .اغلت سّؽِبی
اًذاصٍگیشی هْاد هؼذًی اعتخْاى bone mineral density
)(BMDثغیبس عشیغ ّ ثذّى دسد هیثبؽذ .سّؽِبی دس
دعتشط BMDؽبهل  ّDEXAاعتفبدٍ اص CT-Scan ،x
عتْى فمشات ،هچ دعت ،ثبصّ ّ یب عبق پب ( Quantity CT
 ّ ،Osteo CT ،or (QCTیب Ultrasoundهیثبؽٌذ

 ثشای ( mass screening purposeاُذاف غشثبلگشی ػوْهی)
یک ًْع سّػ سعپتْهتشی لبثل حول ّ پشتبثل ّخْد داسد .دس ایي
سّػ اص یک ّعیلَ Dexa x-rayیب ّاحذ quantitative
ultrasoundاعتفبدٍ هیؽْدُ .ش دّ ًْع ایي آصهبیؾبت هْثبیل،
هچ دعت اًگؾتبى یب پبؽٌَ پب سا هْسد آصهبیؼ لشاس هیدُذ.
 سّؽِبی هْثبیل داًغیتْهتشی دلت تکٌیکُبی ثبثت ّ غیش هْثبیل
سا ًذاسًذ چْى تٌِب یک اعتخْاى سا هْسد آصهبیؼ لشاس هیدٌُذ.

DEXA
DEXA سایحتشیي سّػ دًغیتْهتشی اعت .ایي سّػ ثیدسد ثْدٍ ّ
احتیبج ثَ ُیچ تضسیك ،سّػ تِبخوی ،هغکي یب سژین خبؿ ّ
هشالجتُبی ّیژٍ ًذاسد.
 دس هی ایي آصهْى ثیوبس سّی تخت دساص کؾیذٍ ّ عیغتن
لغوتِبی هْسد ًظش ثذى سا اعکي هیکٌذ (ثَ هْس هؼوْل
هِشٍُبی پبییٌی عتْى فمشات ّ لگي) هذت صهبى اعکي تٌِب چٌذ
دلیمَ اعت .اؽؼَ xهْسد اعتفبدٍ دس DEXAکوتش اص Chest x-ray
اعت .داًغیتَ اعتخْاًی ُش ثیوبس ثب ًوْداس افشاد عبلن همبیغَ
هیؽْد ّ ًتیدَ اػالم هیؽْد.

اعتفبدٍ اص التشاعًْذ دس عٌدؼ تشاکن
 سّػ خذیذ اًذاصٍگیشی اعتئْپشّص اعتفبدٍ اص
اّلتشاعًْذ اعت .عیغتن اّلتشاعًْذ اًذاصٍگیشی

هْاد هؼذًی اعتخْاى ،ثغیبس کْچکتش ّ اسصاًتش
اص Dexaاعت ّ صهبى اًدبم ایي کبس حذّد  1دلیمَ
هیثبؽذ.

هضایبی اعتفبدٍ اص اّلتشاعًْذ
دًغیتْهتشی
ُ .1 یچ اؽؼَ یًْغبصی ّخْد ًذاسد
 .2 اهکبى تکشاس تقبّیش ًبحیَ هْسد ًظش
.3 هؾخـ ؽذى هیضاى هْاد هؼذًی ًبحیَ هْسد ًظش( Region of
interest (ROIثَ ُوشاٍ حذّد ٌُذعی آى
 .4 دلت %۵/۰
 .۵ کٌتشل اتْهبتیک دسخَ حشاست ثشای هؼتجشتشیي اًذاصٍگیشی
 .۶ کبلیجشاعیْى دلیك ّ کٌتشل داخلی
 .۷ عشػت ثبالی آصهْى ms3

ً .8 وبیؼ سًگی تقبّیش ثشای اسصیبثی ثِتش داًغیتَ
.9 لیوت کن ًغجت ثَ تدِیضات DEXA
10. رخیشٍعبصی تقبّیش ثیوبساى ثشای هذت هْالًی ثَ هٌظْس
پیگیشی
.11 دعتشعی آعبى ثَ تقبّیش ثشای اپشاتْس
 .12 مجو تقبّیش پبؽٌَ
 .13 همبیغَ ثیي چٌذیي تقْیش

QCT (Quantitative
)Computed Tomography
QCT یب Quantitative Computed Tomographyیک تکٌیک
هفیذ ثشای تؼییي چگبلی اعتخْاى دس داخل ثذى هْخْد صًذٍ اعت.
هتذُبی ُQCTن دس اعکي ُبی CTتک اًشژی ّ ُن دّ اًشژی
اعتفبدٍ هی گشدد .دس )  ،DEQCT (Dual Energy QCTاعکي
ُبی CTدس Kev 12۰ ّKev 8۰اًدبم هی پزیشد .اص دادٍ ُبی
اعکي دیدیتبلی ّ ثب ثکبسگیشی یک الگْسیتن تفشیك عجک ّ عٌگیي
ؽذٍ ی اًشژی ،چگبلی اعتخْاى هحبعجَ هی گشدد .تکٌیک
DEQCثب اعتفبدٍ اص یک عشی هحلْل ُبی فغفبت ُیذسّژى دی
فغفبت دس غلظت ُبی هختلف اص  ۰تب mg/cc 8۶۰کبلیجشٍ هی
ؽًْذ

QCT سّؽی اعت کَ هی تْاًذ چگبلی اعتخْاى سا ثَ هْس
خذاگبًَ دس لغوتِبی لؾشی اعتخْاى ثشآّسد ًوبیذ ّ هی تْاًذ
ثشآّسد فحیحی اص چگبلی ثش حغت g/cm 3پیؼ ثیٌی کٌذ.
هؼوْال" خغن اعتخْاى ُبی هِشٍ هکبى ّ هحل اًذاصٍ گیشی هی
ثبؽذ.

هتذّلْژی QCT
QCT ثشای اّلیي ثبس دس عبل  198۰ثشای اًذاصٍ گیشی چگبلی صایذٍ
ثبسیک ّ خبس هبًٌذ اص اعتخْاى کوشی ثکبس ثشدٍ ؽذ .تْهْگشافی
کبهپیْتشی یک تکٌیک تقْیشثشداسی اعت کَ ثب تبثؼ ثبسیکَ اؽؼَ
Xثش سّی ثذى ثیوبس اص صّایبی گًْبگْى تقبّیش عطح همطؼی سا
خوغ آّسی ّ تقْیشثشداسی هی کٌذ.دس فْستیکَ QCTثطْس
هٌبعت ّ ثذسعتی کبلیجشٍ گشدد هی تْاًذ چگبلی حدوی
اعتخْاى سا دس ّاحذ ) g/cc (cc= cubic centimeterثشآّسد
ًوبیذQCT .ثذلیل هجیؼت عَ ثؼذی اػ هی تْاًذ فؼبلیت
هتبثْلیکی اعتخْاى trabecularیب تشاکن اعتخْاى دس ًضدیکی
هحل ُبی اعکلتی سا اًذاصٍ گیشی ًوبیذQCT .هؼوْال" ثشای
اًذاصٍ گیشی چگبلی اعتخْاًی ًبحیَ هشکضی اعتخْاى
trabecularهِشٍ ُبی کوشی ثکبس هی سّد .ثَ هْس هشعْم اص
اعکٌش ُبی CTهؼوْلی اعتفبدٍ هی ؽْد اهب ّاحذُبی CT
اختقبفی ؽذٍ ًیض ثشای اًذاصٍ گیشی چگبلی اعتخْاًی اص
اعتخْاى ُبی عبػذ ًیض ثکبس هی سّد

 دس اعکي  ،CTیک فبًتْم کبلیجشٍ (دسخَ ثٌذی) دس صیش تخت ثیوبس
لشاس دادٍ هی ؽْد ّ ثطْس ُوضهبى ُوشاٍ ثب ثیوبس اعکي هی
ؽْد .فبًتْم ظشفی ُاللی ؽکل اعت کَ ثب آة پش ؽذٍ اعت کَ
دس آى تؼذادی لْلَ ُبی لْعیت حبّی هحلْل ُبی آثذسا ثب غلظت
ُبی گًْبگْى اص فغفبت ُیذسّژى دی پتبعین عْاس ؽذٍ اًذ.
 هحلْل ُبی فغفبت ُیذسّژى دی پتبعین هؼبدل اعتخْاى
ُغتٌذ ( هؼبدل اعتخْاى ثَ هؼٌبی آًغت کَ خْاؿ آى هبدٍ دس
ثشاثش تنؼیف اؽؼَ ُXوبًٌذ خقْفیبت اعتخْاى هی ثبؽذ ).
ثٌبثشایي غلظت ُبی هتفبّت ًوبیٌذٍ یب ًؾبى دٌُذٍ چگبلی ُبی
اعتخْاًی هتفبّت هی ثبؽذ .ثخبهش هؾکالت ًؾتی ثب فبًتْم
ُبی ( )fluid-filledپش ؽذٍ اص هبیغ  ،فبًتْم ُبی کبلیجشاعیْى
خبهذ ثب ُیذسّکغی آپتبیت کلغین کَ ثب اپْکغی هخلْه ؽذٍ
اًذ اعتفبدٍ هی

 اعکي QCTاص ؽکن ثیوبس ُوشاٍ ثب فبًتْم کبلیجشٍ ؽذٍ اص یک
هحل اًدبم هی پزیشد هیبًگیي ػذد ُCTش لْلَ تؼییي هی ؽْد ّ
یک هؼبدلَ سگشعیْى تؼییي هی ؽْد کَ ثیي هیبًگیي ػذد ُCTش
لْلَ ثب غلظت هحلْل دس لْلَ ُب استجبهی ثشلشاس کٌذ .چگبلی
اعتخْاى خغن هِشٍ ای ثب اعتفبدٍ اص هؼبدلَ سگشعیْى کَ
هیبًگیي ػذد ًCTبحیَ هشکضی هِشٍ سا ثَ چگبلی اعتخْاى هؼبدل
ّ ُن اسص (کَ دس ّاحذ mg/ccثیبى هی ؽْد) تجذیل هی کٌذ
حبفل هی ؽْد .ثشای ًوًَْ چگبلی اعتخْاًی دّهیي ،عْهیي
ّ چِبسهیي هِشٍ کوشی اًذاصٍ گیشی ؽذٍ اعت.
QCT اغلت ثب اعتفبدٍ اص اًشژی ثین اؽؼَ Xهٌفشد ثب خشیبى تیْة
اؽؼَ Xپبییي اًدبم هی پزیشد کَ هؼوْال" ثشای هطبلؼبت تقْیش
ثشداسی ثَ هٌظْس کبعتي دص ثیوبس اعتفبدٍ هی ؽْد .دلت QCT
دس in vivoثیي  2تب  4دسفذ ثب خطبی ً ۵ب 1۵دسفذ اعت .دلت
QCTثَ تؼذای اص فبکتْسُب هبًٌذ پبیذاسی اعکٌش ،عفت ّ عخت
ؽذگی ثین ،اًذاصٍ ثیوبس ،هْلؼیت ثیوبس دس داخل ًبحیَ اعکي ّ ...
ثغتگی داسد.


DEXA

DEXA
DXA یب ( Dual Energy Absorptionmetryخزة عٌح اًشژی
دّ گبًَ ) تکٌیکی اعت کَ اهکبى تؼییي هغتمین خشم اعتخْاًی
( )Bone Massسا دس هحل ُبی اعتخْاًی ثْعیلَ سیبمیبت
عبدٍ کبسثشدی اص اًتمبالت ثین ُبی هختلف دّ اًشژی اًدبم هی
دُذ.
DPA یب ( Dual Photon Absorptionmetryخزة عٌح فْتْى
دّ گبًَ)  ،دس اّایل  19۷۰ثب پیؾگبهی کبسُبی اًدبم یبفتَ دس
اًؾگبٍ Wisconsinتْعؼَ یبفت .هْاد اعتفبدٍ ؽذٍ دس ،DPA
Gadolinium-153هی ثبؽذ هْسیکَ هٌجغ یب عْسط دّ اًشژی
هدضا دس حذّد Kev 1۰۰ ّKev 44سا داسد.

 دّ ثین اًشژی اؽؼَ Xهتفبّت تْعو عْئیچیٌگ ُش دّ ّلتبژ
اػوبلی ثَ لْلَ اؽؼَ Xثیي ّلتبژ ثبال ّ پبییي یب تْعو فیلتشیٌگ
اًتخبثی ثین اؽؼَ Xثب هْادی ثٌبم فیلتشُبی K-edgeتْلیذ هی
ؽْد.فیلتشُبی K-edgeثطْس ًوًَْ اص عشیْم ( )،cerium
عبهبسیْم ( )samariumیب گبدّلیٌیْم ( )gadoliniumعبختَ
ؽذٍ اًذ .ثذلیل تنؼیف اؽؼَ Xدس اًشژی ُبی پبییي K-edgeاص
اًشژی ُبی ثبالی K-edgeثغیبس ثیؾتش اعت .فیلتش هیف اؽؼَ
Xسا ثَ ثین ُبی اًشژی ثبال ّ پبییي تفکیک هی کٌذ .اًتمبالت(
ػجْس ثب گزس) ثین ُبی اؽؼَ Xثب اًشژی ثبال ّ پبییي اص هیبى ثذى
ثقْست تبثؼی اص هْلؼیت اًذاصٍ گیشی هی ؽْد .اًتمبالت هی تْاًذ
ثشای هحبعجَ ثشآّسدی اص خشم اعتخْاى دس ُش هْلؼیتی اص اعکي
هْسد اعتفبدٍ لشاس ثگیشد.

 ثشای اعکي DXAثیوبس ثَ حبلت ثَ پؾت خْاثیذٍ  ،عبق پبُب
ثْعیلَ یک ثبلؾتک ثبال ثشدٍ ؽذٍ تب صائذٍ ثبسیک ّ خبس هبًٌذ اص
اعتخْاى ػلیَ هیض فبف ثؾْد .تیْة اؽؼَ Xصیش ثیوبس لشاس گشفتَ
تب ثب آؽکبسعبص هْخْد دس ثبالی ثیوبس هضدّج ؽْد .دس ّاحذ ُبی
ًDXAغل اّل ثین اؽؼَ Xثَ pencil beamثب چٌذیي هیلیوتش
دس لطش هیضاى ؽذٍ اعت .ایي ثین دس یک الگْی
boustrophedontic pattern (boustrophedonticاص ػجبست
یًْبًی ثشای ؽخن صدى یک ًبحیَ تْعو گبُّبی ًش اعتخشاج یب
هؾتك ؽذٍ اعت ) دس ػشك ثیوبس اعکي هی ؽْد .صهبى کبهل
یک اعکي اص ائذٍ ثبسیک ّ خبس هبًٌذ اعتخْاى یب ساى ًضدیک ثَ 1۰
دلیمَ دس دعتگبٍ ُبی ًDXAغل اّل هْل هی کؾذ .ثطْس
ًْػی ّاحذ ُبی ًDXAغل اّل لبدس ثَ تدضیَ ّ تحلیل خغن اص
دسخَ mm 3.۵-1.۵هی ثبؽٌذ .دعتگبٍ ُبی ًDXAغل دّم اص
یک fan X-ray beamثب آسایَ خطی اص آؽکبسعبصُبی اًفشادی
اعتفبدٍ هی کٌذ .اهالػبت اًتخبثی ثَ هْس ُوضهبى ثب ُن دس ثک
خو کغت هی ؽًْذ  ،ثٌبثشایي دعتگبٍ ُبی ًDXAغل دّم
عشیؼتش اص دعتگبٍ ُبی ًغل اّل ّ ّ ثب سصّلْؽي فنبیی ثِتش اص
ّاحذ ُبی ُpencil beamغتٌذ.

اًْاع دعتگبٍ عٌدؼ تشاکن اعتخْاى
• تشاکن اعتخْاى ُبی هشکض
ثذى یؼٌی عتْى هِشٍ ّ
لگي ّگشدى فوْس

• تشاکن اعتخْاى ُبی
هحیطی تش هبًٌذ هچ
دعت ،هچ پب ّ اًگؾتبى

دعتگبٍ هشکضی

دعتگبٍ هحیطی

تدِیضات DEXA
Central DEXA داًغیتَ اعتخْاًی سا دس اعتخْاًِبی hip
(لگي) ّ هِشٍُب اًذاصٍ هیگیشد دس حبلیکَ Peripheral
deviceداًغیتَ سا دس هچ دعت ّ پبؽٌَ ّ اًگؾتبى
اًذاصٍگیشی هیکٌذ.
 عیغتن هشکضی دس ثیوبسعتبى ّ هشاکض پضؽکی اعتفبدٍ
هیؽْد دس حبلیکَ پشیفشال دس داسّخبًَُب ّ هشاکض هْثبیل
پضؽکی لبثل اعتفبدٍ اعت.

Central یک هیض تخت ّ ثضسگ ّ یک ثبصّ آّیضاى داسد کَ ثبصّ
ثَ خلْ ّ ػمت لبثل حشکت اعت ّ ثٌبثشایي تخت هیتْاًذ
ثَ ػٌْاى تخت دسهبى یب فٌذلی آصهبیؼ ثشای ثیوبساى ّیژٍ
اعتفبدٍ ؽْد.
Peripheral device فمو  3۰کیلْگشم ّصى داسد ّ ؽبهل
یک خؼجَ هتحشک اعت کَ فنبیی ثشای لشاسگیشی ثب خِت
تقْیشثشداسی داسد.

سّػDEXA
 عیغتن DEXAیک ثین اؽؼَ ثبسیک ّ غیش لبثل
سؤیت اؽؼَ xثب دص کن داسد ّ اًشژی سا ثَ عوت
اعتخْاى هیفشعتذ .اؽؼَ xدس دّ اًشژی ثب دّ
پیک هدضا ّخْد داسد یک پیک ثَ هْس ػوذٍ
ثْعیلَ ثبفت ًشم خزة هیؽْد ّ دیگشی ثْعیلَ
اعتخْاى .هیضاى خزة ؽذٍ ثْعیلَ ثبفت ًشم دس
ًِبیت( Subtractتفشیك) ؽذٍ ّ آًچَ ثبلی
هیهبًذ داًغیتَ ثبفت اعتخْاًی اعت اؽؼَ
اعتفبدٍ ؽذٍ دس ایي سّػ  1/۰اؽؼَ
اعتبًذاسد Chest x-rayاعت.

 آصهْى DEXAثیي  1۰تب  3۰دلیمَ هْل هیکؾذ کَ الجتَ ثَ ًْع
تدِیضات ّ لغوتی اص ثذى کَ هْسد آصهبیؼ لشاس هیگیشد ثغتگی
داسد.
 دس هی آصهْى دتکتْسُب ثَ آساهی سّی ًبحیَ هْسد ًظش حشکت کشدٍ
ّ تقبّیش سا سّی هًْیتْس ثجت هیکٌٌذ

ًتبیح آصهْى ُب
 آصهْى تشاکن اعتخْاى ثب دّ حذ هطلْة یب هؼیبس همبیغَ هیؽْد:
)T -Score
افشاد ثبلغ ّ خْاى عبلن (
 ّ افشاد ُوغي ()Z-Score


ً تیدَ BMDؽوب ثب ًتبیح BMDافشاد ثبلغ  2۵تب 3۵
عبلَ ُن خٌظ ّ ُن اللین ؽوب همبیغَ
هیؽْد .هیضاى Standard deviation
()(SDاًحشاف اص ّمؼیت اعتبًذاسد) تفبّت ثیي
BMDؽوب ّ آى گشٍّ افشاد عبلن اعت .ایي
ًتیدَ T-Scoreؽوبعت.
T-Score هثجت ًؾبى هیدُذ کَ اعتخْاى ؽوب
لْیتش اص ّمؼیت ًشهبل اعت ّ T-Scoreهٌفی
ثیبًگش مؼیف ثْدى اعتخْاى ؽوب ًغجت ثَ حبلت
ًشهبل اعت.
YN=young normal 

 هجك ثیبى عبصهبى ثِذاؽت خِبًی اعتئْپشّص هجك خذّل
صیش تؼشیف هیؽْد:
 هؼیبسی ثشای پْکی اعتخْاى دس صًبىT-Score:

ً1. شهبل 1/۰
 .2 کبُؼ کن تشاکن اعتخْاى BMDثیي SD 5/2-تب  -۰/1صیش
سًح افشاد خْاى ثبلغ اعت
 .3 پْکی اعتخْاى > BMD5/2-پبییيتش اص سًح افشاد عبلن
خْاى
 .4 پْکی اعتخْاى ؽذیذ> BMD 5/2-پبییيتش اص سًح افشاد
عبلن خْاى اعت ّ ثیوبساى دّ یب چٌذ ؽکغتگی داسًذ.

QCT ثَ ًحْ هطلْثی ًؾبى دادٍ اعت کَ هی تْاى هبثیي صًبى
عبلن ّ آًِبیی کَ ثَ پْکی اعتخْاى هجتال ُغتٌذ تجؼیل لبئل
ؽذ.ثشای افضایؼ دادى حغبعیت DXAپیؾٌِبد ؽذٍ اعت کَ
ُBMDوشا ثب ثیوبس دس ّمؼیت اعتلمبء پِلْیی اًذاصٍ گیشی
ؽْد.چٌذیي دلیل ثشای اًذاصٍ گیشی خغن هؼذًی اعتخْاى اص یک
ثشآهذگی پِلْیی دس خغن هِشٍ ای ّخْد داسد ،اّال" خلغ کلغین
دس آئْست ؽکوی ثخْثی تغییشات هشثْه ثَ ُبیپشتشّفی ّ دژًشاتیْ
اهشاف هفقلِبی سّیَ ػٌقشُبی اختوبع خلفی هِشٍ سا ًؾبى هی
دُذ .ثبًیب" تشکیت اعتخْاًی دس هْل هِشٍ یکٌْاخت ًیغت.
خغن هِشٍ ای هحل ؽکغتگی ُبی هشثْه ثَ پْکی اعتخْاى
هی ثبؽذ ّ ثَ ػجبست دیگش  ،ػٌبفش خلفی هِشٍ ُب ثیؾتش
اعتخْاى لؾشی سا دسثش داسًذ.
ًِ بیتب" اتالف اعتخْاى ثب عي ّ ثیوبسی دس اعتخْاى هِشٍ ای ّ
لؾشی هتفبّت اعت .خالفَ  ،هضیت ثضسگ ًQCTغجت ثَ دیگش
سّؽِبی چگبلی عٌدی اعتخْاى تْاًبیی اػ دس اًذاصٍ گیشی
هٌحقشثفشد ( )high turnoverتغییشات ثبالی اعتخْاى
trabecularاعت .ثٌبثشایي  ،چٌذیي هْلف ّ فبحت ًظش QCTسا
ثَ ػٌْاى سّؽی هٌتخت دس پیؼ ثیٌی احتوبل خطش ؽکغتگی دس
صائذٍ ثبسیک ّ خبس هبًٌذ اص اعتخْاى هِشٍ هؼشفی کشدٍ اًذ.

هؼیبسُبی عٌدؼ تشاکن اعتخْاى
• BMDیب همذاس تشاکن ثشحغتgr/cm2
•هؼیبس  Tیب T-scoreکَ همذاس اًحشاف هؼیبس ثبال ّ پبئیي هیبًگیي
ثیوبس ثب همبیغَ ثب ؽخـ عبلن  3۰عبلَ دس ُوبى خٌظ اعت
• هؼیبس  Zیب Z-scoreکَ همذاس اًحشاف هؼیبس ثبال ّ پبئیي هیبًگیي
ثشای خْد ثیوبس ثشحغت عي ّ خٌظ اعت.

دعتگبٍ عٌدؼ تشاکن اعتخْاى

● اًتخبة هحل ثشای داًغیتْهتشی
 اًتخبة هٌبعت تشیي هحل ثشای داًغیتْهتشی ثَ ػلت دسخْاعت
ّ عي ثیوبس ثغتگی داسد ّ ثش حغت هْسد هیتْاى داًغیتَ یک یب
چٌذ هحل سا اًذاصٍ گیشی کشد .اتچَ اهشّصٍ هتذاّل اعت اًذاصٍ
گیشی BMDعتْى فمشات ( ّ)4L 2Lاعتخْاى فوْس هی ثبؽذ.
الجتَ دس افشاد هغي ثذلیل ایدبد اعتئْاستشیت ّّخْد اعتئْفیتِب دس
عتْى فمشات ثیؼ اص همذاس ّالؼی اًذاصٍ گیشی هیؾْد ثَ ُویي
دلیل ثِتشیي هحل ثشای اًدبم داًغیتْهتشی ًبحیَ HIPهی ثبؽذ.
اصایٌشّ ٌُگبم ثضصعی گضاسؽبت داًغیتْهتشی چٌبًچَ دس افشاد
هغي تفبّت T SCOREثیي ًبحیَ (HIP ّ )4L 2Lثیؾتش اص یک SD
ثبؽذ هوکي اعت ثذلیل ّخْد اعتئْاستشیت یب ػلل گًْبگْى دیگش
ثبؽذ کَ دس تفغیش BMDثبیغتی ثَ اًِب تْخَ داؽت

