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تعيين شیوع بیماری استخوانی آدینامیک در بیماران دیالیزی
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تاریخ اعالم قبولی مقاله86/9/10 :

چكيده
سابقه و هدف :در طی سالهای گذشته ،شیوع انواع مختلف بیماری استئودیستروفی کلیوی در بیماران دیالیزی به طور قابل توجهی
تغییر کرده است .در چند سال اخیر بیماری استخوانی آدینامیک در جمعیت بیماران دیالیزی تبدیل به شایعترین ضایعات شده ،هر
چند که تا یک دهه پیش ،بیشتر بیماران دارای هایپرتیروئیدی ثانویه بودهاند.
مواد و روشها :در این مطالعه توصیفی گذشته نگر ،شیوع بیماری استخوانی آدینامیک در بیماران دیالیزی (با مدت دیالیز بیش از
 3ماه) ،با توجه به میانگین شاخصهای آزمایشگاهی ارزیابی و اطالعات بالینی بیماران در لحظه گرفتن نمونه خون وارد مطالعه
گردیده است.
یافتهها :بیماری استخوانی آدینامیک در بیشتر بیماران دارای بیماری استخوانی کلیوی ( )%44مشخص گردید در حالیکه هایپرتیروئیدی
ثانویه فقط در  % 15بیماران یافت شد .در این مطالعه بین گروههای مختلف از نظر سنی ،جنسیتی و مقدار هموگلوبین و آلبومین
تفاوت معنیداری وجود نداشت .بیماران با بیماری استخوانی آدینامیک دارای مقدار باالتر کلسیم و فسفر با تفاوت معنیداری
نسبت به دیگر انواع بیماریها بودند و بیماران با هایپرتیروئیدی ثانویه نیز دارای مقدار باالتر آلکالن فسفاتاز با تفاوت معنیداری
نسبت به دیگران بودند.
نتیجهگیری :بیماری استخوانی آدینامیک در جمعیت استئودیستروفی کلیوی بیماران دیالیزی ایران شایعترین است.
کلمات کلیدی :استئودیستروفی کلیوی ،بیماری استخوانی آدینامیک ،دیالیز ،هایپر تیروئیدی ثانویه
مقدمه

تغییر در متابولیسم مواد معدنی و ساختار استخوان ،یکی از

بیماری مزمن کلیه یک مشکل بهداشتی جهانی بشمار میرود.

عوارض شایع همراه با نارسایی پیش رونده کلیه میباشد (.)3-5

در آمارهای جهانی ،بروز و شیوع این بیماری در حال افزایش

انواع مختلف بیماریهای استخوانی در این بیماران عبارت است از

میباشد( )1که میتواند بعلت افزایش ساالنه افرادی که درمان

سیستیت اوستئیت فیبروزا ،استئوماالسیAdynamic Bone Disease ،

دارویی دریافت میکنند یا افزایش طول عمر این بیماران باشد.

و استئودیستروفی مختلط که در این میان در مناطق مختلف دنیا

از سوی دیگر این بیماران هزینههای سنگینی به سیستم بهداشتی

تعداد بیماران مبتال به سیستیت اوستئیت فیبروزا در حال کاهش و

وارد میکنند(.)2

 Adynamic Bone Diseaseدر حال افزایش است(.)6-8

1ـ
2ـ
3ـ
4ـ

استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،بیمارستان طالقانی بخش نفرولوژی
دکترای حرفهای ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(*نویسنده مسوول)
تلفن 09122573418 :آدرس الکترونیکmahdizangi@gmail.com :
دکترای حرفهای ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رزیدنت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،بیمارستان طالقانی ،بخش نفرولوژی
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افزایش در شیوع بیماری  ،Adynamic Bone Diseaseبعلت فاکتورهای

استفاده از نرم افزار آماري  SPSSنسخه 13و با کمک تستهاي آماري

مختلفی از جمله تغییر در درمان بیماری استخوانی کلیوی (درمان

 one way ANOVAو  T-testمورد مقایسه قرار دادیم.

با روکالترول و کربنات کلسیم) و تغییر در نوع تکنیکهای دیالیز
و همچنین جمعیت دیالیزی میباشد (افزایش تعداد افراد مسنتر و

یافتهها

دیابتی) میباشد و این بیماری هم اکنون اصلی ترین مشکل بیماری

این مطالعه بر روی  202بیمار با میانگین سنی  53/6±13/9و محدوده

استخوان در دیالیز پریتونئال و همودیالیز بشمار میرود( .)9عامل

بین  19تا  82سال که  %59آنان مرد بودهاند صورت گرفت .میانگین

اصلی در ایجاد این بیماری سرکوب بیش از حد هورمون  PTHدر

مدت زمان دیالیز

اثر استفاده از کلسیم و کلسی تریول میباشد ( .)10-14اگرچه

است .همچنین علل زمینهای نارسایی کلیه در این بیماران عبارت

بیشتر این بیماران بدون عالمت هستند ،اما از عوارض مهم این

از  %25/2فشار خون %27/7 ،دیابت %8/9 ،هر دو،PCKD %5/4 ،

بیماری ،افزایش احتمال شکستگی لگن نسبت به سایر افراد جامعه

 %8/4گلومرولونفریت %3/5 ،پیلونفریت و  %20/8دیگر علل یا

میباشد(.)15

نامشخص بوده است.

33/4

ماه در محدوده  3ماه تا  243ماه بوده

Adynamic

یافتههای آزمایشگاهی ای بیماران اعم از  ،PTHکلسیم ،فسفر ،آلبومین

 Bone Diseaseدر کشورمان و مقایسه دیگر یافتههای آزمایشگاهی

و هموگلبولین در جدول شماره  1آمده است .بر اساس مقدار ،PTH

این بیماران با دیگر بیماران نارسایی کلیه تحت دیالیز بپردازیم.

 %44بیماران دارای  %15 ،Adynamic Bone Diseaseبیماری استخوانی

در این مطالعه بر آن شدیم تا به بررسی شیوع بیماری

مواد و روشها
این مطالعه توصیفی گذشته نگر ،بر روی بیماران دیالیزی(که بیش
از  3ماه تحت دیالیز بودهاند) مراجعه كننده به مراکز دیالیز شهر
تهران در سال  1385صورت گرفته است که پس از اخذ رضايتنامه،
بيماران داراي مشخصات الزم و تحت درمان دارویی که پروندهها
انها كامل بوده ،وارد مطالعه شدند و بیمارانی که دچار سایر عوارض
نارسایی کلیه(غیر عارضه استخوانی) بودهاند از مطالعه حذف شدند.
سپس .خصوصيات سن ،جنس و علت زمینهای بیماری نارسایی

کلیوی هایپرپاراتیروئیدی و  %40دیگر به مواردی اعم از استخوان
طبیعی یا افزایش و یا کاهش بازسازی استخوانی مبتال بودند.
جدول  -1یافتههای آزمایشگاهی بیماران
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کلیه و مدت زمان تحت دیالیز بودن آنها بررسي و در فرم اطالعاتي
ثبت گرديد .سپس یافتههای آزمایشگاهی آنها اعم از ،Ca ،PTH

در بررسی این بیماران از نظر جنسیت ،بیماران دارای Adynamic Bone

 Hb ،Alp ،Pو  Albثبت شده و بر اساس میزان  PTHاین بیماران از

 %63( Diseaseمرد) ،بیماری استخوانی کلیوی هایپرپاراتیروئیدی

نظر وجود یا عدم وجود بیماری استخوانی و نوع آن تقسیمبندی

( %54مرد) و دیگر موارد اعم از استخوان طبیعی یا با افزایش یا

شدند(جدول  .)1در این مطالعه بیماران به سه گروه  PTHباالتر از

کاهش بازسازی استخوانی ( %61مرد) بودهاند که بین آنها از این

 450 pg/mLو تشخیص احتمالی بیماری استخوانی هایپر

نظر اختالف معنیداری وجود نداشت )P=0/291( .در ارزیابی سنی

پاراتیروئید PTH ،کمتر از  100 pg/Mlو تشخیص احتمالی بیماری

آنها ،بیماران دارای  56( Adynamic Bone Diseaseسال) ،بیماری

استخوانی آدینامیک) (Adynamic Bone Diseaseو  PTHدر محدوده

استخوانی هایپرپاراتیروئیدی ( 55سال) و دیگر موارد اعم از

 100تا  450بعنوان مقدار طبیعی یا افزایش و یا کاهش بازسازی

استخوان طبیعی یا با افزایش یا کاهش بازسازی استخوانی ( 50سال)

استخوانی گروه بندی شدند( .)16سپس این سه گروه را از نظر

بود که بین آنها اختالف معنیداری وجود نداشت (.)P=0/08

معیارهای آزمایشگاهی اعم از  Hb ،Alp ،P ،Ca ،PTHو  ، Albبا

در بررسی و مقایسه میانگین مدت زمان دیالیز در بیماران Adynamic

نازیال باقری و همکاران

تعيين شیوع بیماری استخوانی آدینامیک در بیماران دیالیزی
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( 26/8ماه) ،بیماری استخوانی هایپرپاراتیروئیدی

دیگر موارد اعم از استخوان طبیعی یا با افزایش یا کاهش بازسازی

(ماه  )51/4و دیگر موارد اعم از استخوان طبیعی یا با افزایش یا

استخوانی ) (6/2 Mg/dLبود که این مقدار در بیماران دارای Adynamic

کاهش بازسازی استخوانی ( 35/2ماه) بوده است و گروه بیماران

 Bone Diseaseپایین تر از بقیه بود و دارای اختالف معنی داری با

دارای  Adynamic Bone Diseaseدارای کمترین مدت زمان دیالیز و

بقیه گروهها بود ) (P=0/001نمودار ( .)3در بررسی دیگر بر روی

بیماری استخوانی کلیوی هایپرپاراتیروئیدی دارای بیشترین مدت

آلکالن فسفاتاز ،میانگین آن در )،Adynamic Bone Disease (277 U/L

زمان دیالیز هستند و بین آنها اختالف معنی داری وجود داشت

بیماری استخوانی هایپرپاراتیروئیدی

( )P=0/019نمودار (.)1

اعم از استخوان طبیعی یا با افزایش یا کاهش بازسازی استخوانی

Bone Disease

)(666 U/L

و دیگر موارد

) (289 U/Lبود که این مقدار در بیماران دارای بیماری استخوانی
کلیوی هایپرپاراتیروئیدی باالتر از بقیه بود و دارای اختالف معنی
داری با بقیه گروهها بود ( )P=0/0001نمودار (.)4

نمودار  -1بررسی ارتباط بین مدت زمان دیالیز و نوع بیماری استخوانی مبتال
به آن در بیماران دیالیزی

در ارزیابی آزمایشگاهی کلسیم و فسفر این بیماران ،میانگین
کلسیم در ) ،Adynamic Bone Disease (9/5 Mg/dLبیماری استخوانی
هایپرپاراتیروئیدی

)(8/9 Mg/dL

و دیگر موارد اعم از استخوان

نمودار  -3بررسی ارتباط بین مدت میزان فسفر و نوع بیماری استخوانی
مبتال به آن در بیماران دیالیزی

طبیعی یا با افزایش یا کاهش بازسازی استخوانی ) (9 Mg/dLبود
که این مقدار در بیماران دارای  Adynamic Bone Diseaseباالتر از
بقیه بود و دارای اختالف معنی داری با بقیه گروهها بود )(P=0/007
نمودار ( .)2در حالیکه میانگین فسفر در Adynamic Bone Disease

) ،(5/2 Mg/dLبیماری استخوانی هایپرپاراتیروئیدی ) (6/4 Mg/dLو

نمودار  -4بررسی ارتباط بین مدت میزان آلکالن فسفاتاز و نوع بیماری
استخوانی مبتال به آن در بیماران دیالیزی

بحث و نتیجهگیری
بنظر میرسد تماس و مصرف مداوم ترکیبات کلسیمی یک علت
نمودار  -2بررسی ارتباط بین مدت میزان کلسیم و نوع بیماری استخوانی
مبتال به آن در بیماران دیالیزی

عمده در بروز  ABDمیباشد زیرا ترشح  PTHرا مهار و منجر به کاهش
درصد تشکیل استخوان میگردد و مدت روزهای زیاد مصرف
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کربنات کلسیم بعنوان فسفات باندر و ساپرشن وسیع پاراتیروئید

نسبت به دیگر بیماران بود و بیماران با تشخیص هایپر پاراتیروئیدی

با کلسیمی تریول ،فاکتور مهمی در بروز  ABDمیباشدOver dose .

ثانویه مقدار  Alk/Phپایینتری نسبت به سایرین داشتند.

با مشتقات  Vitamin Dاز دیگر عمل بروز  ABDمیباشد (.)16

در مطالعه  Vanda Jorgettiو همکاران در سال  2000استئوماالسی

در کشور ما نیز در طی دهه گذشته توجه بیشتری به کلسیم و

با  turn overپایین و استئودیستروفی مخلوط در برزیل ،اوروگوئه،

فسفر که به خصوص هیپرفسفاتمی گردیده و به این جهت بیماران

آرژانتین شایعتر از پرتغال و اسپانیا بود درحالیکه بیماری استخوان

تنها تحت درمان با ترکیبات فسفات باندر موجود یعنی آلومینیم

هایپر پاراتیروئیدی در پرتغال و اسپانیا شایعترین بود( .)17همچنین

هیدروکساید و کربنات کلسیم قرار گرفتند .یکی از عواملی که بنظر

در مطالعه  P. Ballantiو همکاران در سال  1996شیوع Adynamic Bone

میرسد در افزایش میزان بروز  ABDدر ایران موثر باشد موجود

 Diseaseاز  1985تا  1994درحدود  %15ثابت بوده است( )18در

نبودن ترکیبات فسفات باندر فاقد کلسیم بوده که به همراه مصرف

حالیکه در مطالعه ما بیشتر بیماران دارای Adynamic Bone Disease

قابل مالحظه ترکیبات مشتقات  Vit Dمثل کلسی تریول بیماران

بودند که  %44بیماران را در بر میگرفت .در مطالعهای دیگر توسط

را مواجه با سطوح باالتر کسیم و لذا ساپرشن بیشتر پاراتیروئید

 M. M. Couttenyeدر سال  1997در جمعیت اروپایی شیوع Adynamic

مینماید .این در حالیست که در سایر نقاط جهان ترکیبات فسفات

 Bone Diseaseدر حدود  %43بوده است( .)19همچنین در مطالعه

باندر فاقد کلسیم به میزان زیادی جایگزین ترکیبات حاوی کلسیم

 Goce Bوهمکاران در سال  2003بر روی بیماران ESRDکه دیالیز

گردیده و به این شیوه بجز کنترل موثرتر هیپرفسفاتمی ،بیمار به

نشدهاند

در  %38بیماران دیده شد که

میزان زیادی غلظت کمتری از کلسیم دریافت میکنند.

آماری مشابه با مطالعه ما داشت .افراد با

در این مطالعه بيماران با نارسایی مزمن کلیه تحت درمان با

بیشتر مرد و دیابتیک و افراد با استئوماالشی بیشتر مسن(بیش از

دیالیز(میانگین  33/4ماه) با میانگین سنی باالتر از  50سال که اکثرا

 58سال) بودند( .)20در مطالعه ما نیز ،بیماران

مرد بودهاند ،بر اساس میزان  PTHدر سه گروه

Adynamic Bone Disease

Adynamic Bone Disease

Adynamic Bone

Adynamic Bone

 Diseaseاکثرا مرد بودهاند وسابقه دیابت بیشتر از سایرین (تا %10

 ،)%44( Diseaseبیماری استخوانی هایپر پاراتیروئید ( )%15و گروه

بیشتر) داشتند ولی بین آنها اختالف معنی داری وجود نداشت.

طبیعی یا با افزایش یا کاهش بازسازی استخوانی( )%40دسته بندی

) (P=0/291و ).(P=0/148

شدهاند که بیماران دارای  Adynamic Bone Diseaseدر قیاس با دیگر

و نکته پایانی آنکه باتوجه به شیوع باالی Adynamic Bone Disease

بیماران دارای مدت زمان کوتاهتر دیالیز ) (P=0/019و مقدار کلسیم

در کشور ما ،انجام تحقیقاتی با در نظر گرفتن ریسک فاکتورهای

باالتر ) (P=0/007و مقدار فسفر و آلکالن فسفاتاز پایینتر )(P=0/001

این بیماری و نتایج درمانی پروتکلهای موجود ضروری به نظر

در یافتههای آزمایشگاهی خود بودهاند که دارای اختالف معنی داری

میرسد و میتواند در مواجهه با این بیماری راهگشا باشد.
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Prevelance of Adynamic Bone Disease Among Dialysis
Patients Reffer to Tehran Dialysis Center
Bagheri N;MD1, Falak Nazi K;MD1, *Zangi M;MD2, Safavi Naeeni;MD3, Bagheri M;MD3,
Dehghan A;MD4, Naghash Maheri A; MD3

Abstract
Background: During the last few years the spectrum of renal osteodystrophy (ROD) in dialysis patients
has been studied thoroughly and the prevalence of the various types of ROD has changed considerably.
Whereas until a decade ago most patients presented with secondary hyperparathyroidism (HPTH), adynamic
bone (ABD) has become the most common lesion within the dialysis population over the last few years.
Materials and Methods: In this study (n=127), the prevalence of ABD in the memorialized patients (more
than 3 months dialysis) was evaluated by means of these biochemical markers (especially PTH<100). Clinical
data on the patients included were recorded at the moment of blood sampling.
Results: HPTH was found in only15% of the patients, whereas ABD appeared to be the most frequent
renal bone disease as it was observed in 44% of the cases. There was no significant difference between
groups in age, sex and serum Albumin, Hb levels. Patients with ABD had significantly higher serum calcium
and phosphor levels, whilst HPTH patients were associated with higher serum Alp level.
Conclusion: ABD is the most prevalent type of ROD in this population.
Keywords: Adynamic Bone Disease, PTH, Renal osteodystrophy
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