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β Cross Laps or CTX  
   تنها با يك آزمايش خونماركر با ارزش در ارزيابي پوكي استخوان

اگرچه بعد از بلوغ استخوانها ديگر رشد نمي كنند ولي در هر مقطع زماني از زندگي، استخوانها در حال بازسازي                    
  ..هستند و اين موضوع براي سالمت استخوانها حياتي مي باشد

       يك عمل تركيبي است كه شروع آن با تخريب اسـتخوانهاي كهنـه توسـط استئوكالسـتها                  بازسازي استخوانها   
  .مي باشد و با ساخت استخوانهاي جديد توسط استئوبالستها ادامه پيدا مي كند

. بعد از ميانسالي استخوانها كم كم تحليل مي روند زيرا تخريب استخواني نسبت به ساخت آن فعال تر مي باشد                     
  : تشخيص اصلي براي ارزيابي وضعيت استخوانها وجود داردسه روش
 )راديوگرافي(تكنيك هاي عكس برداري  •
 بيوپسي استخوان •
 اندازه گيري ماركرهاي بيوشيمي استخوان •

تـشخيص  اگرچه  . مطالعات نشان داده كه اندازه گيري تراكم استخوان مهمترين روش در بررسي استئوپروز مي باشد              
  .و نيز مراحل اوليه با اندازه گيري تراكم استخوان مشكل است فاز حاد بيماري تغييرات استخواني در

 و نمي توان از آن بعنوان يك آزمايش روتين براي بيمـاران اسـتئوپورزي               بيوپسي استخوان يك روش تهاجمي است     
  .استفاده كرد

تابوليك استخوان مورد استفاده    ماركرهاي بيوشيميايي مي توانند براي تشخيص اوليه و بررسي پيشرفت بيماريهاي م           
  .روتين قرار بگيرند

 قـسمت     در اثر فعاليت استئوكالستها با هيدروليز كالژن طي فرآيند تخريب استخوان، اسيدهاي آمينه انتهـايي در               
C-Terminal جدا گشته و وارد جريان خون مي شوند كه به آن CTX يا β Cross Laps مي گويند، استئوكلسين نيز 

 در فرآيند تخريب استخوان و بـر        CTX ديگري است كه در ساختمان ماتريكس استخواني وجود دارد و همانند             پروتئين
  . از استخوان ها وارد جريان خون مي شود،اثر فعاليت استئوكالستها

 كه مي تواند بـر اثـر فعـال    استخوان است) تحليل( در خون نشانه افزايش تخريب  CTXمقادير باالي ماركر بيوشيميايي     
 بعنوان پروتئين ناقل اين     SHBGشدن غده پاراتيروئيد، مقادير پايين استراديول و با تاثير كمتر تستوسترون و همچنين              

  .دو هورمون باشد
 بعنوان يك ماركر كاتابوليكي در تحليل استخوانها خصوصا در ارزيابي نتيجه درمان مي تواند               CTXاندازه گيري   

 CTX درصـدي  50 تا 30 كاهش .نيز اندازه گيري شودولي الزم است كه سطح آن قبل از شروع درمان         ده باشد   كمك كنن 
  .پس از سه ماه از شروع درمان هاي ضد تحليل استخوان، نشان دهنده موثر بودن درمان مي باشد

نـشانه خطـر پـوكي       نسبت به مقادير طبيعي جامعه مي توانـد          CTXدر تشخيص اوليه استئوپوروز نيز افزايش       
  .استخوان باشد

آزمايـشگاه  در    بصورت روزانه به روش الكتروكمـي لومينـسانس          CTXمفتخريم به اطالع برسانيم كه آزمايش       
  . انجام مي شودپارسه
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