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Въведение: Динамиката на костната минерална плътност (КМП) е  важна  детерминанта в управлението  на костната болест при пациентите с бета -таласемия.

Цел: Да се установи статистически модел, определящ рисковите пациенти с трансфузионно - зависима бета таласемия (ТЗБТ) относно значима едногодишна загуба на КМП.

Пациенти и методи: При 62  пациенти с ТЗБТ за едногодишен период е проследена КМП (Z- скор и g/cm2 ) чрез  двойно-енергийна абсорбциометрия   на спинално ниво 
(СН) и  бедрена шийка (БШ). Таласемия - свързаните параметри са извлечени от пациентската документация. Серумните нива на  бета - кръстосани връзки, остеокалцин, 
РАНКЛ, остеопротегерин и  склеростин са измерени с ЕЛИЗА метод. Данните са анализирани чрез сравнителен анализ, бинарна логистична регресия и ROC анализ ( 
статистически продукт SPSS, v24) с определено  ниво на p= 0.05).

Пациентите с намаление на КМП на СН за
една година са
74.20%, в g/cm2 и 61.30% в Z‐скор.
На ниво БШ съответно са , 46.80% и 45.20%.

С бинарна логистична регресия, сред 14
потенциални предиктори за едногодишна
загуба на КМП, значимост показа модел,
включващ константа (B = 7.062, p = 0.030), Пре
ХБ (B = 0.77, p = 0.034) и остеопротегерин (B =
0.243, p = 0.030) (χ2 = 14.148, p = 0.003) с 80.6
% диагностичен потенциал.

Показатели Сенситивност Специфичнос

т

Гранична стойност
поYouden

ПреХб 79% 65% ≤ 78

ОПГ 40% 100% > 8.41

Извод: Двукомпонентният бинарен регресионен модел ”претрансфузионен хемоглобин и серумен остеопротегерин” е с висок диагностичен потенциал за 
откриване на рисковите пациенти с ТЗБТ относно бъдеща значима загуба на КМП и би могъл да се внедри в ежедневната практика за управление на таласемия‐
свързаната костната болест. 
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