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Το ασβέστιο (Ca) αποτελεί περίπου το 25% του βάρους του σώµατος. Από το
συνολικό αυτό ποσό Ca το 99% περίπου βρίσκεται στα οστά και µόνο το 1%
στον εξωκυττάριο χώρο (ΕΚΧ).
Το 40% του Ca στο πλάσµα είναι συνδεδεµένο µε πρωτεΐνες, το 10% µε
οργανικά οξέα (κιτρικό–Ca, φωσφορικό-Ca κτλ.) και το 50% βρίσκεται µε την
µορφή ιόντων Ca2+ που διαχέονται ελεύθερα. Τα ελεύθερα ιόντα (Ca2+) είναι
ζωτικής σηµασίας για πολλές λειτουργίες του οργανισµού όπως είναι:
η οστεοποίηση
η διαπερατότητα των κυτταρικών µεµβρανών
η πήξη του αίµατος
η µετάδοση των νευρικών διεγέρσεων
η µυϊκή συστολή

ΦΩΣΦΟΡΟΣ
Το 85% του φωσφόρου (P) του οργανισµού βρίσκεται στα οστά και τα δόντια.
Το υπόλοιπο 15% κατανέµεται στους µύες (6%) και στα υπόλοιπα κύτταρα
(9%).
Τα άλατα του φωσφορικού Ca είναι δυσδιάλυτα. Αν το γινόµενο
συγκέντρωσης Ca2+ x συγκέντρωση P υπερβεί στο πλάσµα µια ορισµένη τιµή,
τότε τα άλατα του φωσφορικού ασβεστίου καθιζάνουν, εναποτίθενται δηλ. σε
διάφορους ιστούς και κατ’ εξοχήν στα οστά.
Συνεπώς κάθε αύξηση του P του πλάσµατος οδηγεί σε καθίζηση αλάτων
φωσφορικού Ca και µείωση της τιµής του Ca2+ στο αίµα. Αντίθετα η µείωση
του P του πλάσµατος οδηγεί σε αύξηση του Ca2+ (υπερασβεστιαιµία).
ΒΙΤΑΜΙΝΗ D
Η βιταµίνη αυτή βοηθά τη ρύθµιση των ποσοτήτων ασβεστίου στο αίµα. Μια
έλλειψη βιταµίνης D µπορεί να προκαλέσει διαταραχή των οστών, κατά την
οποία τα οστά γίνονται αδύναµα και µαλακά(οστεοµαλακία και ραχίτιδα).

ΟΣΤΑ (ΣΥΝΘΕΣΗ,∆ΟΜΗ)
Τα οστά αποτελούνται από:
Κύτταρα: οστεοβλάστες-οστεοκύτταρα, οστεοκλάστες
Οργανικό υπόστρωµα
Οστικά άλατα κυρίως Ca και P καθιζάνουν στο οργανικό υπόστρωµα υπό
µορφή κρυσταλλικών αλάτων.
Από τα κύτταρα οι οστεοβλάστες βρίσκονται στις εξωτερικές επιφάνειες
των οστών(κάτω από το περιόστεο) και στις οστικές κοιλότητες. Οι
οστεοβλάστες παράγουν το οργανικό υπόστρωµα του οστού. Με την βοήθεια
των οστεοκυττάρων γίνεται η εναπόθεση αλάτων Ca και P στο οργανικό
υπόστρωµα και έτσι σχηµατίζεται οστούν.
Οι οστεοκλάστες αντίθετα είναι κύτταρα που µε την βοήθεια ενζύµων και
οξέων που παράγουν διασπούν, αποδοµούν το οστούν και ελευθερώνουν Ca.
Η κατάσταση του κάθε οστού δεν είναι κάτι στατικό, κάτι δηλαδή που έγινε
κάποια στιγµή και τελείωσε, αλλά το αποτέλεσµα µιας δυναµικής ισορροπίας
µεταξύ ρυθµού παραγωγής οστού(οστεοποίηση ή ασβέστωση)
ασβέστωση) και αποδοµής
της οστικής ουσίας.

Τύποι οστίτων ιστών
Στην εξωτερική επιφάνεια αποτελείται από πυκνό συµπαγές στρώµα
(συµπαγής ιστός) και στην εσωτερική επιφάνεια από οστικές δοκίδες
µε ενδιάµεσα διάκενα (δοκιδώδης ή σπογγώδης ιστός).Ο δοκιδώδης
ιστός είναι πιο αραιώς από τον συµπαγή. Άρα η δοµή του
καταστρέφεται ευκολότερα.
Η σπονδυλική στήλη,τα ισχία και οι καρποί προσβάλλονται
περισσότερο από την οστεοπόρωση, διότι είναι πλούσια σε δοκιδώδη
ιστό.

∆ιαταραχές σ’ αυτήν την ισορροπία όταν είναι µακράς διάρκειας προκαλούν διάφορες
παθολογικές καταστάσεις:
Οστεοσκλήρυνση ονοµάζεται η παθολογική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από
αυξηµένη εναπόθεση Ca στα οστά π.χ. στον υπερπαραθυρεοειδισµός.
ΟστεοµαλάκυνσηΟστεοµαλάκυνση-Ραχίτις ονοµάζεται η παθολογική κατάσταση που χαρακτηρίζεται
από µείωση των ανόργανων στοιχείων των οστών, όπως στη παιδική-εφηβική ηλικία η
Ραχίτις από έλλειψη της βιταµίνης D.
Οστεοπόρωση είναι η κατάσταση που χαρακτηρίζεται από µειωµένη οστεοποίηση και
αυξηµένη οστεόλυση, χωρίς ουσιαστική διαταραχή στη σχέση οργανικών και
ανόργανων στοιχείων του οστού.

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
Με την πάροδο της ηλικίας, τα οστά καθίστανται λεπτότερα και ελαφρύτερα. Κατά την ηλικία των 70
ετών, ο σκελετός των περισσότερων ανθρώπων είναι ελαφρύτερος κατά το 1/3 περίπου από το βάρος
που είχε όταν αυτοί ήταν 40 ετών. Αυτή η απώλεια της οστικής πυκνότητας, που καλείται
οστεοπόρωση, οφείλεται σε ανισορροπία της φυσιολογικής διαδικασίας φθοράς και ανάπλασης των
οστών. Τελικώς, όλοι οι ηλικιωµένοι προσβάλλονται από οστεοπόρωση, αλλά η σοβαρότητα της
πάθησης διαφέρει από άτοµο σε άτοµο. Οι άνθρωποι που είναι αδύνατοι, δεν ασκούνται και αυτοί των
οποίων οι συγγενείς πάσχουν από οστεοπόρωση είναι πιθανότερο να εµφανίσουν την πάθηση σε
µεγαλύτερο βαθµό από τους υπόλοιπους.
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΓΙΑ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
Πρόωρη εµµηνόπαυση
Ιστορικό κατάγµατος του ισχίου της µητέρας
Ηλικία >65 ετών
Παρατεταµένη αµηνόρροια
Νόσοι που προδιαθέτουν για οστεοπόρωση
Φλεγµονώδης νόσος του εντέρου/ δυσαπορρόφηση ασβεστίου
Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισµός
Μεταµόσχευση οργάνου
Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
Χορήγηση κορτικοστεροειδών (77,5mg/ηµέρα)
Ακτινολογικά ευρήµατα οστεοπενίας και/ή σπονδυλικής παραµόρφωσης

ΟΣΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
Με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας έχουν επινοηθεί µέθοδοι που µπορούν, µε µικρό ποσοστό λάθους,
να υπολογίσουν την περιεκτικότητα του οστού σε µεταλλικά στοιχεία. Βασίζονται στην απορρόφηση της
ακτινοβολίας(φωτονίων ή ακτίνων χ) από τα µεταλλικά µέρη του σκελετού.
Η επιλογή της µεθόδου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η κατά τόπους διαθεσιµότητα της
τεχνολογικής υποδοµής, το κόστος κ.ά.. Κάθε τεχνική χρησιµοποιεί διαφορετική µέθοδο µέτρησης της
ενέργειας που απορροφάται από τους µαλακούς ιστούς, ενώ η οστική πυκνότητα εκφράζεται σε γραµµάρια
ασβεστίου υδροξυαπατίτου ανά τετραγωνικό εκατοστό οστίτου ιστού (gr/cm2 ).
Η ακτινογραφία, παλαιότερα, αποτελούσε ουσιαστικά τη µόνη δυνατότητα διάγνωσης της οστεοπόρωσης. Θα
έπρεπε, όµως, να υπάρχει τουλάχιστον µια απώλεια 30% της οστικής πυκνότητας για να γίνει αυτό ορατό
ακτινολογικά. Το τελευταίο διάστηµα µε την εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας, κατέστη δυνατός ο ποσοτικός
προσδιορισµός της οστικής µάζας µε νεώτερες τεχνικές, που αποκαλύπτουν την οστική διαταραχή σε πρώιµα
στάδια. Η πλέον χρησιµοποιούµενη µέθοδος οστικής πυκνοµετρίας σήµερα, είναι η οστική πυκνοµετρία µε τη
µέθοδο DEXA.
Η οστική πυκνότητα µετρά ποσότητα και όχι ποιότητα του οστού. Έτσι, η µελλοντική πρόβλεψη κατάγµατος
γίνεται µε υψηλό ποσοστό σφάλµατος. Μελέτες έχουν δείξει πως υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ της
οστικής πυκνότητες και της µηχανικής αντοχής των σπονδύλων και των µακρών οστών. Για το λόγο αυτό,
επιδιώκεται να δοθεί µια νέα διάσταση στις εκτιµήσεις µε την εφαρµογή πέραν της ποσοτικής και της ποιοτικής
εκτίµησης της κατάστασης του οστού. Αυτό επιτυγχάνεται µε χρήση άλλων µεθόδων, όπως υπερήχων (U/S),
αξονικής τοµογραφίας (CT), µαγνητικής τοµογραφίας (MRI), που παρέχουν πληροφορίες για τα γεωµετρικά
χαρακτηριστικά του οστού ή τέλος, µεθόδων της Πυρηνικής Ιατρικής για την συνολική µεταβολική προσέγγιση
του σκελετού.

∆ΙΠΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΟΜΕΤΡΙΑ ΜΕ ΑΚΤΊΝΕς Χ
DUAL ENERGY X RAY ABSORPTIOMETRY (DEXA)
Τα τελευταία 10 χρόνια έχει αναπτυχθεί νέα µέθοδος µέτρησης της οστικής
µάζας από πηγή (λυχνία) ακτίνων Χ διπλής ενέργειας .Η νέα αυτή µέθοδος
χρησιµοποιεί λεπτή δέσµη ακτίνων Χ µε ανιχνευτικό σύστηµα πολλαπλών
κρυστάλλων και προγραµµατιζόµενη σχετική κίνηση.Για να εξασφαλιστούν οι δύο
ενέργειες φωτονίων ,χρησιµοποιούνται ειδικά φίλτρα .Στα συστήµατα αυτά η
ακτινολογική λυχνία περικλύεται µε περίβληµα το οποίο περιέχει λάδι ,για να
ψύχεται η λυχνία,ειδικό προστατευτικό περίβληµα προκειµένου να διατηρείται η
ακτινοβολία διαρροής σε χαµηλά επίπεδα και ειδικά διαφράγµατα τα οποία
λειτουργούν ηλεκτρονικά.Το παράθυρο εξόδου της δέσµης είναι πολύ µικρό και η
διάµετρος δεν ξεπερνά τα 2 mm. Από την λυχνία παράγεται ένα ευρύ φάσµα
φωτονίων.Θέτοντας µποστά από τη λυχνία το φίλτρο , το φάσµα της ακτινοβολίας
Χ αποκόπτει απότοµα µία ενέργεια (χαρακτηριστική για το στοιχείο του
φίλτρου).Η επίδραση του φίλτρου ελαττώνεται σταδιακά στα υψηλότερα επίπεδα
ενέργειας,έτσι ώστε µια δεύτερη κορυφή παράγεται.Μετά το πέρασµα της δέσµης
από τον εξεταζόµενο,τα χαµηλής ενέργειας φωτόνια ανιχνεύονται από έναν λεπτό
κρύσταλλο ΝΑΙ.Τα υψηλής ενέργειας φωτόνια διέρχονται διαµέσου λεπτού
ανιχνευτού και προσπίπτουν σε ένα παχύτερο κρύσταλλο (ο οποίος είναι σε
διάταξη σάντουιτς-πλατη µε πλατη) .Ο κάθε ανιχνευτής (ο ενας ανιχνεύει
φωτόνια χαµηλής και ο άλλος υψηλής ενέργειας) διαθέτει ανεξάρτητο
ενισχυτή,καθώς και ανάλογους καταµετρητές.

∆ΙΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Ο µηχανισµός παραγωγής και ανίχνευσης ακτίνων Χ µετακινείται ευθύγραµµα
και σαρωτικά επάνω από την περιοχή ενδιαφέροντος(rectilinear scanning).
Τα περισσότερα µηχανήµατα έχουν την ικανότητα να τροποποιούν την
ένταση της ακτινοβολίας και την ταχύτητα σάρωσης ανάλογα µε το πάχος
του εξεταζόµενου.Η τεχνολογία του DEXA είναι αρκετά ασφαλής. Η έκθεση σε
ακτινοβολία είναι υπερβολικά µικρή, περίπου ισοδύναµη µε το να βρίσκεται
κάποιος σε εξωτερικούς χώρους όλη µέρα το καλοκαίρι. Με το DEXA, ένα
άτοµο λαµβάνει λιγότερο από το 10% της ακτινοβολίας που λαµβάνει σε µια
τυπική ακτινογραφία θώρακα.

Για τη µέτρηση στην σπονδυλική στήλη, οι γάµπες του ατόµου
τοποθετούνται πάνω σε έναν πλαστικό κύβο µε το ισχίο να κάµπτεται.
Για τη µέτρηση του ισχίου, το άτοµο τοποθετείται σε µια θέση µε τα
δάχτυλα των ποδιών προς τα µέσα ώστε να περιστραφούν οι γοφοί και
να παρέχουν τη µεγαλύτερη προβαλλόµενη περιοχή για τη µέτρηση.
Για τη µέτρηση του µπράτσου, το άτοµο κάθεται σε µια καρέκλα εκτός
του µηχανήµατος και τοποθετεί το µπράτσο του σε µια συσκευή
στήριξης ενώ λαµβάνεται η µέτρηση. Για µια συνολική µέτρηση του
σώµατος, που παρέχει µεµονωµένες µετρήσεις των ποδιών, του
κορµού, της λεκάνης, των πλευρών, των χεριών και του κρανίου, το
άτοµο ξαπλώνει απλά οριζοντίως και παραµένει ακίνητο.
Η οσφυϊκή µοίρα της σπονδυλικής στήλης και το µηριαίο
αποδείχθηκαν ιδανικές περιοχές µέτρησης επειδή διαθέτουν
µεταβολικά ενεργό σπογγώδες οστούν.
∆εν απαιτείται µεγάλος χρόνος για την εκτέλεση της µέτρησης (5-10
λεπτά είναι αρκετά)

T-SCORE ΚΑΙ Z-SCORE
Στην αξιολόγηση των αποτελεσµάτων, πέρα από την σωστή θέση και τις περιοχές ενδιαφέροντος για την
µέτρηση(όταν µετράται η ΟΜΣΣ, στην εικόνα πρέπει να περιλαµβάνονται Ο1 έως Ο5, οι τελευταίες
πλευρές και οι άνω λαγόνιες ακρολοφίες, στο µηριαίο µας ενδιαφέρει η εικόνα να περιέχει την κεφαλή
του µηριαίου, τον αυχένα και τον µείζονα τροχαντήρα), λαµβάνονται υπόψη δύο µεγέθη: το T-score και
το Z-score.
Το T-score είναι µια ευρέως διαδεδοµένη παράµετρος για την ερµηνεία των αποτελεσµάτων της
µέτρησης της οστικής πυκνότητας (BMD).
Είναι οι σταθερές αποκλίσεις που απέχει η τιµή του εξεταζοµένου από την κορυφαία οστική
πυκνότητα των νεαρών ατόµων του ιδίου φύλου.
Σύµφωνα µε την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ) υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες τιµών για το TScore.
Score.
α. Φυσιολογικές Τιµές
Όταν η BMD (Bone Mass Density) δεν είναι µικρότερη κατά 1 SD(standard deviations) κάτω από την
τιµή BMD των νέων ενηλίκων (Τ>-1,0).
β. Οστεοπενία
Όταν η BMD κυµαίνεται µεταξύ 1 και 2,5 SD κάτω από την τιµή BMD των νέων ενηλίκων (-1,0>Τ>-2,5).
γ. Οστεοπόρωση
Όταν η BMD είναι πιο κάτω από 2,5 SD της τιµής των νέων ενηλίκων (Τ<-2,5)
δ. Εγκατεστηµένη οστεοπόρωση
Όταν η τιµή BMD είναι κατώτερη από 2,5 SD της τιµής των νέων ενηλίκων (Τ<-2,5) µε συνοδό
παρουσία ενός ή περισσοτέρων καταγµάτων

Το Z-score έχει την ίδια φιλοσοφία µε το T-score, εκτός από τον
πληθυσµό αναφοράς για τον υπολογισµό της µέσης BMD και των SD.
Στο καθορισµό του Z-score δε λαµβάνεται για σύγκριση ο νέος
πληθυσµός, αλλά ένας συγκεκριµένος πληθυσµός.
Είναι οι σταθερές αποκλίσεις που απέχει η τιµή του εξεταζοµένου απο
τις αντίστοιχες τιµές των φυσιολογικών ατόµων της ιδίας ηλικίας και
φύλου
Πόσο συχνά θα πρέπει να γίνεται η µέτρηση;
Η µέτρηση της οστικής πυκνότητας συνήθως εκτελείται µία φορά το
χρόνο στους ενηλίκους. Η οστική µάζα αλλάζει σχετικά αργά στους
περισσότερους ενηλίκους, ακόµη και στα άτοµα µε ατελή
οστεογένεση. ∆εν είναι χρήσιµο να γίνουν µετρήσεις όταν οι
αναµενόµενες αλλαγές στη οστική µάζα είναι µικρότερες από αυτές
που η µηχανή µπορεί να διακρίνει µε ακρίβεια.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΣΧΙΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΗ Ο.Μ.Σ.Σ.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ
Η συµβολή του τεχνολόγου ακτινολόγου είναι ιδιαίτερα σηµαντική γιατί ένα
λάθος κατά την εξέταση µπορεί να οδηγήσει σε λάθος συµπεράσµατα τον
γιατρό και κατά συνέπεια σε λάθος θεραπεία. Ο τεχνολόγος πρέπει να ελέγχει
αρκετούς παραµέτρους για να επιτύχει τη σωστή διεκπεραίωση της εξέτασης
Παράγοντες που εξαρτώνται από τον ασθενή (ύπαρξη στην υπό µελέτη
περιοχή)
Εκφυλιστικών αλλοιώσεων
αποτιτανώσεων
Καταγµάτων
Σκολίωσης
Ραδιενέργεια από προηγηθέν σπινθηρογράφηµα

Παράγοντες που εξαρτώνται από τον τεχνολόγο ακτινολογο
Ορθή τοποθέτηση και ακινησία ασθενή
Καλή γνώση του λογισµικού (software) του υπολογιστή
Σωστή τοποθέτηση περιοχών ενδιαφέροντος (ROI-Region of interest)

Παράγοντες που εξαρτώνται από το µηχάνηµα
Σκλήρυνση της δέσµης
Προκαταρκτικός έλεγχος και ρύθµιση από την κατασκευάστρια εταιρεία , στο
εργοστάσιο
Καθηµερινός ποιοτικός έλεγχος µηχανήµατος µε τη χρήση οµοιώµατος
(phantom)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!!!

