
Δρακουλίδου Στέλλα 

Τεχνολόγος – Ακτινολόγος  

Ακτινοδιαγνωστικού Εργαστηρίου Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

MSc Μ.Ν.Ο.



Το τρέχον πρότυπο για την πρόβλεψη του καταγματικού κινδύνου είναι η επιφανειακή 
οστική πυκνότητα (aBMD), μετρούμενη σε μονάδες. 

Η aBMD όμως, αντανακλά την ποσότητα των ανόργανων συστατικών του οστού και όχι 
την ποιότητά του, που είναι ένας σημαντικός προγνωστικός παράγοντας της οστικής 

ευθραυστότητάς.

Αυτό, τα τελευταία χρόνια ώθησε τους κλινικούς γιατρούς, τους βιολόγους, τους φυσικούς και 
τους μηχανικούς να εντατικοποιήσουν την έρευνα για τον εντοπισμό και την κατανόηση των 

βιολογικών υλικών και δομικών χαρακτηριστικών που συμβάλλουν στην ΄΄ποιότητα του 
οστού΄΄. 



Έτσι αναπτυχθήκαν δυο νεότερες τεχνικές 
εκτίμησης της οστικής αντοχής μέσω DXA

• Trabecular Bone Score (TBS)  

• Hip Structural Analysis (HSA) 



TBS
Η εικόνα DXA είναι μία 2D εικόνα προβολής βασιζόμενη στην απορρόφηση των ακτίνων–χ δύο

διαφορετικών ενεργειών. Το TBS υπολογίζεται με τη χρήση μη επεξεργασμένων δεδομένων του 

υπολογιστή (ανεπεξέργαστα δεδομένα) (raw data) τα οποία λαμβάνονται από την απόκτηση της 

DXA.Ο υπολογισμός του TBS βασίζεται στην απορρόφηση των ακτίνων –χ από τους ιστούς (η 

οποία εξαρτάται από τον γραμμικό συντελεστή εξασθένησης του κάθε ιστού) και είναι παρόμοιος 

με τον υπολογισμό της BMD.

Το TBS συσχετίζεται με μικροαρχιτεκτονικές παραμέτρους των οστών.

Θετικά :

α) με την πυκνότητα συνδεσιμότητας conn D (αριθμός

βρόγχων ανά  μονάδα όγκου).  

β) με τον αριθμό των δοκίδων  TbN ( μέσος αριθμός 

δοκίδων ανά μονάδα μήκους).

Αρνητικά :

α) με τον διαχωρισμό των δοκίδων  TbSp (μέση 

απόσταση μεταξύ των δοκίδων).

Winzenrieth, R., Michelet, F., and Hans, D. Three-dimensional (3D) microarchitecture correlations with 2D projection image gray-level variations assessed by trabecular 

bone score using high-resolution computed tomographic acquisitions: effects of resolution and noise. . s.l. : J Clin Densitom. Jun. 29 2012 : 22749406 , 2012.



TBS

Μια εικόνα 3D από ένα πυκνό δίκτυο δοκίδων παράγει μια 

2D προβολή εικόνας με πολλές παραλλαγές της κλίμακας 

του γκρι, μικρού εύρους και συνεπώς μια απότομη κλίση 

βαριογράμματος και μια υψηλή τιμή TBS

(μικροαρχιτεκτονικά σχετίζεται με καλή μηχανική αντοχή ).

Αντίθετα,  μια χαμηλή τιμή TBS δείχνει κακής 

ποιότητας μικροαρχιτεκτονική με πολλές διαβαθμίσεις 

της κλίμακας του γκρι, σημαντικού εύρους και ως εκ 

τούτου μια ήπια κλίση του βαριογράμματος .

(http://www.tbsinsight.com/upload/Image_intended_use.JPG)



TBS
Το γράφημα δείχνει μια ζώνη μεταξύ 1 SD πάνω και κάτω από την φυσιολογική 
τιμή. Η καμπύλη εκτείνεται από 45-85 ετών. Οι τιμές του TBS κυμαίνονται από 

0.900 και 1.600. Εμφανίζονται ξεχωριστά τρεις ζώνες σταδιακής σκίασης σε 
αποχρώσεις του πράσινου, κίτρινου και κόκκινου, για την καλή, την ενδιάμεση και 

την επιδεινούμενη μικροαρχιτεκτονική αντίστοιχα.

 

ΤΙΜΕΣ TBS (χωρίς μονάδες)                      ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

≤ 1.200 Υποβαθμισμένη Αρχιτεκτονική 

1.200 εώς 1.350 Μερικώς Υποβαθμισμένη Αρχιτεκτονική 

≥ 1.350 Φυσιολογική 

Δεν έχει οριστεί μια καθιερωμένη τιμή για του TBS που να 

κατηγοριοποιεί φυσιολογικές και μη φυσιολογικές τιμές. Το 

εύρος τιμών αναφοράς που έχει προταθεί μέχρι στιγμής, το 

οποίο εφαρμόζεται μόνο σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, 

συστάθηκε από μία ομάδα εργασίας των χρηστών του TBS.

Bloch JG, Hans DB, Diebolt V, Kieffer D, Krieg MA. Evaluation du 

risque fracturaire dans la zone d'ostéopénie: utilisation clinique d'un 

indice de la microarchitecture osseuse (TBS: trabéculométrie et 

trabéculographie). . s.l. : SFR annual meeting, Paris, France 2008., 

2008.



HSA
Η μέθοδος αναπτύχθηκε κυρίως για να συμπληρώσει την BMD με τις διαρθρωτικές πληροφορίες της για τα 

υπάρχοντα δεδομένα σάρωσης που αρχειοθετούνται από ερευνητικά προγράμματα. 

Η εφαρμογή της HSA έχει αποδείξει ότι συχνά τα συμπεράσματα από τις διαρθρωτικές γεωμετρικές 
παρατηρήσεις είναι πολύ διαφορετικά από εκείνα που χρησιμοποιούν BMD και που εφαρμόζονται στα ίδια 
θέματα.

Η HSA δεν μετράει μόνο την οστική πυκνότητα (BMD) των οστών του ισχίου, αλλά και τη διαρθρωτική 
γεωμετρία των διατομών που διέρχονται από το εγγύς μηριαίο σε συγκεκριμένες θέσεις. 

Η εικόνα της οστικής μάζας χρησιμοποιείται απευθείας από τη σάρωση της DXA, όπου οι τιμές των pixels
εκφράζονται σε επιφανειακή μάζα (g/cm²).

Η μέθοδος χρησιμοποιεί την αρχή ότι μία σειρά από τιμές pixels κατά μήκος του άξονα του οστού, αντιστοιχεί 
σε ένα επίπεδο κοπής που διασχίζει το οστό στη θέση αυτή και περιέχει ορισμένες από τις πληροφορίες 
σχετικά με την εγκάρσια διατομή. 

• Beck TJ, Looker AC, Ruff CB, Sievanen H, Wahner HW. Structural trends in the aging femoral neck and proximal shaft: analysis of the Third National Health and 

Nutrition Examination Survey Dual-Energy X-ray Absorptiometry Data. s.l. : J Bone Miner Res 2000;15:2297– 304., 2000.

• Beck TJ, Oreskovic TL, Stone KL, Ruff CB, Ensrud K, Nevitt MC,et al. Structural adaptation to changing skeletal load in the progression toward hip fragility: the study 

of osteoporotic fractures. s.l. : J Bone Miner Res 2001;16:1108–19., 2001. 

• Kaptoge S, Dalzell N, Loveridge N, Beck TJ, Khaw K-T, Reeve J. Effects of gender, anthropometric variables, and aging on the evolution of hip strength in men and 

women over 65. s.l. : Bone 2003;32:561– 70., 2003.



HSA
Το πρόγραμμα αναλύει το εγγύς μηριαίο σε τρία σημεία των 5mm πάχους.

Οι περιοχές είναι : 

α) Ο αυχένας του μηριαίου 

(NarrowNeck, NN) στη στενότερη διαμέτρό του.

β) Η διατροχαντήριος

(Intertrochanteric, IT) κατά μήκος της διχοτόμου 

της γωνίας αυχένα-άξονα.

γ) Ο μηριαίος άξονας 

(Femoral  Staff, FS) 2cm μακριά από το μεσαίο σημείο του  ελάσσονα τροχαντήρα.

Laskey MA, Price RI, Khoo BC, Prentice A, Proximal femur structural geometry changes during and following lactation - Bone 2010.



Συμπεράσματα για τοTBS
Το TBS είναι ένας έμμεσος δείκτης της οστικής 

μικροαρχιτεκτονικής  και έχει το σημαντικό κλινικό πλεονέκτημα ότι 

είναι εύκολα διαθέσιμο από τις εικόνες της DXA.

Συσχετίζεται με την άμεση 3D μέτρηση της δοκιδωτής 

μικροαρχιτεκτονικής και με την άμεση και έμμεση μέτρηση της 

αντοχής των οστών.

Το TBS μειώνεται με την ηλικία και συσχετίζεται με σημαντικούς 

κλινικούς παράγοντες κινδύνου που είναι προγνωστικοί των 

οστεοπορωτικών καταγμάτων. 

Αρκετές μελέτες, που αφορούν μεγάλο αριθμό 

μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών, έχουν επιβεβαιώσει τη σύνδεση 

του TBS με σπονδυλικά και μη σπονδυλικά κατάγματα.

Τα στοιχεία στους άνδρες, μολονότι είναι λιγότερο εκτενή, 

παρουσιάζουν παρόμοια ευρήματα. 

Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι, ενώ το TBS και η BMD των 

οσφυϊκών σπονδύλων προβλέπουν κατάγματα εξίσου καλά, το 

TBS βελτιώνει ελαφρώς την καταγματική πρόβλεψη όταν 

συνδυάζεται με οποιαδήποτε μέτρηση της οστικής πυκνότητας. 

Το TBS μπορεί επίσης να σχετιστεί και με την δευτεροπαθή 

οστεοπόρωση, όπως στον σακχαρώδη διαβήτη, στον 

υπερπαραθυρεοειδισμό, στην μακροχρόνια χρήση 

κορτικοστεροειδών κ.ά.

Συμπεράσματα για το HSA

 Επί του παρόντος, οι μελέτες που έχουν 

γίνει και εξετάζουν το ρόλο της γεωμετρίας 

του ισχίου σε σχέση με τον καταγματικό 

κίνδυνο του ισχίου δεν έχουν δείξει 

ανωτερότητα της μεθόδου HSA σε σχέση με 

την μέτρηση της BMD της μεθόδου DXA. 

 Από την άλλη,  υπήρξαν μελέτες που έδειξαν 

ότι η HSA  μπορεί να καθρεφτίσει την 

επίδραση της θεραπευτικής αγωγής στην 

οστεοπόρωση και να προσφέρει χρήσιμες 

πληροφορίες. 

 Τέλος η μέθοδος αυτή αν και παρέχει 

αρκετές δομικές πληροφορίες για το εγγύς 

μηριαίο, εμπεριέχει αρκετούς περιορισμούς 

που την καθιστούν ενεργή μόνο σε 

ερευνητικό επίπεδο. Χρειάζεται λοιπόν 

περαιτέρω έρευνα για να εξαλειφθούν όσο 

το δυνατόν περισσότερο αυτοί οι 

περιορισμοί.



Αποτελέσματα
Και οι δύο τεχνικές μέτρησης πληρούν την ανάγκη για μια μη 
επεμβατική μέθοδο για την εκτίμηση της μικροαρχιτεκτονικής των 
οστών, που αποτελεί βασικό παράγοντα της αντοχής των οστών. 

Μπορούν να εκτιμηθούν πολύ απλά , χρησιμοποιώντας ευρέως 
διαθέσιμα μηχανήματα DXA και κατά τη διάρκεια της μέτρησης της 
BMD. 

Αλλά ενώ το TBS είναι επαναλήψιμο και εύκολο στο χειρισμό, δεν 
μπορεί να συμβεί το ίδιο με την HSA λόγω της δύσκολης 
επανατοποθέτησης. 


