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Για την αξιολόγηση μέσω της μεθόδου DXA 
της μικροαρχιτεκτονικής και της μακροαρ-
χιτεκτονικής των οστών, χρησιμοποιούνται 

νέες, ελπιδοφόρες, και ήδη διεθνώς πιστοποιημέ-
νες παράμετροι. 

Στο παρόν κεφάλαιο, χωρισμένα ανά κατηγορίες 
θα αναλυθούν τα ακόλουθα:

α.    Δομική ανάλυση του ισχίου (Hip Structural 
Analysis/HSA),

β.   Trabecular Bone Score/TBS,
γ.   Vertebral Fracture Assessment/VFA,
δ.    Λειτουργική ερμηνεία του μυοσκελετικού 

συστήματος:
 α) Εκτίμηση των ζωνών  Gruen,
 β)  Έλεγχος των άτυπων καταγμάτων (Atypical 

Subtrochanteric and Diaphyseal Femoral 
Fractures/AFF),

ε. Μεταβολική κατάσταση:
 α)  Λογισμικό Abdominal Aortic Calcification 

σε Lateral DXA (AAC),
 β)  Σύσταση μάζας σώματος ολόσωμης DXA 

(Body Composition Analysis/BC),
στ. Αλγόριθμος FRAX.  

α. Δομική ανάλυση του ισχίου  
(Ηip Structural Analysis/HSA) 

Στις σύγχρονες μονάδες DXA πραγματοποιεί-
ται Δομική Ανάλυση του Ισχίου (Ηip Structural 
Analysis/HSA). Μέσω αυτής μελετάται και ανα-
δεικνύεται η γεωμετρική κατανομή της οστικής 
αντοχής στο εγγύς μηριαίο οστούν. Για τον σκοπό 
αυτόν αξιολογούνται οι ακόλουθες παράμετροι, 
που προσαρμόζονται με την ηλικία, το ύψος, και 
το βάρος του εξεταζόμενου (Γράφημα 3):

1)  η εγκάρσια επιφάνεια διατομής του αυχένα/
CSA (εκφραζόμενη σε mm2), 

2)  η ροπή αδράνειας της επιφάνειας διατομής του 
αυχένα/CSMI (εκφραζόμενη σε mm2), 

3)  ο λόγος θραύσης (Buckling ratio/BR), δηλαδή 
ο λόγος εξωτερικής ακτίνας προς το πάχος του 
φλοιού, με φυσιολογικές τιμές μικρότερες του 
10. Έχει αποδειχθεί από επιστημονικές μελέτες 
ότι σε τιμές του λόγου θραύσης μεγαλύτερες 
του 10, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα κατακό-
ρυφης απώλειας αντοχής με τοπικό λυγισμό, 

4)  ο Δείκτης Οστικής Αντοχής (Femur Strength 

Στοιχεία Μικρο- και Μακρο- 
αρχιτεκτονικής του οστού, 
μέσω των μονάδων DXA

«Ὁ μὲν βίος βραχύς, ἡ δὲ τέχνη μακρή, ὁ δὲ καιρὸς ὀξύς, ἡ δὲ πεῖρα σφαλερή, ἡ δὲ κρίσις χαλεπή. 
Δει ου μόνον εωυτόν παρέχειν τα δέοντα ποιεύντα, αλλά και τον νοσέοντα, και τους παρεόντας, 
και τα έξωθεν»

(H ζωή είναι σύντομη, η δε ιατρική μακρόχρονη, η ευκαιρία φευγαλέα και η πείρα απατηλή, η ορθή 
κρίση των πραγμάτων είναι δύσκολη. Ο ιατρός, λοιπόν, πρέπει όχι μόνο να παρέχει από μόνος του 
τα δέοντα στον άρρωστο, αλλά και να έχει τη βοήθεια του αρρώστου και των οικείων του και να 
υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες [για την εκτέλεση του έργου του]), 

Ιπποκράτης, Αφορισμοί (συμβουλές ιατρικής), τμήμα πρώτο
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