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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η οστεοπόρωση είναι μια συχνά εμφανιζόμενη ασθένεια 
που συνοδεύεται από αξιοσημείωτη νοσηρότητα και 
θνησιμότητα. Χαρακτηρίζεται από απώλεια οστικής μάζας και 
η κλινική έκφρασή της είναι η εμφάνιση μη βίαιων 
καταγμάτων. 

Η κύρια ενόχληση των ασθενών με οσφυϊκή οστεοπόρωση 
είναι ο έντονος πόνος της πλάτης, μετά από κάθε φυσιολογική 
δραστηριότητα, λόγω καταγμάτων στην σπονδυλική στήλη. 
Καθώς η ασθένεια εξελίσσεται, παρατηρείται συνήθως απώλεια 
ύψους, παραμόρφωση των σπονδύλων και κατάγματα στο 
ισχίο, στον καρπό του χεριού και σπανιότερα σε άλλα 
ανατομικά σημεία. Μπορεί επίσης να σημειωθεί και θωρακική 
κύφωση ή αυχενική λόρδωση. Η απώλεια ύψους και η 
παραμόρφωση σπονδύλων είναι συνήθως τα πρώτα κλινικά 
συμπτώματα της ασθένειας. 

Η οστεοπόρωση αποτελεί την κύρια αιτία εμφάνισης 
καταγμάτων στις μετεμμηνεπαυσιακές γυναίκες και στους 
ηλικιωμένους. Σε λευκές γυναίκες, ηλικίας 65-84 ετών, το 
90% των καταγμάτων ισχίου και σπονδυλικής στήλης, το 70% 
των καταγμάτων του αντιβραχίου και το 50% των καταγμάτων 
σε άλλα ανατομικά σημεία, οφείλεται στην οστεοπόρωση26. 
Εκτιμάται ότι στις ΗΠΑ το 1995 το συνολικό κόστος 
περίθαλψης των οστεοπορωτικών καταγμάτων υπερέβη τα 13 
δις δολάρια, εκ των οποίων τα 2/3 ήταν λόγω των ισχιακών 
καταγμάτων27. Οι συνέπειες των τελευταίων είναι ιδιαίτερα 
τραυματικές. Ο κίνδυνος εμφάνισης ισχιακού κατάγματος 
κατά τη διάρκεια της ζωής μιας γυναίκας είναι μεγαλύτερος 
από τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού, του 
ενδομητρίου και των ωοθηκών, μαζί. Οι μισοί από τους 
ασθενείς που επιβιώνουν μετά από ένα ισχιακό κάταγμα δεν 
μπορούν να περπατήσουν χωρίς βοήθεια και 25% 
υποχρεώνονται σε κατ’οίκον νοσηλεία. Στο 12-20% των 
περιπτώσεων, ο ασθενής πεθαίνει σε διάστημα 6 μηνών. 

Το μέγεθος αυτού του προβλήματος υγείας, το οποίο 
αυξάνεται λόγω του αυξανόμενου πληθυσμού των ηλικιωμένων 
στον δυτικό κόσμο, έρχεται σε αντίθεση με την θεραπευτική 
αδυναμία πρόσθεσης οστού ή βελτίωσης της οστικής αντοχής, 
όταν αυτά έχουν ήδη χαθεί. Το γεγονός αυτό κάνει 
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απαραίτητη την λήψη κατάλληλων μέτρων ούτως ώστε να 
αποφευχθεί, όσο το δυνατόν, η οστική απώλεια, με κυρίαρχο 
από αυτά την μέτρηση της οστικής κατάστασης σε άτομα που 
έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης οστεοπόρωσης. Οι 
μετρήσεις θα πρέπει να μπορούν να διακρίνουν την παρουσία 
ή όχι μη βίαιων καταγμάτων, να εκτιμούν την σοβαρότητα της 
οστικής απώλειας και να αποκλείουν δευτερεύουσες αιτίες 
οστικής απώλειας (συνήθως με εργαστηριακές εξετάσεις). 

Είναι απαραίτητη λοιπόν η ύπαρξη τεχνικών μέτρησης της 
οστικής μάζας για: α) την εκτίμηση παρέμβασης σε 
ασυμπτωματικά άτομα, β) την διάγνωση σε άτομα που 
παρουσιάζουν συμπτώματα της ασθένειας και γ) την 
παρακολούθηση της θεραπείας. Μια τεχνική μπορεί να 
εφαρμοστεί σε κλινική μορφή μόνο εάν το αναμενόμενο 
όφελος του ασθενούς είναι μεγαλύτερο από το συνολικό 
κόστος. Η κλινική αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από την 
ικανότητα να διακρίνει τα υγιή από τα παθολογικά άτομα, την 
ακρίβεια, την επαναληψιμότητα και το χαμηλό κόστος, τόσο 
οικονομικό όσο και ακτινοβολίας. 
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2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΣΤΟΥ(10,11,12,13) 
 

2.1. Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ 
 

Το ανθρώπινο σώμα είναι ίσως η πολυπλοκότερη μηχανή 
που υπάρχει και κανείς δεν γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες 
λειτουργίας της. Εκτεταμένες μελέτες γίνονται για τον 
προσδιορισμό της σύστασης, της ανατομίας, της φυσιολογίας, 
όλων των μερών του, τόσο σε κατάσταση κανονικής 
λειτουργίας όσο και υπολειτουργίας. Ένα από αυτά τα 
τμήματα είναι ο ανθρώπινος σκελετός, ο οποίος αποτελείται 
από διαφορετικής μορφής και τύπου οστά συνδεδεμένα 
μεταξύ τους. 

Λειτουργικά ο σκελετός, στους ανθρώπους και στα 
ανώτερα σπονδυλωτά, είναι ουσιαστικά δυο όργανα. Το πρώτο 
εξυπηρετεί ως αποθηκευτικός χώρος ανόργανων στοιχείων 
(όπως ασβέστιο και μαγνήσιο), ο οποίος ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες της εσωτερικής ομοιοστασίας. Το δεύτερο λειτουργεί 
ως ανατομική στήριξη, επιτρέποντας την κίνηση και την 
μετακίνηση στο πεδίο βαρύτητας της γης. Κανονικά, αυτές οι 
δυο λειτουργίες δεν έρχονται σε σύγκρουση, καθώς η 
αποθήκη ανόργανων στοιχείων είναι υπερπλήρης και άμεσα 
ανανεώσιμη, και η μονάδα ανατομικής στήριξης προσφέρει 
μεγάλο περιθώριο ασφάλειας. Ωστόσο κυρίαρχη είναι η 
αποθηκευτική λειτουργία, η οποία όταν υπόκειται σε έντονη 
διατάραξη έχει τη δύναμη να υπερνικήσει την ανατομική 
λειτουργία προκειμένου να ανταπεξέλθει. Για παράδειγμα, σε 
περιπτώσεις έλλειψης ασβεστίου, σοβαρής μορφής, η μάζα του 
σκελετού θα ‘θυσιαστεί’ και η μηχανική αντοχή θα μειωθεί σε 
επικίνδυνα επίπεδα προκειμένου να διατηρηθεί η εσωτερική 
ομοιόσταση. Στην περίπτωση, όμως, που προκύψει ανάγκη για 
την αντιμετώπιση υψηλών ανατομικών αναγκών (αύξηση της 
μάζας σκελετού λόγω υψηλών μηχανικών φορτίων) η 
κατάληξη, κανονικά, δεν θα είναι εις βάρος της εσωτερικής 
ομοιόστασης. Έτσι, ενώ οι δυο λειτουργίες συνυπάρχουν 
αρμονικά, συνήθως οι ανάγκες της ομοιόστασης του 
πλάσματος αποδεικνύονται ισχυρότερες. 

Τα κύτταρα που είναι υπεύθυνα για την δημιουργία και 
την διατήρηση του σκελετού, καθώς και για την προσαρμογή 
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του στην μηχανική χρήση είναι τα ίδια τα οποία είναι 
υπεύθυνα και για την ομοιόσταση του ασβεστίου στο πλάσμα. 
Ο διπλός αυτός ρόλος προϋποθέτει την ύπαρξη συστήματος 
που οργανώνει και ελέγχει τον αριθμό, την θέση και την 
αποδοτικότητα αυτών των κυττάρων κατά τη διάρκεια της 
ανάπτυξης, κατασκευής, και ανακατασκευής του οστού αλλά 
και στην αντιμετώπιση κατάγματος. Ο όρος ‘ενδιάμεση 
οργάνωση’ χρησιμοποιείται για να περιγράψει αυτή την 
οργάνωση και τον έλεγχο των κυτταρικών συμβάντων στον 
ανθρώπινο σκελετό. Αυτά τα συμβάντα μπορεί να 
συντονίζονται σε μεγάλες περιοχές οστικής επιφάνειας και για 
μεγάλα χρονικά διαστήματα. Οι περισσότερες ασθένειες του 
ανθρώπινου οστού προέρχονται από ανωμαλίες στη λειτουργία 
της ενδιάμεσης οργάνωσης και συνεπώς η ικανότητά μας για 
θεραπεία ή πρόληψη εξαρτάται από την κατανόηση αυτής της 
λειτουργίας. 
 

2.1.1. Δομή του οστού 
 
Ο ιστός από τον οποίο αποτελείται ο σκελετός 

κατατάσσεται σε δυο γενικές κατηγορίες: το συμπαγές 
(compact, ή haversian ή cortical) οστό και το σπογγώδες 
(trabecular ή cancellous ή spongious) οστό. Το συμπαγές 
οστό είναι η πυκνή εξωτερική στοιβάδα του οστού, ενώ το 
σπογγώδες είναι το σύστημα των επιπέδων, ράβδων, τόξων και 
δοκίδων το οποίο εμπεριέχεται μέσα σε αυτό το κέλυφος. 
Περίπου το 80% της σκελετικής μάζας είναι συμπαγές οστό, 
και το υπόλοιπο σπογγώδες. O μυελός των οστών βρίσκεται 
στα διαστήματα μεταξύ και γύρω από τα επίπεδα και τις 
δοκίδες του σπογγώδους οστού και συγκρατείται με ένα δίκτυο 
λεπτών ινιδίων, το οποίο συνδέει τα εσωτερικά τοιχώματα του 
συμπαγούς με το σπογγώδες. Από τομές και ακτινογραφίες 
οστών προκύπτει ότι το σπογγώδες είναι ανισότροπο υλικό, 
που σημαίνει ότι οι σχηματισμοί από τους οποίους 
αποτελείται δεν είναι τυχαία διατεταγμένοι στο χώρο. Οι 
διαφορές των δυο ειδών έγκεινται, σχεδόν αποκλειστικά, στο 
γεγονός ότι το σπογγώδες οστό έχει μεγαλύτερο λόγο 
επιφάνειας/όγκου από ότι το συμπαγές οστό. 

Σε έναν κανονικό ανθρώπινο σκελετό περίπου το 25% του 
ανατομικού όγκου του είναι οστίτης ιστός και το 75% είναι 
μυελός των οστών και λίπος. Τα ποσοστά αυτά 
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διαφοροποιούνται δραματικά μεταξύ διαφορετικών σημείων 
του σκελετού. Ο μυελός των οστών αποτελείται από συνδετικό 
ιστό, μυελοειδή ιστό, λιποκύτταρα, αιμοφόρα αγγεία και 
λεμφαγγεία. Υπάρχουν δυο είδη μυελού: ο ερυθρός και ο 
λιπώδης. Ο δεύτερος περιέχει κυρίως λιποκύτταρα, ενώ ο 
πρώτος κυρίως ερυθροποιητικό ιστό. Αυξανομένης της 
ηλικίας, το ποσοστό του ερυθρού μυελού μειώνεται και 
αντικαθίσταται από λιπώδη μυελό. 

 

2.1.2. Τα οστά του σκελετού 
 
Τα οστά του σκελετού χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: τα 

οστά της κεφαλής, του κορμού και των άκρων. Τα οστά της 
κεφαλής αποτελούνται από τα οστά του εγκεφαλικού κρανίου 
(πάνω και πίσω) και από τα οστά του προσωπικού ή 
σπλαχνικού κρανίου (κάτω και εμπρός). Τα οστά του κορμού 
απαρτίζονται από τους 32-34 σπονδύλους, από τα οστά του 
θώρακα, του ώμου και το στέρνο. Τέλος, τα οστά των άκρων 
αποτελούνται από τα βραχιόνια οστά, τα οστά του πήχεως, τα 
οστά της άκρας χειρός, των μηρών, της κνήμης και του άκρου 
ποδός. 

Τα επιμηκέστερα αυτών ονομάζονται μακρά οστά, και 
έχουν την μορφή κυλίνδρων ή σωληνοειδών, το εξωτερικό 
μέρος των οποίων είναι συμπαγές οστό ενώ το εσωτερικό τους 
αποτελείται από σπογγώδες και μυελό των οστών. Τα 
σωληνοειδή δεν είναι τέλειοι κύλινδροι αλλά παρουσιάζουν 
κάποια ανομοιομορφία, λόγω του συνδυασμού δυο 
επιδράσεων: α) των μηχανικών δυνάμεων που ασκήθηκαν 
κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και β) των γενετικών 
προδιαγραφών. Για παράδειγμα, η τομή της κνήμης στον 
άνθρωπο και στα περισσότερα ζώα είναι τριγωνική ενώ του 
μετακαρπίου είναι σχεδόν κυλινδρική. Το μεγαλύτερο μέρος 
του επιμήκους κυλινδρικού μέρους του οστού ονομάζεται 
‘διάφυση’ και καθένα από τα άκρα του ‘επίφυση’. Η άμεσα 
παρακείμενη περιοχή στην επίφυση ονομάζεται ‘μετάφυση’, 
έχει σχήμα κώνου, και ελαττώνεται σταδιακά μέχρι τη 
διάφυση.  

Η σπονδυλική στήλη, τα πλευρά και το στέρνο, που 
συγκροτούν τον κορμό, και το κρανίο περιέχουν ακανόνιστα ή 
με αρκετό όγκο οστά. Ανεξαρτήτως του σχήματός τους, 
αποτελούνται από μια εξωτερική στοιβάδα συμπαγούς οστού 
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που περιβάλλει την εσωτερική κοιλότητα η οποία περιέχει 
σπογγώδες οστό και μυελό των οστών. 

 

2.1.3. Ο σπόνδυλος 
 
Η μακροσκοπική ανατομία των σπονδύλων αξίζει ιδιαίτερη 

προσοχή εξαιτίας της συχνής εμφάνισης ασθενειών σε αυτή 
την περιοχή. Το εμπρόσθιο τμήμα του σπονδύλου 
περιλαμβάνει α) ένα κυλινδρικό σώμα που αποτελείται από 
εξωτερική στοιβάδα συμπαγούς οστού (σπονδυλικό τρήμα) και 
β) μια εσωτερική κοιλότητα που αποτελείται από σπογγώδες 
οστό και μυελό. Το οπίσθιο τμήμα περιλαμβάνει μια 
περίπλοκη κατασκευή που φιλοξενεί το σπονδυλικό νεύρο 
μέσα σε μια καμάρα από την οποία ξεκινούν εμπρόσθιες και 
οπίσθιες προεξοχές που συνδέουν τους σπονδύλους μεταξύ 
τους. Τα σώματα του σπονδύλου φέρουν κυρίως το βάρος του 
οργανισμού, και προστατεύονται από αυτό με 
μεσοσπονδύλιους δίσκους αποτελούμενους από ζελατινώδες 
υλικό, τοποθετημένο μέσα στον δακτυλιοειδή σύνδεσμο, ο 
οποίος είναι στενά συνδεδεμένος στα όρια μεταξύ των σωμάτων 
δυο γειτονικών σπονδύλων. 

Ο σπόνδυλος φαίνεται να αποτελείται από 50-70% 
σπογγώδες οστό. Το γεγονός αυτό παρουσιάζει εξαιρετικό 
ενδιαφέρον επειδή: α) υπάρχει υψηλή μεταβολική 
δραστηριότητα στο σπογγώδες, σε σχέση με το συμπαγές οστό, 
β) η σπονδυλική στήλη πλήττεται, κατά κύριο λόγο, στην 
οστεοπόρωση και γ) μετρήσεις οστικής πυκνότητας στην 
σπονδυλική στήλη είναι πολύ συχνές. Ωστόσο, τελευταίες 
μελέτες δείχνουν ότι το ποσοστό του σπογγώδους ενδέχεται να 
είναι μικρότερο και έτσι στις μεταβολές της μάζα του 
σπονδύλου να συνεισφέρει και το συμπαγές οστό του. 

 

2.2. ΤΟ ΟΣΤΟ ΩΣ ΟΡΓΑΝΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 
Ο σκελετός είναι ένα όργανο ανατομικής στήριξης με 

κυρίαρχη ιδιότητα του ιστού του την σκληρότητα και την 
εξαιρετική του ακαμψία, γεγονός ευτυχές και αναγκαίο καθώς 
πρέπει να στηρίξει το βάρος του σώματος και να παραμείνει 
ικανός όταν εκτίθεται σε επαναλαμβανόμενες μικρές 
μηχανικές δυνάμεις όπως και σε ξαφνικές και δυνατές, χωρίς 



 11 

να αποτυγχάνει. Πρέπει να παρέχει δυνατή σύνδεση στους 
μυς και πολλαπλούς μοχλούς και άξονες περιστροφής για τις 
μυϊκές λειτουργίες, μερικές εκ των οποίων μπορούν να 
παράξουν μεγάλα μηχανικά φορτία. Επίσης, πρέπει να 
προστατέψει διάφορες κοιλότητες όπως τον κρανιακό θόλο και 
την θωρακική κοιλότητα, οι οποίες περιέχουν ευαίσθητα 
όργανα. Μια επιπλέον απαίτηση στην περίπτωση του θώρακα 
είναι ότι η άκαμπτη κοιλότητα πρέπει να είναι αρκούντως 
ελαστική ώστε να επιτρέπει την αναπνοή, γεγονός που 
επιτυγχάνεται με μια διάταξη ράβδων (πλευρά) και ελαστικών 
συνδέσεων. Τέλος, περιέχει τον μυελό των οστών, με τον οποίο 
συνδέεται στενά. 
 

2.3. ΤΟ ΟΣΤΟ ΩΣ ΙΣΤΟΣ 
 
Το υλικό κατασκευής του σκελετού αποτελείται από δυο 

φάσεις: μια οργανική και μια ανόργανη. Η ανόργανη φάση 
αποτελεί το 77% του βάρους του σκελετού και η οργανική το 
23%, από το οποίο το 89% είναι κολλαγόνο. Το υπόλοιπο 11% 
είναι μια περίπλοκη μίξη μη κολλαγονούχων πρωτεϊνών 
(σιαλοπρωτεΐνες, πρωτεογλυκάνες, κ.ά.) και μικρά ποσά 
λιπιδίων και υδρογονανθράκων. Η σύσταση σε κολλαγόνο και 
μέταλλα είναι η πηγή της μηχανικής αντοχής του σκελετού. 

 

2.3.1. Οργανική φάση 
 
Τα μόρια του κολλαγόνου έχουν ελικοειδή μορφή και 

συχνά συνδέεται γαλακτόζη μαζί τους. Είναι διατεταγμένα 
μεταξύ τους με την άκρη του ενός δίπλα στην άκρη του άλλου, 
σχηματίζοντας ινίδια, τα οποία περιέχουν πόρους στα κενά 
μεταξύ του τέλους του ενός και της αρχής του άλλου. Οι πόροι 
είναι διαμέτρου περίπου 400Å και είναι η περιοχή όπου 
βρίσκεται περίπου το μισό ποσοστό των μετάλλων που 
αποθηκεύονται στα οστά. Το υπόλοιπο ποσοστό αποθηκεύεται 
κατά μήκος και μεταξύ των ινιδίων. Σε αυτές τις περιοχές 
βρίσκονται επίσης και οι μη κολλαγονούχες πρωτεΐνες.  

 

2.3.2. Ανόργανη φάση 
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Τα μεταλλικά στοιχεία είναι στη μορφή υδροξυαπατίτη, 
ένα πλέγμα κρυστάλλου του οποίου τα βασικά συστατικά είναι 
ιόντα ασβεστίου και φωσφόρου (ο απατίτης είναι η μορφή στην 
οποία βρίσκεται, κυρίως, το μεγαλύτερο ποσοστό του 
φωσφορικού ασβεστίου στη γη τόσο σε βιολογικά όσο και σε 
μη βιολογικά συστήματα). Ο εμπειρικός τύπος του 
υδροξυαπατίτη στο οστό είναι: Ca10(PO4)6(OH)2. Είναι 
δυνατόν, όμως, να γίνουν κάποιες αντικαταστάσεις (π.χ. με 
φθόριο) οι οποίες μεταβάλλουν τις ιδιότητες του υλικού. 
Μπορεί επίσης να παγιδευθούν μικροποσά διαφόρων άλλων 
στοιχείων ή συστατικά όπως μαγνήσιο ή άλας ανθρακικού 
οξέος. Φαίνεται επίσης ότι, ενδεχομένως, περιέχει 
κρυστάλλους νερού. Η ανόργανη φάση γίνεται περισσότερο 
κρυσταλλική με την ηλικία και την ωρίμανση, αλλά ποτέ δεν 
πλησιάζει την υψηλή κρυσταλλική δομή των φυσικών ή ακόμα 
και τεχνητών αλάτων φωσφορικού ασβεστίου. 

 

2.4. ΟΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ 
 

2.4.1. Οστεοβλάστες 
 
Οστεοβλάστες ονομάζονται τα κύτταρα που δημιουργούν 

οστό, είτε στην ανάπτυξη, είτε στην ανακατασκευή, είτε στην 
επούλωση τραυμάτων. Σε όλες τις περιπτώσεις φαίνεται να 
έχουν την ίδια μορφολογία η οποία είναι ανεξάρτητη ακόμη 
και από την περιοχή δραστηριότητάς τους. Αρχικά οι πυρήνες 
τους είναι έκκεντρα, έχουν προεξοχές, σημεία συνένωσης, 
περιοχές που περιέχουν κολλαγόνο κ.ά., ενώ όσο η 
κατασκευή του οστού προχωρά μειώνονται σε αριθμό και 
γίνονται πιο επίπεδοι. Η κατασκευή του οστού επιβραδύνεται 
τότε και κάποιοι από τους οστεοβλάστες συμπεριλαμβάνονται 
στο οστό ως οστεοκύτταρα. Οι υπόλοιποι παραμένουν στην 
επιφάνειά του ως κύτταρα επίστρωσης. Η διάρκεια της ζωής 
τους εξαρτάται από το εάν θα μετατραπούν σε οστεοκύτταρα ή 
όχι. Λειτουργικά, μια ομάδα οστεοβλαστών, σε συγκεκριμένο 
σημείο ανακατασκευής, έχει μέσο χρόνο ζωής που κυμαίνεται 
μεταξύ 3-4 μηνών έως 1.5 χρόνο, με μέση τιμή 5-6 μήνες. 
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Εικόνα 2.1.Επιφάνεια δημιουργίας οστού. Στην πρώτη εικόνα υπερδραστήριοι 

οστεοβλάστες έχουν παραταχθεί κατά μήκος της επιφάνειας δημιουργίας οστού, ενώ 
στην δεύτερη εικόνα η δραστηριότητά τους φαίνεται να είναι ελαττωμένη. Το ότι είναι 
ώριμοι οστεοβλάστες διακρίνεται από το σχήμα τους, που έχει αλλοιωθεί. 
 
 

2.4.2. Κύτταρα επίστρωσης 
 
Αποτελούν απομεινάρια της ομάδας οστεοβλαστών που 

σχημάτισαν την οστική μήτρα, ωστόσο ο φαινότυπός τους 
διαφέρει τόσο στην λειτουργία όσο και στην μορφολογία. Το 
κυτόπλασμά τους συνήθως δεν είναι ορατό και ο πυρήνας τους 
φαίνεται ελάχιστα. Επικοινωνούν με τους οστεοκλάστες και 
φαίνεται να παίζουν βασικό ρόλο στην επιλογή της περιοχής 
όπου η κατασκευή ή η ανακατασκευή οστού θα λάβει χώρα. 

 

2.4.3. Οστεοκύτταρα 
 
Είναι οι επιζήσαντες των οστεοβλαστών που παγιδεύτηκαν 

στη μήτρα του οστού, όταν αυτή σχηματιζόταν. Επικοινωνούν 
μεταξύ τους, με τα επιφανειακά κύτταρα και με τον μυελό των 
οστών, μέσω καναλιών, πάχους περίπου 1-2μm, που 
σχηματίζονται από τις κυτοπλασμικές τους προεξοχές και το 
οποίο είναι πολύ πυκνό. Μέσω αυτού του δικτύου γίνεται η 
μεταφορά των θρεπτικών συστατικών. Δεν πολλαπλασιάζονται 
και ζουν όσο και ο ιστός στον οποίο είναι εμβαπτισμένα. Από 
τα σημεία που βρίσκονται, φαίνεται να παίζουν κάποιο ρόλο 
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στην αντίληψη και αντίδραση του σκελετού στην καταπόνηση 
λόγω μηχανικής χρήσης. 

 

 
 
Εικόνα 2.2. Νεαρό οστεοκύτταρο. Οι μικρές κυκλικές οπές στην μήτρα είναι 

κανάλια επικοινωνίας σε τομή. 
 
 

 
 
Εικόνα 2.3. Έντονη δράση οστεοκλαστών. Μέρος της επιφάνειας που έχει 

διαβρωθεί βρίσκεται σε επαφή με οστεοβλάστες. 
 
 

2.4.4. Οστεοκλάστες 
 
Είναι γιγαντιαία κύτταρα που αναρροφούν οστό. Η 

διάμετρός τους κυμαίνεται από 20-100μm και περιέχουν 2 
έως 50 πυρήνες. Είναι προσαρτημένα στο οστό μέσω ενός 
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ευκίνητου στρώματος κυτοπλάσματος, προσφιλούς στα οξέα. 
Σε κινηματογραφικές μελέτες ζωντανού ιστού το οστό φαίνεται 
να διαλύεται σε αυτή την περιοχή. Είναι μεταβολικά πολύ 
ενεργοί. Η διάρκεια ζωής τους είναι αβέβαιη, αν και μπορεί να 
είναι μέχρι και 7 εβδομάδες. Η κανονική μέση διάρκεια μιας 
περιοχής αναρρόφησης στους ανθρώπους είναι περίπου 4 
εβδομάδες. 
 

2.5. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΟΣΤΟΥ 

 

2.5.1. Προέλευση 
 
Το πρώτο στάδιο της εμβρυολογικής εξέλιξης απαιτεί ότι ο 

απλός οργανισμός των λίγων κυττάρων διαφοροποιείται σε τρία 
στρώματα. Όλα τα τμήματα ενός ώριμου όντος εντοπίζονται σε 
κάποιο από αυτά τα τρία βασικά στρώματα κυττάρων. Σε ένα 
έμβρυο, μόλις 17 ημερών, μπορούν να διακριθούν τα κύτταρα 
που θα οδηγήσουν στον σχηματισμό των οστών στο μεσαίο 
στρώμα. Μεταξύ της 22ης και 28ης ημέρας της εμβρυϊκής ζωής 
έχουν αρχίσει να σχηματίζονται όλα τα οστά του σκελετού: η 
σπονδυλική στήλη, το κρανίο, τα πλευρά, το στέρνο και τα 
άκρα. 

Το πρώτο οστό που εμφανίζεται προέρχεται από έναν εκ 
των δυο πρόδρομων ιστών, τον μεσοδερματικό συνδετικό ιστό 
ή τον χόνδρο, ο οποίος είναι σχετικά αραιός και τα κύτταρα 
είναι σχετικά μακριά μεταξύ τους.  

 

2.5.2. Δημιουργία 
 
Όταν το οστό αρχίζει να σχηματίζεται, κάποια από τα 

κύτταρα του προδρόμου ιστού πλησιάζουν και συνδέονται πιο 
ισχυρά μεταξύ τους, αφήνοντας πίσω τους λεπτές προεκτάσεις 
του κυτταροπλάσματος τους, για να επικοινωνούν μεταξύ τους. 
Μικρές συγκεντρώσεις τέτοιων κυττάρων αρχίζουν να παίρνουν 
την μορφή των οστεοβλαστών και να σχηματίζουν την 
πρωτεϊνούχα μήτρα του οστού, τον οστεοειδή. Μπορεί κάποιος 
να φανταστεί τον οστεοειδή ιστό ως οστό που του έχουν 
αφαιρεθεί τα μεταλλικά στοιχεία. 
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Οι οστεοβλάστες, μαζί με τις προεκτάσεις τους, 
εγκολπώνονται μέσα στην μήτρα, η οποία αρχίζει πλέον να 
φαίνεται ξεκάθαρα. Τα κολλαγονούχα ινίδια της μήτρας είναι 
διατεταγμένα με τυχαίο τρόπο και ο ιστός που προκύπτει από 
αυτήν την διαδικασία ονομάζεται πρόδρομο οστό (primitive ή 
woven bone). Αφού κάποιοι οστεοβλάστες έχουν μετατραπεί 
σε οστεοκύτταρα, η μήτρα αρχίζει να εμπλουτίζεται με 
μεταλλικά στοιχεία. Η μεταλλική μορφή του οστού αποτελείται 
από κρυστάλλους υδροξυαπατίτη, οι οποίοι αποτελούνται από 
ασβέστιο, φώσφορο, ιόντα υδροξυλίου και ιχνοστοιχεία, 
κανονικά διατεταγμένα, όπως προαναφέρθηκε. Αυτή η 
διαδικασία γίνεται ταχύτατα˙ περίπου το 75% του πλήρους 
εμπλουτισμού σε μέταλλα λαμβάνει χώρα μέσα σε 24h. 
Προοδευτικά και καθώς μεγαλώνει, το πρόδρομο οστό, 
περικλείει και αιμοφόρα αγγεία και τελικά οργανώνεται σε 
πλατιές επίπεδες πλάκες, που αποτελούνται από κέλυφος 
συμπαγούς οστού που περικλείει μια περιοχή αποτελούμενη 
από σπογγώδες οστό και μυελό των οστών. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της διαδικασίας, το πρόδρομο οστό, και τα τυχαία 
διατεταγμένα ινίδια κολλαγόνου αντικαθίστανται από υψηλής 
οργάνωσης οστό, του οποίου η μήτρα διατάσσεται σε στρώματα 
που βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους. 

Η μορφή των οστών οφείλεται στις διαφορετικού είδους 
μηχανικές δυνάμεις που ασκούνται σε αυτό κατά την διάρκεια 
της ανάπτυξης. 
 

2.6. ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
 

Το οστό ανακατασκευάζεται με μια ακολουθία κυτταρικών 
συμβάντων τα οποία λαμβάνουν χώρα σε διακριτές περιοχές, 
γνωστές ως μονάδες ανακατασκευής. Η διαδικασία ξεκινά με 
την ενεργοποίηση ώριμων οστεοκλαστών οι οποίοι βρίσκονται 
στις επιφάνειες των οστών, οι εσωτερικές επιφάνειες των 
οποίων είναι καλυμμένες με οστεοβλάστες, και με την έξαρση 
της συγκέντρωσης των πρώτων. Αυτή η φάση, που διαρκεί 2-4 
εβδομάδες, οδηγεί στην δημιουργία τοπικών περιοχών 
αναρρόφησης (resorption) οστού, οι οποίες φτάνουν σε βάθος 
έως 30μm. Προς το τέλος αυτής της φάσης εμφανίζεται έντονη 
κυτταρική δραστηριότητα στον πυθμένα της κοιλότητας. Αυτή 
οφείλεται στην συσσώρευση πρόδρομων οστεοβλαστών και 
ενός λεπτού στρώματος ανόργανων στοιχείων, γνωστού ως 
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γραμμή συνένωσης. Η γραμμή συνένωσης είναι πλούσια σε 
μια πρωτεΐνη η οποία ενδεχομένως να σχετίζεται με την παύση 
της οστεοκλαστικής δραστηριότητας. Στην συνέχεια το 
απομακρυσμένο οστό αντικαθίσταται από τους οστεοβλάστες 
(formation) και συνεπώς η κοιλότητα γεμίζει με νέο οστό. 
Φαίνεται ότι σε κάθε νέο κύκλο υπάρχει ένα ανεπαίσθητο 
έλλειμμα στην δημιουργία νέου οστού, λόγω κυρίως 
ανεπαρκούς ‘στρατολόγησης’ οστεοβλαστών. Γύρω στην τρίτη ή 
πιθανώς στην τέταρτη δεκαετία της ζωής, το οστό έχει την 
μέγιστη δυνατή μάζα του. 

 

 
 
Εικόνα 2.4. Περιοχή έντονης οστεοκλαστικής δραστηριότητας (resorption). 

Ορισμένοι οστεοκλάστες φαίνεται να έχουν διεισδύσει σε μεγάλο βάθος. 
 
 

2.6.1. Επίδραση της ηλικίας, του φύλου 
και της φυλής  

 
Η συχνότητα ενεργοποίησης των μονάδων ανακατασκευής 

είναι πολύ υψηλή στα παιδιά και μειώνεται με την ηλικία, 
φθάνοντας την ελάχιστη τιμή στην τρίτη ή τέταρτη δεκαετία 
της ζωής. Αυτό οδηγεί σε προοδευτική απώλεια οστικής μάζας. 
Επίσης εμφανίζεται μείωση του ρυθμού εναπόθεσης μετάλλων 
και αύξηση του χρόνου μεταξύ των ανακατασκευών, 
υποδηλώνοντας μείωση της οστεοβλαστικής δραστηριότητας με 
την ηλικία. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε στη μείωση της 
συνθετικής ικανότητας ορισμένων οστεοβλαστών, είτε στην 
μειωμένη στρατολόγηση οστεοβλαστών, είτε σε συνδυασμό και 
των δυο. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται προοδευτική οστική 
απώλεια και συμβαίνει και στα δυο φύλα. Στις 
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μετεμμηνεπαυσιακές γυναίκες εμφανίζεται και ένας άλλος 
μηχανισμός, η γρήγορη οστική απώλεια, κατά την οποία 
φαίνεται ότι τμήματα σπογγώδους οστού διαρρηγνύονται, λόγω 
της δράσης υπερδραστήριων οστεοκλαστών, οι οποίοι 
διεισδύουν σε μεγάλο βάθος μέσα στις σπογγώδεις πλάκες. Η 
διαδικασία αυτή υποβοηθάται από τα χαμηλά επίπεδα 
οιστρογόνων. Προοδευτικά όμως, επανέρχεται στα 
προηγούμενα επίπεδα οστικής απώλειας. Τέλος, μελέτες 
δείχνουν ότι ο ρυθμός ανακατασκευής οστού είναι 
μικρότερους στους νέγρους. Αυτή η διαπίστωση ίσως να εξηγεί 
την χαρακτηριστικά υψηλότερη σκελετική μάζα τους, και την 
μικρότερη συχνότητα εμφάνισης οστεοπόρωσης σε σχέση με 
τους λευκούς, που παρουσιάζουν. 

 

2.7. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ 
ΤΗΝ ΟΣΤΙΚΗ ΜΑΖΑ 

 
Η απώλεια της οστικής μάζας καθώς και η αλλαγή της 

μικροαρχιτεκτονικής του οστού είναι μια αργή διαδικασία και 
οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, oι σημαντικότεροι των 
οποίων είναι: 

• Γενετικοί παράγοντες. Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο 
γενότυπος επηρεάζει τόσο την μέγιστη οστική μάζα όσο και τον 
ρυθμό απώλειας του. Οι Αφρικανές εμφανίζουν μικρότερο 
κίνδυνο για οστεοπόρωση από ότι οι λευκές γυναίκες. 

• Ηλικία. Περίπου στην τέταρτη δεκαετία της ζωής, η 
αναρρόφηση και δημιουργία του οστού δεν είναι ισόποσες, και 
αυτό οδηγεί σε σταδιακή οστική απώλεια. Αμέσως μετά την 
εμμηνόπαυση των γυναικών ο ρυθμός της απώλειας είναι 
υψηλός, ενώ σε μεγαλύτερες ηλικίες φαίνεται να είναι πολύ 
χαμηλότερος. 

• Έλλειψη οιστρογόνων. Ο ρυθμός οστικής απώλειας 
αυξάνεται απότομα στην εμμηνόπαυση. Η έκτασή της είναι 
ανεξάρτητη της ηλικίας στην οποία συμβαίνει αλλά σχετίζεται 
με την έλλειψη οιστρογόνων. 

• Σωματικό βάρος. Φαίνεται ότι τα οστά ψηλών ατόμων 
έχουν μεγαλύτερη πυκνότητα και μηχανική αντοχή, ενώ στις 
υπέρβαρες γυναίκες ο ρυθμός οστικής απώλειας είναι 
μικρότερος από ότι σε εκείνες κανονικού βάρους, προφανώς 
λόγω της μεγαλύτερης συγκέντρωσης οιστρογόνων του 
πλάσματος. 
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• Κάπνισμα. Υπάρχουν ενδείξεις ότι το κάπνισμα 
σχετίζεται με χαμηλή οστική πυκνότητα, ενώ η παύση του 
περιορίζει την οστική απώλεια σε οποιαδήποτε ηλικία. 

• Αλκοόλ. Ο χρόνιος αλκοολισμός ελαττώνει την 
κατασκευή και αυξάνει την αναρρόφηση του οστού, μάλλον 
λόγω δράσης κάποιου άμεσου τοξικού φαινομένου. 

• Διατροφή. Ο ρόλος της είναι βασικός τόσο στον 
καθορισμό της μέγιστης οστικής μάζας όσο και στην 
διατήρησή της. Διατροφικές διαταραχές που σχετίζονται 
αποδεδειγμένα με την οστεοπόρωση είναι: η χαμηλή 
πρόσληψη ασβεστίου, η χαμηλή πρόσληψη βιταμίνης D, ο 
υποσιτισμός, η υψηλή πρόσληψη αλκοόλ και η έλλειψη 
βιταμινών C, B6, B12 και Κ. 

• Σωματική άσκηση. Φαίνεται ότι η σωματική άσκηση δρα 
με αντίθετο τρόπο στην οστική απώλεια λόγω ηλικίας. 

 

2.8. ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ 
 

Οστεοπόρωση ονομάζεται η ασθένεια η οποία 
χαρακτηρίζεται από μείωση της αντοχής του οστού σε επίπεδο 
χαμηλότερο από το απαραίτητο για την μηχανική στήριξη του 
ατόμου σε κανονική δραστηριότητα και από την ανάπτυξη μη 
βίαιων καταγμάτων ως αποτέλεσμα αυτής. Είναι η 
συνηθέστερη μεταβολική ασθένεια του οστού. Στην 
προκλινική της φάση η ασθένεια χαρακτηρίζεται από χαμηλή 
οστική μάζα χωρίς κατάγματα. Αυτή η τελείως ασυμπτωματική 
φάση ονομάζεται οστεοπενία. Η οστεοπόρωση και η 
οστεοπενία είναι οι πιο συχνές μεταβολικές οστικές νόσοι, στις 
ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου, ενώ η οστεομαλακία 
εμφανίζεται κυρίως στις υπανάπτυκτες χώρες όπου 
παρατηρούνται διατροφικές ελλείψεις και συχνή ανεπάρκεια 
βιταμίνης D. Προκειμένου να εκτιμηθεί πληρέστερα η έκταση 
της ασθένειας καθώς και ο ρυθμός ανάπτυξής της 
παγκοσμίως, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) όρισε 
την οστεοπόρωση με βάση μετρήσεις της οστικής μάζας και 
συγκεκριμένα της οστικής πυκνότητας. Οι διαγνωστικές 
κατηγορίες για τις γυναίκες καθορίστηκαν ως εξής: 

 Φυσιολογική: οστική πυκνότητα με τιμή που 
διαφέρει λιγότερο από 1 SD από την τιμή αναφοράς, 
που είναι η μέση τιμή οστικής πυκνότητας νεαρών υγιών 
ενηλίκων. 
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 Χαμηλή οστική μάζα (οστεοπενία): οστική 
πυκνότητα με τιμή που βρίσκεται μεταξύ –1.0 και –2.5 
SD κάτω από την τιμή αναφοράς. 

 Οστεοπόρωση: οστική πυκνότητα με 
περισσότερο από -2.5 SD χαμηλότερη από την τιμή 
αναφοράς 

 Εγκατεστημένη οστεοπόρωση: οστεοπόρωση με 
ένα ή περισσότερα μη βίαια κατάγματα. 

Τα οστεοπορωτικά κατάγματα μπορούν να προσβάλλουν 
οποιοδήποτε σημείο του σκελετού, εκτός του κρανίου. 
Συνηθέστερα κατάγματα είναι του αντιβραχίου (κάταγμα του 
Colle), τα θωρακικά και των οσφυϊκών σπονδύλων καθώς και 
του ισχίου. Έχει διαπιστωθεί ότι η πιθανότητα εμφάνισης 
οστεοπορωτικών καταγμάτων αυξάνεται όσο η οστική 
πυκνότητα μειώνεται. 

 

 
 
Εικόνα 2.5. Στην εικόνα a φαίνεται το οστεοπορωτικό οστό που χαρακτηρίζεται 

από λεπτό και συχνά διακοπτόμενο δίκτυο σπογγώδους οστού. Στην εικόνα b φαίνεται 
οστό με οστεομαλακία, όπου το σπογγώδες οστό αποτελείται κυρίως από τον οστεοειδή 
ιστό (γκρι). Η εμπλουτισμένη με μέταλλα μήτρα (μαύρο) φαίνεται ως μικρά νησίδια 
μέσα στον οστεοειδή. Τέλος, στην εικόνα c φαίνεται μια περιοχή όπου γίνεται 
αναρρόφηση οστού. Διακρίνεται η έντονη παρουσία οστεοκλαστών. 

 
 
Εκτιμάται ότι μετά την εμμηνόπαυση η πιθανότητα να 

υποστεί μια γυναίκα οστεοπορωτικό κάταγμα, κατά τη 
διάρκεια της ζωής της, είναι μια στις τρεις. Σύμφωνα με 
πρόσφατες εκτιμήσεις τουλάχιστον το 90% όλων των ισχιακών 
και οσφυϊκών καταγμάτων ηλικιωμένων λευκών γυναικών 
οφείλονται στην οστεοπόρωση. Υψηλή θνησιμότητα έχει 
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αναφερθεί σε ασθενείς με αυτές τις περιπτώσεις καταγμάτων. 
Συγκρινόμενοι με άτομα ίδιας ηλικίας χωρίς ισχιακό κάταγμα, 
γυναίκες και άνδρες, έχουν 2-5 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα 
να πεθάνουν κατά τη διάρκεια των 6-12 πρώτων μηνών μετά 
το κάταγμα ισχίου. Συμπερασματικά, τα κατάγματα λόγω 
οστεοπόρωσης σχετίζονται με αξιοσημείωτη νοσηρότητα, 
θνησιμότητα και κόστος. 
 

2.9. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 
Η πρώτη τεχνική εκτίμησης της κατάστασης του οστού 

ήταν η απλή ακτινογραφία. Τα εν γένει μειονεκτήματά της 
όμως ως προς την σωστή μέτρηση, οδήγησαν στην ανάπτυξη 
πλειάδας άλλων τεχνικών ποσοτικής εκτίμησης της οστικής 
μάζας, βασιζόμενες σε φυσικά μεγέθη τα οποία μεταβάλλονται 
με αυτήν. Κάποιες από αυτές τις τεχνικές είναι οι ακόλουθες: 

 
Οστική πυκνομετρία 
 

 Απορροφησιομετρία απλής δέσμης (single photon 
absorptiometry, SPA) 

 Απορροφησιομετρία διπλής δέσμης (dual photon 
absorptiometry, DPA) 

 Απορροφησιομετρία απλής δέσμης ακτίνων-Χ (single 
X-ray absorptiometry, SXA ή SEXA) 

 Απορροφησιομετρία διπλής δέσμης ακτίνων-Χ (dual 
X-ray absorptiometry, DXA ή DEXA) 

 Ποσοτική υπολογιστική τομογραφία (quantitative 
computed tomography, QCT) 

 Περιφερική ποσοτική υπολογιστική τομογραφία 
(peripheral quantitative computed tomography, 
pQCT) 

 
Ποσοτικοί υπέρηχοι (QUS) 
 

 Ταχύτητα ήχου (speed of sound, SOS) 
 Ταχύτητα μετάδοσης υπερήχων (ultrasound 

transmission velocity, UTV) 
 Εξασθένηση υπερήχων ευρείας ζώνης (broadband 

ultrasound attenuation, BUA) 
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Προς το παρόν, ο πιο σημαντικός δείκτης εκτίμησης της 
οστικής μάζας είναι η οστική πυκνότητα (bone mineral 
density, BMD), και η πιο διαδεδομένη τεχνική για την 
μέτρηση της είναι η απορροφησιομετρία διπλής δέσμης 
ακτίνων-Χ (DXA). Όπως είδαμε, ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας ορίζει την οστεοπόρωση με βάση μετρήσεις οστικής 
πυκνότητας. Οι μετρήσεις αυτές επιπλέον επιτρέπουν την 
εκτίμηση του κατά πόσον η οστική μάζα ενός ατόμου 
βρίσκεται εντός κάποιου φυσιολογικού ορίου ή όχι και την 
ποσοτικοποίηση της τυχόν απόκλισης από τα φυσιολογικά 
όρια, την χρήση των αποτελεσμάτων αυτών για την εκτίμηση 
του κινδύνου κατάγματος και την εκτίμηση του ρυθμού 
απώλειας της οστικής μάζας, συνήθως σε διάστημα 1-2 ετών. 
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3. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΟΜΕΤΡΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΑΚΤΙΝΩΝ-Χ, 

(DXA) (9,10,13,14) 
 

3.1. ΦΥΣΙΚΗ ΑΡΧΗ 
 

Η δέσμη ακτίνων-Χ που κατευθύνεται προς τον 
εξεταζόμενο δεν περιέχει διαγνωστικές πληροφορίες. Μετά 
όμως από την διέλευσή της από τμήμα του σώματος, 
μεταφέρει πληροφορίες σχετικές με την σύσταση και τη δομή 
του σώματος. 

 

3.1.1. Αλληλεπίδραση φωτονίων-ύλης 
 
Όπως γνωρίζουμε η ενέργεια των φωτονίων δίδεται από τη 

σχέση: 

λ
νγ

chhE ==                                 Εξ.3.1 

όπου h η σταθερά του Planck, c η ταχύτητα του φωτός και 
ν, λ η συχνότητα και το μήκος κύματος της ακτινοβολίας. Τα 
κυριότερα φαινόμενα αλληλεπίδρασης φωτονίων και ύλης (για 
ενέργειες φωτονίων <25MeV), είναι: 

α) Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, κατά το οποίο ένα φωτόνιο 
αλληλεπιδρά με ένα άτομο με αποτέλεσμα την εκπομπή ενός 
από τα τροχιακά ηλεκτρόνιά του με ενέργεια: 

bEhE −= ν'                                 Εξ.3.2 
όπου Εb η ενέργεια σύνδεσης του ηλεκτρονίου. Μετά την 

εκπομπή του ηλεκτρονίου από το άτομο, το κενό στην τροχιά 
των ηλεκτρονίων μπορεί να συμπληρωθεί από ένα 
περιφερειακό ηλεκτρόνιο με εκπομπή χαρακτηριστικών 
ακτίνων-Χ. Επίσης υπάρχει πιθανότητα εκπομπής 
ηλεκτρονίων Auger, τα οποία είναι μονοενεργειακά 
ηλεκτρόνια, που παράγονται με την απορρόφηση των 
χαρακτηριστικών ακτίνων-Χ από το ίδιο το άτομο. Τα 
πειραματικά δεδομένα από πολλά υλικά έδειξαν ότι η 
πιθανότητα να συμβεί φωτοηλεκτρικό φαινόμενο εξαρτάται 
ισχυρά από τον ατομικό αριθμό του υλικού και συγκεκριμένα 
είναι ανάλογη του Ζ4.8. 

β) Σύμφωνη σκέδαση, κατά την οποία ένα 
ηλεκτρομαγνητικό κύμα περνά δίπλα από ένα ηλεκτρόνιο και 
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το θέτει σε ταλάντωση. Το ταλαντούμενο ηλεκτρόνιο 
επανακτινοβολεί την ενέργεια στην ίδια συχνότητα με το 
προσπίπτον ηλεκτρομαγνητικό κύμα. Επομένως, δεν 
μεταφέρεται κινητική ενέργεια στα ηλεκτρόνια του μέσου και 
δεν απορροφάται ενέργεια από το υλικό. Το μόνο αποτέλεσμα 
της αλληλεπίδρασης είναι η σκέδαση των φωτονίων σε μικρές 
γωνίες. Η σύμφωνη σκέδαση είναι πιθανότερη σε υλικά 
υψηλού ατομικού αριθμού και για φωτόνια χαμηλής 
ενέργειας. 

γ) Φαινόμενο Compton, κατά το οποίο το προσπίπτον 
φωτόνιο αλληλεπιδρά με ένα από τα ηλεκτρόνια των 
εξωτερικών στοιβάδων του ατόμου. Κατά την αλληλεπίδραση 
αυτή το ηλεκτρόνιο παίρνει ένα μέρος από την ενέργεια του 
φωτονίου και εκπέμπεται κατά μια γωνία φ, ενώ το φωτόνιο, 
με μειωμένη ενέργεια, σκεδάζεται κατά μια γωνία θ. 
Εφαρμόζοντας τους νόμους διατήρησης ενέργειας και ορμής 
προκύπτει: 

)cos1(1
)cos1(

0 θα
θαν

−+
−

= hE                             Εξ.3.3 

)cos1(1
1

0
'

θα
νν

−+
= hh                            Εξ.3.4 

2
0

0

cm
hν

α =                                   Εξ.3.5 

όπου hν0, hν’ και Ε είναι οι ενέργειες του προσπίπτοντος 
φωτονίου, του σκεδαζόμενου φωτονίου και ηλεκτρονίου 
αντίστοιχα, ενώ m0c2 είναι η ενέργεια ηρεμίας του 
ηλεκτρονίου. Επειδή αυτού του είδους η αλληλεπίδραση 
γίνεται με ‘ελεύθερα’ ηλεκτρόνια στο μέσο, είναι ανεξάρτητη 
του ατομικού αριθμού Ζ και εξαρτάται μόνο από τον αριθμό 
ηλεκτρονίων ανά gr του υλικού. 

γ) Δίδυμη γένεση (pair production), η οποία μπορεί να 
συμβεί όταν η ενέργεια του φωτονίου είναι μεγαλύτερη από 
1.022MeV. Κατά τον μηχανισμό αυτό το φωτόνιο, υπό την 
επίδραση του ισχυρού πεδίου του πυρήνα, εξαφανίζεται με την 
δημιουργία ενός ζεύγους ποζιτρονίου-ηλεκτρονίου, σύμφωνα 
με τη σχέση: 

−+ +=− EEh 022.1ν                           Εξ.3.6 
όπου Ε+ και Ε- είναι η κινητική ενέργεια του ποζιτρονίου 

και του ηλεκτρονίου αντίστοιχα (σε MeV). Είναι η πιθανότερη 
αλληλεπίδραση φωτονίων υψηλής ενέργειας και εξαρτάται από 
το Ζ2 ανά άτομο και Ζ ανά ηλεκτρόνιο. 
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Από τους μηχανισμούς αυτούς κυρίαρχοι στις ιατρικές 
εφαρμογές είναι το φαινόμενο Compton και το φωτοηλεκτρικό 
φαινόμενο. Η σχετική τους σημασία υποδηλώνεται στο 
ακόλουθο σχήμα. 

 
Εικόνα 3.1. Στην περιοχή Α υπερισχύει το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, στην 

περιοχή Β το φαινόμενο Compton και στην περιοχή Γ η δίδυμη γένεση. 
 
 
Έως 50keV Κυριαρχεί το φωτοηλεκτρικό 

φαινόμενο 
50-90 keV Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο 

και το φαινόμενο Compton 
είναι εξίσου σημαντικά 

200keV-2MeV Κυριαρχεί το φαινόμενο 
Compton 

5-10MeV Το φαινόμενο της δίδυμης 
γένεσης αρχίζει να γίνεται 
σημαντικό 

50-100MeV Κυριαρχεί η δίδυμη γένεση 
 
Πίνακας 3.1. Σχετική κυριαρχία των φαινομένων αλληλεπίδρασης ύλης-

ακτινοβολίας στους ιστούς. 
 
 
Όταν λοιπόν δέσμη φωτονίων έντασης Ι0 διαπερνά υλικό 

πάχους χ, η μείωση της έντασης που θα υποστεί θα είναι: 
 

xIdI 0µ−=                                 Εξ.3.7 

όπου 
x
I
dI )(

0=µ                                     Εξ.3.8 

ο συντελεστής αναλογίας μ λέγεται γραμμικός συντελεστής 
εξασθένισης της δέσμης και δείχνει το ποσοστό των φωτονίων 
που αλληλεπιδρά ανά μονάδα πάχους του υλικού. Από την 
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Εξ.3.7 προκύπτει ότι η ένταση της εξερχόμενης δέσμης Ι από 
υλικό πάχους χ θα είναι: 

xeII µ−= 0                                  Εξ.3.9 
Συνήθως αντί του μ χρησιμοποιούμε τον μαζικό 

συντελεστή εξασθένισης μm που είναι 

ρ
µµ =m                                  Εξ.3.10 

όπου ρ η πυκνότητα του υλικού. Η ποσότητα μm είναι 
χαρακτηριστική κάθε υλικού. Συνεπώς, η Εξ.3.9 γίνεται: 

 
Ι=Ι0e-μmρχ                              Εξ.3.11 

 
Γενικά, η εξασθένιση της δέσμης, σε κάθε σημείο, 

οφείλεται στην αλληλεπίδραση των φωτονίων με την ύλη, 
κυρίως με το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο αλλά και με το 
φαινόμενο Compton και εξαρτάται, εκτός από τα 
χαρακτηριστικά του υλικού και από την ενέργεια των 
φωτονίων. 

 

3.1.2. Αντίθεση 
 

Καθώς η δέσμη ακτίνων-Χ διαπερνά ένα τμήμα του 
ασθενούς υφίσταται διαφορετική εξασθένιση στα διάφορα 
σημεία της διατομής της, διότι οι διάφορες δομές και ιστοί του 
σώματος διαφέρουν σε πάχος, σύνθεση και διαπερατότητα. Η 
δέσμη, συνεπώς, που εξέρχεται από το σώμα του ασθενούς 
έχει διαφορετική ένταση στα διάφορα σημεία της διατομής 
της. Η διαφορά αυτή χαρακτηρίζεται σαν αντίθεση θέματος ή 
αντικειμένου, Cs (subject contrast) και ορίζεται από τη 
διαφορά των εντάσεων ακτινοβολίας που εξέρχονται από δυο 
‘σημεία’ του αντικειμένου, προς την ένταση με τη μεγαλύτερη 
τιμή. 

%100
1

21 ×
−

=
I

IICs                          Εξ.3.12 

Η αντίθεση θέματος χαρακτηρίζει την αντίθεση (τις 
διαφορές εντάσεως ακτινοβολίας) της αόρατης (λανθάνουσας) 
‘εικόνας ακτίνων-Χ’ πριν την ανίχνευσή της. Για το λόγο αυτό 
ονομάζεται και αντίθεση ακτινοβολίας. Εξαρτάται από τις 
διαφοροποιήσεις των ανατομικών δομών σε πάχος, πυκνότητα 
και ατομικό αριθμό. Αυτό έχει μεγάλη ακτινοδιαγνωστική 
σημασία, διότι το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από ιστούς με 
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διαφορετικούς ατομικούς αριθμούς και πυκνότητες μάζας. 
Επίσης εξαρτάται από το ενεργειακό φάσμα της ακτινοβολίας 
και από την παρουσία σκεδαζόμενης ακτινοβολίας. Σε 
συνθήκες χαμηλής τάσης η αντίθεση θέματος αυξάνει, διότι 
πληθαίνουν οι φωτοηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις, ενώ κατά την 
παρουσία σκεδαζόμενης ακτινοβολίας η αντίθεση μειώνεται 
καθώς η διαφορά της Εξ.3.12 μειώνεται. 

 

3.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Στην Εικόνα 3.2 παρουσιάζονται τα βασικά μέρη ενός 

συστήματος απορροφησιομετρίας. 
 

 
 

Εικόνα 3.2. Σύστημα απορροφησεομετρίας (DXA, Hologic). 
 
 

Αποτελείται από πηγή ακτινοβολίας, που μπορεί να είναι 
ραδιονουκλίδιο ή λυχνία ακτίνων-Χ, η οποία εκπέμπει 
φωτόνια τα οποία ευθυγραμμίζονται μέσω collimator σε λεπτή 
δέσμη. Η δέσμη αφού διαπεράσει τον εξεταζόμενο (ιστό και 
οστό), συνεχίζει την ανοδική πορεία της μέχρι που συναντά 
τον ανιχνευτή, όπου και καταγράφεται η εξερχόμενη από το 
σώμα ένταση της ακτινοβολίας. Το σύστημα πηγής-collimator-
ανιχνευτή είναι προσεκτικά ευθυγραμμισμένα και μηχανικά 
συνδεδεμένα μέσω C-arm, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.2. 
Καθώς το C-arm κινείται κατά μήκος του σώματος του 
εξεταζόμενου, λαμβάνεται ένα προβολικό προφίλ εξασθένισης 
ακτινοβολίας που αντιστοιχεί στην γραμμή σάρωσης. Εάν η 
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σάρωση γίνει σε δυο διαστάσεις τότε θα έχουμε προβολική 
απεικόνιση της επιλεγμένης προς σάρωση περιοχής. 

Η βασική αρχή στην οποία στηρίζεται η μονοενεργειακή 
απορροφησιομετρία είναι η εξής: η εξασθένιση της δέσμης 
στον αέρα είναι ουσιαστικά μηδέν, αλλά αρχίζει να αυξάνει 
όταν διαπερνά τον αυξανόμενου πάχους μαλακό ιστό. Όταν 
διαπεράσει οστό η εξασθένιση θα αυξηθεί δραματικά. Ωστόσο, 
εάν το προς απεικόνιση σημείο του σώματος, είναι 
εμβαπτισμένο σε υλικό ισοδύναμο ιστού, σταθερού πάχους, 
όπως νερό, η εξασθένιση στα σημεία σάρωσης που δεν 
συναντούν μαλακό ιστό θα είναι σταθερή. Προκύπτει λοιπόν 
μια βάση αναφοράς και οποιαδήποτε περαιτέρω εξασθένιση 
(οφειλόμενη στο οστό) μπορεί να ποσοτικοποιηθεί. 

Όμως η παραδοχή ότι οι μύες και τα υπόλοιπα είδη 
μαλακού ιστού προσομοιάζονται ικανοποιητικά από το νερό, 
δεν ήταν αποδοτική, καθώς το υποδερμικό λίπος και το λίπος 
που περιβάλλει το οστό επηρέαζε την βάση αναφοράς. 

Η DPA/DXA, εξάλειψε αυτό το πρόβλημα καταγράφοντας 
την εξασθένιση που υφίστανται δυο ενέργειες φωτονίων. Η 
μικρότερη ενέργεια θα παρουσιάζει μεγαλύτερη εξασθένιση 
στον μαλακό ιστό από ότι η μεγαλύτερη ενέργεια. 

 

3.2.1. Υπολογισμός οστικής πυκνότητας 
 
Η ποσότητα ρχ είναι η ολική μάζα του υλικού που 

διαπερνά η δέσμη σε μια διατομή της στο συγκεκριμένο 
σημείο. 

 

 
Εικόνα 3.3. Ορισμός της επιφανειακής πυκνότητας ως το γινόμενο της φυσικής 

πυκνότητας ρ επί το πάχος του υλικού εξασθένισης, χ. Σε φυσικούς όρους ρχ είναι η 
ολική μάζα που περιέχεται σε στήλη μοναδιαίας διατομής, στο κέντρο της δέσμης 
ακτίνων-Χ. 
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Έτσι, ορίζεται η τοπική τιμή της επιφανειακής πυκνότητας 

(gr/cm2), ως η ολική οστική μάζα στην μετρούμενη περιοχή 
διαιρούμενη με την επιφάνεια που προβάλλεται από την 
απεικόνιση DXA. Έτσι η Εξ. 3.9 επιτρέπει τον συνδυασμό της 
μέτρησης του συντελεστή μεταφοράς Ιχ/Ι0 με τον μαζικό 
συντελεστή εξασθένισης, ώστε να προκύψει η επιφανειακή 
πυκνότητα ρχ. Πρακτικά, είναι απαραίτητο να διαχωρίσουμε 
τη συνεισφορά στην ολική εξασθένιση της δέσμης του οστού 
και του υπερκείμενου μαλακού ιστού. Είναι γνωστό ότι όταν η 
δέσμη διασχίζει ανομοιογενές υλικό, αποτελούμενο από 
στρώματα Ν διαφορετικών υλικών, με διαφορετικές τιμές 
πυκνότητας, πάχους και μαζικού συντελεστή εξασθένισης, η 
ολική εξασθένιση ορίζεται από τη σχέση: 

∑
= =

−
N

i
iii x

eII 1
0

ρµ

                            Εξ.3.13 
Για να διαχωρίσουμε λοιπόν τη συνεισφορά των δυο 

υλικών, η δέσμη αποτελείται από ακτίνες δυο ενεργειών, μιας 
χαμηλής και μιας υψηλότερης. Οι ενέργειες διαφέρουν 
ανάλογα με την κατασκευάστρια εταιρεία. Προκύπτουν λοιπόν 
δυο εξισώσεις εξασθένισης, μια για κάθε ενέργεια. Θέτοντας 
Μs=ρsxs για τον μαλακό ιστό και Μb=ρbχb για το οστό, 
(gr/cm2) έχουμε: 

)(
0

'' ''
bbsseII Μ+Μ−= µµ                           Εξ.3.14 
)(

0
bbsseII Μ+Μ−= µµ                            Εξ.3.15 

Λογαριθμίζοντας και αντικαθιστώντας με J=I/I0 έχουμε: 
bbssJ Μ+Μ= ''' µµ                          Εξ.3.16 

bbssJ Μ+Μ= µµ                           Εξ.3.17 
Δεδομένου ότι οι τέσσερις συντελεστές εξασθένισης είναι 

γνωστοί και μετρώντας τους δυο συντελεστές διέλευσης, για 
την κάθε ενέργεια, μπορούμε να υπολογίσουμε τις 
επιφανειακές πυκνότητες του οστού και του μαλακού ιστού. 
Επιλύοντας το σύστημα των δυο εξισώσεων, προκύπτει: 
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=Μ                          Εξ.3.19 

Η αξιοπιστία αυτών των εξισώσεων εξαρτάται από την 
ακρίβεια με την οποία είναι γνωστοί οι μαζικοί συντελεστές 
εξασθένισης και στις δυο ενέργειες. 

Μια εικόνα DXA είναι ουσιαστικά ένας pixel-by-pixel 
χάρτης BMD της περιοχής σάρωσης. Πρακτικά, εξαιτίας της 
διαφορετικής σύστασης μαλακού ιστού από ασθενή σε ασθενή 
και το φαινόμενο σκλήρυνσης της πολυενεργειακής δέσμης 
ακτίνων-Χ, είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν οι 
παρακείμενες του οστού περιοχές μαλακού ιστού ως περιοχές 
αναφοράς, συγκρινόμενου πάχους και σύστασης. Λειτουργούν 
δηλαδή ως βάση αναφοράς σύμφωνα με την οποία 
διορθώνονται οι τιμές BMD στις γραμμές σάρωσης. Στην 
συνέχεια χρησιμοποιείται ένας αλγόριθμος που εντοπίζει τα 
όρια των οστών. Η συνολική περιοχή του οστού προκύπτει 
αθροίζοντας τα pixels μέσα σε αυτά τα όρια και η τελική τιμή 
BMD προκύπτει ως ο μέσος όρος των τιμών BMD όλων των 
pixels που έχουν προσδιοριστεί ως οστό. Τελικά η 
περιεκτικότητα σε οστό (οστική μάζα) προκύπτει από το 
γινόμενο του μέσου BMD επί την περιοχή προβολής. 

 
µβαδονEBMDBMC ×=                       Εξ.3.20 

 

3.2.2. Φάσμα ακτινοβολίας 
 

Υπάρχουν δυο τρόποι δημιουργίας του επιθυμητού 
φάσματος: 

α) η χρήση γεννήτριας σταθερού δυναμικού με φίλτρο 
απορρόφησης της Κ-στοιβάδας (K-edge filter), ώστε να 
διαχωριστεί το φάσμα σε υψηλής και χαμηλής ενέργειας 
συνιστώσες. Τα φίλτρα κατασκευάζονται από σπάνιες γαίες 
(cerium, neodymium, samarium). Η χρήση αυτών των 
φίλτρων σε ένα σύστημα DXA απαιτεί την παρουσία 
ενεργειακού διευκρινιστή, με τα αντίστοιχα ενεργειακά 
κανάλια. Προκειμένου να αποφευχθούν σφάλματα, πρέπει να 
γίνεται προσεκτικά η διόρθωση στην καταμέτρηση υψηλών 
ρυθμών, γεγονός που περιορίζει το εύρος μαλακού ιστού στο 
οποίο το σύστημα λειτουργεί σωστά. 



 31 

β) στην δεύτερη τεχνική υψίσυχνη γεννήτρια εναλλάσσεται 
με διακόπτη μεταξύ υψηλών και χαμηλών kVp κατά την 
διάρκεια εναλλασσόμενων ημικυκλίων της κεντρικής 
παροχής. Η τεχνική αυτή οδηγεί σε ευρύ φάσμα και 
χρειάζεται προσοχή στην διόρθωση για την σκλήρυνση της 
δέσμης. Ωστόσο, αυτού του είδους τα συστήματα λειτουργούν 
με έναν απλό ανιχνευτή, χωρίς την ανάγκη χρήσης 
διευκρινιστή. 

Γνωρίζουμε ότι οι ενεργές τιμές μb΄και μb αλλάζουν με τη 
σύσταση και το πάχος του σώματος, λόγω της σκλήρυνσης της 
δέσμης. Τα μηχανήματα της Hologic είναι εξοπλισμένα με 
έναν εσωτερικό τροχό βαθμονόμησης συγχρονισμένο με την 
κεντρική παροχή, ο οποίος συνεχώς παρεμβάλλει στην πορεία 
της δέσμης, γνωστά ποσά υλικών ισοδύναμων οστού και 
μαλακού ιστού. 

 

 
 
Εικόνα 3.4. Οι διαφορετικοί τομείς του τροχού περιλαμβάνουν φίλτρα 

ισοδύναμα οστού και μαλακού ιστού και έναν κενό τομέα αέρα. Καθένας από τους τρεις 
τομείς έχει ξεχωριστή περιοχή υψηλής και χαμηλής ενέργειας με την προσθήκη ή όχι 
ορειχάλκινου φίλτρου. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η BMD του φίλτρου του οστού 
είναι 1.006gr/cm2. 

 
 
Για κάθε pixel υπάρχουν έξι μετρήσεις για διέλευση μέσω 

αέρα, μαλακού ιστού και οστού, με τη βοήθεια του τροχού, 
στην υψηλή και την χαμηλή ενέργεια. Ένας λογαριθμικός 
ενισχυτής χρησιμοποιείται ώστε το τελικό σήμα να είναι 
ανάλογο του J. Έστω J΄,J΄b και J΄s οι παράγοντες διέλευσης 
για τον αέρα, το οστό και τον μαλακό ιστό στη χαμηλή 
ενέργεια και J, Jb, Js οι ανάλογοι στην υψηλή ενέργεια. Τα 
διαστήματα εξασθένισης για το οστό, καθώς τα φίλτρα του 
τροχού βαθμονόμησης περιστρέφονται είναι: 

ΔJ΄cb=J΄b-J΄                            Εξ.3.21 
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ΔJcb=Js-J                              Εξ.3.22 
με τα ανάλογα για τον μαλακό ιστό να είναι: 

ΔJ΄cs=J΄s-J΄                                           Εξ.3.23 
ΔJcs=Js-J                             Εξ.3.24 

Έστω Μcb και Μcs οι επιφανειακές πυκνότητες των φίλτρων 
για το οστό και τον μαλακό ιστό. Οι ενεργές τιμές των 
τεσσάρων συντελεστών εξασθένισης δίνονται από: 
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=µ                                Εξ.3.25 
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Με αντικατάσταση στην 3.18 προκύπτει: 
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                       Εξ.3.29 

η οποία μπορεί να απλοποιηθεί ορίζοντας τις ακόλουθες 
ποσότητες: 

cs
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s

s

J
Jk
∆
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µ
µ                             Εξ.3.30 

kJJQ −= '                               Εξ.3.31 
cbcb JkJd ∆−∆= '

0                           Εξ.3.32 
ως εξής: 

cbb d
Q

Μ=Μ )(
0

                            Εξ.3.33 

Παρατηρούμε ότι η τιμή Q είναι μη μηδενική ακόμη και 
όταν η δέσμη δεν προσπίπτει σε οστό. Ωστόσο, στην περίπτωση 
εξέτασης ισχίου και σπονδυλικής στήλης, η διακύμανση του 
συνολικού πάχους του ιστού είναι σχετικά μικρή. Η ποσότητα 
(J΄-kJ) διορθώνει τις μεταβολές του πάχους μαλακού ιστού και 
συνεπώς η τιμή Q για τα pixels μαλακού ιστού είναι σταθερή. 
Τα pixels του μαλακού ιστού και του οστού μπορούν να 
διαχωριστούν χρησιμοποιώντας κατώφλι διαχωρισμού και 
εφόσον τα pixels του οστού έχουν καθοριστεί, οι Q τιμές τους 
μπορούν να διορθωθούν αφαιρώντας την οριακή τιμή Qs, η 
οποία ισούται με τη μέση τιμή για τον μαλακό ιστό στα 
εξεταζόμενα pixels. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε την 
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αντικατάσταση Q=(Q-Qs). Η επιφανειακή πυκνότητα Μcb είναι 
απλά η επιφανειακή πυκνότητα του τροχού βαθμονόμησης 
BMDcal. Μετά από όλες αυτές τις αλλαγές η τελική εξίσωση 
που προκύπτει για την τιμή BMD του καθενός pixel είναι: 

( )
cal

s BMD
d

QQBMD 






 −
=

0

                    Εξ.3.34 

Οι τιμές των k και d0 υπολογίζονται γραμμή προς γραμμή 
ως ο μέσος όρος στα pixels μαλακού ιστού σε κάθε γραμμή 
σάρωσης. 
 

3.3. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ 
 

Με τον όρο ακρίβεια εννοούμε τον βαθμό κατά τον οποίο 
μια μετρούμενη τιμή αποκλίνει από την πραγματική. Στην 
περίπτωση της οστικής μάζας, η πραγματική τιμή της 
προκύπτει μετά από καύση του συγκεκριμένου οστού, υπό 
σταθερές συνθήκες (600ºC για 24 ώρες), και τη ζύγιση των 
υπολειμμάτων. Για την πραγματική τιμή BMD είναι 
απαραίτητη και η ακτινογραφική λήψη του οστού για να 
καθοριστούν οι διαστάσεις του. Συγκρίσεις που έχουν γίνει σε 
πτωματικά δείγματα δείχνουν διαφορές 0%-15%, οι οποίες 
μπορεί να οφείλονται στην διαφορετική σύσταση του μαλακού 
ιστού, την περιεκτικότητα του οστού σε λίπος και στους 
αλγόριθμους υπολογισμού. Γενικά, μικρά σφάλματα στην 
ακρίβεια, που όμως παραμένουν σταθερά, έχουν μικρή 
κλινική σημασία. 

Τα σφάλματα στην επαναληψιμότητα αντανακλούν την 
αναπαραγωγισιμότητα μιας διαγνωστικής μεθόδου και 
πρακτικά έχουν μεγάλη σημασία, κυρίως για δυο λόγους. 
Πρώτον, επειδή οι μετρήσεις μπορούν να ερμηνευθούν σε 
σχέση με τις ανάλογες τιμές αναφοράς και εάν η σταθερή 
απόκλιση του πληθυσμού είναι σχετικά μικρή, μια τεχνική με 
πολύ φτωχή επαναληψιμότητα μπορεί να οδηγήσει σε 
παρερμηνεία των μετρήσεων. Ο δεύτερος λόγος είναι η 
εκτίμηση του αν μια ακόλουθη μέτρηση δείχνει σημαντική 
αλλαγή. 

Οι μελέτες νέων μηχανημάτων και νέων εφαρμογών 
περιλαμβάνουν και τον υπολογισμό της βραχυπρόθεσμης 
επαναληψιμότητας. Αυτό περιλαμβάνει την λήψη 
επαναλαμβανόμενων μετρήσεων σε αντιπροσωπευτική ομάδα 
ατόμων, προκειμένου να καθορισθεί η επαναληψιμότητα της 
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τεχνικής. Η λήψη γίνεται είτε την ίδια ημέρα ή μέσα σε 
περίοδο το πολύ δυο εβδομάδων. Σε αυτό το διάστημα δεν 
αναμένεται σημαντική αλλαγή της οστικής πυκνότητας. Εάν οι 
επαναλαμβανόμενες μετρήσεις γίνουν την ίδια ημέρα, είναι 
σημαντικό ο εξεταζόμενος να σηκωθεί και να 
επανατοποθετηθεί για την επόμενη μέτρηση, προκειμένου να 
συμπεριληφθεί και η επίδραση της τοποθέτησης. Για κάθε 
άτομο, υπολογίζεται η μέση τιμή και η σταθερή απόκλιση 
(SD): 

m
x

x i ij
j
∑=                               Εξ.3.35 
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m
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xVAR i jij
j                        Εξ.3.36 

( ) ( )jj xVARxSD =                           Εξ.3.37 
όπου χij η i-οστή μέτρηση του j-οστού εξεταζομένου και m 

ο αριθμός των μετρήσεων. Η βραχυπρόθεσμη 
επαναληψιμότητα εκφράζεται με την SD. Ωστόσο, λόγω των 
μεγάλων διαφορών των απόλυτων τιμών της BMD, είναι 
συνήθης πρακτική να χρησιμοποιείται η σχετική απόκλιση 
(CV). 

( ) ( )
%100⋅
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j
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xSD
xCV                       Εξ.3.38 

Για να υπολογίσουμε την επαναληψιμότητα που 
προκύπτει από πολλούς εξεταζόμενους, υπολογίζουμε την 
μέση τιμή των προηγουμένων, δηλαδή: 

n

x
x j j∑
=           Εξ.3.39 

( )
( )

n

xVAR
xVAR j j∑
=           Εξ.3.40 

όπου n ο αριθμός των εξεταζόμενων. Η στατιστικά αληθής 
τιμή του σφάλματος επαναληψιμότητας είναι: 

( ) ( )xVARxRMSSD =                        Εξ.3.41 

Η πιο διαδεδομένη πρακτική για τον υπολογισμό του 
συντελεστή διακύμανσης (CV) για ομάδα ατόμων είναι η 
διαίρεση της Εξ.3.41 με τη μέση τιμή και την έκφραση σε 
ποσοστό. 

( ) ( ) %100⋅





=

x
xRMSSDxCV                   Εξ.3.42 

Όταν γίνεται μελέτη επαναληψιμότητας είναι σημαντικό οι 
μετρήσεις να γίνονται σε καλά καθορισμένη ομάδα ατόμων, 
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π.χ. υγιείς νέοι, υγιείς μετεμμηνεπαυσιακές γυναίκες ή 
οστεοπορωτικοί ασθενείς. 

Τα σφάλματα επαναληψιμότητας μπορεί να εξαρτώνται 
και από το χρονικό διάστημα μεταξύ των μετρήσεων. Για την 
ερμηνεία των μετρήσεων, είναι πολύ σημαντικό να είναι 
γνωστή η μακροπρόθεσμη επαναληψιμότητα, που καθορίζεται 
από τα σφάλματα τυχαίων μετρήσεων σε διάστημα μηνών ή 
ετών. Γενικά, η μακροπρόθεσμη επαναληψιμότητα αναμένεται 
να είναι χειρότερη από την βραχυπρόθεσμη, επειδή 
εμπεριέχει επιπρόσθετες πηγές σφάλματος, όπως πιθανή 
μεταβολή στη βαθμονόμηση του μηχανήματος, αλλαγές στο 
βάρος και την σύσταση του μαλακού ιστού του εξεταζόμενου 
και μικροαλλαγές στην τοποθέτησή του αλλά και λόγω 
διαφορετικών χειριστών του μηχανήματος. Επειδή η 
μακροπρόθεσμη επαναληψιμότητα μετράται σε διάστημα που 
μπορεί να έχει προκύψει και σημαντική μεταβολή της οστικής 
πυκνότητας, χρειάζεται διαφορετική μαθηματική προσέγγιση 
για τον υπολογισμό της. Η παράμετρος που ποσοτικοποιεί την 
διαφοροποίηση είναι το σταθερό σφάλμα εκτίμησης (standard 
error of the estimate, SEE). Όταν επαναλαμβανόμενες 
μετρήσεις γίνονται στον ίδιο εξεταζόμενο το SEE ποσοτικοποιεί 
την παλινδρόμηση των τιμών. Έτσι έχουμε: 
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                    Εξ.3.43 
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xRMSSEExCV                    Εξ.3.44 

Συνυπολογίζοντας τα σφάλματα επαναληψιμότητας, 
προκύπτει ότι οι σαρώσεις που δίνουν τις καλύτερες μετρήσεις 
για την παρακολούθηση μακροπρόθεσμων μεταβολών είναι η 
οπισθεμπρόσθια σάρωση σπονδυλικής στήλης, ο τροχαντήρας, 
καθώς και το 1/3 του αντιβραχίου. 

 

3.4. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ DXA ΠΥΚΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 
Προκειμένου να ερμηνεύσουμε τα αποτελέσματα της 

εξέτασης είναι απαραίτητο να υπάρχουν τιμές BMD αναφοράς, 
ανάλογες του φύλου και της φυλής, εφόσον υπάρχουν 
διαφοροποιήσεις ανάλογα με την εθνικότητα. Τα 
αποτελέσματα μπορούν τότε να εκφραστούν ως σταθερή 
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απόκλιση από τους υγιείς νέους (Z score), απόκλιση από τη 
μέση τιμή ατόμων ίδιας ηλικίας και φύλου (T score) ή 
ποσοστό επί των υγιών νέων (peak bone mass). Τα μεγέθη που 
κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούνται είναι τα Ζ και Τ scores. . 
Έχει παρατηρηθεί ότι τα αποτελέσματα των μετρήσεων του 
πληθυσμού ακολουθούν γκαουσιανή κατανομή, η οποία 
μπορεί να περιγραφεί από την μέση τιμή και την σταθερή 
απόκλισή της (SD). Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για 
την μετατροπή των τιμών BMD σε τιμές Ζ-score και Τ-score, 
ως εξής: 

ωνννυγει

ωνννυγεισητιµµµενοµετρο

έώ

έώ

SD
ήBMDέBMDύ

score
−

=−Τ           Εξ.3.45 

 

λουαςκαιφδιαςηλικ

λουαςκαιφδιαςηλικµωνατ

πληθυσµο
σητιµµµενοµετρο

ύίί

ύίίό

ύSD
ήBMDέBMDύ

scoreZ
−

=−     Εξ.3.46 

 
Οι τιμές αυτές διατίθενται από τους κατασκευαστές των 

μηχανημάτων ή από δημοσιευμένες μελέτες, οι οποίες 
λαμβάνουν υπόψη, για την ανάλυσή τους, και τις γεωγραφικές 
και επιδημιολογικές διαφορές μεταξύ των πληθυσμών. 

Σε μακροχρόνιες μελέτες, μετρήσεις οστικής μάζας 
γίνονται σε διαστήματα 6 μηνών. Ωστόσο, σε μεμονωμένους 
ασθενείς χρονικό διάστημα 1 ή και 2 χρόνων είναι καλό να 
μεσολαβεί, προκειμένου να εξασφαλίσουμε αξιοσημείωτη 
αλλαγή της οστικής μάζας, εκτός και αν περιμένουμε μεγάλη 
αλλαγή σε αυτή. 

 

3.5. ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ 
 
Οι δόσεις ακτινοβολίας σε αυτού του είδους τις εξετάσεις 

είναι εξαιρετικά χαμηλές. Υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας, 
η μέγιστη δόση εισόδου ασθενούς είναι 2mRem-5mRem 
(0.02-0.05mSv), η οποία είναι περίπου το 1/10 της έκθεσης 
από μια απλή ακτινογραφία θώρακα. 

Η έκθεση σε απόσταση 1m από την συσκευή είναι 
0.1mR/hour, συνεπώς δεν απαιτείται επιπλέον θωράκιση για 
τον ασθενή, τον χειριστή ή την αίθουσα. Μπορεί να 
τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε συμβατική αίθουσα για εξετάσεις. 
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3.5.1. Δόση εξεταζομένου 
 
Το μέγεθος που χρησιμοποιείται συνήθως είναι η ενεργός 

δόση, που είναι το άθροισμα των ενεργών δόσεων κάθε 
οργάνου του σώματος, η οποία ισούται με το γινόμενο της 
ισοδύναμης δόσης που λαμβάνει το κάθε όργανο επί έναν 
παράγοντα βαρύτητας του συγκεκριμένου οργάνου. Μπορεί να 
ορισθεί ως η ομοιόμορφη δόση σε όλο το σώμα που φέρει τον 
ίδιο στοχαστικό κίνδυνο στον εξεταζόμενο με την δεδομένη 
ακτινολογική πρακτική. 

Υπάρχει γενική συμφωνία ότι η δόση σε εξεταζόμενο από 
εξέταση λεπτής δέσμης DXA σε σπονδυλική στήλη και ισχίο 
είναι εξαιρετικά χαμηλή, λιγότερο από 1μSv. Ο κίνδυνος 
καρκινογένεσης για ενήλικο 30 ετών για μια τέτοια εξέταση 
είναι 0.6·10-7. Επειδή το διάστημα εμφάνισης καρκίνου λόγω 
ακτινοβολίας είναι μεγάλο (έως 30 έτη), ο κίνδυνος σε μεγάλης 
ηλικίας ασθενείς, που είναι και η πλειονότητα, είναι 
εξαιρετικά χαμηλός. Σε αναλογία ο κίνδυνος σε παιδιά είναι 
μεγαλύτερος. Έχει υπολογισθεί ότι είναι οριακά μεγαλύτερος 
από την δόση 0.2 μSv. Ωστόσο χρειάζεται προσοχή όταν 
χρησιμοποιείται η μέθοδος σάρωσης ενηλίκων για εξέταση 
παιδιών, λόγω των σχετικά μεγαλύτερων πεδίων και το 
μικρότερο πάχος ιστού, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα 
μεγαλύτερες ενεργές δόσεις. 

Οι δόσεις από εξετάσεις των περιφερειακών μελών του 
σκελετού είναι εξαιρετικά χαμηλές, λόγω της χαμηλότερης 
έντασης των ακτίνων-Χ εξαιτίας των λεπτότερων τομών του 
ιστού, των μικρότερων πεδίων και την ύπαρξη σε αυτές τις 
περιοχές λιγότερων ακτινοευαίσθητων οργάνων. 

Οι δόσεις που προκύπτουν από δέσμη με μεγαλύτερες 
διαστάσεις, είναι λίγο μεγαλύτερες. 

 

3.5.2. Δόση χειριστή 
 
Η μέγιστη επιτρεπόμενη ετήσια δόση για επαγγελματικά 

εκτιθέμενους είναι 20mSv, που αντιστοιχεί σε 0.4 mSv 
εβδομαδιαίως. Για το κοινό η μέγιστη επιτρεπόμενη ετήσια 
δόση κατεβαίνει στο 1 mSv. Όλων των ειδών μηχανήματα που 
διενεργούν εξετάσεις DXA, εξετάζοντας δυο ασθενείς ωριαίως, 
τα λεπτής δέσμης, και τέσσερις σε εκείνα με μεγαλυτέρων 
διαστάσεων δέσμη, δεν ξεπερνά τα 15 mSv ετησίως σε 
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απόσταση 1m. Για την δεύτερη κατηγορία μηχανημάτων, η 
σκεδαζόμενη ακτινοβολία είναι υψηλότερη από την πρώτη και 
εφόσον ο εργασιακός φόρτος είναι υψηλός, η έκθεση του 
προσωπικού ενδεχομένως να αγγίζει τα επιτρεπόμενα όρια. Για 
τον λόγο αυτό, στη συγκεκριμένη περίπτωση, πρέπει να 
λαμβάνονται μέτρα για την προστασία του προσωπικού, όπως 
αύξηση της απόστασης του χειριστή από το μηχάνημα ή 
χρήση πρωτοκόλλων με μικρούς χρόνους σάρωσης. 

Αν αναλογισθεί κανείς την ετήσια ισοδύναμη δόση που 
δέχεται κανείς από το περιβάλλον (0.45-1.3 mSv/έτος), η 
έκθεση από εξετάσεις οστικής πυκνομετρίας είναι σχετικά 
χαμηλή. Επιπλέον, λόγω της κατανομής των ηλικιών των 
εξεταζομένων, ο κίνδυνος εμφάνισης βλάβης από την 
ακτινοβολία αντισταθμίζεται από το μεγαλύτερο όφελος που 
προκύπτει από την μέτρηση της οστικής πυκνότητας. 
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4. ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΥΠΕΡΗΧΟΙ (10,13,17) 
 

4.1. ΦΥΣΙΚΗ ΑΡΧΗ 
 
Ο ήχος μπορεί να οριστεί ως κύμα πίεσης Δp κάποιου 

μέσου, που μεταδίδεται από σημείο σε σημείο του χώρου με 
ορισμένη ταχύτητα. Αποτέλεσμα αυτής της διάδοσης είναι η 
μεταφορά ενέργειας, χωρίς την οριστική μετακίνηση των 
σωματιδίων του υλικού μέσου διαδόσεως. Παράγονται από 
ταλαντούμενες πηγές οι οποίες εξαναγκάζουν τα μόρια του 
γειτονικού μέσου σε συμπίεση και αραίωση και έτσι η 
ακουστική διαταραχή συνεχίζεται. Η κίνηση επαναλαμβάνεται 
περιοδικά σε ίσα χρονικά διαστήματα. Η απλούστερη μορφή 
μιας τέτοιας κίνησης είναι η απλή αρμονική. 

Στα υγρά, ο ήχος, διαδίδεται μόνο με επιμήκη (ή 
διαμήκη) κύματα, ενώ στα στερεά και με εγκάρσια (στις 
επιφάνειές τους). Οι μαλακοί ιστοί (όσον αφορά τον ήχο) έχουν 
συμπεριφορά υγρών, αντίθετα από τα συμπαγή οστά που 
συμπεριφέρονται σαν στερεά. 

 

4.1.1. Παραγωγή υπερήχων 
 
Όπως γνωρίζουμε, οι υπέρηχοι είναι μηχανικά κύματα. Οι 

συχνότητές τους (20kHz-100MHz) κυμαίνονται πάνω από το 
ακουστικό εύρος του ανθρώπου. Η παραγωγή και η λήψη 
τους, στο εύρος που χρησιμοποιείται στην ιατρική διάγνωση 
(0.1-20MHz, με τιμή για την εκτίμηση της οστικής 
κατάστασης γύρω στο 1MHz), στηρίζεται στο πιεζοηλεκτρικό 
φαινόμενο, κατά το οποίο ηλεκτρική ενέργεια μετατρέπεται σε 
μηχανική (υπερηχητική) και αντίστροφα. Την ιδιότητα αυτή 
την παρουσιάζουν ορισμένα φυσικά ή συνθετικά υλικά, τα 
πιεζοηλεκτρικά υλικά. Η μηχανική παραμόρφωση που 
προκαλείται στον κρύσταλλο από τα ηχητικά κύματα προκαλεί 
την εμφάνιση διαφοράς τάσης στα άκρα του κρυστάλλου. 
Αντίστροφα, πιεζοηλεκτρικοί κρύσταλλοι έχουν την ιδιότητα να 
αλλάζουν το σχήμα τους όταν σε αυτούς εφαρμόζεται 
ηλεκτρική τάση. Εκτείνονται και συμπιέζονται ανάλογα με την 
πολικότητα του ρεύματος με αποτέλεσμα την παραγωγή των 
ηχητικών κυμάτων. 
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Εικόνα 4.1. Πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο. Η πίεση στα άκρα του υλικού προκαλεί 

την εμφάνιση ηλεκτρικής τάσης. 
 
 

 
 
Εικόνα 4.2. Αντίστροφο πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο. Η εφαρμογή ηλεκτρικού 

σήματος στο υλικό αναγκάζει τον κρύσταλλο να αλλάζει σχήμα και να λειτουργεί ως 
πηγή ηχητικών κυμάτων. 

 
 
Η τάση που εμφανίζεται στον κρύσταλλο ανιχνεύεται από 

ηλεκτρόδια που βρίσκονται κατά μήκος των άκρων του. 
Λίγα κρυσταλλικά υλικά στην φύση παρουσιάζουν την 

ιδιότητα του πιεζοηλεκτρισμού και το πιο συνηθισμένο είναι ο 
χαλαζίας. Σήμερα, για την παραγωγή υπερήχων, 
χρησιμοποιούνται συνθετικά κεραμικά, τα οποία για να 
αποκτήσουν πιεζοηλεκτρικές ιδιότητες θερμαίνονται σε υψηλή 
θερμοκρασία μέσα σε ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο. Έτσι τα μικρά 
δίπολα που αποτελούν τον κρύσταλλο ευθυγραμμίζονται. Τα 
υλικά αυτά πρέπει να έχουν μεγάλη σταθερά λήψης (η 
διαφορά δυναμικού που παράγεται από δεδομένη πίεση) και 
σταθερά εκπομπής (η πίεση που παράγεται από δεδομένη 
διαφορά δυναμικού). Το πάχος του κρυστάλλου καθορίζει την 
φυσική του συχνότητα, η οποία ονομάζεται θεμελιώδης. Στις 
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ιατρικές εφαρμογές χρησιμοποιούνται συνήθως κεραμικοί 
κρύσταλλοι με κύρια συστατικά τον μόλυβδο και εστέρες 
ζιρκονίου και τιτανίου (ΡΖΤ), σε μορφή δίσκου διαμέτρου 1-
2cm και πάχους περίπου 1mm. 

 

4.1.2. Υπερηχητική δέσμη 
 
Το μέγεθος και η μορφή της δέσμης μπορούν να 

υπολογιστούν σύμφωνα με την αρχή του Huygens, σύμφωνα 
με την οποία κάθε σημείο στην επιφάνεια του πομπού δρα ως 
σημειακή πηγή εκπομπής κύματος. Σε οποιαδήποτε 
απόσταση, η τομή της δέσμης είναι το άθροισμα των 
επιμέρους κυμάτων. Θέτοντας ως α την ακτίνα του πομπού 
και λ το μήκος κύματος της υπερηχητικής δέσμης, μπορούμε 
να χωρίσουμε τον χώρο εμπρός από τον πομπό σε δυο ζώνες: 

α) το εγγύς πεδίο, το οποίο εκτείνεται σε αποστάσεις από 
τον πομπό μικρότερες από α2/λ. Εδώ, η διαφορά φάσης των 
επιμέρους κυμάτων είναι μεγαλύτερες από 2π, οπότε 
συμβάλλουν μεταξύ τους καταστρεπτικά ή ενισχυτικά. Η 
μορφή της δέσμης είναι ένα πολύπλοκο άθροισμα ομόκεντρων 
δακτυλίων, των οποίων το πλάτος κύματος μεταβάλλεται 
μεταξύ μιας μέγιστης τιμής και της μηδενικής. H διάμετρος 
της δέσμης είναι ίση με τη διάμετρο του πομπού. 

β) το απόμακρο πεδίο, που εκτείνεται σε αποστάσεις 
μεγαλύτερες του α2/λ. Εδώ οι διαφορές φάσης είναι 
μικρότερες και τα κύματα συμβάλλουν καταστρεπτικά μεταξύ 
τους, σχηματίζοντας δέσμη κωνικής μορφής, της οποίας η 
ένταση εξασθενεί σύμφωνα με το νόμο του αντιστρόφου 
τετραγώνου. 
 

 
Εικόνα 4.3. Υπερηχητική δέσμη. 
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Εικόνα 4.4. Η υπερηχητική δέσμη είναι κατευθυνόμενη. 
 

 
 
Οι υπερηχητικές δέσμες στη διάγνωση εστιάζονται είτε με 

την εφαρμογή ακουστικού φακού είτε με τη χρήση καμπύλου 
κρυστάλλου. Με την εστίαση επιτυγχάνουμε στενές δέσμες και 
αυξημένη ένταση στην εστιακή περιοχή. Για να πετύχουμε πιο 
κατευθυνόμενη δέσμη θα μπορούσαμε να αυξήσουμε τη 
διάμετρο του κρυστάλλου και τη συχνότητα του κύματος. Η 
μεγάλη διάμετρος της πηγής θα μπορούσε όμως να 
χειροτερεύσει την πλάγια διακριτική ικανότητα, ενώ η αύξηση 
της συχνότητας αυξάνει παράλληλα και την εξασθένιση της 
υπερηχητικής ενέργειας, οπότε η διαχείρισή τους πρέπει να 
γίνεται με προσοχή. 

Συνήθως στην ιατρική πρακτική, γίνεται χρήση 
υπερηχητικών παλμών, οι οποίοι μπορούν να παρασταθούν, 
σύμφωνα με την ανάλυση Fourier, ως άθροισμα κυμάτων 
διαφορετικών συχνοτήτων. 

dtetFfA ift∫
+∞

∞−

−= π2)()(                           Εξ.4.1 
όπου Α(f) ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος, ο 

οποίος δίνει πληροφορίες τόσο για το πλάτος, όσο και την 
φάση του κύματος συναρτήσει της συχνότητας. Το 
πλεονέκτημά του είναι ότι απλουστεύει την ανάλυση του 
σήματος. Όπως γνωρίζουμε, όσο συντομότερος είναι ο παλμός, 
τόσο πιο ευρύ είναι το φάσμα κατανομής των συχνοτήτων. 
Γενικά, παλμός διάρκειας τ sec  θα έχει μεγάλη ισχύ σε 
συχνότητες έως 1/τ Hz. 

 

4.1.3. Ταχύτητα υπερήχων 
 
Η ταχύτητα που έχουν τα ηχητικά κύματα (speed of 

sound, SOS) όταν διαδίδονται σε κάποιο μέσο, καθορίζεται 
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από τα χαρακτηριστικά του μέσου. Ειδικά για τα επιμήκη 
ηχητικά κύματα σε υγρά ή μαλακούς ιστούς, ισχύει: 

ρ
BSOS =                                  Εξ.4.2 

όπου Β ο συντελεστής ασυμπιεστότητας και ρ η πυκνότητα 
του μέσου. Τα υλικά αντιστέκονται στην διάδοση των 
υπερήχων, μέσω της χαρακτηριστικής ακουστικής αντίστασής 
τους, Z. Αυτή καθορίζεται από σταθερές του υλικού μέσου και 
ισούται με το γινόμενο της πυκνότητας του μέσου επί την 
ταχύτητα του ήχου σε αυτό. 

cZ ρ=                                    Εξ.4.3 
Η σπουδαιότητα αυτής της ποσότητας οφείλεται στον 

καθοριστικό της ρόλο στο ποσοστό της ηχητικής ενέργειας που 
θα ανακλασθεί στη διαχωριστική επιφάνεια (επιφάνεια 
επαφής) δυο διαφορετικών υλικών. Το ποσοστό αυτό είναι 
ανάλογο της διαφοράς των ακουστικών αντιστάσεων των δυο 
υλικών. Για παράδειγμα, η υπερβολικά μεγάλη διαφορά στις 
αντιστάσεις αέρα-ιστού ή ιστού-οστού προκαλεί την σχεδόν 
πλήρη ανάκλαση της ηχητικής ενέργειας. Στον Πίνακα. 4.1 
φαίνονται μερικές χαρακτηριστικές ιδιότητες ορισμένων 
βιολογικών ιστών. 

 

4.1.4. Αλληλεπίδραση ύλης και υπερήχων 
 
Όποτε υπερηχητική δέσμη προσπέσει σε διαχωριστική 

επιφάνεια δυο υλικών με διαφορετικές ακουστικές 
αντιστάσεις, μέρος της ενέργειας της δέσμης ανακλάται και το 
υπόλοιπο θα συνεχίσει να διαδίδεται στο δεύτερο μέσο. Ο 
λόγος του πλάτους της ανακλώμενης πίεσης προς την 
προσπίπτουσα ονομάζεται συντελεστής ανάκλασης R, και 
εξαρτάται από τις ακουστικές αντιστάσεις των δυο μέσων 
σύμφωνα με τη σχέση: 

12

12

1

2

ZZ
ZZ

P
PR

+
−

==                             Εξ.4.4 

Όταν η δέσμη δεν προσπίπτει κάθετα στην διαχωριστική 
επιφάνεια, το μέρος της δέσμης που θα συνεχίσει την διάδοσή 
του στο δεύτερο υλικό θα υποστεί διάθλαση, σύμφωνα με το 
νόμο του Snell: 

2112 sinsin θθ cc =                             Εξ.4.5 
Τέλος, αν μέσα στο μέσο διάδοσης υπάρχουν μικρές 

ανομοιογένειες, της τάξης μεγέθους του μήκους κύματος ή 
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μικρότερες, η υπερηχητική δέσμη υφίσταται σκέδαση. Για 
πολύ μικρούς σκεδαστές, τα ανακλώμενα σήματα εξαρτώνται 
από: α) τον αριθμό σκεδαστών ανά μονάδα όγκου, β) από τις 
διαφορές ακουστικών αντιστάσεων στις διαχωριστικές 
επιφάνειες των σκεδαστών, γ) από το μέγεθος σκεδαστού (η 
σκέδαση συνήθως αυξάνει με την αύξηση της ακτίνας, για 
πολύ μικρούς σκεδαστές) και δ) από την υπερηχητική 
συχνότητα (η σκέδαση συνήθως αυξάνει με την αύξηση της 
συχνότητας σε πολύ μικρούς σκεδαστές). 
 

4.1.5. Εξασθένιση υπερήχων 
 
Όταν ηχητικό κύμα διαδίδεται χωρίς απώλειες σε υλικό 

μέσο, όπως είναι το καθαρό νερό, η εξασθένισή του οφείλεται 
μόνο στην απόκλιση της δέσμης με το βάθος στο απόμακρο 
πεδίο. Στη διάδοση όμως μέσα σε πραγματικό υλικό, όπως 
είναι τα βιολογικά υλικά, η ένταση της δέσμης εξασθενεί 
εκθετικά. Και αυτό οφείλεται, εκτός από την απόκλιση της 
δέσμης στο απόμακρο πεδίο, στην σκέδαση που υφίσταται στο 
μέσο και στην απορρόφηση μέρους της ενέργειας από το 
υλικό και την μετατροπή της σε άλλης μορφής ενέργεια 
(θερμότητα, χημική ενέργεια, κ.ά.). 

Καθώς η υπερηχητική δέσμη διέρχεται από τον ιστό, το 
φάσμα συχνοτήτων της αλλάζει. Οι υψηλότερες συχνότητες 
απορροφώνται εκλεκτικά και η δέσμη ‘μαλακώνει’. Έχει 
παρατηρηθεί ότι το αίμα εξασθενεί τους υπερήχους ελάχιστα 
και ακολουθείται από το λίπος, τον εγκέφαλο, τα νεφρά, το 
ήπαρ, τους μύες, τα οστά και τους πνεύμονες. Η εξασθένιση 
αυξάνει με την αύξηση του ποσοστού πρωτεΐνης και 
κολλαγόνου και με την μείωση της περιεκτικότητας σε νερό. 

 

 
 

Εικόνα 4.5.Εξασθένιση των υπερήχων σε μαλακούς ιστούς. 



 45 

 
 
Η απορρόφηση ενέργειας στο υλικό εξαρτάται από τρεις 

παράγοντες: από το ιξώδες και τον χρόνο επαναφοράς του 
υλικού και από την συχνότητα του ήχου. Οι λόγοι είναι ότι το 
αυξανόμενο ιξώδες περιορίζει την ελεύθερη κίνηση των 
σωματιδίων και η εσωτερική τριβή αυξάνει. Επίσης, μόρια με 
μεγάλο χρόνο επαναφοράς στην θέση ηρεμίας τους 
καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια. Τέλος, η αύξηση της 
συχνότητας συνεργεί στην δράση των δυο παραπάνω 
μηχανισμών. 

Έτσι, μπορούμε να περιγράψουμε την εξασθένιση των 
υπερήχων με την ακόλουθη σχέση: 

 
Ι(χ)=Ι0e-μ(f)x                                         Εξ.4.6 

 
όπου μ(f) είναι ο συντελεστής εξασθένισης (dB/cm) που 

εξαρτάται από την συχνότητα (f), Ι0 είναι η ένταση του 
προσπίπτοντος κύματος και Ι(χ) είναι η έντασή του σε 
απόσταση χ. Ο κυρίαρχος μηχανισμός εξασθένισης στο 
σπογγώδες οστό είναι η σκέδαση, ενώ η απορρόφηση 
κυριαρχεί στο συμπαγές. 

Η εξασθένιση των υπερήχων, μετράται σε λογαριθμική 
κλίμακα με μονάδα το ντεσιμπέλ, dB. Συνεπώς η διαφορά δυο 
εντάσεων σε τιμές dB, θα είναι: 

dB
I
IdBdB )(log10

2

1
1021 =−                        Εξ.4.7 

Πρακτικά, ο ήχος μετράται μέσω του πλάτους πίεσης p. Η 
ένταση είναι ανάλογη του τετραγώνου του πλάτους, οπότε η 
Εξ.4.7 γίνεται: 

dB
p
pdBdB )(log20

2

1
1021 =−                        Εξ.4.8 

 

4.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 
Όταν δέσμη υπερήχων χρησιμοποιείται για την εκτίμηση 

της οστικής μάζας, η μηχανική ενέργεια εκπέμπεται και 
ανακλάται από τους ιστούς. Καθώς η μηχανική ενέργεια του 
υπερήχου αλληλεπιδρά με το οστό, το συμπαγές και το 
σπογγώδες δίκτυο ταλαντώνονται σε μικροκλίμακα. Το σχήμα, 
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η ένταση και η ταχύτητα του κύματος προοδευτικά 
διαφοροποιούνται κατά την διάδοσή τους, δηλαδή οι υπέρηχοι 
επηρεάζονται από την οστική δομή. Συνεπώς το οστό μπορεί 
να χαρακτηριστεί με όρους ταχύτητας και εξασθένησης των 
υπερήχων. Ένας τρόπος διαχωρισμού των μεθόδων εκτίμησης 
της οστικής κατάστασης είναι η διεύθυνση κατά την οποία 
διαδίδονται οι υπέρηχοι στο υπό εξέτασιν οστό και είναι η 
εγκάρσια και η αξονική διάδοση. 

 

4.2.1. Εγκάρσια διάδοση υπερήχων 
 

Τα πρώτα συστήματα, αποτελούνταν από έναν πομπό και 
έναν δέκτη, μεταξύ των οποίων τοποθετείται το υπό εξέτασιν 
σημείο του σώματος (συνήθως η πτέρνα), μέσα σε δοχείο που 
περιέχει νερό. Η εξασθένιση που υφίσταται η δέσμη μετά από 
την διέλευσή της από υλικό πάχους χ, προκύπτει από τις 
Εξ.4.6, Εξ.4.8 ως εξής: 

⇒=− xdBfedBdB x )()(log20 100 µ  
xdBfdBdB dBx )(0 µ=−                          Εξ.4.9 

Παρατηρούμε δηλαδή ότι η εξασθένιση εκφρασμένη σε dB 
αυξάνεται γραμμικά με το πάχος. Μετά την τοποθέτηση του 
ποδιού, ένας αναλυτής συχνότητας χρησιμοποιείται για την 
μέτρηση του φάσματος του εκπεμπόμενου παλμού μικρής 
διάρκειας (0.5μsec). Το γινόμενο των μdB και του πάχους 
οστού χ, προκύπτει από την σύγκριση των φασμάτων έντασης 
με και χωρίς την παρουσία του οστού (Εικόνα 4.6). Με αυτό 
τον τρόπο διορθώνεται η επίδραση της μορφής παλμού, της 
μορφής δέσμης, της αποδοτικότητας του πομπού και της 
εξασθένισης στο δοχείο νερού. Όταν η διαφορά των σημάτων 
(που ουσιαστικά είναι η εξασθένιση η οφειλόμενη στο οστό), 
παρασταθεί γραφικά έναντι της συχνότητας προκύπτει ευθεία, 
η κλίση της οποίας έχει μονάδες dB/MHz και αναφέρεται ως 
εξασθένιση υπερήχων ευρείας ζώνης (broadband ultrasound 
attenuation, BUA). Για το εύρος συχνοτήτων 0.1-1ΜΗz, που 
χρησιμοποιείται στην εκτίμηση της οστικής κατάστασης, 
μελέτες έχουν δείξει ότι καλή διαφοροποίηση φυσιολογικών 
και ατόμων που έχουν υποστεί κάταγμα ισχίου εμφανίζεται 
μεταξύ 0.2-0.6 ΜΗz. 
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Εικόνα 4.6. Μέτρηση BUA. 
 

 
Τα πιο εξελιγμένα συστήματα, μετρούν ταυτόχρονα και 

την SOS διαμέσω του οστού. Υπάρχουν δυο ειδών συστήματα, 
εκείνα στα οποία η μέτρηση γίνεται μέσα σε δοχείο νερού και 
στα συστήματα με ζελέ. Στην πρώτη περίπτωση, η SOS που 
μετράται είναι η μέση τιμή μέσω του νερού, μαλακού ιστού 
και οστού και είναι η Vtof. Έστω xtrans η διαφορά των σημάτων 
πομπού-δέκτη, Vw η SOS στο νερό και Δt η μείωση του 
χρόνου διάδοσης του παλμού, στην παρουσία του οστού, τότε: 

tVx
xVV

wtrans

transw
tof ∆−

=                            Εξ.4.10 

Για τον υπολογισμό της SOS στο οστό (Vb), είναι 
απαραίτητη η γνώση των τιμών xtrans και του πάχους του οστού 
(xb) στην μετρούμενη περιοχή. Θεωρούμε ότι η ταχύτητα του 
ήχου στο νερό και στον μαλακό ιστό είναι η ίδια. Αθροίζοντας 
τον χρόνο που χρειάζεται ο υπέρηχος για να διέλθει μέσω 
νερού και οστού, έχουμε: 

b

b

w

btrans

tof

trans

V
x

V
xx

V
x

+
−

=                          Εξ.4.11 

Θέτοντας α=xb/xtrans έχουμε: 

bwtof VVV
αα

+
−

=
11                            Εξ.4.12 

Παρατηρούμε ότι η σχέση των Vtof, Vb εξαρτάται από το α 
και εφόσον υπάρχει ένα στενό εύρος τιμών πάχους οστού στα 
μετρούμενα άτομα, μπορούμε να αντικαταστήσουμε την Vb με 
την τιμή Vtof. Μετρήσεις που έχουν γίνει δείχνουν ότι το εύρος 
τιμών Vb  είναι 1450-1900m/s και περιλαμβάνει την SOS στο 
νερό (Vw=1485m/s), όταν η Εξ.4.12 έχει τη λύση Vtof= Vb= 
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Vw. Αυτό έχει την ωφέλιμη πρακτικά συνέπεια ότι οι Vtof, Vb 
είναι έντονα συσχετισμένες στο χαμηλότερο τμήμα των Vb, 
γεγονός σημαντικό για τον καθορισμό των ατόμων με 
οστεοπόρωση. 

 
 

 
 
Εικόνα 4.7. Α. Μέτρηση SOS σε λουτρό νερού. Β. Μέτρηση με άμεση επαφή. 
 
 
 
Σε συστήματα με ζελέ, οι πομπός-δέκτης εφάπτονται στο 

μετρούμενο σημείο. Εδώ η μετρούμενη ταχύτητα, Vh είναι ο 
μέσος όρος των SOS μέσω οστού και μαλακού ιστού. Με 
ανάλογο τρόπο προκύπτει ότι: 

b

b

s

bh

h

h

V
x

V
xx

V
x

+
−

=                            Εξ.4.13 

όπου Vs η SOS στον μαλακό ιστό. Αντικαθιστώντας 
β=xb/χh προκύπτει 

bsh VVV
ββ

+
−

=
11                             Εξ.4.14 

Η μέθοδος αυτή οδηγεί σε μικρή συσχέτιση των Vh και Vb 
και δεν παρουσιάζει κάποιο κλινικό πλεονέκτημα έναντι της 
προηγούμενης μεθόδου. 
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4.2.2. Αξονική διάδοση 
 
Και οι δυο προαναφερθέντες τρόποι μέτρησης, όπως 

γνωρίζουμε, εφαρμόζονται στην πτέρνα. Ωστόσο, τα τελευταία 
χρόνια υπάρχουν συστήματα που λειτουργούν διαφορετικά. 
Αντί να μετρούν την ταχύτητα των υπερηχητικών κυμάτων που 
διαδίδονται δια μέσου των οστών, είναι σχεδιασμένα να 
μετρούν την SOS κατά την αξονική διάδοσή των υπερήχων 
κατά μήκος του οστού. Με αυτό τον τρόπο η επίδραση των 
σφαλμάτων λόγω των διαφορετικών παχών οστού και μαλακού 
ιστού απομακρύνεται. Η τεχνική αυτή αναφέρεται και ως ημι-
ανάκλαση προκειμένου να διαχωριστεί από τις συμβατικές 
μεθόδους διέλευσης. Έχουν το πλεονέκτημα ότι μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την μέτρηση σε διάφορα, περιφερειακά 
κυρίως, ανατομικά σημεία. 

 
 

 
 

Εικόνα 4.8. Soundscan 2000. 
 
 
Η πρώτη από αυτές τις συσκευές (Soundscan 2000, 

Myriad Ultrasound Systems, Rehovot, Israel), μετρά την SOS 
στο συμπαγές στρώμα της μέσης κνήμης. Η κνήμη 
επιλέχθηκε λόγω της επιμήκους και επίπεδης επιφάνειάς της 
και λόγω του σταθερού πάχους του υπερκείμενου μαλακού 
ιστού της. Χρησιμοποιείται απλό probe το οποίο μετρά τον 
χρόνο διέλευσης παλμού 250kHz κατά μήκος προεπιλεγμένης 
απόστασης 50mm. Επειδή η SOS του συμπαγούς οστού είναι 
πολύ υψηλότερη από αυτή του μαλακού ιστού (4000m/s 
έναντι 1500m/sec), το διαδιδόμενο ηχητικό κύμα διαθλάται 
έντονα. Το probe διαθέτει κατάλληλα διατεταγμένους πομπούς 
υπερήχων σχεδιασμένων έτσι ώστε να μειώνουν την επίδραση 
του μαλακού ιστού στην μέτρηση της ταχύτητας. Το probe 
μετακινείται εμπρός-πίσω κατά μήκος της επιφάνειας της 
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κνήμης και καταγράφονται τουλάχιστον 150-200 μετρήσεις 
ταχύτητας. Η τελική τιμή SOS προκύπτει από τον μέσο όρο 
των πέντε υψηλότερων τιμών. 

 
 

 
 
Εικόνα 4.9. Σύστημα Omnisense. Οι πιεζοηλεκτρικοί κρύσταλλοι στα άκρα του 

probe μετρούν το σήμα, από το οποίο υπολογίζονται το πάχος και η ταχύτητα του ήχου 
στον υπερκείμενο του οστού μαλακό ιστό. Χρησιμοποιώντας την αρχή του Fermat 
προκύπτει η SOS στο οστό. 

 
 
Τελευταία έχει αναπτυχθεί ένα νέο σύστημα ημι-

ανάκλασης, το Omnisense (Sunlight Ultrasound 
Technologies, Rehovot, Israel). H συσκευή διαθέτει μικρότερο 
και πιο εξελιγμένο probe, το οποίο επιτρέπει την διόρθωση σε 
μεγαλύτερο εύρος παχών μαλακού ιστού. Ως αποτέλεσμα, 
μπορεί να διεξάγει μετρήσεις SOS σε διάφορα μέρη του 
σκελετού. Όπως φαίνεται και στην εικόνα 4.9, τα ηχητικά 
κύματα διαδίδονται προς όλες τις κατευθύνσεις, ξεκινώντας 
από τον πομπό. Κάθε μόριο του μέσου δρα ως νέος πομπός 
(σε μικροκλίμακα) και έτσι το σήμα συνεχίζει να διαδίδεται 
προς όλες τις κατευθύνσεις. Συνεπώς υπάρχουν πολλοί δρόμοι 
που μπορεί να ακολουθήσει το σήμα από τον πομπό μέχρι τον 
δέκτη. Το σύστημα παίρνει τις χρήσιμες πληροφορίες από το 
πρώτο σήμα που φτάνει στον δέκτη. Η πορεία του καθορίζεται 
από τον νόμο διάθλασης του Snell (Εξ.4.5). Ο χρόνος που 
κάνει το σήμα για να διαδοθεί, κατά την σταθερή απόσταση 
που καθορίζεται από το probe, μέσω του οστού είναι η 
παράμετρος που μετράται εδώ. Αν και ο ακριβής αλγόριθμος 
είναι υπό το ιδιοκτησιακό καθεστώς της εταιρείας, φαίνεται ότι 
βασίζεται στην αρχή του Fermat, σύμφωνα με την οποία η 
διαδιδόμενη δέσμη υπερήχων, για την μετάβασή της από τον 
πομπό στον δέκτη, χρησιμοποιεί τον δρόμο που ελαχιστοποιεί 
τον χρόνο διάδοσης. 
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4.3. ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 
 

Η επαναληψιμότητα των μετρήσεων κυμαίνεται ανάλογα 
με την μετρούμενη παράμετρο, το σημείο μέτρησης και το 
σύστημα. Η επαναληψιμότητα των μετρήσεων BUA 
(εκφρασμένη ως %CV) κυμαίνεται από 2% έως 5%, ενώ η 
επαναληψιμότητα της μετρούμενης ταχύτητας στην πτέρνα, 
στην κνήμη, στα δάχτυλα ή στην επιγονατίδα είναι συνήθως 
0.5%-1.5%. Η φαινομενικά καλύτερη επαναληψιμότητα της 
ταχύτητας μπορεί να είναι παραπλανητική επειδή δεν 
λαμβάνει υπόψη το εύρος των τιμών των μετρούμενων ατόμων 
ή την ευαισθησία της ταχύτητας σε διάφορα ανατομικά 
σημεία. Τόσο η ευαισθησία όσο και η επαναληψιμότητα 
εξαρτώνται από το σημείο και την τεχνική μέτρησης. Στην 
προσπάθεια να τυποποιηθεί η επαναληψιμότητα των τεχνικών 
QUS έχουν προταθεί δυο τρόποι. Η πρώτη μέθοδος 
κανονικοποιεί την επαναληψιμότητα (CV) διαιρώντας την με 
την επί τις εκατό σταθερή απόκλιση της διακύμανσης του 
πληθυσμού (δηλ. την σταθερή απόκλιση του πληθυσμού δια 
την μέση τιμή του πληθυσμού). Μια μεγάλη σταθερή 
απόκλιση πληθυσμού υποδηλώνει μεγάλη διαφορά μεταξύ 
υγιών και παθολογικών, γεγονός που κάνει την διάκρισή τους 
ευκολότερη. Για την εκτίμηση της καταλληλότητας μιας 
τεχνικής να παρακολουθεί μεταβολές η αναλογία ευαισθησίας 
και επαναληψιμότητας είναι σημαντική. Αυτή είναι η δεύτερη 
μέθοδος τυποποίησης της επαναληψιμότητας. Ο CV διαιρείται 
με την % ετήσια μεταβολή της παραμέτρου με την ηλικία ή 
την θεραπεία. Χρησιμοποιώντας την πρώτη μέθοδο, οι 
παράμετροι των QUS είναι συγκρίσιμες αλλά ελάχιστα 
φτωχότερες από τις αντίστοιχες της DXA στην σπονδυλική 
στήλη ή το ισχίο. 

Η σχεδόν μέτρια επαναληψιμότητα των QUS οφείλεται εν 
μέρει στην επίδραση του μαλακού ιστού, στην ηχητική 
σύζευξη και στα σφάλματα επανατοποθέτησης τα οποία 
επηρεάζουν την περιοχή που μετράται. Ειδικά η τοποθέτηση 
του ποδιού είναι πολύ σημαντική λόγω της ανομοιογενούς 
κατασκευής της πτέρνας. 
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ιστός SOS Z ΔΒ %T  %R 
νερό 1480 1.48 0.0022 100 αίμα-εγκέφαλος 0.3 
αίμα 1570 1.61 0.18 96 αίμα-νεφρά 0.7 
λίπος 1450 1.38 0.63 86 νερό-εγκέφαλος 3.2 
εγκέφαλος 1541 1.58 0.85 82 αίμα-λίπος 7.9 
ήπαρ 1549 1.65 0.94 80 μυς-λίπος 10.0 
νεφρά 1561 1.62 1.00 79 μυς-οστά 64.6 
αέρας 331 0.0004 12.0 6.3 εγκέφαλος-κρανίο 100 
οστά 4060 7.80 13.0 5 αέρας-μαλ.ιστός 100 
 

Πίνακας 4.1. Ακουστικές ιδιότητες ορισμένων βιολογικών υλικών. Φαίνονται οι 
τιμές της ταχύτητας (m/sec), της ακουστικής αντίστασης (10Rayl), του συντελεστή 
απορρόφησης δέσμης συχνότητας 1MHz (dB/cm), του % συντελεστή διέλευσης 
διαμέσω πάχους 1cm και του % συντελεστή ανάκλασης επί διαχωριστικής επιφάνειας. 
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5. ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

 

5.1. ΦΥΣΙΚΗ ΑΡΧΗ (6) 
 

Η ύλη αποτελείται από άτομα (π.χ. 1Η, 12C, 16O, 31P, κ.ά.). 
Τα άτομα των στοιχείων διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την 
εσωτερική τους δομή. Η διαφορετική σύσταση των πυρήνων 
τους και ο διαφορετικός αριθμός ηλεκτρονίων που τους 
περιβάλλουν, έχουν ως αποτέλεσμα τις διαφορετικές φυσικές 
ιδιότητες των στοιχείων. Με τη βοήθεια ραδιοκυμάτων, οι 
μαγνητικές ιδιότητές τους επιτρέπουν την παραγωγή εικόνων 
του ανθρώπινου σώματος οι οποίες φέρουν πληροφορίες για 
την μορφολογία και λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού. 
 

5.1.1. Πυρηνική στροφορμή 
 

Όπως γνωρίζουμε, τόσο ο πυρήνας όσο και τα σωματίδια 
που τον αποτελούν περιστρέφονται. Σύμφωνα με το ατομικό 
πρότυπο του Bohr το σύστημα πυρήνα-ηλεκτρονίων στα άτομα 
περιστρέφεται γύρω από ένα κοινό κέντρο μάζας. Περιστροφές 
τέτοιου τύπου ονομάζονται τροχιακές περιστροφές και 
συσχετίζονται με τις αντίστοιχες τροχιακές στροφορμές L. Η 
ιδιότητα αυτή αποτελεί χαρακτηριστικό ενεργειακά δέσμιων 
σωματιδίων (π.χ. ηλεκτρόνια δέσμια γύρω από τους ατομικούς 
πυρήνες, πρωτόνια και νετρόνια δέσμια μέσα στους πυρήνες). 
Μια επιπλέον ιδιότητα των σωματιδίων της ύλης (πρωτόνια, 
νετρόνια, ηλεκτρόνια, quarks, κτλ.) είναι η ιδιότητα του spin 
S. Το μέτρο του έχει διαστάσεις στροφορμής και 
βιβλιογραφικά αναφέρεται ως εσωτερική στροφορμή ή spin-
στροφορμή. Τα δυο αυτά μεγέθη, παρότι αναφέρονται σε 
διαφορετικές ιδιότητες των σωματιδίων της ύλης, διαστατικά 
έχουν το ίδιο φυσικό περιεχόμενο και περιγράφονται από το 
ίδιο φυσικό μέγεθος, την στροφορμή. Κάτι τέτοιο επιτρέπει την 
εισαγωγή μιας νέας ιδιότητας των σωματιδίων, την ολική ανά 
σωμάτιο στροφορμή J, η οποία περιγράφεται ως το 
ανυσματικό άθροισμα των δυο επιμέρους στροφορμών L και S 
του σωματιδίου. Σε ένα σύστημα πολλών σωματιδίων η ολική 
στροφορμή Ι προκύπτει από την σύζευξη των επιμέρους 
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στροφορμών των σωματίων του. Συνεπώς, επειδή ο πυρήνας 
είναι σύστημα σωματιδίων, του αποδίδεται μια ολική 
πυρηνική στροφορμή Ι. 

Σύμφωνα με τις αρχές του κλασσικού 
ηλεκτρομαγνητισμού, στρεφόμενες κατανομές φορτίου έχουν 
σαν συνέπεια την εμφάνιση μαγνητικής ροπής παράλληλης με 
τον άξονα περιστροφής, για την οποία ισχύει: 

μ=γΙ                                   Εξ 5.1 
όπου γ=gnγn                                  Εξ.5.2 
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όπου Ν είναι ο ολικός αριθμός των σημειακών φορτίων στο 
εσωτερικό του πυρήνα, γ ο πυρηνικός γυρομαγνητικός λόγος 
(χαρακτηριστικός για κάθε πυρήνα) και τα ki είναι σταθερές 
που προσδιορίζουν την θέση τους σε σχέση με τον άξονα 
περιστροφής. Τα ανύσματα μ και Ι είναι συγγραμικά και η 
φορά του ενός σε σχέση με το άλλο εξαρτάται από το πρόσημο 
που συνεισφέρει η εκάστοτε κατανομή των σημειακών φορτίων 
Q. Η εμφάνιση και το μέγεθος της μαγνητικής ροπής του 
πυρήνα εξαρτάται άμεσα από τον ατομικό (Ζ) και μαζικό (Α) 
αριθμό του. Η ζεύξη, για παράδειγμα, δυο πρωτονίων ή 
νετρονίων με αντιπαράλληλες στροφορμές έχει σαν 
αποτέλεσμα το μηδενισμό της ολικής στροφορμής άρα και της 
ολικής μαγνητικής ροπής του συστήματος. Με το σκεπτικό 
αυτό, για την εμφάνιση μη μηδενικής ολικής στροφορμής άρα 
και μαγνητικής διπολικής ροπής σε έναν πυρήνα, θα πρέπει ο 
συνολικός αριθμός των νετρονίων του ή/και των πρωτονίων 
του να είναι περιττός. Πυρήνες με μαζικό αριθμό (Α) περιττό 
είναι, για τον πυρηνικό μαγνητικό συντονισμό, ενεργοί 
πυρήνες. Παραδείγματα τέτοιων πυρήνων είναι οι 1H, 13C, 
23Na, 31P, 41K, 43Ca, κλπ. 

 

5.1.2. Κίνηση Larmor 
 

Στην απουσία εξωτερικού μαγνητικού πεδίου τα ανύσματα 
των μαγνητικών ροπών μ των πυρήνων διατάσσονται άτακτα 
στο χώρο. Η παρουσία ενός ομογενούς εξωτερικού μαγνητικού 
πεδίου Η0 αλλάζει την ισοτροπία του φυσικού χώρου 
επιλέγοντας μια φυσική διεύθυνση προς την οποία πρέπει να 
προσανατολιστούν οι επιμέρους μαγνητικές ροπές 
(ισοχρωματικές συνιστώσες, Μc) και συγκεκριμένα τη 
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διεύθυνση του Η0 όπου η ενέργεια του πυρήνα γίνεται 
ελάχιστη. 
 

 
 
Εικόνα 5.1: Η κλασσική εικόνα των ανυσμάτων της μακροσκοπικής μαγνήτισης Μ και 
των συνιστωσών της Μc. 

 

 

Η μη μηδενική πυρηνική στροφορμή όμως οδηγεί στην 
εμφάνιση εξωτερικής ροπής. Το αποτέλεσμα είναι το άνυσμα 
Ι, ή ανάλογα το άνυσμα μ, να εκτελεί μεταπτωτική κίνηση 
Larmor γύρω από τον άξονα διεύθυνσης του μαγνητικού 
πεδίου Η0, με κυκλική συχνότητα ω=γΗ0 (Εξ.5.3), όπως 
επίσης και μια επιπλέον εκτροπή του άξονα περιστροφής του 
κατά τη διάρκεια της μετάπτωσης. Οι πυρήνες 
χαρακτηρίζονται (ταυτοποιούνται) με τη χρήση της συχνότητας 
μαγνητικού συντονισμού τους στην παρουσία ενός εξωτερικού 
μαγνητικού πεδίου. Αυτή η συχνότητα είναι μοναδική για 
κάθε πυρήνα και εξαρτάται από την τιμή του γυρομαγνητικού 
του λόγου και την ένταση του εφαρμοζόμενου μαγνητικού 
πεδίου. Στις κλινικές εφαρμογές η κλίμακα των συχνοτήτων 
είναι στην περιοχή των ραδιοκυμάτων (1-100 ΜΗz για πεδία 
0.02-2.3 Tesla). Γνωρίζουμε ότι η ακτινοβολία ραδιοκυμάτων 
είναι μη ιοντίζουσα ακτινοβολία. Για την καλύτερη περιγραφή 
του φαινομένου ορίζουμε περιστρεφόμενο σύστημα αναφοράς 
(Εικόνα 5.2) 
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Εικόνα 5.2. Η πυρηνική μαγνήτιση Μ, οι συνιστώσες της και το πεδίο 
ραδιοσυχνότητας, στο σταθερό και το στρεφόμενο σύστημα αναφοράς. 
 
 

5.1.3. Αλληλεπίδραση των πυρηνικών στροφορμών 
με μεταβαλλόμενο πεδίο 

 
Ο πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός είναι ένα φαινόμενο 

διπλού χρόνου. Στον πρώτο χρόνο οι πυρήνες των ατόμων της 
ύλης (δέκτες) διεγείρονται κατά την αλληλεπίδρασή τους με 
ένα δεύτερο μαγνητικό πεδίο Η1 που εφαρμόζεται κάθετα στο 
Η0. και εκπέμπεται από το πηνίο εκπομπής. Η κυκλική 
συχνότητα του Η1 εξισώνεται με τη συχνότητα Larmor ω0 (η 
συχνότητα του πομπού εξισώνεται με τη συχνότητα του δέκτη) 
οπότε επιτυγχάνεται το φαινόμενο του συντονισμού. Το Η1 
εφαρμόζεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (το χρονικό 
διάστημα ορίζει την γωνία εκτροπής του ανύσματος της 
μαγνήτισης) και ονομάζεται παλμός ραδιοσυχνότητας. Σε 
αντίθεση με το Η0, το Η1 είναι περιοδικά μεταβαλλόμενο  Στο 
δεύτερο χρόνο, οι ίδιοι πυρήνες (πομποί), αποδιεγείρονται 
(μαγνητική αποκατάσταση), κατά την αλληλεπίδρασή τους με 
το γειτονικό μοριακό τους περιβάλλον, εκπέμποντας ενέργεια 
με τη μορφή ραδιοσυχνότητας που λαμβάνεται από το πηνίο 
λήψης (δέκτης). Το σήμα λαμβάνεται και αποκωδικοποιείται 
στη διάρκεια του δεύτερου χρόνου, δηλαδή κατά την 
αποδιέγερση των πυρήνων από την διεγερμένη τους κατάσταση 
στην κατάσταση της θερμοδυναμικής τους ισορροπίας. Η 
μαγνητική αποκατάσταση αποτελεί ένα ξεχωριστό φαινόμενο 
συντονισμού και χαρακτηρίζεται από δυο χρονικές 
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παραμέτρους που ονομάσθηκαν χρόνοι μαγνητικής 
αποκατάστασης Τ1 και Τ2. 

 

 
 

Εικόνα 5.3. Η πυρηνική μαγνήτιση μετά την εφαρμογή παλμού ραδιοσυχνότητας 90º. 
 
 

5.1.4. Χρόνοι μαγνητικής αποκατάστασης 
 

Εφόσον ισχύουν ιδανικές συνθήκες μέτρησης, Τ1 είναι ο 
χρόνος που χρειάζεται ένα σύστημα πυρήνων για να ανακτήσει 
το 63% της τιμής της διαμήκους μαγνήτισης Μz στην 
κατάσταση της θερμοδυναμικής του ισορροπίας, ακριβώς μετά 
από την αλληλεπίδρασή του με έναν ακριβή παλμό 
ραδιοσυχνότητας 90º. Αντίστοιχα, Τ2 είναι ο χρόνος που 
χρειάζεται ένα σύστημα πυρήνων για να χάσει το 63% της 
τιμής της εγκάρσιας μαγνήτισης Μχy την οποία απέκτησε 
ακριβώς μετά την αλληλεπίδρασή του με έναν ακριβή παλμό 
ραδιοσυχνότητας 90º. Για να αποκατασταθεί (να χάσει 
ενέργεια) ένα διεγερμένο σύστημα πυρήνων θα πρέπει να 
αλληλεπιδράσει μαγνητικά με το γειτονικό του περιβάλλον. 
Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η παρουσία πεδίων που 
οδηγούν (εξαναγκάζουν) αυτή την αποκατάσταση. Αυτά τα 
πεδία προέρχονται από το γειτονικό πυρηνικό περιβάλλον, 
είναι μεταβαλλόμενα με μεγάλο εύρος συχνοτήτων και κατά 
κύριο λόγο οφείλονται στην διπολική σύζευξη των μαγνητικών 
διπολικών ροπών μ των γειτονικών πυρήνων. 
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Εικόνα 5.4. Διαμήκης μαγνητική αποκατάσταση Τ1. 
 

 
 

Εικόνα 5.5. Εγκάρσια μαγνητική αποκατάσταση Τ2. 
 

 
 
Εικόνα 5.6. Απώλεια σήματος λόγω ανομοιογενειών του πεδίου (μαγνητική 

αποκατάσταση Τ2*). 
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Το φυσικό μέγεθος που αναφέρεται ο χρόνος Τ1 είναι ο 

ρυθμός μεταβολής της ενέργειας μεταξύ του συστήματος των 
πυρηνικών στροφορμών και του πλέγματος. Οι τιμές Τ1 
εξαρτώνται ισχυρά από τις εντάσεις των μαγνητικών πεδίων και 
από τη θερμοκρασία μέτρησής τους. Το φυσικό μέγεθος που 
αναφέρεται ο χρόνος Τ2 είναι ο ρυθμός μεταβολής της 
εσωτερικής εντροπίας ως προς τη φάση των μεμονωμένων 
διπολικών ροπών στο σύστημα των πυρηνικών στροφορμών, 
που αλληλεπιδρά μαγνητικά με το περιβάλλον του. 

Ο συνολικός ρυθμός μαγνητικής αποκατάστασης (1/Τ2*) 
είναι: 

inhTTTT 2
1

2
1
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1

*2
1

++=                         Εξ 5.4 

Ο χρόνος Τ2inh χαρακτηρίζει μη φυσικές διαδικασίες 
αποκατάστασης που μπορεί να οφείλονται π.χ. σε 
ανομοιογένειες του Η0. Σε αυτήν την περίπτωση η Εξ.5.4 
γίνεται: 
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                         Εξ.5.5 

Όπως παρατηρούμε, η τελική τιμή της παραμέτρου Τ2* 
θα είναι τελικά μικρότερη από όλες τις τιμές των επιμέρους 
παραμέτρων που την χαρακτηρίζουν. Στα υγρά και στους 
ιστούς η μαγνητική αποκατάσταση Τ2* χαρακτηρίζεται κυρίως 
από τις τιμές των Τ2 και Τ2inh. 

Τυπικοί χρόνοι Τ1, για πεδία 0.2-2 Tesla σε κανονική 
θερμοκρασία 20-25ºC, είναι 2000-5000 msec για τα υγρά και 
300-1000 msec για τους ιστούς. Στα στερεά μπορεί να φτάσει 
από ώρες μέχρι εβδομάδες. Οι αντίστοιχοι χρόνοι Τ2 είναι 
2000-5000 msec και 30-300 msec, ενώ για τα στερεά είναι 
της τάξης των μsec. 

 

5.1.5. Επιλογή απεικονιστικού επιπέδου 
 

Η επιλογή του επιπέδου απεικόνισης γίνεται με τη 
βοήθεια τριών βαθμιδωτών πεδίων (ένα για κάθε ορθογώνιο 
άξονα (χyz)), επιπρόσθετων στο στατικό πεδίο Η0. Η χρήση 
τους έχει ως συνέπεια την χωρική βάθμωση των συχνοτήτων 
Larmor των στοιχείων όγκου του υλικού στο χώρο, ωστόσο η 
τιμή του πεδίου στο ισόκεντρο (φυσικό κέντρο του 
μηχανήματος που συμπίπτει με την αρχή των αξόνων των 
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βαθμιδωτών πεδίων) έχει πάντοτε την τιμή Η0. Η διέγερση 
(εκπομπή) και η λήψη του σήματος περιορίζεται μόνο σε αυτό 
το επιλεγμένο απεικονιστικό επίπεδο (τομή). Ας υποθέσουμε 
ότι επιλέγουμε ένα εγκάρσιο απεικονιστικό επίπεδο xy στο 
ισόκεντρο του συστήματος πάχους Δz. Για να γίνει αυτό 
χρησιμοποιούμε τη βαθμίδα-z για τη βάθμωση των 
συχνοτήτων στα επίπεδα xy κατά μήκος του άξονα-z. Η 
βάθμωση αυτή περιγράφεται από την απλή σχέση: 

z
z G

zGzz
γ
ωγω ∆

=∆⇔∆=∆ )(                        Εξ.5.6 

Ο παλμός 90º πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να είναι σε 
θέση να διεγείρει ομοιόμορφα όλους τους πυρήνες που 
βρίσκονται στο διάστημα [ω0-Δω/2, ω0+Δω/2]. Αποδεικνύεται 
ότι ένας τέτοιος παλμός θα προέκυπτε από την διαμόρφωση 
κατά πλάτος ενός ημιτονοειδούς κύματος με φέρουσα 
συχνότητα τη συχνότητα Larmor ω0 και περιβάλλουσα τη 
συνάρτηση sinc(x)=sinx/x. Μετά τη δράση του παλμού 
ραδιοσυχνότητας οι σχετικές φάσεις Δφ των επιμέρους 
μαγνητίσεων είναι συγκεκριμένες και διατηρούνται έτσι για 
αρκετό διάστημα (στη χρονική κλίμακα του Τ2). Το σύστημα 
δηλαδή απέκτησε μια πληροφορία που τη διατηρεί στο χρόνο. 
Ταυτόχρονα ανιχνεύεται η διαμορφωμένη πληροφορία. 
 

5.1.6. Απεικόνιση σήματος 
 

Ακριβώς μετά το τέλος της εφαρμογής του παλμού 90º, το 
άνυσμα της εγκάρσιας μαγνήτισης Μxy εκτελεί περιστροφική 
κίνηση στο επίπεδο xy με κυκλική συχνότητα ίση με τη 
συχνότητα Larmor ω0. Υποθέτουμε τώρα ότι τοποθετούμε ένα 
σωληνοειδές πηνίο με τον κύριο άξονά του παράλληλο με το 
επίπεδο xy. Σύμφωνα με το νόμο του Faraday μεταβολές της 
μαγνητικής ροής που δημιουργούνται από την περιστροφή του 
Μxy θα επάγουν αρχικά τάση V στα άκρα του πηνίου που θα 
είναι ανάλογη του Μxy και θα είναι της μορφής: 

ttAMtV xy 0cos)()( ω=                          Εξ.5.7 
όπου Α είναι μια παράμετρος που εξαρτάται από τα 

γεωμετρικά χαρακτηριστικά του πηνίου. Το άνυσμα της 
εγκάρσιας μαγνήτισης Μxy φθίνει εκθετικά με το χρόνο, με 
σταθερά χρόνου Τ2 (ανάλογα, η Μz αυξάνει με σταθερά 
χρόνου Τ1), οπότε: 
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−
=                        Εξ.5.8 

Η Εξ.5.8 περιγράφει ουσιαστικά ένα διαμορφωμένο κατά 
πλάτος ηλεκτρικό σήμα με φέρουσα συχνότητα τη συχνότητα 
Larmor (κλίμακα ΜΗz). Σε ιδανικές συνθήκες μέτρησης 
(ομογενές Η0) η Εξ.5.8 περιγράφει μια αποσβηνόμενη 
ηλεκτρική ταλάντωση της οποίας η περιβάλλουσα 
κυματομορφή έχει χαρακτηριστική χρόνου Τ2. Το σήμα αυτό 
αποτελεί ουσιαστικά την πηγή πληροφορίας στον πυρηνικό 
μαγνητικό συντονισμό. Σε πραγματικές συνθήκες μέτρησης ο 
χρόνος Τ2 αντικαθίσταται από τον Τ2*. Οπότε η Εξ.5.8 γίνεται: 

teAMtV T
t

xy 0
*2 cos)0()( ω

−
=                        Εξ.5.9 

 

5.1.7. Μετρητική των χρόνων μαγνητικής 
αποκατάστασης 

 
Οι φυσικές και φυσιολογικές διαδικασίες επηρεάζουν με 

διάφορους τρόπους τις τιμές των χρόνων μαγνητικής 
αποκατάστασης Τ1 και Τ2. Με τον όρο μετρητική των χρόνων 
μαγνητικής αποκατάστασης γίνεται αναφορά σε όλες εκείνες 
τις τεχνικές και τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για 
την μέτρηση των χρόνων Τ1 και Τ2. Οι τεχνικές αυτές 
ουσιαστικά είναι χρονικές ακολουθίες παλμών και ανάλογα με 
τον τρόπο χρήσης τους διακρίνονται σε φασματοσκοπικές και 
απεικονιστικές τεχνικές μέτρησης. Στην φασματοσκοπία, η 
μέτρηση των χρόνων συνίσταται στην άμεση προσαρμογή των 
μετρήσεων (σημάτων) στα θεωρητικά μαθηματικά μοντέλα 
(συνήθως εκθετικές συναρτήσεις) που τα περιγράφουν. Στις 
απεικονιστικές τεχνικές προηγείται η ανακατασκευή των 
συμβατικών εικόνων Απεικονιστικού Μαγνητικού Συντονισμού 
και έπεται η μετρητική διαδικασία. 
 

5.2. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΩΝ 
 
Γενικά οι ιστοί αποτελούνται από νερό και μακρομόρια 

διαφόρων τύπων. Οι πυρήνες 1Η στα μόρια του νερού και στα 
μακρομόρια σχηματίζουν διαμερίσματα που μπορούν να 
αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους με διάφορους μηχανισμούς 
(χημική ανταλλαγή, μεταφορά μαγνήτισης, κ.ά.), ανάλογα με 
τον τύπο των μακρομορίων και την εκάστοτε σχέση τους με τα 
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γειτονικά μόρια του νερού. Μακρομοριακές ενώσεις με 
πολικές θέσεις στην επιφάνειά τους ικανές να δεσμεύσουν 
μόρια νερού ονομάζονται υδρόφιλες ενώσεις. Στην αντίθετη 
περίπτωση, όταν τέτοιες θέσεις εκλείπουν, οι ενώσεις 
ονομάζονται υδρόφοβες. Οι υδρόφιλες ενώσεις είναι γενικά 
διαλυτές στο νερό ενώ οι υδρόφοβες όχι. Οι περισσότερες 
μακρομοριακές ενώσεις (πρωτεΐνες, λιπίδια,DNA, κλπ.) είναι 
στερεά στη φυσική τους κατάσταση όταν δεν είναι διαλυμένες 
στο νερό. Έτσι, οι ιστοί μπορούν να θεωρηθούν σαν διαλύματα 
μακρομορίων (πρωτεϊνών) όπου έχουμε υγρό διαλύτη (νερό) 
και μικρά νησίδια στερεών (μακρομορίων) που κινούνται με 
διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με τα υδροδυναμικά τους 
χαρακτηριστικά (υδροφιλία, υδροφοβία, κ.ά.). 

Η κινητική κατάσταση του νερού και ορισμένων 
μακρομορίων που περιέχουν πυρήνες 1Η επηρεάζει τους 
χρόνους μαγνητικής αποκατάστασης Τ1 και Τ2, άρα και το 
σήμα. Το σήμα από τους ιστούς στην συμβατική Απεικόνιση 
Μαγνητικού Συντονισμού προέρχεται από τους πυρήνες 1Η 
στα μόρια του νερού και των ευκίνητων λιπιδίων. Οι πυρήνες 
1Η για παράδειγμα στα μόρια των πρωτεϊνών ή στα μόρια των 
λιπιδίων των κυτταρικών μεμβρανών ή στα σκληρά μόρια 
(οστίτης ιστός) δεν δίνουν σήματα. Και στις τρεις 
προηγούμενες περιπτώσεις οι κινήσεις των πυρήνων 1Η είναι 
αρκετά περιορισμένες (αργές) με αποτέλεσμα οι φασματικές 
τους πυκνότητες να συγκεντρώνονται γύρω από την μηδενική 
ή τις πολύ χαμηλές συχνότητες. Αυτό κάνει την αποκατάσταση 
Τ2 αρκετά αποδοτική (πολύ μικροί χρόνοι Τ2) και έξω από τις 
χρονικές κλίμακες μέτρησης που χρησιμοποιούνται στην 
ΑΜΣ. Συνεπώς, για να είναι μια χημική ένωση κατάλληλη για 
την λήψη σήματος στην συμβατική ΑΜΣ πρέπει εκτός από το 
να περιέχει πυρήνες 1Η, να έχει μικρές διαστάσεις ή/και να 
είναι σχετικά ευκίνητη. 

Παρατηρείται, ωστόσο, μείωση των τιμών Τ1 και Τ2 στα 
σωματικά υγρά και στους ιστούς. Αυτό οφείλεται σε μεταβολές 
της κινητικής κατάστασης των μορίων του νερού στο 
περιβάλλον των μακρομορίων (πρωτεϊνών). Η παρουσία των 
μακρομορίων σε ένα υδατικό διάλυμα περιορίζει την κίνηση 
των μορίων του νερού εξαιτίας της δέσμευσής τους στις 
επιφάνειες αυτών των μακρομορίων. Κάτι τέτοιο έχει ως 
συνέπεια την μείωση των χρόνων Τ1 και Τ2 του νερού σε 
σχέση με τις αναμενόμενες τιμές του στην ελεύθερή του 
κατάσταση. Συγκεκριμένα, το νερό στους ιστούς, βρίσκεται σε 
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τρεις καταστάσεις μεταξύ των οποίων γίνεται χημική 
ανταλλαγή. Οι καταστάσεις αυτές είναι: η δεσμευμένη 
κατάσταση (bound), η δομημένη κατάσταση (structured) και 
η ελεύθερη κατάσταση (free) (20). 

 

 
 

Εικόνα 5.7. Οι τρεις βασικές καταστάσεις του νερού σε διαλύματα μακρομορίων. 
 
 
Στη δεσμευμένη κατάσταση τα μόρια του νερού 

συνδέονται άμεσα με δεσμούς υδρογόνου σε μια 
συγκεκριμένη περιοχή του μακρομορίου. Στη δομημένη 
κατάσταση τα μόρια του νερού διαταράσσονται κινητικά από 
την παρουσία του μακρομορίου αλλά δεν είναι δεσμευμένα σε 
αυτό. Τέλος, στην ελεύθερη κατάσταση η κινητική κατάσταση 
των μορίων του νερού προσδιορίζεται μόνο από το ίδιο το 
μόριο. Σε μεγάλο αριθμό παθολογικών καταστάσεων 
(νεοπλασίες, αιμορραγίες, κ.ά.), συμβαίνει μετατόπιση της 
χημικής ισορροπίας μεταξύ αυτών των καταστάσεων, προς την 
κατάσταση του ελεύθερου νερού, άρα αύξηση των τιμών των 
χρόνων Τ1 και Τ2. Η επίδραση της ανισοτροπίας στην κίνηση 
των μορίων του νερού σε διαλύματα μακρομορίων επηρεάζει 
κυρίως την αποκατάσταση Τ2. Όταν τα μόρια του νερού 
βρεθούν σε περιβάλλοντα μακρομορίων που έχουν ινώδη 
δομή (κολλαγόνο) παρεμποδίζονται στην κίνησή τους σε τέτοιο 
βαθμό ώστε οι τιμές των μετρούμενων Τ2 να εξαρτώνται από 
τον προσανατολισμό των ινών του μακρομορίου στο διάλυμα. 
Σε ιστούς πλούσιους σε κολλαγόνο (οστό, μύες, ήπαρ) 
παρατηρείται μεγάλη μείωση των χρόνων Τ2. Μια άλλη 
περίπτωση δεσμευμένης κατάστασης (μη κινητικού τύπου) 
είναι η δέσμευση μορίων νερού γύρω από συγκεκριμένα ιόντα 
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(παραμαγνητικά), τα οποία διαθέτουν ασύζευκτο ηλεκτρόνιο, 
με συνέπεια την μεγάλη μείωση των χρόνων Τ1 και Τ2. Τέτοια 
στοιχεία είναι οι σπάνιες γαίες, μερικά μέταλλα (όπως Fe) και 
μόρια που περιέχουν μοριακό οξυγόνο και ελεύθερες ρίζες. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το σήμα στην ΑΜΣ προέρχεται 
εκτός από τα κινούμενα μόρια του νερού και στα κινούμενα 
μόρια των λιπιδίων. Η παρουσία των υδρογόνων στα ευκίνητα 
λιπίδια είναι πηγή σήματος. Αντίθετα, τα ακινητοποιημένα 
λιπίδια των μεμβρανών των κυττάρων δεν συνεισφέρουν στο 
σήμα (πολύ μικρά Τ2). Η παρουσία ευκίνητων λιπιδίων στους 
ιστούς διαμορφώνει αισθητά τις αναμενόμενες τιμές Τ1 και Τ2 
των ιστών. Η παρουσία τέτοιων λιπιδίων μπορεί να είναι 
φυσιολογική ή παθολογική. Από την άλλη πλευρά, η ιδιαίτερη 
κατάσταση της παρουσίας των λιπιδίων στους ιστούς 
διαμορφώνει μια επιπλέον πολυπλοκότητα στις μετρούμενες 
τιμές των Τ1 και Τ2. Τα λιπίδια που εμφανίζονται στους 
περισσότερους ιστούς είναι γενικά υδρόφοβες ενώσεις. Αυτό 
οδηγεί σε συνύπαρξη δυο τουλάχιστον μοριακών 
διαμερισμάτων μέσα στον ίδιο ιστό: το διαμέρισμα των 
λιπιδίων και το διαμέρισμα των μορίων του νερού. Τέτοιου 
τύπου ιστοί χαρακτηρίζονται από παραπάνω από έναν 
χρόνους Τ1 και Τ2 (πολύ-εκθετική συμπεριφορά). Επίσης 
πολλές φορές στους ιστούς υπάρχουν και παραμαγνητικά 
κέντρα. Τέτοια θεωρούνται μακρομοριακές ενώσεις (πρωτεΐνες) 
οι οποίες έχουν σαν ενεργά συστατικά σιδηρομαγνητικές ή 
παραμαγνητικές ουσίες. Τέτοιες ενώσεις είναι γενικά οι 
μεταλλοπρωτεΐνες (αιμοσιδηρίνη, φερριτίνη, κ.ά.) που σαν 
ενεργό συστατικό έχουν το σίδηρο. Η παρουσία τους στους 
ιστούς έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση των χρόνων Τ1 και Τ2. 
Σε φυσιολογική βάση απαντώνται σε πολλούς ιστούς (ερυθρός 
μυελός των οστών, μύες, κ.ά.). 

 

5.3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΣ (15) 
 

Οποιαδήποτε συσκευή Απεικόνισης Μαγνητικού 
Συντονισμού αποτελείται από τα ακόλουθα βασικά στοιχεία: α) 
έναν μαγνήτη, β) πηνία βάθμωσης, γ) έναν πομπό και έναν 
δέκτη ραδιοκυμάτων, δ) μονάδα επεξεργασίας, ε) θωράκιση 
και στ) τροφοδοτικό και σύστημα ψύξης (που αντισταθμίζει τις 
απώλειες ενέργειας). 
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5.3.1. Μαγνήτης 
 

Τα συστήματα ΑΜΣ κατατάσσονται ανάλογα με την ένταση 
του μαγνητικού τους πεδίου, το οποίο επεκτείνεται και έξω 
από το μαγνήτη. Τα πεδία παράγονται με διαφορετικούς 
τρόπους. 

α) Σταθεροί μαγνήτες, οι οποίοι κατασκευάζονται από 
παραμαγνητικά υλικά. Έχουν τα πλεονεκτήματα ότι δεν 
χρειάζονται ενέργεια για να διατηρήσουν την ένταση του 
πεδίου τους, δεν χρειάζονται ψύξη, η ένταση του πεδίου που 
εκτείνεται έξω από τον μαγνήτη είναι σχετικά μικρή και έχουν 
χαμηλό λειτουργικό κόστος. Τα μειονεκτήματά τους είναι το 
μεγάλο βάρος τους και η περιορισμένη ένταση πεδίων που 
δίνουν. Οι περισσότεροι λειτουργούν περίπου στα 0.2 Tesla. 
Επίσης πολλοί από αυτούς έχουν κάθετο μαγνητικό πεδίο. 

β) Ηλεκτρομαγνήτες, οι οποίοι αποτελούνται από 
κατάλληλο πηνίο ή σύστημα πηνίων που διαρρέεται από 
ηλεκτρικό ρεύμα υψηλής έντασης. Εφόσον τα πηνία έχουν 
εγκατασταθεί με σωστή γεωμετρία, δημιουργείται ομογενές 
μαγνητικό πεδίο στο εσωτερικό τους. Τέτοιου είδους 
συστήματα καταναλώνουν πολύ ηλεκτρική ενέργεια, παράγουν 
θερμότητα και συνεπώς χρειάζονται ψυκτικά συστήματα 
υψηλής θερμοχωρητικότητας. Έχουν το πλεονέκτημα ότι 
μπορούν να απενεργοποιηθούν όταν το σύστημα δεν βρίσκεται 
σε λειτουργία ή σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης. 

γ) Υπεραγώγιμοι μαγνήτες, οι οποίοι αποτελούνται από 
πηνία κατασκευασμένα από κράματα υπεραγώγιμων υλικών, 
τοποθετημένα σε υγρό ήλιο (-296ºC ή 4Κ), τα οποία 
διαρρέονται από ηλεκτρικό ρεύμα υψηλής έντασης, 
παράγοντας εξαιρετικά σταθερό υψηλής έντασης μαγνητικό 
πεδίο. Η κύρια σχεδίαση υπεραγώγιμων μαγνητών 
περιλαμβάνει διπλό σύστημα ψύξης, με τη χρήση υγρού 
αζώτου ως κρυογονικό υλικό το οποίο βρίσκεται σε δοχείο 
Dewar, και υγρό ήλιο το οποίο βρίσκεται σε δεύτερο δοχείο 
Dewar, εσωτερικά του πρώτου. Τελευταία έχουν αναπτυχθεί 
συστήματα ενός δοχείου. Όταν φορτίζονται τα πηνία, 
θεωρητικά, δεν καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια αλλά 
κρυογονικό υγρό. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει άνω όριο στην 
ένταση μαγνητικού πεδίου που μπορεί να παραχθεί με αυτόν 
τον τρόπο. Λειτουργούν συστήματα ΑΜΣ 9.4Τ και 
φασματοσκοπικά 14.1Τ. Τα τελευταία χρόνια, η δημιουργία 
νέων υπεραγώγιμων υλικών επιτρέπει την λειτουργία τους σε 
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μεγαλύτερες θερμοκρασίες (100Κ). Ωστόσο οι υπεραγώγιμοι 
μαγνήτες παράγουν μεγάλα πεδία που εκτείνονται και στο 
εξωτερικό του σωληνοειδούς (fringe fields) και, συνήθως, 
θωρακίζονται για την προστασία του περιβάλλοντος. Το 
μαγνητικό πεδίο αυτού του είδους μαγνήτη μπορεί να 
αποφορτιστεί όταν το πηνίο χάσει κατά λάθος την 
υπεραγωγιμότητά του. Αυτό δημιουργεί ξαφνική αύξηση 
θερμοκρασίας η οποία στη συνέχεια θερμαίνει τα ψυκτικά 
αέρια. Αυτά αρχίζουν να βράζουν, αυξάνουν σε όγκο και το 
ήλιο απελευθερώνεται. Το περιστατικό αυτό ονομάζεται 
quench. Οι κατασκευαστές έχουν προνοήσει και ειδική 
δικλείδα ασφαλείας εγγυάται την αποφυγή τραυματισμών στην 
περίπτωση του quench. Συνήθως ο μαγνήτης δεν υφίσταται 
μόνιμη ζημιά, αλλά πρέπει να επανατροφοδοτηθεί με ήλιο και 
να ψυχθεί, μια διαδικασία που ίσως διαρκέσει και ημέρες. 

 

5.3.2. Διορθωτικά μαγνητικά πεδία 
 

Κανένα από τα προαναφερθέντα συστήματα δεν παράγει 
τελείως ομογενή μαγνητικά πεδία, αλλά προσεκτικός 
σχεδιασμός μπορεί να οδηγήσει σε ανομοιογένειες καλύτερες 
από 100ppm (parts-per-million), στην περιοχή ενδιαφέροντος. 

Για την βελτίωση των χαρακτηριστικών του πεδίου, οι 
περισσότεροι μαγνήτες εφοδιάζονται με ρυθμιστικά πηνία 
(shim coils). Όταν διαρρέονται από ρεύμα, παράγονται 
διορθωτικά πεδία γνωστής γεωμετρίας που αντισταθμίζουν τις 
εσωτερικές ανομοιογένειες του μαγνήτη. 

Ανομοιογένειες καλύτερες από 0.001ppm μπορούν να 
επιτευχθούν, στη συνήθη πρακτική, με μαγνήτες αναλυτικού 
μαγνητικού συντονισμού υψηλού πεδίου σε δείγματα μικρών 
όγκων (μικρότερων από 1cm3). Στην in vivo MR 
φασματοσκοπία η τιμή μπορεί να φτάσει σε 1ppm για μικρούς 
όγκους ενώ στην ΑΜΣ όπου έχουμε μεγαλύτερους όγκους 
είναι αποδεκτές ακόμα μεγαλύτερες ανομοιογένειες. 

Τα διορθωτικά πηνία μπορεί να είναι θερμά (σε 
θερμοκρασία δωματίου) ή υπεραγώγιμα τοποθετημένα σε υγρό 
ήλιο, εσωτερικά του κυρίως μαγνητικού πεδίου. 

Παρόμοιο αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί τοποθετώντας 
μικρά κομμάτια παραμαγνητικών μετάλλων σε κατάλληλα 
σημεία στο εσωτερικό ή εξωτερικό της κυλινδρικής κοιλότητας 
του μαγνήτη. Καθένα από αυτά τα κομμάτια θα συνεισφέρει 
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στο πεδίο και, εφόσον η συμμετρία του κεντρικού πεδίου 
παραμένει σταθερή, δημιουργείται ένα ομογενές πεδίο 
(passive shimming). 

 

5.3.3. Πηνία βάθμωσης 
 

Όπως έχει αναφερθεί, είναι σημαντικά για την απεικόνιση. 
Για αυτό το σκοπό είναι απαραίτητα τρία πηνία βάθμωσης για 
να βαθμώσουν μαγνητικά το χώρο. Η ένταση του μαγνητικού 
πεδίου που δημιουργούν είναι περίπου 100 φορές μικρότερη 
από το κεντρικό πεδίο. 

 

5.3.4. Θωράκιση 
 

Η θωράκιση εφαρμόζεται για να περιορίσει τα fringe fields 
του μαγνήτη, να αντισταθμίσει ανομοιογένειες του πεδίου και 
να αυξήσει, εν μέρει, την ένταση του πεδίου. Η παθητική 
θωράκιση περιλαμβάνει μεγάλη ποσότητα σιδήρου, 
συμμετρικά τοποθετημένη γύρω από το μαγνήτη, 
σχηματίζοντας κλωβό Faraday. Η ενεργή θωράκιση 
επιτυγχάνεται με επιπρόσθετα υπεραγώγιμα πηνία, εξωτερικά 
των πηνίων του κεντρικού πεδίου, περιορίζοντας τα fringe 
fields. Συνήθως, οι δυο ομάδες πηνίων είναι ηλεκτρικά 
συνδεδεμένες μεταξύ τους για ασφαλή λειτουργία. 

 

5.3.5. Πομπός 
 

Όπως αναφέρθηκε, η αρχική διέγερση των πυρήνων 
επιτυγχάνεται με έναν μικρής διάρκειας παλμό συχνότητας 
Larmor. Τα ραδιοκύματα και οι παλμοί παράγονται στην 
περιοχή εκπομπής του συστήματος μαγνητικού συντονισμού. 
Η επιθυμητή συχνότητα παράγεται από γεννήτρια συχνοτήτων, 
το προϊόν της οποίας διαμορφώνεται για να προκύψει το 
επιθυμητό αποτέλεσμα. Υπάρχουν δυο είδη παλμών: εκείνοι 
που παράγονται όταν το κύμα απλά εφαρμόζεται για κάποιο 
χρονικό διάστημα και εκείνοι στους οποίους το πλάτος του 
κύματος είναι χρονοεξαρτώμενο για την διάρκεια εφαρμογής 
του. Η μορφή του παλμού μπορεί να επηρεάσει την αντίθεση 
εικόνας στην ΑΜΣ. Η φάση του παλμού επίσης καθορίζεται 
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εδώ. Οι παραγόμενοι παλμοί που χρησιμοποιούνται στην ΑΜΣ 
μπορεί να είναι μέχρι 10μs για τους απλούς και μερικών ms 
για τους διαμορφωμένους με πλάτη peak-to-peak έως αρκετές 
εκατοντάδες Volts. 

 

5.3.6. Δέκτης 
 

Ο δέκτης είναι ένας υπερευαίσθητος ανιχνευτής σημάτων 
στις υψηλές και πολύ υψηλές συχνότητες (HF και VHF). Τα 
πλάτη των σημάτων μαγνητικού συντονισμού είναι της τάξης 
των μερικών mVolts. Ο δέκτης ενισχύει το σήμα κατά έναν 
παράγοντα 500-1000. Στην συνέχεια μετατρέπεται από 
υψίσυχνο (ΜΗz) σε ηχητικό (kHz). 

 

5.3.7. Πηνία πομπού και δέκτη 
 

Το οποιοδήποτε υπό μελέτη δείγμα, τοποθετείται στο 
εσωτερικό του πηνίου, ούτως ώστε να συντονιστούν τα spin 
του. Αυτό σημαίνει ότι το πηνίο παρουσιάζει μικρή αντίσταση 
στον εισερχόμενο παλμό που παράγεται στον πομπό. Το πηνίο 
αποτελείται από μια ή περισσότερες περιελίξεις σύρματος 
χαμηλής αντίστασης (συνήθως χαλκού). Η γεωμετρία του είναι 
πολύ σημαντική για την σωστή διέγερση και την επακόλουθη 
ανίχνευση του σήματος. Κάποιες από τις πιο γνωστές 
γεωμετρίες είναι το σωληνοειδές και το πηνίο επιφανείας. 
Όπως είναι γνωστό το μαγνητικό πεδίο Η1 πρέπει να είναι 
κάθετο στο Η0. Η πιο συνήθης διαμόρφωση είναι το κεντρικό 
πεδίο να κατευθύνεται κατά μήκος του κυλίνδρου του 
μαγνήτη, οπότε το πηνίο πρέπει να παράγει πεδίο κάθετο σε 
αυτό. Καθώς το σωληνοειδές πηνίο παράγει μαγνητικό πεδίο 
παράλληλο στον άξονα του πηνίου πρέπει να είναι 
τοποθετημένο κατά μήκος του κυλίνδρου του μαγνήτη, 
γεγονός που περιορίζει την χρήση αυτού του είδους πηνίου σε 
μαγνητικά πεδία κάθετα στο εξεταστικό τραπέζι. 

Μια εξελιγμένη μορφή του πηνίου είναι το τετραγωνικό 
(quadrature coil), που χρησιμοποιεί δυο πεδία ραδιοκυμάτων 
με διαφορά φάσης 90º μεταξύ τους και βελτιώνει τόσο την 
αποδοτικότητα του πηνίου όσο και τον λόγο σήματος/θόρυβο 
του τελικού σήματος. Όλα τα πηνία, εκτός του επιφανειακού, 
είναι σχεδιασμένα να παράγουν ομογενή πεδία ραδιοκυμάτων, 



 69 

ώστε όλο το δείγμα να υπόκειται σε ίδιου βαθμού διέγερση. Το 
πηνίο επιφανείας χρησιμοποιείται για την ανίχνευση σήματος 
από μικρή περιοχή τοποθετημένη κοντά σε αυτό. Το 
πλεονέκτημά του είναι ότι στον μικρό όγκο του ιστού κοντά 
στο πηνίο, επιτυγχάνεται καλύτερος λόγος σήματος/θόρυβο 
από το σύνηθες πηνίο (σωληνοειδές ή πηνίο σώματος). 

Εφόσον ο παλμός διέγερσης είναι πολλές τάξεις μεγέθους 
μεγαλύτερος από το εκπεμπόμενο σήμα μαγνητικού 
συντονισμού που εκπέμπεται από το ανθρώπινο σώμα, ο 
δέκτης θα πάθει βλάβη αν υποστεί όλο τον παλμό. Για να 
ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα, μια συσκευή , γνωστή ως 
διακόπτης πομπού-δέκτη (transmit-receiver switch), 
χρησιμοποιείται και αλλάζει την ροή των σημάτων. 

 

5.3.8. Μονάδα επεξεργασίας 
 

Αφού ληφθεί το σήμα μετατρέπεται σε ψηφιακή μορφή, 
κατάλληλη για αποθήκευση και επεξεργασία σε ηλεκτρονικό 
υπολογιστή. Η ψηφιοποίηση επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας 
ειδικό μετατροπέα (analog-to-digital converter, ADC). Μετά 
την καταγραφή, τα στοιχεία μπορούν να αποθηκευθούν σε 
οπτικό δίσκο ή άλλο κατάλληλο αποθηκευτικό μέσο. 

 

5.3.9. Τοποθέτηση εξεταζομένου 
 
Σε όλες τις περιπτώσεις εξέτασης , ο εξεταζόμενος 

τοποθετείται στο κέντρο του κυλίνδρου του μαγνήτη. Σκοπός 
είναι, το υπό εξέταση σημείο του σώματος, να είναι στο κέντρο 
του μαγνήτη, όπου το μαγνητικό πεδίο είναι ομογενές με τιμή 
Η0. Ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να χρησιμοποιηθούν 
διαφορετικά πηνία, όπως πηνίο επιφανείας, πηνίο σώματος, 
αλλά και πηνίο εγκεφάλου, κ.ά. 

 

5.4. ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ 
 

Όπως είναι γνωστό, η ΑΜΣ δεν περιλαμβάνει ιονίζουσα 
ακτινοβολία. Συνεπώς δεν έχει νόημα η δοσιμέτρηση με την 
κλασσική της έννοια. Ωστόσο, έχουν θεσπιστεί κάποια 
προτεινόμενα όρια τόσο για την  τιμή του μαγνητικού πεδίου 
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όσο και για την τιμή των πεδίων ραδιοσυχνότητας, τα οποία 
διαφέρουν από χώρα σε χώρα, ενώ κάποιες άλλες δεν 
διαθέτουν καθόλου. Στον πίνακα 3.1 φαίνονται κάποιες από 
αυτές τις προτάσεις. 
 
Είδος πεδίου NRPB 

(Μεγάλη 
Βρετανία) 

BRH (Η.Π.Α.) BGA (Γερμανία) 

Στατικό 
μαγνητικό πεδίο 

2.5 Τ 2.0 Τ στο κεφάλι 
ή/και τον 
θώρακα 

2.0 Τ 

Μεταβαλλόμενο 
μαγνητικό πεδίο 

20Τ/s σε 
χρόνο >10ms 

<6T/s 3μΑ/cm2 ή 
2mV/cm σε 
χρόνο >10ms και 
30μA/cm2 ή 
20mV/cm σε 
χρόνο <10ms 

RF Η μέση αύξηση 
της 
θερμοκρασίας 
του σώματος να 
μην υπερβαίνει 
τον 1ºC 

SAR=0.4W/kg SAR=1.0W/kg ή 
SAR=5.0W/kg 
ανά kg ιστού 

 
Πίνακας 5.1.Προτεινόμενα όρια πεδίων ορισμένων χωρών. 
 
 

5.4.1. Στατικό μαγνητικό πεδίο 
 

Στην κλινική πρακτική τα μαγνητικά πεδία που 
χρησιμοποιούνται έχουν τιμές μεταξύ 0.002-2.0Τ (200-
20000Gauss), ενώ στη φασματοσκοπία μέχρι 12Τ. δεν έχει 
παρατηρηθεί με βεβαιότητα κάποια επίδραση στον ανθρώπινο 
οργανισμό, ωστόσο δεν υπάρχουν μακρόχρονες μελέτες σε 
εκτιθέμενους σε στατικά μαγνητικά πεδία. Πρόβλημα στους 
εξεταζόμενους μπορεί να προκύψει εάν φέρουν στο σώμα τους 
μεταλλικά εμφυτεύματα. 

 

5.4.2. Μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο 
 

Τέτοια πεδία εφαρμόζονται για τον εντοπισμό των υπό 
εξέταση πυρήνων. Για μεταβολές πεδίου 2-5Τ/sec έχει 
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παρατηρηθεί διέγερση του οπτικού νεύρου, χωρίς όμως να 
προκληθεί βλάβη. 

 

5.4.3. Πεδίο ραδιοσυχνότητας (RF) 
 

Οι παλμοί ραδιοσυχνότητας χρησιμοποιούνται για την 
διέγερση των πυρήνων. Μπορεί να αλληλεπιδράσουν με τους 
ιστούς και με μεταλλικά εμφυτεύματα στον εξεταζόμενο, 
παράγοντας θερμότητα. Ο ειδικός ρυθμός απορρόφησης (SAR) 
είναι ένας δείκτης εκτίμησης των θερμικών φαινομένων. 
Αυξάνεται με την ένταση του πεδίου, την συχνότητα, το είδος 
του πηνίου εκπομπής και το βάρος του σώματος. 
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ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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6. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 
Η οστεοπόρωση είναι μια συχνά εμφανιζόμενη ασθένεια 

που συνοδεύεται από αξιοσημείωτη νοσηρότητα και 
θνησιμότητα. Χαρακτηρίζεται από απώλεια οστικής μάζας και 
η κλινική έκφρασή της είναι η εμφάνιση μη βίαιων 
καταγμάτων. Η κατάσταση του σκελετού εκτιμάται με μη 
επεμβατικές τεχνικές, όπως είναι η κλασσική ακτινογραφία 
και πυκνομετρικές τεχνικές όπως είναι η ποσοτική 
υπολογιστική τομογραφία και η απορροφησιομετρία διπλής 
δέσμης ακτίνων-Χ. 

Τα τελευταία χρόνια, η τεχνική DXA έχει καθιερωθεί ως η 
κύρια τεχνική, ως προς την οποία συγκρίνονται όλες οι 
υπόλοιπες τεχνικές μέτρησης οστικής πυκνότητας. Έχει 
σχετικά χαμηλό κόστος και χαμηλά επίπεδα δόσης 
συγκρινόμενα με εκείνα της ποσοτικής υπολογιστικής 
τομογραφίας. Όμως είναι μια προβολική τεχνική, που δίνει 
τιμές επιφανειακής οστικής πυκνότητας (εκφρασμένη σε 
gr/cm2) και συνεπώς δεν μπορεί να διακρίνει μεταξύ 
σπογγώδους και συμπαγούς οστού. Ακόμη και όταν η οστική 
πυκνότητα μετράται μέσω DXA, με τις καλύτερες 
προϋποθέσεις ακρίβειας και επαναληψιμότητας(32), δεν 
αποτελεί ένα ικανοποιητικό μέτρο της αντοχής του οστού και 
δεν μπορεί να παρέχει ένα αδιαμφισβήτητο κατώφλι 
πρόβλεψης κατάγματος(32-34). Εργαστηριακά, η αντοχή του 
οστού καθορίζεται μόνο εν μέρει από την οστική πυκνότητα. 
Όπως φαίνεται σε διάφορες μελέτες, περίπου 40% της 
διακύμανσης της οστικής αντοχής δεν μπορεί να εξηγηθεί με 
βάση την οστική πυκνότητα(35-38). Οι περισσότερες DXA 
απεικονίσεις της σπονδυλικής στήλης γίνονται κατά την 
πρόσθια-οπίσθια κατεύθυνση και περιλαμβάνουν το οπίσθιο 
τμήμα του σπονδύλου, το οποίο αποτελείται από συμπαγές 
οστό. Σε μια τελευταία μελέτη φαίνεται ότι σε άτομα ηλικίας 
πάνω από 70 ετών, η φαινόμενη οστική πυκνότητα που 
υπολογίζει η τεχνική DXA αυξάνει με την ηλικία, γεγονός που 
πιθανόν να οφείλεται στην ασβεστοποίηση της αορτής(39). 

Είναι ευρέως γνωστό ότι όλα τα υλικά αντλούν την αντοχή 
τους από τον συνδυασμό των επιμέρους υλικών που τα 
αποτελούν, την πυκνότητα της κατασκευής τους και την 
τρισδιάστατη διάταξή τους. Είναι πολύ πιθανό, αυτό που 
ισχύει για τα μηχανικά υλικά να ισχύει και για τα βιο-υλικά, 
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όπως είναι και το οστό. Παρότι η συσχέτιση μεταξύ της 
χαμηλής οστικής μάζας και του κινδύνου κατάγματος δεν 
αμφισβητείται, η χαμηλή οστική πυκνότητα αποτελεί μόνο 
έναν παράγοντα κινδύνου. Σε σχετική μελέτη(40) που 
περιελάμβανε 8.000 λευκές γυναίκες, ο κίνδυνος κατάγματος 
ήταν ξεκάθαρα υψηλότερος σε εκείνα τα άτομα με τις 
χαμηλότερες τιμές BMD, ανεξαρτήτως του σημείου μέτρησής 
της. Για παράδειγμα, αναφέρεται ότι ο σχετικός κίνδυνος 
κατάγματος σε οποιοδήποτε ανατομικό σημείο αυξάνεται κατά 
35% ανά μείωση κατά 1SD της οστικής πυκνότητας 
σπονδυλικής στήλης. Ωστόσο, σημαντικός ήταν και ο αριθμός 
όλων των ειδών καταγμάτων και στα άτομα με υψηλό BMD, 
γεγονός που τονίζει την ανάγκη θέσπισης κριτηρίων που δεν 
βασίζονται στην BMD. 

Μια άλλη ομάδα μελετητών(41,29), εξέτασε τις αλλαγές της 
βιο-μηχανικής αντοχής και δομής του σπογγώδους οστού των 
σπονδύλων, που σχετίζονται με την ηλικία και το φύλο και 
αποκάλυψε ότι τόσο η οστική πυκνότητα του σπογγώδους 
οστού όσο και η αντοχή του μειώνεται με την ηλικία, και στα 
δυο φύλα. Αποκαλύφθηκε επίσης, ότι η απόσταση των 
οριζόντιων δοκίδων του σπογγώδους οστού αυξάνεται με την 
ηλικία(29,42), η οποία αύξηση είναι μεγαλύτερη στις γυναίκες 
από ότι στους άνδρες. Μια παράλληλη μελέτη(43) απέδειξε 
πειραματικά ότι υπάρχει αντίστροφη σχέση μεταξύ της 
πυκνότητας και της απόστασης των δοκίδων του σπογγώδους 
οστού. Σε περιπτώσεις χαμηλής πυκνότητας, μια μικρή 
μείωση της BMD μπορεί να οδηγήσει σε μια μεγάλη αύξηση 
της απόστασης των δοκίδων και συνεπώς σε δυσανάλογα 
μεγάλη απώλεια της αντοχής, καθώς η ευλυγισία 
μεταβάλλεται αντίστροφα με το τετράγωνο του μήκους των 
κάθετων δοκίδων. 

Μια άλλη μελέτη(44) έδειξε ότι ασθενείς με σπονδυλικές 
παραμορφώσεις είχαν χαμηλότερη πυκνότητα δοκίδων σε 
σχέση με οστεοπορωτικούς ασθενείς με συγκρινόμενες BMD. 
Το συμπέρασμα που προέκυψε είναι ότι ποσότητα οστού 
διατεταγμένου με την μορφή μεγάλου πάχους αλλά μη 
συνδεδεμένων δοκίδων έχει μικρότερη αντοχή από ίση 
ποσότητα οστού το οποίο είναι διατεταγμένο με τη μορφή 
λεπτότερων αλλά συνδεδεμένων δοκίδων. 

Από τις πρώτες μελέτες που έγιναν σχετικά με τους 
χρόνους μαγνητικής αποκατάστασης, διαπιστώθηκε ότι ο 
ρυθμός R2* του μυελού των οστών των σπονδύλων εξαρτάται 
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από την διάταξη των δοκίδων κάθετα στο εφαρμοζόμενο 
μαγνητικό πεδίο(45). Η προοδευτική απώλεια του σήματος 
οφείλεται στις τοπικές ανομοιογένειες του μαγνητικού πεδίου 
που προκαλούνται από τις διαφορετικές διαμαγνητικές 
επιδεκτικότητες του οστού και του νερού ή του λίπους στον 
μυελό των οστών. Ένα άλλο συμπέρασμα που προκύπτει από 
την ίδια μελέτη, είναι ότι οι διαφοροποιήσεις του R2* εξηγούν 
το 80% της μεταβολής της ελαστικής σταθεράς του Young. 
Επειδή η ελαστική σταθερά του Young συσχετίζεται πολύ 
καλά με την αντοχή του οστού, φαίνεται ότι η παράμετρος R2* 
είναι ένας δείκτης της μηχανικής αντοχής του οστού. 

Επίσης, έχει ελεγχθεί η υπόθεση ότι η R2* μπορεί να 
αποτελέσει μέτρο για τον προσδιορισμό του κινδύνου 
κατάγματος. Προέκυψε ότι τα οστεοπορωτικά άτομα 
παρουσίαζαν στατιστικά σημαντικώς αυξημένη Τ2*, σε 
σύγκριση με φυσιολογικά άτομα, στην περιοχή της οσφυϊκής 
μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Το γεγονός αυτό 
επιβεβαιώθηκε από ακόλουθες μελέτες. 

Παρόλο που τα προαναφερθέντα αποτελέσματα, 
υποδηλώνουν καλή συσχέτιση με την οστική πυκνότητα, έχει 
αποδειχθεί, σε πειράματα με ομοιώματα σπονδύλων, ότι η Τ2* 
είναι ευαίσθητη στην γεωμετρική διάταξη του υλικού(19). Για 
παράδειγμα, η μείωση της απόστασης μεταξύ συνεχόμενων 
δομικών στοιχείων (με παράλληλη μείωση του συνολικού 
πάχους, ούτως ώστε να διατηρείται η πυκνότητα σταθερή), 
μειώνει την Τ2*. 

Οι Rosenthal et al(48) παρατήρησαν μείωση του χρόνου 
Τ2* του νερού εντός του σπογγώδους δικτύου διατηρημένων 
σπονδύλων, σε σχέση με το εξω-σπονδυλικό. Σε in-vivo 
μελέτη(22) μετρήσεις στο αντιβράχιο, το ισχίο και την κνήμη, 
αποδείχθηκε ότι η οστική πυκνότητα και ο ρυθμός R2* είναι 
μεγαλύτεροι στην επίφυση και προοδευτικά μειώνονται έως 
την μετάφυση και τη διάφυση. 

Οι τελευταίες έρευνες στοχεύουν στον συνδυασμό των 
ποσοτικών τεχνικών με εκείνες της υψηλής διακριτικής 
ικανότητας, ο οποίος θα μπορούσε να εκτιμήσει καλύτερα την 
οστεοπόρωση και να προβλέψει τον κίνδυνο μη βίαιου 
κατάγματος. 

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την εκτίμηση της 
κατάστασης του οστού μέσω της τεχνικής ΑΜΣ και την 
σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα αποτελέσματα των 
τεχνικών DXA και QUS. 
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7. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 

7.1. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ 
 

Εξετάστηκαν 68 μετεμμηνεπαυσιακές γυναίκες ηλικίας 
48-77 ετών, με μέσο όρο ηλικίας 62 ετών [62±7.2 (1SD)], οι 
οποίες παραπέμφθηκαν για μέτρηση οστικής πυκνότητας. 
Μετά τη λήψη ιστορικού διαπιστώθηκε ότι 23 από αυτές έχουν 
υποστεί μη βίαια κατάγματα. Η διαφορά της μέσης τιμής των 
ηλικιών με εκείνες που δεν διαθέτουν τέτοιου είδους κάταγμα 
είναι 5 έτη. Σύμφωνα με τον ορισμό του WHO για την 
οστεοπόρωση και με βάση την μέτρηση της οστικής 
πυκνότητας της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, οι 
εξεταζόμενες κατατάσσονται ως εξής: 13 φυσιολογικά άτομα, 
32 άτομα με οστεοπενία και 23 με οστεοπόρωση. Μερικά 
επιπλέον στοιχεία παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα. O 
συντελεστής μάζας σώματος (BMI), ορίζεται ως εξής: 

( ) ( ) 







= 22 cm

kgBMI
ψοςυ
ροςαβ



                             Εξ. 7.1 

Οι κλινικές εξετάσεις των ασθενών πραγματοποιήθηκαν σε 
χώρους του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου 
Ηρακλείου, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. 
 
 ΣΥΝΟΛΟ 

(Ν=68) 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ 

(Ν=13) 
ΟΣΤΕΟΠΕΝΙΑ 

(Ν=32) 
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ 

(Ν=23) 

Μέση ηλικία 
(έτη) 62±7.2 56±5.2 61±7.1 65±6.6 

Εύρος ηλικιών 
(έτη) 48-77 50-64 48-77 51-76 

Έτη μετά την 
εμμηνόπαυση 14.2±9.2 7.9±6.8 14.3±9.1 17.6±8.8 

Αριθμός 
ατόμων με μη 
βίαιο κάταγμα 

23 2 8 13 

Βάρος (kg) 70.3±9.6 76.9±7.9 70.4±9.8 66.5±8.4 

Ύψος (cm) 155.0±5.8 159.9±8.0 154.4±4.8 153.7±5.1 

BMI (kg/m2) 29.3±3.6 30.6±3.4 29.5±3.5 28.2±3.6 

Πίνακας 7.1. Ορισμένα ανθρωπομετρικά στοιχεία των εξεταζομένων γυναικών. 
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7.2. ΥΛΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 
 

7.2.1. Μέτρηση οστικής πυκνότητας 
 
Το σύστημα απορροφησιομετρίας διπλής δέσμης ακτίνων-

Χ που χρησιμοποιήθηκε είναι το Hologic QDR-1000TM X-ray 
Bone Densitometer. Χρησιμοποιεί λεπτή δέσμη ακτίνων-Χ, 
περίπου 1.5mm, μηχανικά συνδεδεμένη με ανιχνευτή 
σπινθηρισμών, μέσω C-arm, η οποία κινείται σιγμοειδώς επί 
της εξεταζόμενης περιοχής. Ο εντοπισμός της σωστής θέσης 
έναρξης της εξέτασης γίνεται εύκολα με την βοήθεια ενός 
laser. Οι πληροφορίες που συλλέγει ο ανιχνευτής 
αποθηκεύονται στην υπολογιστική μονάδα του συστήματος, η 
οποία κάνει και την ανάλυση και τον υπολογισμό των 
μεγεθών. Τα αποτελέσματα εκφράζονται ως οστική μάζα (bone 
mineral content, BMC), σε gr ασβεστούχου υδροξυαπατίτη 
και ως οστική πυκνότητα (bone mineral density, BMD), σε gr 
ασβεστούχου υδροξυαπατίτη ανά cm2. 

Προκειμένου να ελεγχθεί η σταθερότητα του μηχανήματος 
και να αποφευχθούν τυχόν σφάλματα βαθμονόμησης, που να 
οφείλονται π.χ. σε μη ευθυγραμμισμένο σύστημα λυχνίας-
ανιχνευτών, καθημερινός έλεγχος γίνεται με τη βοήθεια 
phantom που προμηθεύει η εταιρία. 

Εξετάστηκαν οι περιοχές της οσφυϊκής μοίρας της 
σπονδυλικής στήλης (L1-L4, AP προβολή), του δεξιού ισχίου 
(right hip) και του αριστερού αντιβραχίου (left forearm), 
σύμφωνα με τα εξεταστικά πρωτόκολλα των κατασκευαστών. 

 

7.2.2. Μέτρηση SOS 
 

Το σύστημα ποσοτικών υπερήχων είναι το Omnisense, 
Sunlight Ultrasound Technologies, Rehovot, Israel. 
Αποτελείται από υπολογιστική μονάδα και δυο κατάλληλα 
probes διαφορετικών μεγεθών. Εξετάστηκαν οι περιοχές του 
αριστερού αντιβραχίου, του μέσου δακτύλου του αριστερού 
χεριού και της αριστερής κνήμης. Τα σημεία αυτά έχουν 
επιλεγεί κυρίως λόγω της μορφής τους, επειδή οι επιφάνειές 
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τους είναι σχεδόν παράλληλες, μειώνοντας έτσι τη σκέδαση 
των υπερήχων. Αυτό συμβαίνει περίπου στο 1/3 του μήκους 
του αντιβραχίου, για αυτό έχει επιλεγεί ως σημείο μέτρησης. 
Επίσης, επειδή η απώλεια της οστικής μάζας προσβάλλει τόσο 
το σπογγώδες όσο και το συμπαγές οστό, θα ήταν καλό να 
μετρηθεί ένα κατεξοχήν συμπαγές οστό, όπως είναι η κνήμη. 
Ένα άλλο θετικό αυτού του σημείου μέτρησης είναι ότι έχει 
ομαλή επιφάνεια και το λεπτό πάχος του υπερκείμενου ιστού 
ελαχιστοποιεί τα σφάλματα της μέτρησης. Τα αποτελέσματα 
είναι στη μορφή ταχύτητας ήχου (SOS) σε m/sec. Η εξάρτηση 
της SOS από την θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν επηρεάζει 
σημαντικά τις μετρήσεις, καθώς γίνεται καθημερινός 
ποιοτικός έλεγχος με τη βοήθεια phantom που προμηθεύει η 
εταιρία, και εφόσον τα αποτελέσματα είναι εντός των 
προκαθορισμένων ορίων, οι μετρήσεις λαμβάνονται υπόψιν. 

 

7.2.3. Απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού 
 

7.2.3.1. Φυσική αρχή 
 
Η φυσική αρχή, την οποία χρησιμοποιούμε, για τον 

χαρακτηρισμό του σπογγώδους οστού, βασίζεται σε ένα πολύ 
γνωστό φαινόμενο της μαγνητοστατικής. Όταν ένα 
ανομοιογενές υλικό, το οποίο αποτελείται από δυο φάσεις 
διαφορετικών μαγνητικών επιδεκτικοτήτων, εκθέτεται σε 
μαγνητικό πεδίο, στις διεπιφάνειες παράγονται μαγνητικά 
επιφανειακά φορτία. Το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται στις 
διεπιφάνειες οστού (b) και μυελού των οστών (m). Η 
επιφανειακή πυκνότητα φορτίου σ δίνεται από την σχέση: 

 
( ) ( )'0

' rnHr 
⋅∆= χσ                                     Εξ.7.1 

 
όπου Δχ η διαφορά της χωρικής διαμαγνητικής 

επιδεκτικότητας μεταξύ οστού και μυελού, Η0 το 
εφαρμοζόμενο στατικό μαγνητικό πεδίο και n το εξωτερικά 
κατευθυνόμενο μοναδιαίο διάνυσμα στο σημείο r΄ της 
διεπιφάνειας. Το παραγόμενο μαγνητικό πεδίο στο σημείο r 
της κοιλότητας του μυελού δίνεται από τον νόμο του 
Coulomb: 
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                              Εξ.7.2 

 
Το ολοκλήρωμα εφαρμόζεται σε όλη την διεπιφάνεια. Από 

την Εξ.7.1 προκύπτει ότι η επιφανειακή πυκνότητα φορτίου 
(και συνεπώς και το επαγόμενο μαγνητικό πεδίο Ηi), είναι 
μεγαλύτερη αν η επιφάνεια είναι κάθετη στο εφαρμοζόμενο 
πεδίο. Για τον λόγο αυτό η μετρούμενη ποσότητα είναι 
ανυσματική και όχι βαθμωτή, (όπως π.χ. η πυκνότητα). Το 
ολοκλήρωμα της Εξ.7.2, είναι δύσκολο να υπολογιστεί, εκτός 
από κάποιες πολύ απλές γεωμετρίες. Γενικά, το παραγόμενο 
πεδίο είναι ανομοιογενές (δηλαδή είναι διαφορετικό σε κάθε 
σημείο r). Στην Εικόνα 7.1 φαίνεται το παραγόμενο πεδίο για 
διαφορετικά πάχη δοκίδων και αποστάσεις μεταξύ τους. Εάν ο 
μετρούμενος όγκος (όγκος του απεικονιζόμενου voxel) είναι 
αρκετά μεγάλος (μεγαλύτερος από τις τυπικές αποστάσεις των 
δοκίδων μεταξύ τους) και η διάταξη των δοκίδων είναι 
ομογενής, το επαγόμενο Η γίνεται μια στατιστική ιδιότητα του 
οστού. 

 

 
Εικόνα 7.1. Τοπικό μαγνητικό πεδίο που επάγεται από το στατικό μαγνητικό πεδίο Η0, 
που εφαρμόζεται κάθετα σε παράλληλα διατεταγμένες δοκίδες. Φαίνεται, σχηματικά, το 
αναμενόμενο ποσοτικό αποτέλεσμα, σε σχέση με το πάχος των δοκίδων και την 
πυκνότητα της διάταξης. Τόσο η μείωση της πυκνότητας (b<a) όσο και η μείωση του 
πάχους (c) οδηγεί σε πιο ομογενές επαγόμενο μαγνητικό πεδίο. 

 
 
Η ολική εγκάρσια μαγνήτιση mxy(t), η οποία είναι 

ανάλογη του σήματος ΑΜΣ στην περιοχή ενδιαφέροντος 
ΔxΔyΔz (voxel), είναι: 

( ) ( ) ( )∫∫∫
∆∆∆

− ×=
zyx

tzyxHiTt
xyxy dxdydzeeMtm i ,,2/0 γ                    Εξ.7.3 

όπου γ ο γυρομαγνητικός λόγος, και Μ(x,y) η εγκάρσια 
μαγνήτιση ανά μονάδα όγκου, ακριβώς μετά τον παλμό. 
Αποδεικνύεται πειραματικά ότι η κατανομή Lorentz είναι μια 
καλή προσέγγιση της κατανομής των πεδίων, οπότε η Εξ.7.3 
γίνεται: 
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( ) ( ) 2/2/0 FWHMtTt
xyxy eeMtm ∆Η−−= γ                          Εξ.7.4 

Το δεύτερο εκθετικό της εξίσωσης αναπαριστά τον 
επιπλέον παράγοντα απώλειας σήματος που εξαρτάται από τις 
διαφορές των μαγνητικών επιδεκτικοτήτων μεταξύ οστού και 
μυελού. 

 
gFWHM fHRHR 0

1.7 22/2 χγγ ∆=′→∆=′                     Εξ.7.5 

 
όπου fg, ένας παράγοντας που εξαρτάται από την 

γεωμετρική διάταξη των δοκίδων του σπογγώδους οστού. 
 

7.2.3.2. Μετρήσεις 
 
Χρησιμοποιήθηκε το υπεραγώγιμο σύστημα απεικόνισης 

μαγνητικού συντονισμού Magnetom Vision Plus 1.5T, με 
μέγιστη ισχύ βαθμιδωτών πηνίων 25mT/m, και ρυθμό ανόδου 
40mT/msec. Έγιναν εξετάσεις για τον προσδιορισμό των 
χρόνων αποκατάστασης Τ1, Τ2 και Τ2*, στους σπονδύλους L1-
L4. Η περιοχή αυτή επιλέχθηκε κυρίως επειδή είναι εύκολος 
ο εντοπισμός της, αλλά και γιατί επιτρέπει στις εξεταζόμενες 
να έχουν μια σχετικά βολική στάση του σώματός τους, κατά 
την διάρκεια της εξέτασης. Επίσης, στην ίδια περιοχή γίνονται 
κατά κύριο λόγο και οι μετρήσεις οστικής πυκνότητας μέσω 
DXA, οπότε μπορεί να γίνει εύκολα σύγκριση των τιμών. Η 
εξεταζόμενη τοποθετείται σε οριζόντια, ύπτια θέση, με την 
σπονδυλική στήλη στο κέντρο του συστήματος. 
Χρησιμοποιήθηκε το κυλινδρικό πηνίο σώματος, σε όλες τις 
περιπτώσεις, λόγω του καλύτερου λόγου σήματος/θόρυβο που 
προκύπτει στην εξεταζόμενη περιοχή σε σχέση με το πηνίο 
επιφανείας, το οποίο συνήθως χρησιμοποιείται σε εξετάσεις 
σπονδυλικής στήλης. Λαμβάνονται δυο εντοπιστικές τομές, 
μια οβελιαία και μια στεφανιαία, με τη βοήθεια των οποίων 
ορίζεται η θέση οβελιαίας τομής, πάχους 10mm, ως εξής: στην 
οβελιαία εντοπιστική τομή, τοποθετείται η εξεταστική τομή στο 
κέντρο των μεσοσπονδύλιων διαστημάτων L1-L4 (φαίνεται(23) 
ότι η κεντρική οβελιαία περιοχή των σπονδύλων είναι ανάλογη 
του συνολικού όγκου του σπονδύλου), ενώ στην στεφανιαία 
ορίζεται η κλίση της οβελιαίας. Δεν χρησιμοποιούνται κανενός 
είδους φίλτρα, τα οποία αλλοιώνουν τις τιμές των χρόνων και 
χρησιμοποιούνται ειδικά διαμορφωμένοι παλμοί χωρικού 
προ-κορεσμού (sats), που συνίσταται στην εφαρμογή παλμών 
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ραδιοκυμάτων μεγάλου εύρους ζώνης εκπομπής, για να 
αποκόψουν την επίδραση ροών (αιματική ροή στα μεγάλα 
αγγεία) ή άλλων μεταβολών που σχετίζονται με κινήσεις, στις 
μετρούμενες τιμές και που εφαρμόστηκαν 1-2cm έξω από την 
περιοχή ενδιαφέροντος. Σε όλες τις περιπτώσεις το μέγεθος της 
μήτρας ανακατασκευής των εικόνων είναι 160×256, με 
μέγεθος pixel 1.25mm×1.25mm και FOV 320mm×200mm. 
Δεδομένου ότι το πάχος τομής είναι 10mm, προκύπτει 
μέγεθος στοιχείου όγκου 1.25mm×1.25mm×10mm. 

Για την μέτρηση του χρόνου μαγνητικής αποκατάστασης 
Τ1, χρησιμοποιείται ακολουθία turbo flash (Εικόνα 7.2) 

 

 
 

Εικόνα 7.2. Τεχνική turbo flash, κατά τη διάρκεια ενός TR. 
 
 
Τα στοιχεία της λήψης είναι: TR=11.0msec, TE=4.2msec, 

flip angle=10° ΤΙ από 10 έως 5000msec, με τα ακόλουθα 
βήματα: 10, 20, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 
900, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000. Έγιναν δυο 
δειγματοληψίες με διαφορά 5000msec μεταξύ τους. 

Για την μέτρηση του χρόνου Τ2 χρησιμοποιείται μια 
ακολουθία Spin Echo πολλαπλών ήχων και συγκεκριμένα 16 
ήχων (Εικόνα 7.3). 
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Εικόνα 7.3. Ακολουθία spin echo πολλαπλών (16) ήχων. 
 
 
Τα στοιχεία της λήψης είναι: TR=2000msec, TE που 

ξεκινά από 22.5msec και αυξάνεται κατά 22.5msec σε κάθε 
ήχο, flip angle=90°. Μόνο σε αυτή την εξέταση τα πηνία 
βάθμωσης έχουν επιλεγεί να έχουν κλίση 15mT/m. Για την 
καταστολή των επιδράσεων που οφείλονται στις αναπνευστικές 
κινήσεις των εξεταζομένων, χρησιμοποιήθηκε η τεχνική 
αναπνευστικής αντιστάθμισης των βημάτων κωδικοποίησης 
της φάσης (Respiratory compensation phase encoding). Με 
τη χρήση αυτής της τεχνικής γίνεται κωδικοποίηση των 
βημάτων της φάσης με βάση τη χρονική τους θέση στον 
αναπνευστικό κύκλο. Ο αισθητήρας της συσκευής 
εφαρμοζεται πάντοτε κοντά στο σημείο μέγιστης 
αναπνευστικής κίνησης (συνήθως κάτω από την ξιφοειδή 
απόφυση των εξεταζομένων). Για τον λόγο αυτό, μια 
δειγματοληψία είναι αρκετή και ελάχιστος χρόνος εξέτασης 
είναι τα 4.25min, ο οποίος αυξάνεται ανάλογα με τον 
αναπνευστικό ρυθμό των εξεταζομένων. 

Τέλος, για την μέτρηση του χρόνου μαγνητικής 
αποκατάστασης Τ2*, χρησιμοποιείται η ακολουθία πολλαπλών 
ήχων (32 ήχων) MEGRE (Εικόνα 7.4). 
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Εικόνα 7.4. Ακολουθία MEGRE. Εδώ φαίνεται ένας κύκλος ΤΕ. Κατά την διάρκεια 
ενός πλήρους TR, η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται (στα όρια της επιλεγμένης 
τομής) 32 φορές. 

 
 
 
Τα στοιχεία της λήψης είναι: TR=120msec, TE που ξεκινά 

από 2.7msec και αυξάνει κατά 2.33msec σε κάθε μια από τις 
32 echoes, flip angle=25°. O χρόνος εξέτασης δεν ξεπερνά τα 
3min. 

Μετά την λήψη των εικόνων κωδικοποίησης φάσης, οι 
εικόνες μεταφέρονται, σε μορφή DICOM, σε κεντρικό 
υπολογιστή εξυπηρετήσεων και στη συνέχεια σε περιφερειακό 
υπολογιστή, όπου μετατρέπονται σε εικόνες τύπου TIFF. Οι 
εικόνες αυτές αποτελούν την βάση δεδομένων που εισάγεται 
στο λογισμικό πρόγραμμα λήψης και αρχειοθέτησης εικόνων 
GMBXN, που έχει αναπτυχθεί από τον κ. Θωμά Μαρή. Κατά 
απαίτηση του προγράμματος αφαιρείται ο θόρυβος από τις 
εικόνες και στην συνέχεια υπολογίζεται η ένταση του σήματος 
ανά εικονοστοιχείο της κάθε σειράς εικόνων (κάθε σειρά 
εικόνων περιλαμβάνει το σύνολο των εικόνων με τα 
διαφορετικά ΤΕ, κατά χρονική σειρά). Στην συνέχεια ορίζονται 
οι περιοχές μέτρησης, οι οποίες καλύπτουν όλον τον σπόνδυλο 
(σε περιπτώσεις παραμορφώσεων η περιοχή μέτρησης 
περιορίζεται στην μέγιστη δυνατή, εντός στα όρια του 
σπονδύλου) και το πρόγραμμα αποδίδει τις τιμές των χρόνων 
μαγνητικής αποκατάστασης Τ2 και Τ2*. 
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της Τ2*. Στον 
σπόνδυλο, όπως γνωρίζουμε, υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά 
ερυθρού και λιπώδους μυελού (ουσιαστικά, νερό και λίπος). 
Κατά την διαδικασία απώλειας του σήματος, οι συνιστώσες των 
επιμέρους συστατικών συμβάλλουν μεταξύ τους αθροιστικά 
και καταστρεπτικά (Εικόνα 7.5). 

 

 
 

Εικόνα 7.5. Οι συνιστώσες (λίπος και νερό) συμβάλλουν αθροιστικά και 
καταστρεπτικά μεταξύ τους, σε κάθε ΤΕ. 

 
 
 
 
Η ένταση του σήματος παρουσιάζει διπλοεκθετική 

συμπεριφορά, η οποία φαίνεται πιο έντονα σε κάποιους 
σπονδύλους, ενδεχομένως λόγω της μεγαλύτερης 
περιεκτικότητας σε λιπώδη μυελό. Για την εξαγωγή της τελικής 
τιμής, οι τιμές των μεγάλων ΤΕ θεωρούνται ως μικρότερης 
σημαντικότητας (weighted technique). Επίσης αποκλείσθηκε 
η πρώτη in-phase echo των 2.7msec, επειδή η υψηλή έντασή 
της οφείλεται και στην συνεισφορά άλλων συστατικών μικρής 
Τ2 (οι οποίες εξασθενούν γρήγορα και είναι μηδενικές στις 
υπόλοιπες εικόνες). Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο 
σίδηρος (Fe), που είναι βασικό συστατικό του ερυθρού 
αιμοποιητικού μυελού και η παρουσία του στους σπονδύλους 
είναι έντονη. 

Για τον υπολογισμό του χρόνου Τ1, δημιουργείται μια 
σειρά εικόνων, πάνω στην οποία ορίζονται οι περιοχές 
μέτρησης (τέσσερις περιοχές, μια για κάθε σπόνδυλο, οι 
οποίες καλύπτουν την μέγιστη δυνατή επιφάνεια του 
σπονδύλου). Ειδικό πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων 
(ImageJ) υπολογίζει την σχετική ένταση των περιοχών. Στη 
συνέχεια οι σχετικές εντάσεις αντιστοιχούνται στις ανάλογες 
τιμές χρόνου ΤΙ και στατιστικό πρόγραμμα (Τable-2d-Curve) 
εντοπίζει την χρονική στιγμή κατά την οποία η ένταση 
ελαχιστοποιείται. Ο χρόνος μαγνητικής αποκατάστασης Τ1 
ισούται με το λόγο αυτής της τιμής προς ln2. 
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8. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

8.1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
 

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων φαίνονται στους Πίνακες 
8.1-8.4. 

 
 

 MEΣH TIMH±1SD ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ 
SPINE-BMD 

(n=65) 0.812±0.138 0.533-1.167 

HIP-BMD 
(n=68) 0.844±0.128 0.593-1.100 

FOREARM-BMD 
(n=67) 0.489±0.067 0.334-0.625 

RADIUS-SOS 
(n=46) 3916.9±153.9 3657-4396 

TIBIA-SOS 
(n=55) 3662.6±155.2 3344-4139 

PHALANX-SOS 
(n=32) 3690.5±184.0 3293-4101 

 
Πίνακας 8.1. Οι μετρήσεις που προκύπτουν από DXA και QUS. Οι τιμές BMD 

εκφράζονται σε gr/cm2 και οι τιμές SOS σε m/sec. 
 
 

 BMD 
L1 0.712±0.138 
L2 0.799±0.147 
L3 0.851±0.149 
L4 0.884±0.148 

 
Πίνακας 8.2. Αναλυτικά οι τιμές οστικής πυκνότητας στους σπονδύλους L1-L4. 
 
 
Μετά από την επεξεργασία των μετρήσεων της ΑΜΣ, 

υπολογίστηκαν οι μέσες τιμές των Τ1, Τ2 και Τ2*, των 
τεσσάρων σπονδύλων. Επίσης υπολογίσθηκαν τα μεγέθη 
R2=1/T2, R2*=1/T2*, R΄=R2+R2*, Τ΄=1/R΄, καθώς και το 
R.C. (Relative Contrast), το οποίο προκύπτει ως η σχετική 
μείωση της έντασης του σήματος κατά την μέτρηση της Τ2*. 
Συγκεκριμένα, μετρήσαμε την τιμή του σήματος στην 4η echo 
(max) και στην 9η echo (min) και το R.C. προκύπτει ως εξής: 
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minmax
minmax..

+
−

=CR                                         Εξ.8.1 

 
Ο λόγος μέτρησης αυτού του μεγέθους είναι το γεγονός ότι 

από άτομο σε άτομο η διαμόρφωση του σήματος Τ2* είναι 
διαφορετική. Το πρώτο μέγιστο που μετρήθηκε ήταν στην 4η 
echo για να αποφευχθεί η επίδραση κυρίως του σιδήρου, η 
οποία είναι πολύ έντονη, κυρίως στο πρώτο μέγιστο (2η echo). 
Τα αποτελέσματα της ΑΜΣ φαίνονται, στον ακόλουθο πίνακα. 

 
 

 T1 T2 T2* RC 
L1 628.979±115.234 85.292±10.621 13.567±6.403 61.050±11.309 
L2 604.496±119.207 86.048±11.809 13.541±4.295 62.108±9.837 
L3 583.496±113.789 85.924±9.715 13.646±3.540 61.349±8.850 
L4 554.428±117.588 85.499±9.295 14.712±4.898 59.889±10.874 

 
Πίνακας 8.3. Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ΑΜΣ. 

 
 
 
 

 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ±1SD ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ 
Τ1 (n=62) 592.850±111.763 388.905-914.228 
T2 (n=65) 85.691±9.301 56.163-105.788 
T2* (n=67) 13.866±3.917 5.513-30.488 
T΄ (n=65) 17.281±7.056 5.907-56.789 
R2 (n=65) 0.012±0.001 0.009-0.018 
R2* (n=67) 0.078±0.024 0.033-0.181 
R΄(n=65) 0.068±0.025 0.029-0.183 
R.C. (n=65) 61.099±8.643 34.376-75.637 

 
Πίνακας 8.4. Αποτελέσματα ΑΜΣ. Οι τιμές Τ1, Τ2, Τ2* και Τ΄ εκφράζονται σε 

msec, οι τιμές R2, R2*, R΄ σε msec-1, ενώ το μέγεθος R.C. σε αυθαίρετες μονάδες 
έντασης σήματος. 
 
 
 

Στον ακόλουθο πίνακα φαίνονται συγκεντρωτικά, οι 
συντελεστές συσχέτισης R, P, των μέσων τιμών των μεγεθών. Οι 
συσχετισμοί των μεγεθών που είναι στατιστικώς σημαντικοί 
(Ρ<0.05), παρουσιάζονται με έντονη γραφή. 
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 BMD SOS ΑΜΣ 
 AGE SPINE HIP FOREARM RADIUS TIBIA PHALANX T2 T2* T1 

AGE 
R           
P           

SPINE 
R -0.532          

P <0.0001          

HIP 
R -0.613 0.664         

P <0.0001 <0.0001         

FOREAR
M 

R -0.679 0.627 0.725        

P <0.0001 <0.0001 <0.0001        

RADIUS 
R -0.318 0.328 0.319 0.363       

P 0.034 0.030 0.033 0.015       

TIBIA 
R -0.144 0.327 0.145 0.287 0.496      

P 0.301 0.018 0.297 0.036 0.001      

PHALAN
X 

R -0.468 0.308 0.462 0.375 0.468 0.324     

P 0.007 0.092 0.008 0.346 0.016 0.093     

T2 
R 0.287 -0.379 -0.443 -0.472 0.109 -0.191 -0.394    

P 0.021 0.002 0.0002 0.0001 0.486 0.175 0.028    

T2* 
R 0.292 -0.200 -0.282 -0.181 -0.322 -0.019 -0.174 0.233   

P 0.017 0.111 0.021 0.147 0.031 0.893 0.340 0.062   

T1 
R -0.215 0.176 0.084 0.035 0.158 -0.089 -0.069 -0.133 -0.045  

P 0.097 0.183 0.522 0.791 0.323 0.544 0.719 0.312 0.729  

T' 
R 0.224 0.143 -0.244 -0.121 -0.255 0.058 -0.190   -0.088 

P 0.075 0.267 0.053 0.345 0.103 0.688 0.314   0.508 

R2 
R -0.297 0.359 0.442 0.456 -0.119 0.179 0.409  -0.237 0.157 

P 0.016 0.004 0.0002 0.0002 0.448 0.204 0.022  0.057 0.232 

R2* 
R -0.325 0.214 0.294 0.212 0.390 0.109 0.140 -0.230  -0.033 

P 0.007 0.087 0.016 0.088 0.008 0.433 0.445 0.066  0.803 

R΄ R -0.323 0.188 0.269 0.176 0.393 0.101 0.111   -0.008 

P 0.009 0.144 0.032 0.169 0.010 0.480 0.560   0.9525 

R.C. 
R -0.098 -0.031 -0.046 0.021 -0.182 -0.124 0.066 -0.081 -0.085 0.180 

P 0.438 0.811 0.714 0.873 0.231 0.124 0.724 0.530 0.500 0.172 

BMI 
R -0.104 0.366 0.390 0.311 0.077 0.017 0.260 -0.306 0.086 0.206 

P 0.404 0.003 0.001 0.011 0.616 0.905 0.152 0.013 0.489 0.111 

 
Πίνακας 8.5. Γραμμική συσχέτιση των μεγεθών. 

 
 
 
Μια πρώτη παρατήρηση που θα μπορούσε να γίνει, είναι 

οι χαμηλοί παράγοντες συσχέτισης, παρόλο που σε αρκετές 
περιπτώσεις είναι στατιστικώς σημαντικοί. Το γεγονός αυτό θα 
μπορούσε να αποδοθεί στον μικρό αριθμό των εξεταζομένων, 
καθώς και στο ότι η πλειονότητα αυτών παρουσιάζει κάποιου 
είδους παθολογία (οστεοπενία, οστεοπόρωση ή μη βίαιο 
κάταγμα). Περισσότερες μετρήσεις φυσιολογικών ατόμων θα 
ήταν ωφέλιμη, αλλά αποφεύχθηκε για λόγους 
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ακτινοπροστασίας (αν και μικρή η δόση DXA, θα ήταν 
αδικαιολόγητη). Ωστόσο, χαμηλές συσχετίσεις παρουσιάζονται 
και σε ανάλογες μελέτες, οι οποίες θα αναφερθούν αναλυτικά 
παρακάτω. 

Παρατηρούμε επίσης, ότι οι μετρήσεις QUS δεν 
συσχετίζονται ισχυρά με τις τιμές BMD, γεγονός που αποτελεί 
ένδειξη ότι μετρούν διαφορετικές ιδιότητες του οστού. 
Συγκεκριμένα, πρέπει να σχετίζονται με την ελαστική σταθερά 
του. 

Από τον Πίνακα 8.5 προκύπτει ότι η πλειονότητα των 
μεγεθών και των τριών τεχνικών, εξαρτάται (στατιστικώς 
σημαντικά) από την ηλικία. Για να υπολογίσουμε ακριβέστερα 
τις σχέσεις των υπολοίπων μεγεθών μεταξύ τους, καλό θα ήταν 
να εφαρμοσθεί παράγοντας διόρθωσης της ηλικίας, που θα 
προέκυπτε από μετρήσεις φυσιολογικών ατόμων (control 
group), λόγω του ότι δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι η 
ηλικία επηρεάζει όλες τις μετρούμενες παραμέτρους με τον 
ίδιο τρόπο. 

 

8.2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

8.2.1. Εξάρτηση από την ηλικία 
 
Αρχικά μελετάται η μεταβολή της οστικής πυκνότητας με 

την ηλικία (Διαγράμματα 8.1, 8.2 και 8.3). 
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Διάγραμμα 8.1. Σχέση της οστικής μάζας της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής 

στήλης με την ηλικία (κλίση=-0.010grcm-2/yr, R=0.532, P<0.0001). 
 



 89 

 

45 50 55 60 65 70 75 80
AGE

1.3

1.2

1.1

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

H
IP

 
Διάγραμμα 8.2. Σχέση της οστικής πυκνότητας του δεξιού ισχίου με την ηλικία 

(κλίση=-0.011grcm-2/yr, R=0.613, P<0.0001). 
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Διάγραμμα 8.3. Σχέση της οστικής πυκνότητας του αριστερού αντιβραχίου με 

την ηλικία (κλίση=-0.006grcm-2/yr, R=0.679, P<0.0001). 
 
 
Παρατηρούμε ότι η οστική πυκνότητα μειώνεται καθώς 

αυξάνει η ηλικία, όπως περιμέναμε. 
Συνεχίζουμε με την μεταβολή των χρόνων Τ1, Τ2 και Τ2* 

με την ηλικία. 
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Διάγραμμα 8.4. Σχέση του χρόνου μαγνητικής αποκατάστασης Τ2 με την ηλικία 

(κλίση=0.364ms/yr, R=0.287, P=0.021). 
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Διάγραμμα 8.5. Σχέση μεταξύ του χρόνου μαγνητικής αποκατάστασης Τ2* με 

την ηλικία (κλίση=0.157msec/yr, R=0.292, P=0.017). 
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Διάγραμμα 8.6. Σχέση μεταξύ του χρόνου μαγνητικής αποκατάστασης Τ1 με την 

ηλικία (κλίση=-3.22msec/yr, R=0.215, P=0.097). 
 

 
 

Όπως γνωρίζουμε, αυξανομένης της ηλικίας η οστική 
πυκνότητα μειώνεται, λόγω κυρίως της φυσιολογικής απώλειας 
δοκίδων στο σπογγώδες οστό, φαινόμενο που είναι 
περισσότερο έντονο μετά την εμμηνόπαυση. Τη θέση τους 
παίρνει μυελός των οστών, ο οποίος διακρίνεται σε δυο 
τύπους: τον ερυθρό μυελό και τον λιπώδη μυελό (Εικόνα 8.1). 

 

 
Εικόνα 8.1. Η απώλεια των δοκίδων του σπογγώδους οστού, λόγω υπολειτουργίας 

των οστεοβλαστών, οδηγεί σε πιο έντονη παρουσία του μυελού στους σπονδύλους. 
 
 
 

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι και το ποσοστό του λιπώδους 
μυελού αυξάνει με την ηλικία. Συγκεκριμένα, το ποσοστό 
αυτό, στον μυελό των σπονδύλων της οσφυϊκής μοίρας, έχει 
παρατηρηθεί ότι αυξάνει κατά 7% περίπου ανά δεκαετία, εις 
βάρος του ερυθρού αιμοποιητικού μυελού των οστών. 
Συνεπώς, λόγω της αύξησης του ποσοστού του λίπους, 
περιμένουμε ο χρόνος Τ2 να αυξάνει (διατηρείται η φάση 
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περισσότερο) με την ηλικία, γεγονός που προκύπτει από τις 
μετρήσεις. Παράλληλα, η αραιή διάταξη των δοκίδων του 
σπογγώδους οστού, έχει ως αποτέλεσμα την ελάττωση των 
τοπικών ανομοιογενειών του πεδίου, λόγω των διαφορών των 
μαγνητικών επιδεκτικοτήτων οστού και μυελού, που έχει ως 
αποτέλεσμα την αύξηση του χρόνου Τ2* με την ηλικία, όπως 
φαίνεται και στο Διάγραμμα 8.5. Φαίνεται πως η πυκνότητα 
των δοκίδων μειώνεται με την ηλικία,(29,30) οπότε τα επαγόμενα 
μαγνητικά πεδία μειώνονται. Τέλος, όπως γνωρίζουμε, ο 
χρόνος μαγνητικής αποκατάστασης Τ1 δηλώνει το πόσο 
αποδοτικά χάνει την ενέργειά του ένα σύστημα, στην 
περίπτωσή μας, ο μυελός των οστών. Οι ανθρακικοί δεσμοί 
στα άκρα των λιπιδίων έχουν συχνότητες κοντά στην 
συχνότητα Larmor, συνεπώς η ανταλλαγή της ενέργειας 
γίνεται αποδοτικότερα. Άρα το λίπος χαρακτηρίζεται από 
μικρό χρόνο Τ1. Περιμένουμε, λοιπόν, μείωση του χρόνου Τ1 
με την αύξηση της ηλικίας, λόγω της παρουσίας μεγαλύτερου 
ποσοστού λιπώδους μυελού των οστών, γεγονός που 
επιβεβαιώνεται από το πείραμα. 
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Διάγραμμα 8.7. Μεταβολή της R2* με την ηλικία (κλίση=-1.07sec-1yr-1, 

R=0.325, P=0.007). 
 
 
 
Η μεταβολή της R2* ακολουθεί την αντίστροφη 

συμπεριφορά της Τ2*, όπως αναμένεται. Στην παρούσα 
μελέτη, εάν αφαιρεθούν τα άτομα με μη βίαιο κάταγμα, η 
κλίση γίνεται –1.16sec-1yr-1. Οι Wehrli et al(1), υπολόγισαν ότι 
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σε ομάδα μετεμμηνεπαυσιακών φυσιολογικών γυναικών, η 
κλίση είναι –0.90sec-1yr-1 (για τους σπονδύλους L3-L5). 
Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουν χρησιμοποιήσει στην 
πειραματική τους διαδικασία, επιφανειακό πηνίο, το οποίο 
προσδίδει στις μετρήσεις τους μικρότερο λόγο 
σήματος/θόρυβο. 

Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι οι συσχετίσεις των μεγεθών 
με την ηλικία βελτιώνονται, εάν αφαιρέσουμε τα άτομα με μη 
βίαιο κάταγμα. 

 
 

SPINE-BMD R -0.575 
P 0.0001 

HIP-BMD R -0.705 
P <0.0001 

FOREARM-BMD R 0.753 
P <0.0001 

RADIUS-
SOS 

R -0.325 
P 0.065 

TIBIA-SOS R -0.072 
P 0.672 

PHALANX-SOS R -0.370 
P 0.131 

T2 R 0.335 
P 0.030 

T2S R 0.364 
P 0.016 

T1 R -0.209 
P 0.214 

T' R 0.360 
P 0.021 

R2 R -0.331 
P 0.032 

R2S R -0.348 
P 0.022 

R.C. R -0.136 
P 0.391 

BMI R -0.212 
P 0.173 

 
Πίνακας 8.6. Γραμμική συσχέτιση των μεγεθών με την ηλικία, έχοντας 

αφαιρέσει τα άτομα με μη βίαιο κάταγμα. 
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8.2.2. Σύγκριση με την οστική πυκνότητα 
 
Στον ακόλουθο πίνακα φαίνεται αναλυτικά η γραμμική 

συσχέτιση της οστικής πυκνότητας των σπονδύλων με τις 
παραμέτρους της ΑΜΣ. 

 
 

 Τ1 Τ2 Τ2* RC 

L1-BMD 
κλίση 124.785 -23.375 -6.864 -10.387 
R 0.215 0.305 0.148 0.126 
P 0.102 0.015 0.239 0.324 

L2-BMD 
κλίση 92.254 -29.338 -6.587 -3.351 
R 0.162 0.363 0.223 0.050 
P 0.220 0.004 0.074 0.698 

L3-BMD 
κλίση 61.542 -16.064 -2.747 -2.147 
R 0.116 0.245 0.115 -0.036 
P 0.383 0.053 0.363 0.777 

L4-BMD 
κλίση 109.699 -18.349 -5.976 7.008 
R 0.200 0.292 0.179 0.095 
P 0.130 0.020 0.154 0.460 

 
Πίνακας 8.7. Αναλυτικά τα αποτελέσματα της γραμμικής συσχέτισης των 

μεγεθών της ΑΜΣ με την οστική πυκνότητα ανά σπόνδυλο. 
 
Ακολουθούν διαγράμματα μεταβολής των χρόνων Τ1, Τ2 

και Τ2* με την οστική πυκνότητα, με μέσες τιμές των τιμών 
όλων των σπονδύλων. 
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Διάγραμμα 8.8. Σχέση μεταξύ του χρόνου μαγνητικής αποκατάστασης Τ2 με την 

οστική πυκνότητα στην περιοχή της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης (κλίση=-
25.625msec/grcm-2, R=0.379, P=0.002). 
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Διάγραμμα 8.9. Σχέση μεταξύ του χρόνου μαγνητικής αποκατάστασης Τ2* με 

την οστική πυκνότητα στην περιοχή της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης 
(κλίση=-5.697msec/grcm-2, R=0.200, P=0.111). 
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Διάγραμμα 8.10. Σχέση μεταξύ του χρόνου μαγνητικής αποκατάστασης Τ1 με 

την οστική πυκνότητα στην περιοχή της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης 
(κλίση=143.938msec/grcm-2, R=0.176, P=0.183) 
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Διάγραμμα 8.11. Μεταβολή της παραμέτρου R2* με την οστική πυκνότητα 

(κλίση=0.037msec-1/grcm-2, R=0.214, P=0.087). 
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Διάγραμμα 8.12. Σχέση του ρυθμού R΄ με την οστική πυκνότητα 
(κλίση=33.882sec-1/grcm-2, R=0.188, P=0.144). 

 
 

Όπως προαναφέρθηκε, η απώλεια της οστικής μάζας των 
σπονδύλων έχει ως συνέπεια την πιο έντονη παρουσία του 
μυελού των οστών και, λόγω του εύρους των ηλικιών των 
εξεταζομένων γυναικών, την αύξηση του ποσοστού του 
λιπώδους μυελού των οστών. Συνεπώς, περιμένουμε αύξηση 
των χρόνων Τ2 και Τ2* και μείωση του χρόνου Τ1 όσο η 
οστική πυκνότητα μειώνεται, γεγονός που επιβεβαιώνεται από 
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τα Διαγράμματα 8.7, 8.8 και 8.9 καθώς και από την ανάλογη 
μορφή των 8.10 και 8.11. Ειδικά για την περίπτωση της Τ2*, 
θεωρητικά, περιμένουμε να παρουσιάζει μεγάλη μείωση όσο 
το δίκτυο του σπογγώδους γίνεται πιο πυκνό. Μεγαλύτερος 
αριθμός μετρήσεων σε υγιή άτομα θα βοηθούσε σε έναν πιο 
ακριβή προσδιορισμό της συμπεριφοράς της Τ2*. 

Όσον αφορά γενικά, την χαμηλή συσχέτιση των μεγεθών 
των τεχνικών DXA και ΑΜΣ, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η DXA 
συνυπολογίζει την οστική μάζα του σπογγώδους και του 
συμπαγούς οστού. Από την άλλη πλευρά, η ΑΜΣ λαμβάνει 
σήμα από τον μυελό των οστών, ο οποίος βρίσκεται μέσα 
στους πόρους και μεταξύ των δοκίδων του σπογγώδους. 
Ουσιαστικά το σήμα λαμβάνεται από την περιοχή απουσίας 
του οστού, οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί μέτρο 
της κατάστασης μόνο του σπογγώδους τμήματός του. 
Προκύπτει από τις μετρήσεις ότι η τιμή R2* μεταβάλλεται με 
την BMD με κλίση 0.037msec-1/grcm-2, η οποία είναι πολύ 
κοντά στην τιμή 0.0314msec-1/grcm-2 που αναφέρουν οι 
Wehrli F. et al(1). Ανάλογα, η κλίση της R΄ με την BMD 
(33.882sec-1/grcm-2) είναι συγκρίσιμη με την τιμή που 
αναφέρουν οι ίδιοι σε επόμενη μελέτη τους(2) (38.0sec-1/grcm-

2), αφού έχουν εφαρμόσει διόρθωση για το ποσοστό λίπους 
που βρίσκεται στην περιοχή των μετρούμενων σπονδύλων. 
Στην τελευταία περίπτωση συμπεριλαμβάνεται και μεγάλος 
αριθμός φυσιολογικών ατόμων. Παρόλο που οι τιμές είναι 
συγκρίσιμες, και για να ενισχυθεί ο βαθμός συσχέτισης, 
περαιτέρω έρευνα απαιτείται, καθώς έχει αποδειχθεί ότι τόσο 
η ένταση των σημάτων όσο και ο ρυθμός απώλειάς τους 
εξαρτώνται από την ένταση του στατικού μαγνητικού πεδίου, 
το μέγεθος των pixels, αλλά και την επιλογή της τομής. Αυτού 
του είδους οι μετρήσεις είναι μονο-τομικές, οπότε έχει μεγάλη 
σημασία το σημείο τοποθέτησης της τομής, για να μπορεί να 
γίνει με καλή επαναληψιμότητα. Επιπλέον, στην ίδια τομή, 
διαφορετικά σημεία της μετρούμενης περιοχής δίνουν 
διαφορετικές τιμές σημάτων. Έχει λοιπόν, σημασία και 
χρειάζεται προσοχή στην επιλογή της περιοχής μέτρησης, έτσι 
ώστε να διασφαλίζεται και αυτού του είδους η 
επαναληψιμότητα. 

Όπως έχει προαναφερθεί, η ένταση του σήματος εξαρτάται 
και από την σχετική διεύθυνση των δοκίδων του σπογγώδους 
οστού και του στατικού μαγνητικού πεδίου. Η απώλεια των 
δοκίδων όμως, στους σπονδύλους, δεν γίνεται ομοιόμορφα 
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προς όλες τις διευθύνσεις, γεγονός που οδηγεί σε κάποιο 
σφάλμα. Για τον λόγο αυτό, απαιτείται η μέτρηση των 
παραμέτρων και σε άλλα ανατομικά σημεία, τα οποία δεν 
παρουσιάζουν αυτή την συμπεριφορά. Πολλοί μελετητές 
επιλέγουν την περιοχή του ισχίου ή την πτέρνα, τα οποία 
έχουν το επιπλέον προσόν να περιέχουν κυρίως λιπώδη 
μυελό, ο οποίος δεν μετατρέπεται σε άλλη ουσία (όπως ο 
ερυθρός μυελός που μετατρέπεται σε λιπώδη) με την ηλικία, 
οπότε αποφεύγεται ένας ακόμη παράγοντας αλλοίωσης του 
σήματος. 

Όσον αφορά την Τ1, αποτελεί ένα πολυπαραμετρικό 
μέγεθος, το οποίο εξαρτάται και από εξωτερικούς παράγοντες 
(π.χ. θερμοκρασία) και άρα δίνει, γενικά, μετρήσεις με 
μεγαλύτερη διασπορά σε σχέση με τις Τ2 και Τ2*, όπως 
προκύπτει και από τον Πίνακα 8.3. 

 

8.2.3. Σύγκριση με QUS 
 
Παρατηρούμε ότι η ισχυρότερη συσχέτιση μεταξύ 

παραμέτρων ΑΜΣ και QUS παρουσιάζεται μεταξύ των Τ2-
SOSphalanx και Τ2*-SOSradius και των ανάλογων R2 και 
R2*. 
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Διάγραμμα 8.13. Σύγκριση της Τ2 με την μέτρηση SOSphalanx (κλίση=-

19.67sec2/m, R=0.394, P=0.028). 
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Διάγραμμα 8.14. Σύγκριση της Τ2* με την SOSradius (κλίση=-8.63sec2/m, 

R=0.322, P=0.031). 
 
 
Δεδομένου ότι οι μετρήσεις των QUS σχετίζονται με τις 

ελαστικές ιδιότητες του οστού, επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι η 
ΑΜΣ δίνει πληροφορίες για την γενική κατάσταση του οστού. 
Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι μετρήσεις γίνονται σε 
διαφορετικά ανατομικά σημεία. Μια μέτρηση στο ίδιο σημείο 
με τις δυο τεχνικές ενδεχομένως να μας έδινε περισσότερες 
πληροφορίες. 

 

8.3. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΓΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ 
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ 

 

8.3.1. Μέσω μη βίαιου κατάγματος 
 

Είναι γνωστό ότι η κλινική έκφραση της οστεοπόρωσης 
είναι η παρουσία μη βίαιου κατάγματος. Γνωρίζουμε ότι η 
μείωση του Τ-score κατά μια μονάδα αυξάνει τον κίνδυνο 
κατάγματος κατά έναν παράγοντα 2.5(28). Είναι λοιπόν 
σημαντικό εάν μια τεχνική μπορεί να τα διακρίνει. Για το λόγο 
αυτό, οι μετρήσεις χωρίστηκαν σε δυο ομάδες: η μια περιέχει 
τις μετρήσεις των εξεταζομένων που έχουν υποστεί μη βίαιο 
κάταγμα και η άλλη ομάδα περιέχει τις υπόλοιπες (Πίνακας 
8.8). 
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 ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΓΜΑ ΜΕ ΚΑΤΑΓΜΑ 
μέση τιμή±1SD min-max μέση τιμή±1SD min-max 

AGE 59.7±7.4 48-77 65.4±5.5 56-76 
SPINE-BMD 0.838±0.144 0.532-1.167 0.762±0.144 0.574-1.106 
HIP-BMD 0.888±0.122 0.600-1.100 0.768±0.102 0.593-0.957 
FOREARM-BMD 0.509±0.070 0.334-0.625 0.457±0.047 0.384-0.560 
PHALANX-SOS 3720.8±180.4 3293-4072 3662.2±190.9 3386-4101 
RADIUS-SOS 3932.3±139.7 3657-4257 3867.5±195.2 3691-4396 
TIBIA-SOS 3676.4±160.5 3344-4139 3638.4±145.5 3348-3875 
BMI 29.3±3.8 21.9-37.0 29.2±3.4 22.9-34.7 
T1 603.170±123.714 388.905-914.228 575.181±91.193 454.638-797.431 
T2 83.851±9.367 56.162±100.915 89.350±8.430 67.635-105.788 
T2* 13.174±3.419 5.512-22.732 15.452±4.255 9.590-30.488 
T΄ 16.076±5.154 5.907-32.096 19.953±9.179 10.635-56.789 
R2 0.0121±0.0015 0.0099-0.0178 0.0113±0.0011 0.0094-0.0148 
R2* 0.0816±0.0247 0.0440-0.1814 0.0685±0.0156 0.0328-0.1043 
RC 60.225±9.274 34.376-75.637 62.885±7.386 42.256-73.777 

 
Πίνακας 8.8. Οι τιμές των μετρούμενων παραμέτρων για τις δυο ομάδες: με μη 

βίαιο κάταγμα και χωρίς. 
 
 
 
Μεταξύ των δυο ομάδων έγινε Τ-τεστ και τα αποτελέσματα 

φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα. 
 
 
 

 t P 
AGE 3.2 0.002 

SPINE-BMD -2.1 0.037 
HIP-BMD -4.0 0.0001 

FOREARM-BMD -3.2 0.002 
PHALANX-SOS -0.9 0.391 
RADIUS-SOS -1.2 0.236 
TIBIA-SOS -0.8 0.421 

BMI -0.1 0.937 
T1 -1.0 0.334 
T2 2.3 0.024 
T2* 2.4 0.021 
R2 -2.2 0.035 
R2* -2.3 0.024 
T΄ 2.2 0.035 

R.C. -1.2 0.249 
 

Πίνακας 8.9. Αποτελέσματα Τ-τεστ μεταξύ των ατόμων με μη βίαιο κάταγμα και 
των υπολοίπων. 
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Τα μεγέθη για τα οποία ισχύει Ρ<0.05 μπορούν να 
διακρίνουν τα άτομα με μη βίαιο κάταγμα από τα υπόλοιπα 
και στον Πίνακα 8.9 φαίνονται με έντονη γραφή. 
Παρατηρούμε ότι η οστική πυκνότητα στα μετρούμενα σημεία, 
αλλά και τα ποσοτικά μεγέθη της ΑΜΣ, εκτός των Τ1 και RC, 
διαχωρίζουν τα άτομα με μη βίαιο κάταγμα. Ενδιαφέρον είναι 
το γεγονός ότι οι παράμετροι της ΑΜΣ διαχωρίζουν όμοια με 
την οστική πυκνότητα της σπονδυλικής στήλης τα κατάγματα, 
ωστόσο οι περιοχές του ισχίου και του αντιβραχίου 
εμφανίζονται να έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Το γεγονός ότι 
η περιοχή του ισχίου μπορεί να διακρίνει καλύτερα τα 
κατάγματα αναφέρεται ήδη στην βιβλιογραφία(46,47). 
Συγκεκριμένα, η περιοχή neck του ισχίου έχει την 
μεγαλύτερη ευαισθησία στην ανίχνευση κινδύνου ισχιακού 
κατάγματος, που είναι και το πιο επικίνδυνο. Ωστόσο, από μια 
πλειάδα μελετών προκύπτει ότι, αφού έχει εφαρμοσθεί 
διόρθωση για την επίδραση της ηλικίας, οι οστικές πυκνότητες 
του ισχίου και της σπονδυλικής στήλης, φαίνεται να μπορούν 
να διακρίνουν καλύτερα τα μη βίαια κατάγματα σε 
οποιοδήποτε ανατομικό σημείο. 

 
 

8.3.2. Σύμφωνα με τον ορισμό του WHO 
 
Σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Υγείας (WHO) για την οστεοπόρωση, που βασίζεται στις τιμές 
της οστικής τους πυκνότητας, μπορούμε να χωρίσουμε τα 
άτομα σε τρεις κατηγορίες: τα φυσιολογικά, τα οστεοπενικά 
και τα άτομα με οστεοπόρωση. Μεταξύ αυτών των ομάδων 
έγινε Τ-τεστ, τα αποτελέσματα του οποίου φαίνονται στον 
ακόλουθο πίνακα. Ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι το 
ερώτημα που τίθεται για το εάν οι παράμετροι της ΑΜΣ 
μπορούν να διαχωρίσουν τα άτομα κατά ανάλογο τρόπο. 
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 ΦΥΣΙΟΛ 
vs 

ΟΣΤΕΟΠΕΝΙΑ 

ΦΥΣΙΟΛ 
vs 

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ 

ΟΣΤΕΟΠΕΝΙΑ 
vs 

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ 

ΦΥΣΙΟΛ.vs 
ΟΣΤΕΟΠΕΝΙΑ+ 
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ 

ΦΥΣΙΟΛ+ 
ΟΣΤΕΟΠΕΝΙΑvs 
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ 

AGE 0.0203 0.0002 0.0714 0.0020 0.006 

PHALANX-
SOS 0.2373 0.4642 0.5259 0.2109 0.9479 

RADIUS-
SOS 0.0561 0.0531 0.7340 0.0202 0.2758 

TIBIA-SOS 0.0641 0.1303 0.8327 0.0431 0.4180 

BMI 0.3622 0.0633 0.1762 0.1502 0.0757 

T1 0.8188 0.3953 0.1999 0.8470 0.2051 

T2 0.8446 0.0072 0.0014 0.3744 0.0007 

T2* 0.4612 0.2225 0.3665 0.2947 0.2233 

T ΄ 0.7719 0.4112 0.3248 0.5505 0.2451 

R2 0.7699 0.0072 0.0024 0.4779 0.0015 

R2* 0.5047 0.1386 0.3914 0.2789 0.2424 

R.C. 0.5687 0.7066 0.7944 0.5874 0.9507 

 
Πίνακας 8.10. Διάκριση μεταξύ των ομάδων, όπως ορίζονται από τον WHO. 

 
Παρατηρούμε ότι οι παράμετροι Τ2 και R2 της ΑΜΣ, 

μπορούν να διαχωρίσουν τις ομάδες μεταξύ τους. Βέβαια, 
πρέπει να θυμόμαστε ότι το να έχει κάποιο άτομο χαμηλή 
οστική πυκνότητα (σύμφωνα με την οποία ο WHO ορίζει την 
οστεοπόρωση) δεν σημαίνει απαραίτητα ότι νοσεί. 

 
Λόγω της χαμηλής επαναληψιμότητας της ΑΜΣ, δεν έχει 

καταστεί δυνατή η χρήση της σε κλινικό επίπεδο. Αυτό θα 
μπορούσε να παρακαμφθεί, και πολλοί από τους λόγους 
επιβάρυνσης της επαναληψιμότητας να αρθούν, εάν 
ταυτόχρονα με την ποσοτική μέτρηση γίνεται σε κάθε εξέταση 
και μια μέτρηση σε ένα υλικό αναφοράς. Το υλικό αυτό θα 
μπορούσε να είναι κάποιο βιολογικό υλικό, π.χ. ο 
παρασπονδυλικός μυς του κάθε ασθενούς (του οποίου οι 
μετρούμενες τιμές φαίνεται να διαφέρουν ελάχιστα από άτομο 
σε άτομο), ή κάποιο διαμαγνητικό υλικό (π.χ. ειδικά gel). H 
διαίρεση της μέτρησης του ατόμου με την τιμή της μέτρησης 
του υλικού αναφοράς θα βελτίωνε την επαναληψιμότητα της 
τεχνικής. 
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9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Οι πιθανές εφαρμογές της ΑΜΣ στην μελέτη του οστού, 

και συγκεκριμένα του σπογγώδους τμήματός του, έχουν δυο 
κατευθύνσεις: α) την ποσοτικοποίηση της οστικής κατάστασης 
μέσω των χρόνων μαγνητικής αποκατάστασης και β) την 
μελέτη της δομής του σπογγώδους οστού μέσω εικόνων 
υψηλής διακριτικής ικανότητας. 

Το πρώτο συμπέρασμα που προκύπτει από την παρούσα 
μελέτη είναι η στατιστικώς σημαντική διαφορά των ηλικιών 
μεταξύ των φυσιολογικών ατόμων και των παθολογικών (με 
οστεοπόρωση, οστεοπενία ή μη βίαιο κάταγμα). Το γεγονός 
αυτό επιβεβαιώνει την προοδευτική επιβάρυνση της 
κατάστασης του οστού με την ηλικία. Με ποσοτικούς όρους, 
αυτό φαίνεται στην μείωση της οστικής πυκνότητας με την 
ηλικία, σε όλα τα σημεία μέτρησης. Επίσης, οι μετρούμενες 
τιμές των Τ2, Τ2*, R΄,R2, R2* αποτυπώνουν με στατιστικώς 
σημαντικό τρόπο την επίδραση της ηλικίας. 

Οι τιμές Τ2 και R2 συσχετίζονται στατιστικώς σημαντικά 
με την οστική πυκνότητα σε όλα τα σημεία μέτρησης. Οι Τ2 
και R2 συσχετίζονται επίσης στατιστικώς σημαντικά με την 
μέτρηση QUS στο δάκτυλο. 

Οι παράμετροι Τ2* και R2* παρουσιάζουν στατιστικώς 
σημαντική συσχέτιση με τις μετρήσεις οστικής πυκνότητας στο 
ισχίο και τις μετρήσεις QUS στο δάκτυλο. 

Η παράμετρος Τ1 δεν συσχετίζεται έντονα με τις 
υπόλοιπες παραμέτρους. 

Όλες οι τιμές της ΑΜΣ, εκτός της Τ1, μπορούν να 
διαχωρίσουν τα κατάγματα από τον υπόλοιπο πληθυσμό 
σχεδόν εξίσου καλά με την μέτρηση της οστικής πυκνότητας 
στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης. 

Τέλος, οι Τ2 και R2 μπορούν να διακρίνουν μεταξύ των 
ομάδων, έτσι όπως ορίζονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας. 

Συμπερασματικά, η ΑΜΣ είναι μια υποσχόμενη τεχνική, 
καθώς δίνει αξιόλογα αποτελέσματα, δεν εμπεριέχει ακτινική 
επιβάρυνση του εξεταζομένου, είναι μη επεμβατική και δίνει 
πληροφορίες για την κατάσταση του οστού (πυκνότητα και 
δομή). Οι πιο γρήγορες ακολουθίες που έχουν αναπτυχθεί, 
μειώνοντας τον χρόνο εξέτασης, το γεγονός ότι είναι μη 
προβολική τεχνική και η δυνατότητα που έχει για ολόσωμη 
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μέτρηση, αποτελούν θετικά στοιχεία που ενισχύουν την 
πεποίθηση ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κλινική πράξη. 
Πριν από αυτό όμως, είναι απαραίτητο αρχικά να καθοριστούν 
τα όρια που θα ορίζουν ποσοτικά το σπονδυλικό κάταγμα και 
εν συνεχεία να εκτιμηθεί το ελάχιστο ποσοστό μείωσης της 
επιφάνειας που θα υποδεικνύει πρόοδο ενός τέτοιου 
κατάγματος μεταξύ δυο επιτυχών εξετάσεων ΑΜΣ. 
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