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• Ο δείκτης  οστικής  δοκίδωσης (TBS) προκύπτει από τη δισδιάστατη απεικόνιση 
της οσφυικής μοίρας με τη  διπλής ενέργειας απορροφησιομετρία των ακτίνων Χ 
(DΕXA) .

• Ο  TBS σχετίζεται με την μικροαρχιτεκτονική του οστού , παρέχοντας πρόσθετες 
πληροφορίες  για τον σκελετό, που δεν παρέχονται από τη μέτρηση της  οστικής 
πυκνότητας (BMD) . 

• Μια αυξημένη τιμή TBS συσχετίζεται με  καλύτερη σκελετική μικροδομή. 

• Χαμηλή τιμή TBS συσχετίζεται με ασθενέστερη σκελετική μικροδομή. 

• Σκοπός :Οι ασθενείς με τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια (ΤΣΝΑ) εμφανίζουν 
σε υψηλό ποσοστό οστεοπόρωση και αυξημένο κίνδυνο κατάγματος. Στους 
ασθενείς αυτούς υπάρχει σημαντική διαταραχή της μικροαρχιτεκτονικής του 
σπογγώδους και του φλοιώδους οστού που διαγιγνώσκεται με βιοψία οστού. 
Στην καθημερινή κλινκή πρακτική, ωστόσο, η βιοψία οστού δεν αποτελεί πρώτη 
επιλογή, ενώ o δείκτης TBS κατά τη διενέργεια της DΕXA συμβάλλει στην 
καλύτερη πρόβλεψη του κινδύνου καταγμάτων σε άτομα με προβλήματα 
μεταβολισμού των οστών ,επειδή αποτελεί αδρό δείκτη εκτίμησης της 
αρχιτεκτονικής του σπογγώδους οστού.
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• Υλικό- Μέθοδοι

• Για το σκοπό της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν 45 ασθενείς με ΤΣΝΑ σε 
αιμοδιάλυση μέσης ηλικίας 60 ± 12 ετη (17 γυναίκες και 28 άνδρες) και 45 υγιείς 
μάρτυρες αντιστοίχου ηλικίας και φύλου. 

• Σε όλους του ασθενείς διενεργήθηκε μέτρηση της οστικής πυκνότητας ((Lunar 
Prodigy, General Electric)στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης, αρ, ισχίο 
και στην άπω κερκίδα του αριστερού άνω άκρου. Η εκτίμηση του δείκτη TBS
βασίσθηκε στο πρόγραμμα iNsight® (Version 1.8, Med-Imaps, Pessac, France). 

• Αποτελέσματα

• Οι ασθενείς με ΤΣΝΑ εμφανίζουν σημαντικά χαμηλότερη οστική πυκνότητα σε 
όλες τις σκελετικές θέσεις συγκριτικά με τους υγιείς ενήλικες 

• (BMD ΟΜ 0,979 ± 0,223 gr/cm2vs. 1,939 ± 0,1846 gr/cm2, p<0.001;BMD Aρ. ισχίου 
0,751 ± 0,153 gr/cm2 ± vs. 1,024 ± 0,143 gr/cm2, p<0.001; BMD αρ. κερκίδας0.359 
± 0.11 gr/cm2vs. 0.6 ± 0.2 gr/cm2 ,p<0.001, αντίστοιχα)

• Ο δείκτης σπογγώδους οστού ήταν επίσης σημαντικά μειωμένος στους ασθενείς 
συγκριτικά με τους υγείς μάρτυρες 1.12 ± 0.16 vs. 1.31 ± 0.13, p<0.001
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• Συμπεράσματα

• Οι ασθενείς με ΤΣΝΑ εμφανίζουν σε σημαντικό βαθμό οστεοπόρωση, ενώ 
συνυπάρχει σημαντική διαταραχή της μικροαρχιτεκτονικής του σπογγώδους 
οστού , που μπορεί να εκτιμηθεί επαρκώς με το δείκτη TBS . 

• Με βάση αυτά τα δεδομένα, ο δείκτης TBS της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής 
στήλης υπόσχεται ως μια αναδυόμενη τεχνολογία ,που θα μπορούσε κάλλιστα να 
γίνει ένα πολύτιμο κλινικό εργαλείο για τη διάγνωση της οστεοπόρωσης και  την 
αξιολόγηση του κινδύνου κατάγματος.

• Η TBS είναι συμπληρωματική μιας DEXA ανάλυσης και παρέχει πληροφορίες 
ανεξάρτητες των τιμών της BMD. Προσφέρει πληροφορίες για τον κίνδυνο 
κατάγματος και καταγράφει το αποτέλεσμα της θεραπείας του ασθενούς μέσα 
στο χρόνο.

• ■Ο δείκτης  TBS δεν επηρεάζεται από οστεόφυτα στη σπονδυλική στήλη των 
ασθενών . 
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Μια αυξημένη τιμή TBS συσχετίζεται 
με  καλύτερη σκελετική μικροδομή. 

Χαμηλή τιμή TBS συσχετίζεται με 
ασθενέστερη σκελετική μικροδομή
και αυξημένο κίνδυνο κατάγματος. 

Οι ασθενείς με ΤΣΝΑ εμφανίζουν σε 
σημαντικό βαθμό οστεοπόρωση, 
ενώ συνυπάρχει σημαντική 
διαταραχή της μικροαρχιτεκτονικής
του σπογγώδους οστού , που μπορεί 
να εκτιμηθεί επαρκώς με το δείκτη 
TBS . 

• ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΙΜΗ ΔΕΙΚΤΗ TBS



Χαμηλή τιμή TBS συσχετίζεται με ασθενέστερη σκελετική 
μικροδομή και αυξημένο κίνδυνο κατάγματος. 

• ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΤΙΜΗ ΔΕΙΚΤΗ TBS



• ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΤΙΜΗ ΔΕΙΚΤΗ TBS



Σε όλους του ασθενείς 
διενεργήθηκε μέτρηση της 
οστικής πυκνότητας ((Lunar 
Prodigy, General Electric)στην 
οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής 
στήλης, στο αριστερό ισχίο και 
στην άπω κερκίδα του αριστερού 
άνω άκρου. 



Σε όλους του ασθενείς διενεργήθηκε μέτρηση της οστικής πυκνότητας  στην 
ΟΜΣΣ, στο αριστερό ισχίο και στην άπω κερκίδα του αριστερού άνω άκρου. 


