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SÚBORNÝ REFERÁT

POKROKY V DENZITOMETRII DPX
VOJTAÁK J.

ADVANCES IN DPX DENSITOMETRY

The author provides information on modern densitometric
examinations and their development in the past three decades.
He analyses in brief the possibilities of densitometry on the
basis of the double x-ray absorptiometry on the basis of his
own experience and data gained from literature. The current
standard software equipment includes the measurement of the
lumbal PA projection, lumbal lateral, coxae PA and entire body PA. The apparatus detects the quantity of minerals in bones in form of BMC (bone mineral content) and BMD (bone
mineral densitiy) values, and compares the measured values of
density with the average values in the healthy population. It
automatically evaluates statistical values of the Z and T score.
The bone density can be measured with the acccuracy of 35
%, the error of reproducibility is 12 %. The apparatus represents an ideal equipment for the measurement of bone density under normal anatomic conditions of the skeleton and in
early stages of the disease which is manifestant by changes in
bone tissue. As soon as the condition includes deformations of
the skeleton and osteoproductive changes, especially osteochondrosis, spondylosis and the presence of osteophytes, the
result becomes inaccurate. The study drafts the trend in densitometry in frame of therapeutic, preventive and research acitivities in orthopaedics. (Fig. 4, Ref. 16.)
Key words: osteoposrosis, diagnostics, double x-ray absorptiometry, DEXA, DPX.
Bratisl Lek Listy 1997; 98: 118122

Osteoporóza svojimi komplikáciami vyvoláva v lekárskej aj
sociálnej sfére neustále zvýený záujem. S predlovaním ¾udského veku dochádza k zvýenému výskytu fraktúr, pri ktorých dochádza v dôsledku multimorbidity k ohrozeniu ivota. Druhou
komplikáciou osteoporózy sú mikrofraktúry, následkom ktorých
sa zmenuje výka tela, deformuje sa chrbtica a hlavne vznikajú
bolesti.
Komplexná diagnostika osteoporózy chrbtice sa zakladá na
základe anamnézy, objektívneho vyetrenia, laboratórnych, röntI. ortopedická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Ist Clinic for Orthopedy, Medical School, Comenius University, Bratislava
Address for correspondence: J. Vojtaák, MD, PhD, I. ortopedická klinika LFUK, Hlboká 7, 811 05 Bratislava, Slovakia.

Autor formou súborného referátu informuje o moderných
denzitometrických vyetreniach a ich vývoji v posledných
troch desaroèiach. Podrobne analyzuje monosti denzitometrie na základe dvojitej röntgenovej absorpciometrie na
základe literatúry a vlastných skúseností. V súèasnosti medzi tandardné softwarové vybavenie patrí meranie lumbálnej PA projekcie, lumbálnej boènej, koxy PA a celého tela
PA. Prístroj deteguje mnostvo minerálov v kosti vo forme
hodnoty BMC (bone mineral content) a BMD (bone mineral density) a porovnáva namerané hodnoty denzity s priemernými hodnotami zdravej populácie, tatisticky vyhodnocuje automaticky hodnoty skóre Z a T. Kostnú denzitu
mono mera s presnosou na 35 %, chyba reprodukovate¾nosti je 12 %. Prístroj je ideálny na meranie kostnej
denzity pri normálnych anatomických pomerov kostry a vo
vèasnom tádiu ochorenia, ktoré sa prejavuje zmenou denzity kostného tkaniva. Pri deformáciách skeletu a pri osteoproduktívnych zmenách, hlavne osteochondróze, spondylóze a pri prítomnosti osteofytov je u výsledok nepresný.
V práci je naèrtnutý trend denzitometrie v rámci ortopédie
v rámci lieèebnopreventivnej a výskumnej èinnosti. (Obr. 4,
lit. 16.)
K¾úèové slová: osteoporóza, diagnostika, dvojitá röntgenová
absorpciometria, DEXA, DPX.
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genových, rádionuklidových vyetrovacích moností  gamagrafia (8) kvantitatívna poèítaèová tomografia (so peciálnym programom na meranie kostnej denzity).
Laboratórne vyetrenia nie sú pre diagnózu osteoporózy signifikantné, udávajú vak stav kostného obratu  osteoformáciu
alebo osteoresorpciu (4, 5, 10).
Rozhodujúce pre posúdenie osteoporózy sú röntgenové vyetrovacie monosti, kde na základe absorpcie fotónového alebo röntgenového iarenia minerálmi mono posúdi nielen morfologické
zmeny kostného tkaniva, ale aj kvantitatívne posúdi mnostvo
minerálov v kostnom tkanive. Aj pod¾a naich skúseností môeme potvrdi, e pri hodnotení mineralizácie skeletu z rtg snímky
vo¾ným okom môeme urèi stav mineralizácie s najmenej 30 %
chybou. Jednoznaène potvrdzujeme osteoporózu pri meraní kortikodiafyzárnych indexov a na základe deformít tiel stavcov. Tento
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stav diagnostiky nebol uspokojivý, pretoe osteoporóza sa diagnostikovala v pokroèilom tádiu.
V súèasnosti je na naej klinike prínosom monos hodnotenia stavu mineralizácie denzitometrom Lunar DPX L. Ide o prístroj, ktorý urèuje stav mineralizácie na základe dvojitej röntgenovej absorpciometrie. Denzitometricky klasifikujeme osteoporózu nasledovne:
tádium osteoporózy
normálny nález
osteopénia
osteoporóza bez fraktúr
preklinická osteoporóza
osteoporóza s fraktúrami

Denzita kostného tkaniva- T skóre
do -1,
-1,0 a - 2,5
menej ako - 2,5
väèinou menej ako - 2,5 + fraktúra

Denzitometrická klasifikácia osteoporózy.

História denzitometrie
Meranie kostnej denzity na základe hodnotenia sèernenia rtg
filmu pri rozdielnej tvrdosti iarenia a porovnávanie s tandardnou
vzorkou patrí histórii.
V posledných 25 rokoch sa vyvinulo mnostvo neinvazívnych
rádiologických metód na urèenie kostnej hmoty a kvantitatívne
urèenie minerálov v kostnom tkanive. Vo veobecnosti sa sústredila pozornos na lumbálnu chrbticu, ktorá sa akceptuje v rámci
diagnostiky osteoporózy ako najvhodnejia. Je statickou èasou
skeletu, vyskytujú sa tu, hneï na druhom mieste za hrudnou èasou, prvé, hoci nepecifické symptómy pre osteoporózu a v neskorích tádiách sa vyskytujú aj deformity stavcov po mikrofraktúrach. Lumbálna chrbtica má pre meranie kostnej denzity výhodu oproti hrudnej chbrtici v tom, e nie je tienená hrudným koom. Nachádza sa tu dostatoèné mnostvo spongióznej kosti, ktorá
v porovnaní s kortikálnou kosou je charakteristická 8-krát väèím metabolizmom (6).
Scintigrafia skeletu ako meranie emisie Tc99m-znaèkované difosfonátmi patrí medzi monosti diagnostiky nukleárnej medicíny na urèovanie aktuálnej látkovej výmeny kostného tkaniva.
Umoòuje diferenciálnu diagnostiku medzi osteoporózou a metastázami (8).
Oproti kostnej scintigrafii je mineralometria bilanèné meranie,
ktoré meria výsledky obidvoch vzájomne prebiehajúcich pochodov
 kostného odbúravania a kostnej výstavby. Na meranie kostnej
hmoty sú k dispozícii rôzne metódy, ktoré sa prakticky vetky zakladajú na meraní absorpcie gamalúèov alebo röntgenových lúèov.
Predpokladom pre správne meranie je výber reprezentatívnej vzorky. Mera kostnú denzitu na päte mono tie ultrazukom (16).
Jednofotónová absorpciometria
Túto technika opísali u roku 1963 Camer a Sorens (cit. pod¾a
11). Pre meranie slúi stredná a distálna èas rádia, prípadne kalkanea. Tieto anatomické oblasti sú vhodné na meranie pre malú
hrúbku mäkkých truktúr. Pre variabilitu èasti kompakty a spongiózy na rôznych miestach je pri priebených meraniach potrebné
urèi presne miesto merania. Jednofotónová absorpciometria (SPA)
má ako zdroj nuklid s nízkym monoenergetickým gamaiarením,
napr. J 125 s energiou 27,5 kV. Variabilita kontúr tela a mäkké
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truktúry  svaly, tuk vyadujú malú matematické korektúry pre
ich absorpciu (2).
Dvojitá fotónová absorpciometria
Túto techniku vyvinula pracovná skupina Roosa roku 1970
a modifikovali ju pre meranie lumbálnej chrbtice Wilson a Madsen 1977. Roku 1980 prichádzajú so správou o monosti merania
krèka stehnovej kosti Dunn a spol. (cit. pod¾a 11). Tu sa najèastejie pouíva nuklid pre DPA-techniku 153 Gadolinium s energiou
44 a 100 kV (Lunar DP 3) (11). Iba roku 1987 bol k dispozícii
komerène dostupný prístroj na meranie kostnej denzity na základe
dvojitej absorpcie röntgenových lúèov (11).
Dvojitá röntgenová absorpciometria
Výsledkom snáh vylepenia nedostatkov DPA-techniky je
DEXA. Prvým denzitometrom vyuívajúcim princíp dvojitej absorpcie röntgenového iarenia bol Hologic QDR 1000. Na rozdiel
od tandardného DPA-“scannera“ namiesto 153 Gd ako izotopového zdroja vyuíva dvojaké röntgenové napätie, namiesto detektora na poèítanie fotónov je ich integrálne meranie.
Lunar DPX pouíva röntgenové iarenie, ktoré je silno filtrované a meria sa detektorom schopným rozliova rozdielnu energiu iarenia. Je to merací prístroj na urèovanie obsahu kostných
minerálov, ktorý namiesto Gadolínia 153 ako zdroj pouíva röntgenovú rúru. Pomocou Ceriumfiltra (350 mg/cm2 ) sa poèas vyetrovania vytvára dvojvrcholové vyarovacie spektrum, prièom je
nízky „peak“ 38 keV a vyí 70 keV. Pretoe filtrovaním nevzniká
rozptyl, môe sa vyarovanie 100 % vyui.
Dvojitá röntgenová absorpciometria umoòuje kvantifikovanie obsahu kostných minerálov v èasti tela, ktoré predtým takto
nebolo moné. Pouitie energie dvoch fotónov minimalizuje chybu, ktorá vzniká pri nepravidelných telesných kontúrach a vzniká
pri nehomogenite mäkkých èastí. Energia dvoch fotónov umoòuje rozlíenie dvoch substancii v danom systéme.
Asi 60 % hydratovanej kosti pozostáva z kostného minerálu,
z toho 38 % pripadá na vápnik. Nemineralizovaná èas kostného
tkaniva je tuk, kolagén a voda (6).
DPX registruje BMC  bone mineral content v gramoch
a BMD  bone mineral denzity v g/cm2.
Pri takto definovaných prevádzkových podmienkach je zaaenie iarením menej ako 20 µSv/vyetrenie. Zaaenie iarením
v okolí meracieho prístroja vo vzdialenosti 1 m je menej ako 2,5
µSv/h (11).
Aj denzitometer Norland XR 2600 pouíva röntgenovú rúru,
má vak dva detektory na meranie dvoch rozdielnych energií iarenia. Vetky tieto tri „scannery“ predstavujú nový typ merania
kostnej denzity a oznaèujú sa rôznymi skratkami: DEXA  dualenergy X-ray absorptiometry, QDR  Quantitative Digitale Radiographie, DRA  Dopplerenergieradiographische Absorptiometrie. V poslednom èase sa ustálilo pomenovanie DXA alebo
DPX .
Nae monosti vyetrenia kostnej denzity sú dané súèasným
softwarovým vybavením poèítaèa (7).
Opis prístroja
Denzitometria DPX prístrojom Lunar DPX-L pozostáva
z dvoch základných jednotiek. Vlastný denzitometer a poèítaè
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s prísluenstvom. Denzitometer pozostáva zo stola, na ktorý si
pacient ¾ahne a je napolohovaný pod¾a zvolenia si èasti tela, ktorá
má by meraná. V tomto stole je rtg rúra.
K stolu je pripevnené pohyblivé rameno, ktoré sa pri meraní
pohybuje nad vyetrovanou èasou tela, kde je detektor zachycujúci mnostvo fotónov, ktorými bola presvietená prísluná èas
skeletu. Výsledky sa spracúvajú poèítaèom. Hodnoty, ktoré sa dosiahnu, závisia od somatotypu a morfologickej individuality pacienta, aj od správnosti napolohovania pacienta. Z tohto dôvodu
je pre presné meranie potrebná aj manuálna analýza s nevyhnutnými korektúrami. Softwar umoòuje presne ohranièi merané
truktúry a mera denzitu len urèitého výseku kostného tkaniva.
Namerané hodnoty kostnej denzity sa porovnávajú vo vzahu k veku, pohlaviu, rase. Pre slovenskú populáciu referenèné hodnoty
ete nie sú spracované (aj keï okrem náho pracoviska na tom
intenzívne pracuje VÚRCH) (9), preto porovnávame výsledky naich meraní oproti nemeckej populácii (nám dostupný softwar
umoòuje porovnáva aj stav mineralizácie s normami pre taliansku, panielsku, japonskú a kórejskú populáciu). Spracované výsledky sa objavia na monitore computeru buï vo forme názorného
farebného grafu, alebo èíselne vo forme bone mineral denzity, alebo
bone mineral content, alebo jednoducho percentuálne voèi príslunej vekovej skupine (Z-skóre) a voèi maximálnej monej denzity
(T-skóre).
Dodaný softwar umoòuje mera denzitu krèka stehnovej kosti (krèek, Wardov trojuholník, trochanter), lumbálnu boènú chrbticu  stavec L2, L3, L4, lumbálnu anterioposteriórnu projekciu
 stavec L1, L2, L3, L4 a celé telo. Pri meraní denzity celého
tela mono analyzova denzitu horných konèatín, trupu, celej chrbtice, panvy, dolných konèatín a hlavy aj pravej a ¾avej èasti tela.
Pri tomto meraní môeme urèi mnostvo vápnika v organizme,
mnostvo minerálov, absolútne a relatívne mnostvo tuku a tkaniva ako celku v tele alebo vo vyie uvedených èastiach tela. Èas
merania kostnej denzity je pre lumbálnu boènú projekciu priemerne 4 minúty 24 sekúnd, pre AP projekciu 8 minút 4 sekundy, pre
koxu 6 minút a 59 sekúnd, pre cele telo 16 minút a 30 sekúnd
(maximálne 25 minút).
Koná dávka iarenia pri meraní denzity lumbálnej chrbtice
a femore v “scanovanom“ poli v priemere má menej ako 1,5 mrem,
maximálne do 3,5 mrem. Priemerná dávka iarenia pri vyetrovaní celého skeletu je 0,5 mrem. Technika merania denzity skeletu
celého tela umoòuje vyuitie menieho iarenia.
Expozícia obsluhujucého personálu vo vzdialenosti 1 m od
meraného pacienta má menej ako 0,1 mR/h. Roèná expozícia personálu je 170 mR/h (1,7 mGy). Maximálna prípustná dávka iarenia pre obyvate¾stvo (nie pre profesionálnych pracovníkov) je do
500 mrem/rok (5 mSv). Na porovnanie dávky iarenia denzitometrom Lunar je uvedená dávka iarenia pri tandardnom rtg snímkovaní hrudníka  30 mR (0,3 mGy) aj kvôli porovnaniu rizika
práce. Výrobca tvrdí, e je nepravdepodobné, e pri práci s Lunarom mono dosta viac ako 25 % maximálnej prípustnej dávky
iarenia. Na niektorých pracoviskách sa odporúèa pri práci s denzitometrom nosi osobný dozimeter. K tomuto DPX prístroju nie
je nevyhnutné odtienenie stien, podlahy a stropu kvôli iareniu.
Vetky hodnoty týkajúce sa radiácie prístroja Lunar DPX-L sú
z príruèky, ktorá patrí k denzitometru (7).
Dávka iarenia je priemerne 13 mrem a cena vyetrenia
pod¾a Genanta (1) je 75 US dolárov. Nevýhodou DXA je, e nedá-

va obraz o truktúre kostného tkaniva. Rtg snímku je potrebné robi
v rámci diferenciálnej diagnózy.
Chyba pri reprodukovate¾nosti merania toho istého pacienta
opakovane je 12 %, presnos urèenia mnostva minerálov v kostnom tkanive je 35 % (1).
The National Osteoporosis Foundation of the United States
odporúèa denzitometriu takto  Klinické indikácie na meranie
kostnej denzity (cit. pod¾a 3):
A) estrogénovo-deficitné eny kvôli diagnóze signif ikantného zníenia kostnej hmoty kvôli u¾ahèeniu indikácie substituènej
hormonálnej lieèby,
B) pacienti s vertebrálnymi abnormalitami, röntgenologickou
osteopéniou, potvrdenie diagnózy spinálnej osteoporózy a u¾ahèenie vyhodnocovania a lieèby osteoporózy,
C) u pacientov s dlhodobou substituènou lieèbou glukokortikoidmi na diagnózu zníenia kostnej hmoty a na urèenie podpornej lieèby kostného tkaniva,
D) u pacientov s asymptomatickým primárnym hyperparatyreoidizmom na urèenie nízkej kostnej hmoty kvôli urèeniu rizika
kostných fraktúr a urèenia kandidátov na chirurgickú intervenciu
pre komplikácie osteoporózy.
Nae indikácie merania kostnej denzity:
1. urèenia rizika fraktúry pri asymptomatickych známkach
osteoporózy eny v merimenopauzálnom období (12),
2. diagnostika a urèenie kostnej straty u pacientov s príznakmi osteoporózy (14),
3. monitorovanie úèinnosti lieèby,
4. urèenie kvality kostného tkaniva pred plánovaným operaèným výkonom (13),
5. sledovanie kvality kostného tkaniva po operácii bez implantátov,
6. sledovanie kvality kostného tkaniva u implantátov kosti a kåbov (15),
7. diagnostika systémových kostných ochorení a monitorovanie lieèby (osteogenesis imperfecta, osteopetróza, morbus Paget),
8. diagnostikovanie osteopatii v rtg latentnom tádiu (bionekróza hlavy femoru, koxitída),
9. výskum (vetky systémové ochorenia skeletu, ochorenia
koxy a lumbálnej chrbtice, Sudeckov syndróm, metabolické kostné ochorenia, proces hojenia kostného tkaniva, reakcie kosti na
implantát, obrny, amputácie, tumory).
Nedostatky denzitometrie:
1. Chýba softvare pre vekovú skupinu do 20 rokov. V tejto
vekovej skupine mono odmera kostnú denzitu a získa presne
hodnotu BMD BMC, ale nemáme monos porovna ju so zdravou populáciou. Toto meranie je vhodné na monitorovanie lieèby
chronologicky, keï porovnávame chronologicky denzitu. U mládee pred 20. rokom výsledok denzitometrie hodnotíme tak, e
ich zaraïujeme do vekovej skupiny 20-roèných.
2. Meranie lumbálnej PA projekcie povaujeme za najpresnejie meranie (ako aj koxu). Na základe tohto merania robíme patogenetické závery aj pre hrudné stavce. Môeme mera 4 lumbálna
stavce. Softvare pre ïalie stavce nie je vypracovaný. Denzitu chrbtice ako celku môeme mera v rámci merania celého tela. Ak sú
prítomné na chrbtici osteochondrotické zmeny alebo osteofyty,
výsledok denzitometrie je skreslený. Program je zhotovený tak, e
sa analyzujú aj tieto sklerotické èasti, ktoré sú vysoko denzné a ak

VOJTAÁK J.: DENZITOMETRIA DPX

121

Obr. 2. Záznam denzitometrie krèka stehnovej kosti. 43-roèný pacient
s nekrózou hlavy stehnovej kosti v röntgenologicky latentnom tádiu.
Obr. 1. Záznam denzitometrie celého tela. 43-roèná pacientka o osteogenesis imperfecta pred plánovanou operáciou: implantácia totálnej
endoprotézy pravej koxy pre pseudoartrózu a druhou operáciou 
korekèná osteotómia pre 50° valgozitu predkolenia.

Obr. 4. Denzitometria lumbálnej chrbtice v posterioanteriórnej projekcii. 21-roèná pacientka s klinickými a rtg známkami po morbus
Scheuermann.

Obr. 3. Denzitometrický záznam lumbálnej boènej projekcie u 57-roènej pacientky.

program vyráta priemernú hodnotu, tak dostaneme aj osteoporotický stavec ako normálny, alebo so zvýenou denzitou.
3. Meranie lumbálnej boènej projekcie robíme len ojedinele,
pretoe sa nároène analyzuje chronologicky priebeh.
4. Meranie kostnej denzity koxy: softwar vyaduje normálne
anatomické pomery. Ak sú anatomické zmeny koxy ako pri LCC,
morbus Perthes, epifyzeolysis capitis femoris a podobne, nemono
kostnú denzitu presne odmera. Pri koxartróze III. a IV. stupòa je pri
röntgenologickej skleróze vdy výrazne zvýená kostná denzita.
5. Súèasný softwar nám neumoòuje mera lokalizovanú osteoporózu na konèatinách typu morbus Sudeck. Pri regionálnej analýze pri vyetrení v rámci celého tela môeme síce porovna denzitu kontralaterálne, to vak nepovaujeme za dostaèujúce.

Záver
Dvojitá röntgenová absorpciometria predstavuje ve¾ký prínos
diagnostiky a monitorovanie lieèby osteoporózy a porúch kostného tkaniva, ktoré sa prejavujú zmenou denzity. Je to v súèasnosti
jediná presná neinvazívna metóda na urèenie stavu kostného tkaniva. Umoòuje nám na základe zmien denzity upresnova aj etiopatogenézu ïalích ortopedických ochorení.
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