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REZUMAT
DXA de la nivelul treimii distale de radius este adiţional în practica uzuală, cu excepţia hiperparatirodis-

mului primar. Un studiu transversal, observaţional, desfăşurat între 2010 şi 2013, a avut drept criteriu de 
includere femei în menopauză. Criteriile de excludere au fost terapie cu medicaţie anti-osteoporotică, 
hiperparatirodismul primar. S-au determinat markerii de remodelare osoasă, DXA central la toate cele 4 
regiuni. S-a calculat riscul absolut de fractură conform FRAX pentru România. Vârsta a fost de 61,25 ani. 
Markerii au avut valorile: fosfataza alcalină 60,89 +/- 40,29 U/l, CrossLaps 0,48 +/- 0,25 ng/ml, osteocalcina 
18,45 +/- 7,27 ng/ml. Valorile densităţii minerale osoase variază cu sediul DXA. Valorile probabilităţii pe 10 
ani de fractură pentru fractura majoră sunt mai mari decât pentru fractura de şold (4,11 versus 0,98%). 
Categoriile OMS conform scorului T au fost: osteoporoză – 18,75%, osteopenie – 37,5% şi DXA normal – 
43,75%. DXA de antebraţ a identifi cat diagnosticul prin coincidenţa cu categoria DXA-OMS centrală la 
100% din cazurile cu osteoporoză; 66,66% din cazurile cu osteopenie şi 100% din cazurile cu DXA normal. 
Utilitatea antebraţului rămâne pentru situaţiile în care evaluarea DXA centrală la celelalte regiuni nu este 
practicabilă, în condiţii de valori normale ale parathormonului.
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ABSTRACT
The forearm DXA is additional in current practice, except for primary hyperparathyroidism cases. A 

transversal, observational study was performed between 2010 and 2013, including women in menopause. 
The excluding criteria were previous anti-osteoporosis drugs or diagnosis of primary hyperparathyroidism. 
The bone turnover markers were assessed, as well as central DXA of the 4 central sites. The absolute risk of 
fracture based on Romanian FRAX was calculated. The age at evaluation was 61.25 years. The bone markers 
were: alkaline phosphatase 60.89 +/- 40.29 U/l, CrossLaps 0.48 +/- 0.25 ng/ml, osteocalcin 18.45 +/- 7.27 ng/
ml. The bone mineral density varies with DXA site. The FRAX probability of major fractures for 10 years 
is higher than for hip (4.11 versus 0.98%). The WHO groups based on minimum T score were: osteoporosis 
– 18.75%, osteopenia – 37.5% and normal DXA – 43.75%. The forearm DXA identifi ed the diagnosis as 
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well as central DXA groups (the WHO groups) in 100% of cases with osteoporosis; 66.66% of cases with 
osteopenia, and 100% of cases with DXA normal. The forearm evaluation is useful in cases when central 
DXA is not availed, under normal values of the parathormon. 

Key words:  DXA, menopause, osteoporosis

INTRODUCERE
Osteoporoza și fracturile de fragilitate (osteo-

poroti ce) reprezintă o problemă cu impact nu 
numai medical, dar și socio-economic, având în 
vedere costurile legate de apariţia unei fracturi 
de traumati sm minim. 

Implementarea unor instrumente de eva-
luare a riscului de fractură și buna lor uti lizare 
este imperios necesară dacă luăm în consideraţie 
faptul că date furnizate de Internati onal Osteo-
porosis Foundati on din 2008 menţionau că 70% 
din pacienţii la risc pentru osteoporoză nu au 
fost niciodată diagnosti caţi și nici supuși unei 
pro ceduri de screening pentru această pato lo-
gie. (1) 

Segmentul populaţional afl at la risc maxim 
pentru osteoporoză este cel al femeilor în me-
nopauză, exceptând cazurile de osteoporoză se-
cundară, care respectă patt ern-uri demografi ce 
disti ncte pentru fi ecare boală. Riscul general pe 
fondul osteoporozei, conform cu ceea ce se ști e 
din literatură, este pentru o femeie caucaziană 
de 50 de ani riscul de 30-40% pentru restul vieţii 
de a suferi o fractură de fragilitate. (2) 

DXA (Absorţiometria Duală cu Raze X) este 
standardul de aur în aprecierea densităţii mine-
rale osoase (DMO), respecti v a diagnosti cului de 
osteoporoză, inclusiv în cele mai recente ghiduri. 
(3) Tehnica duală pentru aplicarea DXA a înlocuit 
tehnica uni-fotonică, uti lizată iniţial. (4) Diag-
nos ti cul furnizat de analiza DXA este de: DXA 
normal, osteopenie sau osteoporoză folosind 
scorul T, plecând de la determinarea densităţii 
minerale osoase, corespunzător cu regiunea 
cen trală care are scorul T minin (lombar, șold, 
col sau treimea distală de radius). (5,6) Uti lizarea 
DXA este legată de caracteristi ci care sunt aso-
ciate cu acest ti p de măsurătoare, cum sunt re-
pro ducti bilitatea sau standardizarea. (7) DXA re-
alizată la nivelul treimii distale de radius este 
mai puţin uti lizată în practi ca uzuală, din raţiuni 
de cost-efi cienţă, mai puţin în cazurile de hiper-
parati roidism primar, unde este de dorit să se 
re alizeze în fi ecare caz. 

Ne propunem să analizăm determinarea DXA 
la pacientele în menopauză la care s-a efectuat 
DXA central cu toate cele patru regiuni furnizate 

și să observăm dacă regiunile centrale coincid 
sau nu ca și diagnosti c OMS cu ceea ce indică 
DXA de antebraţ. De asemenea, ca scop secun-
dar, vom analiza relaţia cu valorile riscului ab-
solut de fractură conform algoritmului FRAX, 
versiunea pentru populaţia din România. (8,9)

MATERIAL ŞI METODĂ
Acesta este un studiu transversal (cross-

secţional), observaţional (non-intervenţional), 
realizat în Insti tutul Naţional de Endocrinologie 
„C.I. Parhon“, din București , între 2010 și 2013. 

Criteriile de includere au fost femei cu me-
nopauză confi rmată, indiferent că a fost chirur-
gicală sau fi ziologică, care au avut minimum o in-
ter nare în Insti tutul Naţional de Endocrinologie 
„C.I. Parhon“ din București  și au semnat consim-
ţământul informat privind parti ciparea la studiu 
sub rezerva anonimatului. Au fost incluse numai 
persoanele care au avut efectuat DXA central in 
Insti tutul Naţional de Endocrinologie „C.I. Parhon“ 
(inclusiv DXA la nivelul treimii distale de radius). 

Criteriile de excludere au fost persoane care 
s-au adresat spitalului pentru diagnosti cul de 
osteoporoză stabilit anterior internării, terapie 
în orice moment al vieţii cu medicaţie anti -os-
teo  poroti că precum anti resorbti vele sau medi-
caţia anabolizantă, persoane cu boli osoase con-
fi rmate precum hiperparati rodism primar, boală 
Paget, osteogenesis imperfecta. S-au determinat 
parametrii biochimici legaţi de metabolismul 
osos și markerii de remodelare osoasă: de for-
mare – fosfataza alcalină, osteocalcina serică 
(ROCHE) și de resorbţie – CrossLaps seric 
(ROCHE). De asemenea, s-a dozat parathormonul 
seric, intact, iar cazurile dovedite ca hiperpara-
ti rodism primar nu au fost incluse.

DXA a furnizat densitatea minerală osoasă 
conform fi ecărei regiuni, iar în subsidiar scorul T 
a permis integrarea în categoriile OMS: DXA 
nor mal, osteopenie sau osteoporoză conform 
re giunii cu scorul T minim. S-a calculat riscul ab-
solut de fractură de fragilitate pe 10 ani fără uti -
lizarea densităţii minerale osoase de la nivelul 
colului femural pentru fractura majoră și de 
șold, conform algoritmului FRAX, versiunea pen-
tru populaţia din ţara noastră.
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REZULTATE
Dintr-o bază de date de 505 paciente în me-

no pauză netratate anterior pentru osteoporoză, 
16 au îndeplinit criteriile de includere și de ex-
cludere în procent de 100%. Vârsta medie a fost 
de 61,25 +/-7,08 ani. Indicele de masă corporală 
mediu a fost de 34,71+/-7,28 ani. Vârsta medie 
la instalarea menopauzei a fost de 47,56+/- 4,41 
ani. (Tabelul 1)

TABELUL 1. Caracteristi cile demografi ce ale lotului 
studiat (n = 16)

Parametru Media
Deviaţia 
standard

Unitate de 
măsură

Vârsta 61,25 7,08 ani
Indicele de masă 
corporală

34,71 7,28 kg/m2

Vârsta la instalarea 
menopauzei

47,56 4,41 ani

Markerii de turnover osos au avut valorile 
medii: fosfataza alcalină: 60,89 +/- 40,29 U/l 
(normal între 38 şi 105 U/l), CrossLaps seric: 
0,48 +/- 0,25 ng/ml (normal între 0,226 şi 1,008 
ng/ml), osteocalcina: 18,45 +/- 7,27 ng/ml 
(normal între 15 şi 46 ng/ml). (Tabelul 2) 

Valorile densităţii minerale osoase variază cu 
sediul DXA central: lombar, col femural, şold to-
tal sau treime distală de radius, conform Ta be-
lului 2. Valorile probabilităţii pe 10 ani de frac-
tură pentru fractura majoră sunt mai mari decât 
pentru fractura de şold (4,11 versus 0,98%), 
conform cu datele din literatură. (Tabelul 2)

TABELUL 2. Parametrii de evaluare osoasă ai lotului 
studiat

Parametru Media
Deviaţia 
standard

Unitate de 
măsură

Fosfataza alcalină 60,89 40,29 U/l
Osteocalcina 18,45 7,27 ng/ml
CrossLaps 0,48 0,25 ng/ml
DMO lombar 0,96 0,35 g/cm2

DMO col femural 0,89 0,24 g/cm2

DMO șold total 1,06 0,18 g/cm2

DMO treimea distală 
radius

0,63 0,1 g/cm2

Risc absolut de fractură 
de șold pe 10 ani (FRAX)

0,98 0,92 %

Risc absolut de fractură 
majoră pe 10 ani (FRAX)

4,11 1,91 %

DXA de la nivelul treimii distale de radius nu 
a îmbunătăţit corelaţia dintre DMO central şi 
riscul absolut de fractură pe 10 ani conform 
FRAX, toate valorile probabilităţii conform FRAX 
fi ind de sub 10% pentru fractura majoră şi de 
sub 3% pentru fractura de şold (cu o excepţie). 

Categoriile OMS conform scorului T minim 
au fost: osteoporoză 18,75%, osteopenie 37,5% 
şi DXA normal 43,75%. DXA de antebraţ a iden-
ti fi cat diagnosti cul prin coincidenţa categoria 
DXA-OMS centrală la 100% din cazurile cu 
osteo poroză; 66,66% din cazurile cu osteopenie 
şi 100% din cazurile cu DXA normal. 12,5% din 
totalul cohortei nu au avut concordanţă între 
DXA de la nivelul treimii distale de radius şi cea 
conform scorului T central, în sensul că două ca-
zuri au avut DXA normal conform evaluării de 
antebraţ, iar determinarea DXA centrală a iden-
ti fi cat osteopenie.

DISCUŢII
Studiul nostru, deşi realizat pe o populaţie li-

mitată, este un studiu pilot privind im ple men-
tarea unor strategii de rafi nare a uti lizării regi-
unilor DXA şi de la analiza în raport cu nou 
in  tratul instrument de calculare a riscului frac-
tural pe 10 ani, mai precis modelul FRAX, care 
pentru România este disponibil de 2 ani, de 
unde şi numărului relati v redus de studii folosind 
exact această versiune, cu implicaţii practi ce 
pentru ţara noastră. 

Din punct de vedere al populaţiei studiate, 
precizăm că am avut o populaţie feminină în 
menopauză fără pretratament pentru osteo po-
roză, pentru a nu ecrana interpretarea densităţii 
minerale osoase. Conform analizei DXA central 
şi a riscului FRAX, se observă că riscul fractural 
este relati v mic, dat fi ind că pacientele nu au 
fost preselectate privind diagnosti cul de osteo-
poroză sau prevalenţa fracturilor de fragilitate, 
iar vârsta medie a fost de 61,25 ani. 

Remarcăm că cele mai mari discordanţe au 
fost identi fi cate în grupul cu ostopenie, o ca-
tegorie pe care o considerăm specială prin fap-
tul că, deşi la prima vedere, odată identi fi cat un 
pacient cu densitate minerală osoasă scăzută 
pentru vârstă nu mai suntem tentaţi să con ti -
nuăm investi gaţiile, o analiză mai profundă ne 
arată că profi lul de risc al pacientelor cu osteo-
penie are multe caracteristi ci comune cu ale 
celor cu osteoporoză de postmenopauză. (10)

Cu siguranţă, viitorul va aduce mai multe 
date şi despre uti litatea implementării mode lu-
lui FRAX în practi ca uzuală, cu praguri de inter-
venţie precizate pentru fi ecare areal geografi c. 
(11)

Uti litatea treimii distale a radiusului ca şi re-
giune centrală de evaluare rămâne pentru situa-
ţiile în care evaluarea DXA centrală la celelalte 
regiuni nu este practi cabilă, de exemplu obezi-
tate morbidă ce nu permite tehnic uti lizarea 



243

PRACTICA MEDICALÅ – VOL. VIII, NR. 4(32), AN 2013

patului pentru DXA sau combinaţia de coxartroză 
severă (ori proteze bilaterale de şold) cu tasări 
vertebrale severe (sau materiale de osteosinteză 
la nivel lombar ori deformare marcată a coloanei 
vertebrale), având în vedere gradul mare de 
con cordanţă cu restul regiunilor menţionate.

CONCLUZII
Conform observaţiilor noastre, uti lizarea de-

terminării DXA la nivelul treimii distale de radius 

la regiunile centrale nu aduce îmbunătăţiri în 
ceea ce priveşte integrarea în categoria DXA 
con form OMS sau asocierea cu riscul fractural 
pe 10 ani conform FRAX, pe o populaţie română 
de femei în menopauză la care s-a exclus hiper-
parati roidismul primar.
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