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PROBLEME DE CERCETARE 7

REZUMAT
Introducere. Evaluarea osoasă prin metode mai puţin costisitoare precum ultradensitometria calcaneană 
(quantitative ultrasound sau QUS) e necesar să fi e implementată mai ales la femeile în menopauză, având în 
vedere creşterea speranţei de viată, deci a timpului în menopauză şi a riscului consecutiv de fractură de fragilitate. 
Corelarea cu standardul DXA este, aşadar, importantă.
Material şi metodă. Am analizat un lot de femei în menopauză care nu au fost tratate anterior pentru osteoporoză 
sau fracturi osteoporotice. Nu s-au inclus nici pacientele cu cauze secundare de pierdere de masă osoasă. S-a 
efectuat anamneza, calcularea indicelui de masă corporală (IMC), DXA central (GE Lunar Prodigy) şi QUS (GE 
Achilles) la călcâiul stâng. 
Rezultate. Din 267 de paciente, 111 au avut DXA normal, cu o vârstă medie de 54 de ani, iar 156 de femei au avut 
ostepenie, cu vârsta de 58 de ani. Coefi cientul de corelaţie univariată între indicele stiffness (QUS) şi DXA lombar 
a fost semnifi cativ statistic pentru tot lotul, inclusiv aplicând corecţia pentru ani, ani în menopauză şi IMC şi 
excluzând pacientele cu fracturi de fragilitate autodeclarate (r între 0,29 şi 0,36, p < 0,005). Analiza de pe cele 2 
subgrupuri a demonstrat rezultate semnifi cative la cei cu DXA normal fără fracturi (p = 0,26, p = 0,008) sau cu 
osteopenie (r = 0,17, p = 0,04).
Concluzie. Bazat pe observaţiile noastre, încurajăm folosirea QUS la anumite loturi de femei afl ate în meno-
pauză.
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ABSTRACT
Introduction. The bone assessment with less expensive methods as quantitative ultrasound (QUS) is useful in 
menopausal women since life expectancy increased, meaning more years since menopause and a higher fragility 
fracture risk. Thus, the correlation with the golden standard DXA is important.
Material and method. We enrolled women in menopause who were not previously treated for osteoporosis, 
neither for osteoporotic fractures. We did not include the patients with secondary osteoporosis. Anamnesis, Body 
Mass Index (BMI), left heel QUS (GE Achilles), and central DXA (GE Lunar Prodigy) were performed. 
Results. Out of 267 patients, 111 had normal DXA, with a mean age of 54 years, and 156 women had ostepenia, 
with a mean age of 58 years. The univariate correlation coeffi cient stiffness index (QUS) and lumbar DXA was 
statistically signifi cant for the entire population, including applying the correction for age, BMI, and years in 
menopause, and excluding the patients with self-declared fragility fractures. (r between 0.29 and 0.36, p < 0.005). 
The analyses on each sub-group pointed signifi cant results in women with normal DXA without fractures (p = 0.26, 
p = 0.008), or osteopenia (r = 0.17, p = 0,04).
Conclusion. Based on our observations, we encourage the use of QUS in selected groups of women in meno-
pause.

Key words: heel ultradensitometry, DXA, menopause

DXA ŞI ULTRADENSITOMETRIA CALCANEANĂ: 
STUDIU TRANSVERSAL LA FEMEILE 

NON-OSTEOPOROTICE AFLATE ÎN MENOPAUZĂ
DXA and heel quantitative ultrasound: a transversal study in 

non-osteoporotic women in menopause

Dr. Mara Carşote1,2, Stud. Valentin Rădoi1, Dr. Andreea Geleriu2, Dr. Alexandra Mihai2, 
Dr. Gabriela Voicu2, Conf. Dr. Cătălina Poiană1,2, Prof. Dr. Mihail Coculescu1,2

1Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, Bucureşti
2Institutul Naţional de Endocrinologie „C.I. Parhon“, Bucureşti

Adresa de corespondenţă:
Dr. Mara Carşote, Institutul Naţional de Endocrinologie „C.I. Parhon“, Bd. Aviatorilor 33-36, Bucureşti
e-mail: carsote_m@hotmail.com



REVISTA MEDICALÅ ROMÂNÅ – VOLUMUL LX, NR. 2, An 2013130

INTRODUCERE 

Evaluarea statusului osos este extrem de utilă 
mai ales la femeile în menopauză, dat fi ind frecvenţa 
mare a osteoporozei şi implicit a facturilor de fragi-
litate, mai ales ca multe din acestea sunt subdiag-
nosticate. (1) De aceea, introducerea şi utilizarea 
unor metode clasice precum absortiometria duală 
cu raze X (DXA) estre extrem de utilă, ca şi reinter-
pretarea datelor furnizate de metode alternative 
precum ultra densitometria calcaneană (Quantitative 
Ultra sound sau QUS). Acesta este o metodă mai 
ieftină, dar şi mai accesibilă, datorită dispozitivelor 
mobile. Date din literatură sugerează ca QUS la 
nivelul călcâiului este un predictor util al fracturii 
de şold. (2,3) Totuşi „fenotipul fracturii osteoporo-
tice“ este mult mai complicat, iar corelaţiile între 
diverse me tode de evaluare skeletală sunt atât la 
nivel de DXA, QUS, cât şi de markeri de turnover 
osos etc. (4). 

Având în vedere aspectele economice ale anu-
mitor ţări, implementarea utilizării pe scară largă a 
unor metode ieftine precum QUS este important să 
fi e stipulată în ghiduri pentru o mai bună reprezentare 
a segementului populaţional care benefi ciază de 
me todă, dar şi de limitele ei. (5) În sensul ideii de 
metode alternative examinării DXA cu raport bun 
cost-efi cienţă în ultimii ani, s-a dezvoltat modelul 
algoritmic FRAX, care are o bună aplicabilitate şi 
care, deşi perfectibil, a fost introdus în ultimele 
ghiduri de osteoporoză. (6,7) Dacă pacientele diag-
nosticate la DXA cu osteoporoză de regulă vor fi  
tratate ca atare, unul din cele mai interesanate eşan-
tioane populaţionale în privinţa femeilor afl ate în 
post menopauză este reprezentat de cele care la exa-
minarea DXA au osteopenie. Profi lul lor de evaluare 
osoasă, ca şi managementul ulterior, adică dacă vor 
fi  sau nu tratate, este util să fi e privit şi din perspec-
tiva alternativă cum ar fi  QUS, FRAX. (8)

În lucrarea de faţă ne-am propus să analizăm 
corelaţiile care există între parametrii evaluării 
DXA la nivel lombar şi cei bazaţi pe QUS calcanean 
la un lot de femei în postmenopauză care nu au 
osteoporoză (deci DXA normal sau osteopenie).

MATERIAL ŞI METODE

Acesta este un studiu transversal realizat pe 
femei în postmenopauză care s-au prezentat la In-
stitutul Naţional de Endocrinologie„C.I. Parhon“, 
Bucureşti, România, în perioada ianuarie 2010 – 
februarie 2013 pentru diverse motive, dar nu pentru 
evaluarea osoasă. Criteriile de includere se referă la 
vârsta peste 40 de ani şi minimum un an de la 

instalarea menopauzei. Criteriile de excludere sunt 
reprezentate de diagnosticul anterior de osteoporoză 
sau terapie anterioară pentru osteoporoză, osteo-
penie, prevenţia fracturilor de fragilitate, pentru 
me tas taze osoase sau pentru hipercalcemie para-
neoplazică; diagnostic de sindrom Cushing sau de 
diabet zaharat tip 1; boli osoase precum boala 
Paget, osteogenesis imperfecta. Nu au fost incluse 
pa cientele cu amenoree secundară care nu înde-
plineau criteriile de menopauză. De asemenea, nu 
au fost înrolate femeile la care nu s-a putut aplica 
tehnica ultradensitomerică calcaneană din motive 
tehnice precum edeme gambiere severe bilaterale 
sau fracturi calcaneene sau la care nu s-a putut 
efectua DXA lombar din cauza materialelor de os-
teo sinteză precum cele după herniile de disc operate. 
Pacientele au semnat un consimţământ in format.

La paciente s-a efectuat anamneza, insistându-se 
pe elemente de diagnostic anterior al bolilor men-
ţionate sau eventuală terapie şi factorii de risc pentru 
fracturi de fragilitate. De asemenea, s-au consemnat 
fracturile de nivel traumatic mic, consi derate de 
fragilitate, sau declarate de paciente. Doar în cazuri 
selecţionate s-a efectuat radiografi e de co loană 
lombară profi l pentru detecţia tasărilor verte brale. 

S-a măsurat înălţimea, greutatea pentru calcu-
larea indicelui de masă corporală (IMC în kilogram/
metru pătrat sau kg/m2). S-a efectuat QUS la nivelul 
călcâiului stang, cu un dispozitiv cuplat cu gel de 
tip GE Lunar Achilles. DXA central s-a efectuat la 
minimum două situsuri centrale (minim lombar 
plus şold sau treime distală de radius), cu un dis-
pozitiv Ge Lunar Prodigy. Diagnosticul de osteo-
poroză sau osteopenie (sau densitate minerală 
osoasă scăzută pentru vârstă a fost stabilit pe baza 
criteriilor OMS). (9) Analiza statistică a fost efec-
tuată pe baza rezultatelor provenite în urma mă-
surătorilor DXA lombar (Densitatea Minerală 
Osoasă sau DMO, măsurată în g/cm2) şi QUS cal-
canean (Indicele Stiffness sau SI, măsurat în uni-
tăţi). Corelaţiile între DXA şi QUS au fost efectuate 
controlat pentru vârstă, IMC, ani în postmenopauză 
la tot lotul, pentru categoriile cu DXA normal, res-
pectiv cu osteopenie, incluzând pacientele cu frac-
turi de fragilitate autodeclarate (tot lotul) şi exclu-
zându-le din fi ecare subcategorie. S-a folosit pentru 
analiză statistică SPSS 21 (IBM C). S-au calculat 
medii, deviaţii standard, corelaţii univariate parţiale, 
exprimate ca valoarea „r“. Semnifi caţia statistică a 
fost exprimată în valoarea p mai mic decât 0,05.

REZULTATE

267 de subiecţi au fost introduşi în studiu. Bazat 
pe examinarea DXA la minimum două situsuri 
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centrale, respectiv pe valoarea scorului T cea mai 
mică indiferent de situs, femeile în postmenopauză 
analizate au fost împărţite în două categorii: cu 
DXA normal sau osteopenie. (9) 111 femei au avut 
DXA normal, reprezentând grupul 1, cu o vârstă 
medie de 54,045 ani. Valoarea medie a SI a fost 
88,414U. 6,3% din paciente au declarat fracturi de 
traumatism minim anterioare evaluării actuale 
(Tabelul 1). 156 de paciente au avut osteopenie. Ele 
reprezintă grupul 2, cu vârstă medie de 58,397 ani. 
SI mediu a fost 75,308U. 14,74% din aceste femei 
au avut fracturi de fragilitate. (Tabelul 2) Corelaţiile între DMO şi SI au fost semnifi cative 

statistic pentru tot lotul (< 0,005) cu un coefi cient 
care variază între 0,29 şi 0,35 la cele patru categorii: 
tot lotul, tot lotul controlat pentru vârstă, IMC şi ani 
în menopauză, tot lotul, dar cu excluderea celor cu 
fracturi autodeclarate şi controlat pentru cei 3 pa-
rametri luaţi în considerare în acest studiu. (Tabelul 
3, Grafi cul 1). La pacientele cu DXA nor mal, cele 
mai bune rezultate sunt pentru corelaţia dintre DXA 
şi QUS la excluderea din lot a pacien telor cu fracturi 
(n = 104). (Tabelul 3, Grafi cul 2). La grupul 2 (cu 

Valoare medie Deviaţie 

standard (SD)

SI stânga (Achilles) – U 88,414 19,055

DMO (DXA lombar) – g/cm2 1,18 0,177

vârsta –- ani 54,045 5,82

IMC – (kg/m2) 30,726 6,461

vârsta  la menopauză – ani 46,279 5,989

TABELUL 1. Caracteristicile populaţiei cu DXA normal 
(n = 111). SI = indice stiffness, DMO = Densitate 
Minerală Osoasă, IMC = Indice de Masă Corporală

TABELUL 2. Caracteristicile populaţiei cu osteopenie 
(n = 156). SI = indice stiffness, DMO = Densitate 
Minerală Osoasă, IMC = Indice de Masă Corporală

Valoare 

medie

Deviaţie standard 

(SD)

SI stânga (Achilles) – U 75,308 14,702

DMO (DXA lombar) – g/cm2 0,986 0,125

vârsta - ani 58,397 7,701

IMC – (kg/m2) 28,315 6,047

vârsta  la menopauză - ani 46,391 7,438

TABELUL 3. Corelaţiile DXA-QUS. SI = indice stiffness, DMO = Densitate Minerală 
Osoasă, IMC = Indice de Masă Corporală, n = număr de paciente

corelaţie SI stg. – DMO Lombar toţi DXA normal osteopenie

n r p n r p n r p

toţi 267 0,33 <0,0005 111 0,19 0,04 156 0,15 0,06

controlat* 267 0,29 <0,0005 111 0,15 0,11 156 0,17 0,04

toţi cei fără fracturi 224 0,35 <0,0005 104 0,26 0,008 133 0,12 0,17

toţi cei fără fracturi controlat* 224 0,29 <0,0005 104 0,21 0,03 133 0,13 0,15

*controlat pentru vârstă, IMC, ani în menopauză

GRAFICUL 1. Corelaţiile 
DXA-QUS pentru tot lotul 
studiat (r = 0,33, p < 0,005) 
(n = 267)
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osteo  penie) rezultate semnfi cative statistic au fost 
obţinute la corelarea pentru tot lotul (n = 156) con-
trolat pentru cei 3 parametri menţionaţi. (Tabelul 3)

DISCUŢII

Conform observaţiilor noastre, DXA şi QUS se 
corelează conform datelor din literatură, ceea ce 
înseamnă că atunci când o pacientă afl ată în meno-
pauză este analizată prin QUS, iar riscul indicat e 
mic (deci SI mare) nu e nevoie de DXA decât în 
cazuri selecţionate. (3,5,10) Totuşi, coefi cientul de 
corelelaţie arată o valoare medie, datele din lite-
ratură sugerând valori mai bune la analiza QUS-
DXA şold. (3,5,10) Pe de altă parte, aplicarea unor 
funcţii statistice de control pentru 3 parametri 
esenţiali: vârstă, indice de masă corporală şi ani în 
menopauză arată faptul că aceste corelaţii nu se 
înbunătăţesc decât în sublotul cu osteopenie 
(inclusiv cu fracturi). Excluderea pacientelor netra-
tate de osteoporoză, dar care au fracturi anterioare 
de fragilitate, a îmbunătăţit corelaţiile la tot lotul şi 

la pacientele cu DXA normal. (10) De altfel, acele 
paciente cu fracturi ar trebui oricum tratate de 
osteoporoză indiferent de rezultatul DXA sau QUS 
conform ghidurilor. (7) Analiza individuală pe 
grupe de DXA la femei non-osteoportice a arătat 
mult mai puţine rezultate semnifi cative statistic, 
poate din cauza numărului de paciente. 

CONCLUZIE

Utilizarea unor metode tradiţionale de evaluare 
osoasă precum ultradensitometria calcaneană este 
efi cientă mai ales la pacientele afl ate în postmeno-
pauză la care riscul mic de fractură, adică indicele 
stiffness mare, se asociază cu rezultate DXA de 
status non-osteoporotic. Corecţia coefi cientului de 
corelaţie DXA-QUS pentru vârstă, ani în meno-
pauză, indice de masă corporală ar putea îmbunătăţi 
aceste rezultate.

Mulţumiri 
Mulţumim pacientelor care au participat la studiu.

GRAFICUL 2. Corelaţiile 
DXA-QUS pentru grupul 1 
(cu DXA normal) după 
excluderea pacientelor cu 
fracturi (r = 0,26, p = 0,008) 
(n = 104)
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