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Абстракт:
Компютърни измервания на лумбалните прешлени от двуенергийно рентгеново изследване (DXA),
включително анатомичните особености на ъглите на изкривяване, могат да се обработят автоматично и да
се изчисляват с помощта на DICOM софтуер.
Цели: Целта на това проучване е дигитално да се идентифицира и анализира лумбалната сколиоза
при пациенти, провели DXA изследване.
Методи: 74 жени са подложени на DXA анализ на лумбален гръбначен стълб. Средната възраст на
жените е 64 години (г.) ± 10 г. (обхват 43 г. - 89 г.). Ъгълът на Коб от DXA изображенията е измерен чрез
софтуер DICOM. Анализирахме разпространението на лумбалната сколиоза чрез ъгъл на Коб ≥5° според
класификацията на Чаклин.
Резултати: Разпространението на сколиозата възлиза на 39% (29/74 лица). Средната стойност на
костната минерална плътност (КМП) и T-скора са значително по-ниски при жените със сколиоза (средна
КМП: 0.802 g / cm2 и среден Т-скор: - 1.9 стандартни отклонения (SDs)) в сравнение с тези стойности при
жени без сколиоза (средна КМП: 0.909 g / cm2 и среден Т-скор: - 1.1 SDs), (p = 0.012 за КМП и p = 0.015
за T-скор).
Заключение: Ъгълът на Коб може да бъде измерен от DXA изображения със софтуер DICOM и
успешно служи за анализ на степента на лумбалната сколиоза. Разпространението на сколиоза сред
възрастните жени с е значително - 39%.
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Abstract:
Computer assessment of the lumbar vertebrae with dual-energy X-ray examination (DXA), including the
anatomical features of the angles of curvature, can be processed automatically and calculated using DICOM
software.
Objectives: The objective of this study is to digitally identify and analyze lumbar scoliosis in patients who
underwent a DXA scan.
Methods: 74 women underwent DXA scan of the lumbar spine. The mean age of the women was 64 years
(yrs.) ± 10 yrs. (range 43 yrs - 89 yrs). The Cobb angle from DXA images was measured using DICOM software.
We analyzed the prevalence of lumbar scoliosis defined as Cobb angle ≥5 ° according to Chaklin's classification.
Results: The prevalence of lumbar scoliosis was 39% (29/74 subjects). The mean bone mineral density
(BMD) and T-score were significantly lower in women with scoliosis (mean BMD: 0.802 g/cm2 and mean Tscore: -1.9 standard deviations (SDs)) compared to those in women without scoliosis (mean BMD: 0.909 g/cm2
and mean T-score: -1.1 SDs), (p = 0.012 for BMD and p = 0.015 for T-score).

1
Volume X, 2020, Number 3: TECHNICAL STUDIES

Science & Technologies

Conclusion: Cobb angle can be measured from DXA images with DICOM software and successfully serves
to analyze the degree of lumbar scoliosis. The prevalence of scoliosis among older women is significant - 39%.
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Увод:
Dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) или двойноенергийна рентгенова
абсорбциометрия е рентгенов метод за изследване на костна плътност, приет и утвърден в цял
свят като „златен стандарт”. Чрез това изследване се диагностицират заболявания на костите като
остеопороза или други метаболитни нарушения. Костната минерална плътност се измерва в g/cm2
и се изчислява T-score и Z-score за тази стойност. Тези скорове са съответно отклоненията от
средната плътност при 30 годишен индивид (Т-score) и средната плътност при връстници на
изследвания (Z-score) [1, 2, 15].
За получаване на качествено, точно и значимо изследване трябва да бъдат изпълнени
множество условия. Едно от тях, както и най-важно, е правилното позициониране на пациента
под рентгеновия лъч и правилната настройка на полето на интерес (ROI – region of interest) за
пресмятане на костна плътност. За изследването на костна плътност чрез DXA метода от
гръбначни прешлени полето на интерес са първите 4 поясни прешлена (L1-L4). Те трябва да са
позиционирани в това поле под строго определени правила, за да се получи изследване с
максимално качество и стойност. Костна минерална плътност бива определяна както за всеки
прешлен поотделно, така и общо за всички като краен резултат от изследването. При
неизпълнение на някои от условията за качествено изследване изследващият може да получи
компрометирани резултати. Пример за такъв случай е, когато гръбначният стълб има голямо
изкривяване, той не може да бъде поставен правилно в полето на интерес и изследването връща
неправилни стойности на костна минерална плътност, които могат да са оричина за затруднения
в поставянето на правилна диагноза. Най-често се получават големи разлики в костната
минерална плътност между отделните прешлени [4, 8, 9, 13, 16].
DXA изследването генерира доклад (report), който е в DICOM формат и включва данни за
пациента (възраст, пол, ръст, тегло, стойности на костна минерална плътност, T-score и Z-score)
и изображение на сканирания гръбначен стълб, както и разпложение на полето на интерес.
Целта на това проучване е дигитално да се идентифицира и анализира лумбалната сколиоза
при пациенти, провели DXA изследване.
Пациенти и методи:
Включени са 74 жени, провели DXA анализ на лумбален гръбначен стълб. Средната
възраст на жените е 64 години (г.) ± 10 г. (обхват 43 г. - 89 г.). Ъгълът на Коб от DXA изображения
е измерен чрез софтуер DICOM. Анализирахме разпространението на лумбалната сколиоза,
дефинирана като ъгъл на Коб ≥5° според класификацията на Чаклин. На фигура 1 е представен
класическият метод за изследване на ъгъла на Коб.
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Фиг. 1. Изследване на ъгъл на Коб
Измерваме ъгъла, който се образува между линията, спусната успоредно спрямо горната
хрущялна плочка на най-високо разположения прешлен, в нашия случай първи лумбален прешлен
(L1) и линията, която преминава успоредно на долната хрущялна плочка на най-ниско
разположения прешлен, в случая четвърти лумбален прешлен (L4).
Резултати:
Разпространението на лумбалната сколиозата възлиза на 39%. 29 от 74 изследвани жени са
установени с лумбална сколиоза, дефинирана като ъгъл на Коб >5 ◦. Останалите 45 жени (61%)
нямат лимбална сколиоза, т.е. са с ъгъл на Коб <5◦, фигура 2.
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Фиг. 2. Разпространение на лумбалната сколиоза
Средната стойност на костната минерална плътност (КМП) при жените със сколиоза (средна
КМП: 0.802 g/cm2) е значително по-ниска (p=0.012) в сравнение със средната КМПD при жени
без сколиоза (средна КМП: 0.909 g/cm2), фигура 3.
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Фиг. 3. BMD на пациенти със и без сколиоза
Средната стойност на T-скора при жените със сколиоза (среден Т-скор: - 1.9 стандартни
отклонения (SDs)) е значително по-ниска в сравнение с тази при жени без сколиоза (среден Тскор: - 1.1 SDs), (p = 0.015), фигура 4.
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Фиг. 4. Т-скор на пациенти със и без сколиоза

Обсъждане:
Сколиозата се дефинира като странично отклонение на гръбначния стълб във фронталната
равнина. В няколко публикувани проучвания е изследвана лумбалната сколиоза чрез измерване
на ъгъла на Коб от DXA изображения [6, 7, 9, 11, 14]. Дефиницията на сколиозата се различава
между проучванията по ъгъла на Коб. Някои от тях определят лумбалната сколиоза като ъгъл на
Коб> 5◦ [7], ъгъл на Коб> 7 ° [11], а други проучвания го определят като ъгъл на Коб ≥10 ° [14] и
ъгъл на Коб ≥11 ° [6].
Поради различията в дефиницията се установява и вариация в честотата на лумбалната
сколиоза в предходните проучвания. Общото разпространение на лумбалната сколиоза в
проучването на Kebaish и съавт. е 8,8% (263/2973 пациенти). В тяхното проучване по-възрастните
индивиди показват по-висока честота на сколиоза, която е 3.14% при лица на възраст между 40 и
50 г.и 50% при лица с възраст ≥90 г. В изследването на Jung и съавтори честотата на лумбалната
сколиоза възлиза на 9.4% при пациенти на възраст над 70г. Честотата на лумбалната сколиоза е
доста по-висока в поучването на Xu и съавт. и достига 27.5% при пациенти над 80 г.
Връзката между възрастта и сколиозата е потвърдена от редица проучвания. Urrutia et al. в
тяхното проучване показват корелацията между възрастта и лумбалната дегенеративна сколиоза
при жени след менопауза. Kebaish et al. в ретроспективно проучване анализират връзката между
сколиозата при възрастни и възрастта, расата и пола [6, 10, 14]. В нашето проучване установяваме
честота на лумбалната сколиоза, възлизаща на 39% при жени на средна възраст 64г. Тази честота
е по-висока в сравнение с публикуваните до момента проучвания и това може да се дължи на
разликата в дефиницията на лумбалната сколиоза според ъгъла на Коб. В нашето проучване е
дефинирана като ъгъл на Коб>5◦, a в повечето други проучвания се дефинира като ъгъл на
Коб>10◦.
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В настоящото проучване установяваме, че пациентите със сколиоза имат значително пониска КМП и значително по-нисък Т-скор в сравнение с пациентите без сколиоза. Предходните
публикации имат противоречиви резултати по отношение на връзката между остеопорозата и
лумбалната сколиоза. Съществуват също някои проучвания, които не могат да покажат връзка
между остеопорозата и сколиозата при възрастни. Все още остава неизяснено дали остеопорозата
предразполага към сколиоза [16] или сколиозата предразполага към остеопороза [14].
При дегенеративната лумбална сколиоза може да се повишат стойностите на КМП на
гръбначния стълб [5], а при идиопатичната юношеска сколиоза КМП се характеризира с по-ниски
стойности на КМП на гръбначния стълб. Причините за остеопороза или остеопения при пациенти
с идеопатична сколиоза остават все още неизвестни. Предполага се, че костите са с лошо качество,
както и че ниският прием на калций може да доприне до сколиоза. Ниската костна маса при
пациенти с идеопатична сколиоза може също да е резултат от абнормна костна минерализация и
абнормна коста обмяна по време на растежа през пубертета [12].
Връзката между сколиозата и остеопорозата е от значение, тъй като остеопорозата е рисков
фактор за бързо прогресиране на сколиотичните кривини. При налична вече сколиоза възниква
асиметричното натоварване на гръбначния стълб, което се отразява още повече на
остеопоротичните прешлени. Вследствие на това настъпва прогресия на деформацията и
пациентът може да има по-изразена симптоматика [3, 13].
Следователно изчисляването на ъгъла на Коб от DXA изображения със софтуер DICOM е
важно за оценка на разпространението и степента на лумбалната сколиоза. Поддържането на
нормална КМП при жени с лумбална сколиоза е важна стратегия за забавяне на прогресията на
сколиотичната кривина.
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