Συµπερασµατικά,
η µέθοδος D.X.A. είναι:
✓ η πλέον αντικειµενική και ακριβής µέθοδος που
τείνει να αντικαταστήσει τις παλαιότερες, συµβατικές µεθόδους.

✓ η µόνη που επιτρέπει την απεικόνιση υψηλής
ποιότητας όλου του σώµατος.

ΜΑΡΙΑ ΑΝΤ. ΔΙΚΑΙΑΚΟΥ

✓ ανιχνεύει εγκαίρως τις µεταβολές της κατανο-

ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

µής του λίπους και της µυικής µάζας στο
σώµα.

ΜΑΡΙΑ ΑΝΤ. ∆ΙΚΑΙΑΚΟΥ
ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ

✓ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΜΕ γ-CAMERA ΔΙΠΛΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

ΜΕΘΟ∆ΟΣ DXA

✓ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ γ-COUNTER MΕΓΙΣΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

• ΡΑΔΙΟΑΝΟΣΟΑΝΑΛΥΣΕΙΣ (R.I.A.)
• ΑΝΟΣΟΡΑΔΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ (I.R.M.A.)
(ΟΡΜΟΝΕΣ - ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ - ΚΥΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΟΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΕΡΓΙΩΝ)

✓ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕ D.X.A.
✓ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ D.X.A.

• ΜΕΤΡΗΣΗ ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΙΣΤΟΥ (ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ, κ.τ.λ.)
• ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΥΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ (ΑΘΛΗΤΕΣ, κ.τ.λ.)
✓ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΕΩΣ

ΝΕΔΟΝΤΟΣ 84, Τ.Κ. 241 00 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΤΗΛ./FAX: 27210 90083
e-mail: mariadikaiakou@gmail.com
website: www.pirinaslab.gr

To βάρος ή καλύτερα η µάζα σώµατος είναι
ουσιαστικά το άθροισµα τριών κύριων ιστών του
σώµατος: του οστίτη (σκελετού), του λιπώδους και του
µυικού ιστού. Το άθροισµα αυτό µπορεί να εκφραστεί
τόσο σε απόλυτους αριθµούς, όσο και σε εκατοστιαία
αναλογία (% ποσοστό).
Μέχρι πρότινος, η µέτρηση µάζας σώµατος (κυρίως
η λιποµέτρηση) γινόταν µε συµβατικές µεθόδους, που
είχαν όµως αµφισβητούµενα αποτελέσµατα, άρα και
χαµηλή αξιοπιστία. Ωστόσο, η έγκυρη και λεπτοµερής ανάλυση της σύστασης µάζας σώµατος θεωρείται
απαραίτητη (π.χ. για τον ιατρό, τον προπονητή, το
διατροφολόγο) για τη σωστή αξιολόγηση και συνολική διαχείριση του ασθενούς, του αθλητή, του υπέρβαρου κ.λ.π.
Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας τη λειτουργία του νέου,
υπερσύγχρονου πυρηνικού εργαστηρίου µας µε την
επωνυµία «ΠΥΡΗΝΑΣ », δηµιουργήσαµε ένα επιπλέον τµηµα (ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ
ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ) εφοδιάζοντάς το µε το πρώτο
στο νοµό Μεσσηνίας µηχάνηµα Lunar Prodigy Primo
του οίκου General Electric Healthcare Αµερικής.
Πρόκειται για το πλέον εξελιγµένο, εγκεκριµένο
από τον FDA Αµερικής, ιατρικό µηχάνηµα ολοσωµατικής και περιοχικής ανάλυσης της σύστασης µάζας
σώµατος µε τη µέθοδο D.X.A. (Dual energy X-ray
Absorptiometry), δηλαδή τη µέθοδο απορρόφησης
φωτονίων διπλής ενέργειας. Η ακρίβεια της µεθόδου
αυτής ξεπερνά το 99%

Πλεονεκτήµατα
✓ Μέτρηση του λιπώδους ιστού (λιποµέτρηση) τόσο ολοσωµατικά, όσο και κατά περιοχές (χέρια, κορµός, πόδια).
Είναι δυνατή, επίσης, η σύγκριση διαδοχικών µετρήσεων
(µετά από δίαιτα, άσκηση κ.λ.π).
Κατά τη λιποµέτρηση, επίσης, υπολογίζονται:
• Ο δείκτης µέσης / γοφού (waist / hip ratio) που αντιπροσωπεύει την κατανοµή λίπους στη µέση σε
σχέση µε αυτή στο γοφό. Θεωρείται δείκτης καρδιαγγειακού κινδύνου.
• Ο δείκτης µάζας σώµατος (BMI), ο οποίος απεικονίζεται και γραφικώς.
• Ο δείκτης κατανοµής λίπους /µυών (RSMI) στα άνω
και κάτω άκρα.
• Ο ρυθµός µεταβολισµού ηρεµίας, που αντιπροσωπεύει τις ελάχιστες ηµερήσιες θερµιδικές ανάγκες.
✓ Μέτρηση της µυικής µάζας τόσο ολοσωµατικά, όσο και
κατά περιοχές (χέρια, κορµός, πόδια). Είναι, επίσης, δυνατή η σύγκριση διαδοχικών µετρήσεων (µετά από δίαιτα,
άσκηση κλπ).
• Κατά τη µέτρηση της µυικής µάζας, είναι δυνατή η
σύγκριση των µυικών οµάδων µεταξύ δεξιάς και
αριστερής πλευράς σώµατος.
✓ Μέτρηση της οστικής µάζας (ΒΜC), δηλαδή το
βάρος του σκελετού συνολικά και κατά περιοχές (χέρια, κορµός, πόδια).
Όλες οι παραπάνω µετρήσεις απεικονίζονται µε γραφήµατα, πίνακες, υψηλής ανάλυσης εικόνες, ώστε να είναι
εύκολα κατανοητή από τον ίδιο τον
εξεταζόµενο η σύσταση του σώµατός του, όσο και οι µεταβολές
αυτής.
✓ Αµελητέα ακτινική επιβάρυνση,
που επιτρέπει την µεγάλη επαναληψιµότητα για σύγκριση
διαδοχικών µετρήσεων.
✓ Μικρής διάρκειας εξέταση που
δεν απαιτεί καµµία προετοιµασία.

Η ανάλυση της σύστασης
µάζας σώµατος µε τη µέθοδο DXA
απευθύνεται:
✦ Στα άτοµα που ασχολούνται ερασιτεχνικά ή επαγ-

γελµατικά µε τον αθλητισµό, µε σκοπό τον σχεδιασµό εξατοµικευµένου προπονητικού και διατροφικού
προγράµµατος, ώστε να βελτιστοποιήσουν τις επιδόσεις τους, αλλά και τη µελλοντική υγεία τους.
✦ Για την έγκαιρη ανάδειξη της µη συµµετρικής προπόνησης σε αθλητές, µε συνέπεια την δυσανάλογη
µυική ανάπτυξη στη µια ή την άλλη πλευρά του σώµατος.
✦ Σε άτοµα που λαµβάνουν σκευάσµατα µυικής ανάπτυξης ή διαιτητικά σκευάσµατα.
✦ Στα άτοµα που ακολουθούν διαιτητικό πρόγραµµα,
ώστε να αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητα του.
✦ Στα άτοµα µε απώλεια µυικής µάζας (τραυµατισµός,
παρατεταµένη ακινησία), µε σκοπό τη δηµιουργία
εξατοµικευµένου προγραµµατος φυσικής αποκατάστασης.
✦ Σε πάσχοντες από:
• ∆ιατροφικές διαταραχές (π.χ. βουλιµία - νευρογενής ανορεξία) και νοσογόνο παχυσαρκία
• Καρδιαγγειακά νοσήµατα
• Σακχαρώδη ∆ιαβήτη τύπου 2
• Μεταβολικό σύνδροµο
• Σύνδροµα δυσαπορρόφησης
• Ηπατικές νόσοι
• Σε άτοµα που λαµβάνουν χρόνια αγωγή µε κορτιζόνη (π.χ. µεταµοσχευµένοι, αυτοάνοσα νοσήµατα
κλπ).

