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Ágrip 

Samfallsbrot í hrygg eru algeng beinþynningarbrot meðal kvenna eftir 65 ára 

aldur. Algengi þeirra er þó ekki alveg ljós. Greining á samfallsbrotum er 

mikilvæg þar sem brot eykur líkur á frekari brotum.  

Markmið þessa verkefnis var að meta hæfi tveggja mismunandi 

greiningaraðferða til að greina samfallsbrot af  DXA myndum og bera saman 

við röntgengreiningu. Áherslumunur er á aðferðunum þar sem önnur (ABQ) 

er sjónræn aðferð sem gerir kröfu um rof á endaplötu liðbolar en hin 

(McCloskey) er mælanleg aðferð sem byggir á beinum hæðarmælingum 

liðbola (McCloskey). Við mat á hæfi aðferðanna voru þær bornar saman við 

Genant aðferð sem er hálfsjónræn aðferð og notuð á röntgenmyndir. 

Jafnframt var leitast við að meta algengi og nýgengi samfallsbrota meðal 75 

– 80 ára íslenskra kvenna og reynt að meta hlutfall þeirra kvennanna sem 

ekki vissi af brotum sem þær greindust með í rannsókninni. 

Rannsóknarhópurinn samanstóð af 166 konum, allar fæddar árið 1927 

og búsettar í Reykjavík. Konurnar komu tvisvar sinnum í beinþéttnimælingu, 

fyrst árið 2003 og aftur fjórum árum síðar, árið 2007. Við hvora komu voru 

teknar hryggjamyndir í DXA auk þess sem 108 konur fóru einnig í 

röntgenmynd af hrygg árið 2007. Röntgengreining (Genant) var notuð sem 

gullstaðall við mat á hæfi ABQ og McCloskey.  

Rannsóknin sýndi ekki marktækan mun milli ABQ og McCloskey aðferða 

með tilliti til greininga á algengi samfallsbrota árin 2003 og 2007. Algengi 

við 75 ára aldur mældist 31,3% (ABQ) og 24,1% (McCloskey) og við 

80.aldursár 36,7% (ABQ) og 38,0% (McCloskey). Marktækur munur var  

milli aðferðanna við greiningu nýgengi samfallsbrota, þar sem marktækt 

fleiri brot greindust með McCloskey í seinna skiptið sem hópurinn var 

mældur. Jákvætt forspárgildi aðferðanna tveggja var 82% á hvern 

einstakling. Meirihluti kvenna (um 70%) vissi ekki af eigin samfallsbrotum.   

 Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að leit samfallsbrota meðal eldri 

kvenna á Íslandi væri tvímælalaust gagnleg með notkun DXA samhliða 

beinþéttnimælingum. Samfallsbrot eldri kvenna eru algeng og þeim fylgja oft 

skert lífsgæði. Því er mikilvægt að greina samfallsbrot snemma svo 

viðeigandi meðferð og forvörn fyrir frekari brotum geti hafist.   
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Abstract 

Introduction: Vertebral fractures are common osteoporotic problems among 

women older than 65 years, but the prevalence and incidence are not 

known. Diagnosing vertebral fractures is important, as they  increase the 

probability of further fractures.  

The goal was to assess the ability of two different diagnostic methods to 

detect vertebral fractures with dual energy X-ray assessment (DXA) 

Material and methods: Two methods: ABQ, a visual method which requires 

the depression of the vertebral endplate and McCloskey a quantitative 

method based on direct height measurements of vertebrae were compared to 

the golden standard, e.e radiographic examinations evalueted with the 

Genant method (a semiquantitative method). The prevalence and incidence 

of vertebral fractures among Icelandic women aged 75–80 were  assessed at 

the same time as well as the fraction of women not aware of the fractures.  

The subjects were 166 women, born in 1927 and resident in Reykjavík. The 

came twice for bone density measurement, first in 2003 and again, in 2007. 

At each visit a DXA spine was acquired, and in addition 108 women had an 

x-ray of the spine in 2007.  

Results: The research did not show a statistically significant difference 

between the ABQ and McCloskey methods considering diagnoses of the 

frequency of vertebral fractures in the years 2003 and 2007. At the age of 

75 the frequency was 31,3% (ABQ) and 24,1% (McCloskey) and at the age 

of 80 36,7% (ABQ) and 38,0% (McCloskey). Statistically significantly more 

fractures were diagnosed with McCloskey at the subsequent measurement. 

The positive predictive value of fracture was 82% for both ABQ and 

McCloskey. Around 70% of the women where unaware of their vertebral 

fractures.  

Conslusion . An organized search for vertebral fractures at the same time as 

DXA-bone measurement among older women in Iceland is likly to be 

beneficial. Vertebral fractures in older women are common and are usually 

ensued by an impaired quality of life. It is therefore important to diagnose 

them early in order to proceed with the appropriate treatment and 

preventive measures. 
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1. Inngangur  

 Meðalaldur Íslendinga hefur hækkað til muna undanfarna áratugi en algengi 

beinþynningar og brot af hennar völdum er vandamál sem eykst  með 

hækkandi aldri. Samfallsbrot í hrygg eru algeng beinþynningarbrot meðal 

kvenna eftir 65 ára aldur. Algengi þeirra er hins vegar ekki alveg ljóst þar 

sem einungis hluti þessara einstaklinga fara til læknis og fá staðfesta 

sjúkdómsgreiningu. Margir vita því ekki af  brotunum þótt bakverkir kunni 

að vera til staðar. Greining á samfallsbrotum eru samt sem áður mikilvæg 

þar sem konur sem þegar hafa hlotið brot eru í aukinni hættu á frekari 

brotum 
1
.  

Með nýjustu beinþéttnimælum, Dual Energy X-Ray Absorptiometry 

(DXA), er hægt að meta útlit hryggjarliðbola með álíka gæðum og með 

hefðbundinni röntgenmynd. DXA gefur því möguleika á að greina 

samfallsbrot samhliða beinþéttnimælingum. Nýlegar rannsóknir hafa sýnt 

fram á notagildi DXA við greiningu á samfallsbrotum, einkum á þeim 

svæðum sem brot eru algengust, á lendahrygg og upp fyrir miðjan 

brjósthrygg
2, 3

 en greining verður ónákvæmari á efri hluta brjósthryggjar  
2, 4, 

5
. DXA mæling er fljótleg og áhættulaus rannsókn þar sem geislun er 

hverfandi eða um 1-70µSv 
6
 
7
. Geislaskammtur við venjulega hliðarmynd af 

lendaliðum í röntgen er hins vegar um 600µSv 
8
.     

Nokkrar aðferðir eru viðurkenndar og notaðar til greiningar á 

samfallsbrotum en engin aðferð hefur verið samþykkt sem grunnstaðall. 

Jafnframt hafa verið skiptar skoðanir um hvernig best skuli greina 

samfallsbrot 
1
. Fram til þessa hafa verið notaðar aðferðir við greiningar á 

samfallsbrotum sem eru magnbundnar (quantitativar) aðferðir með beinum 

mælingum á hryggjarliðum eins og aðferðir sem lýst hafa verið af 

McCloskey og félögum 
9
. Bein hæðarmæling hefur stundum verið talin 

ofmeta brotatíðni þar sem hún tekur ekki mið af eðlilegum útlitsbreytingum 

hryggjarliða 
9
. Önnur nálgun til að meta samfallsbrot byggir á hálf 

eigindlegu mati (semiqualitative) 
10

 sem líkt og mælanlegu aðferðirnar er 

einnig taldar hafa ákveðnar takmarkanir 
11

. Nýlega lýstu R.Eastell og félagar 

við Sheffield háskólasjúkrahúsið á  Englandi nýrri nálgun til að meta útlit 

hryggjarliðbola 
12

. Aðferðin er kölluð algorithm-based qualitative method 
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(ABQ) og hafa fræðimenn á háskólasjúkrahúsinu í Sheffield haldið áfram að 

þróa hana síðustu ár 
10

.   

Í þessari rannsókn verða ABQ og McCloskey aðferðir notaður til að 

greina samfallsbrot af DXA myndum. Hæfi aðferðanna til að greina brot 

verður borið saman við greiningar samfallsbrota með hálf eigindlegri aðferð 

af  röntgenmyndum. Jafnframt verður algengi samfallsbrota meðal eldri 

íslenskra kvenna skoðað en mikilvægt er að vita hversu algengt vandamál 

samfallsbrot á hryggjarliðum er meðal þeirra. Í rannsókninni er einnig reynt 

að meta hlutfall þeirra kvenna sem ekki vissu af brotum sem þær greindust 

með í rannsókninni.   

Rannsókn þessi er hluti af stærra verkefni sem Vísindasiðanefnd sam-

þykkti 2003 og nefnist “Framhaldsrannsókn á sjötugum konum með tilliti til 

beinþynningar og næringarþátta”. Það verkefni var jafnframt tilkynnt 

Persónuvernd. Þegar hafa verið birtar og kynntar niðurstöður úr þessum 

efnivið á vísindalegum vettvangi bæði hér á landi og erlendis 
13-17

. 
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2. Fræðilegur bakgrunnur  

2.1.   Beinþéttni  

Bein eru lifandi vefur sem er í stöðugri endurbyggingu allt æviskeið manna. 

Flest bein eru uppbyggð þannig að næst yfirborði þeirra myndar beinið 

einskonar skel sem nefnist þéttbein. Innan við þéttbeinið er frauðbein sem er 

gisnara og  geymir beinmerg.  Beinmyndunarfrumur (osteoblastar) og 

beinætur (osteoclastar) sjá um stöðugt beinumbrot í beinvefnum
18

. Starfsemi 

beinmyndunarfrumna er mismunandi eftir þroskaskeiðum en virkasta 

tímabil þeirra er á unglingsárunum en þá hafa þær yfirhöndina og beinmagn 

margfaldast. Við 30 ára aldur er styrkur og þéttleiki beina í hámarki en eftir 

tíðahvörf hjá konum taka beinætur yfirhöndina og konur verða fyrir 

talsverðu beintapi fyrsta áratuginn eftir tíðahvörf 
19

.  Hámarks beinstyrkur er 

talinn tengjast erfðum að stórum hluta og hugsanlega stjórna erfðir einnig 

beintapi 
20

. Fleiri þættir eins og hækkandi aldur, kyn, lífsstíll, sjúkdómar og 

ýmis lyf hafa einnig áhrif á beinmagn og þéttleika beina
21, 22

.  

 

2.2.   Skilgreining á beinþynningu 

Beinþynning (osteoporosis) hefur verið skilgreind sem sjúkdómur er 

einkennist af minnkuðum þéttleika beina ásamt röskun á eðlilegri 

uppbyggingu beina 
23

. Vegna rýrnunar á beinvef verða beinin stökk og hætta 

á beinbrotum eykst. Sjúkdómurinn er einkennalaus og gerir oft ekki vart við 

sig fyrr en einstaklingur beinbrotnar við lítinn eða engan áverka. Hætta á 

frekari brotum er mest hjá þeim sem hlotið hafa eitt eða fleiri brot við lítinn 

áverka 
24

. Á mynd 1
25

 má sjá þverskurð af hryggjarliðbolum sem sýna 

beinvef með mismunandi þéttleika. 

Mynd1. Þverskurður af hryggjarliðbol sem sýnir beinvefur með mismunandi þéttleika. 

 

 

 

Beinþynning Mikil beinþynning Eðlilegur beinvefur 
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Mælingar á þéttleika beina, bone mineral density  (BMD) eru algengar 

og hafa reynst besta leiðin til að meta ástand beina og spá fyrir um 

brotahættu einstaklinga 
26

.  Þegar beinþéttni er mæld með DXA (Dual 

Energy X-Ray Absorptiometry) er niðurstaðan borin saman við hámarks 

beinþéttni ungra einstaklinga af sama kyni 
27

. Frávik eru mæld  í 

staðalfrávikum og gefin upp í T-gildum eða prósentum af 

hámarksbeinþéttni. Niðurstöðurnar má einnig bera saman við meðaltal 

jafnaldra (aldursbundið meðaltal)  en þá er talað um Z-gildi.  

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, World Health Organisation (WHO) 

byggir skilgreiningu beinþynningu á mælingum sem gerðar eru með DXA 

27
. Tafla 1 sýnir flokkun á beinþéttni og skilgreiningu á beinþynningu sem 

WHO lagði til. Einstaklingur er talinn hafa beinþynningu þegar beinþéttni 

hefur fallið um 2,5 staðlfrávik frá meðaltalinu (T gildi ≤ -2,5),  beinvefur 

telst eðlilegur ef beinþéttni er ekki meira en eitt staðfrávik  frá meðaltali (T 

≥ -1) og þegar T gildi er á bilinu -1,0 til -2,5 telst einstaklingur vera með 

beinrýrnun (osteopenia) 
27

. Hætta á beinbrotum eykst um nær helming við 

hvert staðalfrávik sem T gildi fellur frá meðaltalinu 
28

.  Ákveðin neðri mörk 

hafa ekki verið sett til skilgreiningar á beinþynningu karla en algengt er að 

notast við sömu T gildi og skilgreind hafa verið fyrir beinþéttni kvenna 
29

. 

 

Tafla 1. Skilgreining á beinþéttni samkvæmt WHO. T-gildi segir til um staðalfrávik 

beinþéttni frá hámarksbeinþéttni ungra kvenna. 10% breyting á beinþéttni samsvarar einu 

staðalfráviki og eykur áhættu á beinbroti um helming.  

Greining á beinþéttni T-gildi 

Eðlileg beinþéttni > -1,0 

Beingisnun (osteopenia) -1,0 til -2,5 

Beinþynning (osteoporosis) < - 2,5 

Beinþynning á háu stigi 

(severe osteoporosis) 

< -2,5 auk beinbrots 
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2.3.   Tíðni beinþynningar 

Beinþynning er frekar sjaldgæf fyrir 55 ára aldur en tíðni eykst jafnt og þétt 

með vaxandi aldri. Konur eru í mun meiri hættu en karlar og hafa rannsóknir 

sýnt fram á að þriðjungur kvenna á aldrinum 70-75  ára eru með 

beinþynningu og 2/3 kvenna eldri en 80 ára. Rannsóknir hafa jafnframt sýnt 

fram á að beinþynning hrjáir fimmta hvern karlmann 50 ára og eldri 
30

. Talfa 

2 sýnir algengi beinþynningar eftir aldurshópum meðal íslenskra kvenna og 

karla. Tölurnar eru fengnar úr rannsókn sem gerð var árið 2002 
31

. 

 

 

Tafla 2. Algengi beinþynningar í mjöðm og/eða lendahrygg eftir aldri og kyni í Íslensku 

þýði (árið 2002) samkvæmt WHO skilgreiningu (unnið upp úr grein SL 

Guðmundsdóttir)
31

. 

Aldurshópur Konur % Karlar % 

40 ára 2,0 3,8 

45 ára 2,0 3,8 

50 ára 5,5 5,9 

55 ára 5,5 5,9 

60 ára 4,6 9,7 

65 ára 17,0 14,5 

70 ára 26,4 14,5 

75 ára 39,2 21,3 

80 ára 61,2 22,4 

85 ára 57,1 33,3 
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2.4.   Beinþynningarbrot 

Beinþynning er að verða eitt af alvarlegustu heilbrigðisvandamálunum í 

hinum vestræna heimi og brotum af hennar völdum hefur fjölgað til muna 

síðustu áratugi samfara fjölgun aldraðra . Samkvæmt upplýsingum frá 

Landlæknisembættinu (2008) er áætlað að um 1000-1200 beinbrot verði af 

völdum beinþynningar ár hvert á Íslandi 
32

. Rannsóknir hafa sýnt að önnur 

hver kona og fimmti hver karlmaður eftir fimmtugt hljóta brot af völdum 

beinþynningar einhvern tímann á lífsleiðinni 
33

. 

Sjúkdómurinn hefur mikil áhrif á lífsgæði einstaklinga og hefur einnig 

í för með sér kostnað fyrir samfélagið 
29

.  Afleiðingar beinbrota geta haft 

áhrif á hreyfigetu einstaklinga ásamt því að valda andlegri vanlíðan 
34

. 

Algengustu beinþynningarbrotin eru á framhandlegg, mjöðmum og 

hryggjarliðbolum. Framhandleggsbrotin eru þar algengust en mjaðmar- 

brotin alvarlegust. Gífurlegur kostnaður fylgir mjaðmarbrotum þar sem 

þau kalla á skurðaðgerðir og innlögn á sjúkrahús. Talið er að  um 250-300  

mjaðmarbrot verði á Íslandi ár hvert 
35

. Tíðni mjaðmarbrota er svipuð hér á 

landi og í öðrum löndum Skandinavíu en þar er tíðni brotanna með því 

mesta í heimi 
36

.  Rannsóknir hafa sýnt fram á umtalsverða dánartíðni  eftir 

brotin  en 15-20% þeirra sem mjaðmarbrotna deyja innan árs frá broti og 

margir ná aldrei fyrri færni 
37

 .  

 

2.5.   Samfallsbrot á hryggjarliðum 

Samfallsbrot af völdum beinþynningar verða ýmist sem fleygbrot eða hrun á 

liðbolum. Við endurtekin brot myndast oft kryppa og líkamshæð minnkar. 

Aflögunin á líkamsvextinum veldur oft miklum sálarþjáningum og einnig 

geta brotin verið undirrót langvinnra bakverkja 
38

. Samfallsbrot á hrygg eru 

algeng og erfið brot sérstaklega meðal eldri kvenna. Mörg brotanna eru 

ógreind og benda rannsóknir til að hugsanlega sé annað hvert samfallsbrot í 

hrygg ekki staðfest
24, 39, 40

.  Rannsókn sem gerð var á samanburði á 

lífsgæðum íslenskra kvenna sem fengið höfðu samfallsbrot í hrygg við 

lífsgæði þeirra kvenna á sama aldri sem ekki  höfðu fengið samfallsbrot 

sýndi fram á að 21% þátttakenda sem tóku þátt í rannsókninni höfðu 

samfallsbrot en rúmlega helmingur þeirra höfðu ekki vitneskju um að vera 
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með slík brot. Rannsóknin sýndi jafnframt að lífsgæði kvenna með 

samfallsbrot, hvort sem brotið var greint eða ógreint, voru skert 
41

. 

Lífsgæðaskerðingin fer gjarnan eftir fjölda og staðsetningu brota 
42

. 

Mikilvægt er að greina samfallsbrot þar sem þau hafa forspársgildi um 

frekari brot á hrygg og mjöðmum 
40, 43, 44

. Rannsókn sem gerð var á 

brotahættu fyrsta árið eftir greiningu sýndi fram á margfalda brotahættu ef 

eitt eða fleiri brot voru til staðar við upphaf rannsóknar 
24

.  

 

2.6.   Beinþéttnimælingar 

Til eru nokkrar aðferðir til mælinga á beinþéttni og fer greining á 

beinþynningu helst fram með beinþéttnimælingum. Hugmyndafræðina á 

bakvið beinþéttnimælingar má rekja allt aftur um 100 ár eða svo.  Í þá daga 

var tæknin hins vegar mjög ófullkomin miðað við þá tækni sem við 

þekkjum í dag. Það var ekki fyrr en eftir 1980 þegar fyrstu Dual Energy X-

Ray Absorptiometry (DXA) tækin komu til sögunnar að framfarir við 

beinþéttnimælingar komust á gott skrið. Tækninni var fyrst lýst 1987 af 

Steini o.fl. 
45

. Með tilkomu DXA opnuðust nýjar dyr í læknisfræðilegri 

greiningu á beinþéttni og hafa tækniframfarir og kynningar á nýjum tækja-

búnaði verið gífurlegar síðustu10-15 árin. Í kjölfarið hefur rannsóknum er 

snúa að beinþéttni og beinþéttnimælingum fjölgað gífurlega 
45, 46

.   

Miklar framfarir hafa orðið á DXA tækjum síðustu árin. Fyrstu tækin 

voru með beinan geisla (pensil beam) og geislanema en nýrri tæki hafa svo 

kallað blævængsgeisla (fan array beam) með mörgum geislanemum sem 

gerir tökutíma styttri og myndgæði betri 
46, 47

.  

 Ýmsar myndgreiningaraðferðir hafa komið við sögu við 

beinþéttnimælinga en lang algengustu aðferðirnar eru beinþéttniskönn með 

DXA, magnbundin tölvusneiðmyndun (Quantitative Computed 

Tomography (QCT)) og magnbundin ómskoðun (Quantitative Ultrasound) 

af hæl 
46, 48

. Hefðbundnar röntgenmyndir gagnast yfirleitt illa við mat á 

beinþéttni  þar sem úrkölkun þarf að vera orðin verulega mikil eða um 40% 

til þess að hægt sé að greina beinþynningu 
46

. 
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Aðrar aðferðir við mat á beinþéttni, eins og beinumsetningarvísar, 

mældir með lífefnafræðilegum aðferðum í blóði eða þvagi, ásamt sjúkrasögu 

og læknisskoðun  eru aðeins gagnlegar við ákvörðun á meðferð
29

. 

 

2.6.1. DXA 

DXA tæki eru röntgentæki sem í grunninn samanstanda af tölvukerfi, 

skoðunarbekk, geislanemum og röntgenlampa. Tæknin byggir á að mæla 

gleypni röntgengeisla í líkamsvef með hárri og lágri fótónuorku 

(tvíorkudofnunarmæling) 
49

.  Beinþéttnimæling í DXA er tvívíddarmæling 

þar sem niðurstöður mælingana er lýst sem BMD (Bone Mineral Density), 

sem í raun er mæling á steinefnainnihald beins BMC (Bone Mineral 

Content) og lengd eða flatarmáli beins. Mælieining BMC er grömm (g), 

lengd beins er yfirleitt mæld í sentímetrum (cm) og stærð beinsvæðis í 

fersentímetrum (cm²). Eftirfarandi jafna er notuð til útreikninga á BMD
46

.  

Jafna 1: BMD(g/cm²)=BMC (g)/Svæði (cm²)  

Í röntgenlampanum er orkuskiptakerfi sem breytir orku á milli lágra og 

hárra orkustiga 
46

. Yfirleitt er spenna yfir röntgenlampann 140kV fyrir 

hærra orkustigið og 70kV fyrir það lægra en þessi orka getur verið 

mismunandi milli tækja 
47

. Orkuskiptakerfið gerir kleift að skilja á milli 

mjúkvefs og beinvefs. Mjúkvefurinn sem myndaður er með lágu orkunni 

er notaður sem grunnur sem síðan er dreginn frá myndinni sem tekin er 

með háu orkunni og skilur þannig aðeins beinvefinn eftir 
46, 50

 .  

Helstu kostir DXA samanborið við önnur tæki sem notuð eru til 

beinþéttnimælinga er stuttur rannsóknartími (fáeinar mínútur hver 

mæling), lítil sem engin geislun, áreiðanleg kvörðun og góð 

endurtekningarhæfni (precision) 
49

 ásamt lágum tækja- og rekstrarkostnaði  

51
.  Endurtekningarhæfni í BMD mælingum felst í að geta mælt sama 

einstaklinginn aftur þegar engar líffræðilegar breytingar hafa átt sér stað 

og fá sömu niðurstöður úr endurteknum mælingum. Þetta er mjög 

mikilvægt þegar verið er að fylgjast með þróun beinþynningar. Þá er 

einnig nauðsynlegt að geta metið hvort breytingar á mældu BMD gildi 

stafi af líffræðilegum breytingum í einstaklingnum sjálfum eða hvort 
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breyting stafi af óstöðugleika í tækinu. Til að fylgjast með stöðugleika  

DXA eru reglulega framkvæmd stöðugleikapróf með líkani með þekktum 

þéttnigildum 
46

. Rannsóknir hafa sýnt fram á endurtekningarhæfni DXA 

tækja er mjög góð eða innan við 1-2,5% 
52

.  

Ókostir DXA er hins vegar að aðeins er hægt að mæla steinefnamagn 

beina í tvívídd en ekki þvívídd eins og gert er með QCT.  Þetta getur 

hugsanlega leitt til vanmats á BMD í stórum einstaklingum en ofmats á 

BMD í litlum einstaklingum 
46

.  Þess má einnig geta að misræmi milli 

framleiðanda DXA tækja veldur því að varhugavert er að bera saman 

mælingar milli tækja 
53

.  

 

2.6.2. QCT  

Hægt er að mæla beinþéttni með magnbundinni tölvusneiðmyndun 

(Quantitative Computed Tomography (QCT)) sem líkt og DXA tæknin 

byggist  á að mæla gleypni röntgengeisla í líkamsvef 
46, 47

. Sérstaða QCT er 

sú að gerð er rúmmálsmæling þar sem hægt er að aðskilja mælingar á 

þéttbeini og frauðbeini. Af þeim sökum er QCT næmasta myndgreiningar-

aðferðin til að mæla beinmagn í frauðbeini (28). Til að mæla BMD með 

QCT  eru í flestum tilfellum notuð  sérstök kvörðunarlíkön sem innihalda 

efni með þekktri þéttni  
46, 54, 55

. Sérstakur hugbúnaður kvarðar mælda þéttni 

í þéttbeini og frauðbeini við þekkta þéttni í kvörðunarlíkani 
55, 56

. 

Eftirfarandi jafna er notuð til útreikninga á BMD 
46

. 

Jafna 2: BMD(g/cm³)=BMC(g)/Volume(cm³) 

QCT hefur þann kost að mæla raunverulega  beinþéttni í þrívídd. Með 

slíkum mælingum er hægt að aðgreina BMD í þéttbeini og frauðbeini 

sérstaklega og fylgjast þannig með breytingum sem eiga sér stað í beini 
46

. 

Ókostir QCT í samanburði við DXA er lakari endurtekningarhæfi 
55, 57

, 

geislaálag er margfalt hærra 
29

 en jafnframt er tækjabúnaður dýrari og 

rekstrarkostnaður mun hærri en kostnaður í tengslum við DXA. 

Þrátt fyrir að sneiðmyndatæknin gefi möguleika á að mæla sérstaklega 

þéttbein og frauðbein í hryggjarliðbolum hafa hóprannsóknir ekki sýnt fram 
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á að slíkar mælingar hafi sterkara forspársgildi um beinbrot en mælingar 

með DXA  
58, 59

.  

 

2.6.3. Geislaálag við beinþéttnimælingar  

Geislaálag við beinþéttnimælingar með DXA er hverfandi lítið og hefur að 

þeim sökum lítið verið rannsakað.  Áætlað er að heildar geislaálag sem 

einstaklingur verður fyrir í DXA myndatöku sé á bilinu 1-70µSv sem ræðst 

af umfangi rannsóknar, stærð myndefnis og tegund tækis 
7
. Þessi geislun er 

vel ásættanleg þegar horft er til þess að áætluð nátturuleg geislun er að 

jafnaði 2,4mSv á ári sé miðað við alla jarðarbúa (á Íslandi er 

meðalgeislaálagið mun lægra eða 1,1mSv á ári ár) 
60

. Geislaálag við notkun 

QCT er hins vegar margfalt hærra en við DXA mælingar þar sem geislaálag 

þegar einn til þrír liðbolir eru sneiddir með 1-3mm þykkum sneiðum er 1-

3mSv 
61

. Líkt og við DXA  myndatökur fer geislaálag eftir tegund tækis, 

tökugildum og stærð myndefnis 
62

.   

 

2.6.4. Magnbundin ómun 

Magnbundin ómun (quantitative ultrasound) er yfirleitt notuð við mælingar 

á beinþéttni í hælbeini. Geislaálag vegna mælinganna er ekkert þar sem 

notast er við hljóðbylgjur en ekki röntgengeisla eins og með DXA og QCT.  

Annar kostur ómtækja er sá að um er að ræða fyrirferðar lítinn tækjabúnað 

sem auðvelt er að flytja á milli staða 
29

.  Ómun af hælbeini er einföld og 

þægileg rannsókn sem metur uppbyggingu beins. Hinsvegar hafa íslenskar 

rannsóknir sýnt fram á talsvert misræmi milli niðurstaðna ómunar af hæl og 

DXA mælinga til greiningar á beinþynningu 
13, 31

 . Rannsóknir hafa þó sýnt 

ágætt samræmi milli ómunar á hæl og tíðni beinbrota 
13

. Ómmælingar af hæl 

er því ekki  æskilegar til greiningar á beinþynningu en gæti komið að gagni 

til skimunar í hópum  sem eru í áhættu fyrir beinþynningu 
13, 31

.  
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2.6.5. Samantekt á aðferðum til mælinga á beinþéttni 

Á mynd 2 má sjá samantekt á þeim tækjakosti sem í boði er til greiningar á 

beinþéttni. Með nýjustu gerðum af beinþéttnimælum (DXA), 

tölvusneiðmyndatækjum (QCT) og hefðbundnum röntgentækjum er jafnframt 

hægt að taka hryggjarmyndir til að meta samfallsbrot. 

 

 

 

Mynd 2. Tækjakostur til greiningar á beinþéttni – kostir og gallar. 

 

2.7.     Greining og flokkun á samfallsbrotum 

Í dag eru áætlað að fjöldi samfallsbrota séu ógreind þrátt fyrir alvarleika 

þeirra og mikilvægi þeirra til að spá fyrir um frekari brot 
44, 63

. Mat á 

samfallsbrotum (Vertebral Fracture Assessment, VFA) hefur til þessa 

yfirleitt farið fram með hefðbundnum röntgenmyndum af hrygg. Einnig er 

hægt að greina samfallsbrot með tölvusneiðmyndum og í dag bjóða nýjustu 

gerðir af DXA tækjum upp á myndatökur af hrygg þar sem myndgæði er 

ágæt og fer stöðugt batnandi 
64

.  DXA mæling er áhættulaus rannsókn þar 

sem geislaálag er verulega lágt og hægt er að framkvæma myndatöku af 

hrygg samhliða beinþéttnimælingum á einfaldan og fljótlegan hátt.  Þrátt 

fyrir mikilvægi þess að bæta greiningu samfallsbrota er hefðbundin 

röntgenmyndataka bæði dýr og tímafrek rannsókn og þar af leiðandi ekki 

endilega ákjósanlegasti kosturinn í skipulagða leit af samfallsbrotum. 

Hugsanlega gæti DXA myndataka af hrygg orðið mikilvægur partur í leit af 

samfallsbrotum. Slitbreytingar sem algengar eru meðal eldri einstaklinga 

hafa veruleg áhrif á beinþéttnimælingar og geta valdið falskri hækkun á 
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beinþéttni niðurstöður. Hryggjarmyndir með DXA er því góð viðbót við 

heildarmat á beinþéttni og brotaáhættu 
2
 . 

 

2.7.1. Greining samfallsbrota með röntgen 

Nokkrar aðferðir eru viðurkenndar og notaðar til greiningar á 

samfallsbrotum en engin þeirra hefur verið samþykkt sem gullstaðall. 

Algengustu aðferðirnar við greiningu á samfallsbrotum á hefðbundnum 

röntgenmyndum hafa fram til þessa verið aðferðir sem  byggja á sjónrænu 

mati (qualitative) á aflögun hryggjarliða
11

. Beinar hæðarmælingar 

(quantitatvive) og hálfsjónrænu mati (semiquantitative). Við beinar 

hæðarmælingar á hryggjarliðum er gjarnan notað kerfi þar sem sex punktar 

eru merktir inn á hvern hryggjarlið (mynd 3) og er hæð hryggjarliðar síðan 

reiknuð á milli punkta. Ef lækkun liðbols verður meiri en sem nemur 15-

20% er hann skilgreindur sem brotinn 
65

. Hálfsjónræn aðferð sem lýst 

hefur verið af Genant og fleirum
10

 hefur gjarnan verið notuð sem 

gullstaðall í rannsóknum 
1
. Aðferðin metur hryggjarliði eftir útliti sem 

eðlilega eða afmyndaða og flokkar breytingar á liðbolum eftir alvarleika 

og lögun 
5, 11

, samanber mynd 4.  

 

Mynd 3. Dæmi um staðsetningu 6 punkta kerfi til greiningar á samfallsbroti 
65

. 
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Mynd 4. Hálfsjónræn mæling á hryggjarliðbolum, Genant 1993 
11

. Grade 1=20-25% 

lækkun á liðbol og/eða 10-20% lækkun á flatarmáli, Grade 2=25-40% lækkun og/eða 20-

40% lækkun á flatarmáli,  Grade 3= >40% lækkun og/eða 40% lækkun á flatarmáli.   

 

 

2.7.2. Greining samfallsbrota með DXA 

Í dag er hægt að fá hugbúnað með DXA tækjum sem býður upp á 

hryggjarmyndatökur af lenda- og brjóstliðum (L4-T4) 
66

.  Í flestum 

tilfellum er hægt að meta samfallsbrot af DXA myndum með ágætum 

árangri. Rannsóknir hafa sýnt að í 8-19% tilfella voru hryggjarliðir 

ógreinanlegir með DXA en í flestum tilfellum voru það brjóstliðirnir frá 

T6 sem erfitt var að meta 
5, 66-68

. Fjölmargar rannsóknir hafa jafnframt sýnt 

fram á að flest hryggjarbrot verða fyrir neðan T6 og er algengasta 

brotasvæðið frá L1 – T11 
2, 3

.   

Samkvæmt rannsóknum er endurtekningarhæfni úrlestrar DXA mynda 

mjög góður, hvort heldur sem stuðst er við beinar hæðarmælingar 

(McCloskey), hálfsjónrænar aðferðir (Genant) eða ABQ aðferðir og eru 

þessar niðurstöður sambærilegar samskonar mati á greiningum af 

hefðbundnum röntgenmyndum 
69-72

.  
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2.7.3. McCloskey greiningaraðferð 

McCloskey aðferð er bein hæðarmæling á hryggjarliðbolum (quantitative) 

9
 og hafa rannsóknir sýnt fram á góða endurtekningarhæfni í úrlestri 

mynda ( inter – og intra observer reliability) 
73

.  Greiningaraðferðir sem 

styðjast við beinar hæðarmælingar á liðbolum hafa verið gagnrýndar 

meðal annars vegna þess að 24% samfallsbrota eru brot sem verða á 

endaplötu hryggjarliðbolar án þess að ná nægjanlegri lækkun á liðbol til að 

skilgreinast sem brot 
74

. Jafnframt greina mælingarnar ekki á milli 

eðlilegrar aflögunar liðbolar (short vertebral heights, SVH), 

Scheuermann´s disease,  slitbreytinga  og raunverulegs samfallsbrots 
1, 75

. 

Mælingar með þessari aðferð eru jafnframt talsvert tímafrekar þar sem sá 

sem vinnur úr myndunum þarf að staðsetja 6 punkta mjög nákvæmlega á  

hvern lenda- og brjóstlið frá L4 – T4 
76

. Punktarnir eru staðsettir eins og 

áður er sýnt á mynd 3. Niðurstöður gefa upplýsingar um hæð og hlutföll 

liðbola sem fengið er með eftirfarandi útreikningum: 

 anterior/posterior 

 central/posterior  

 posterior/predicted posterior  

Áætluð (predicted) posterior hæð er reiknuð frá aðliggjandi liðbol. 

Skilgreining brots felst í lækkun á hryggjarlið um 20% eða meira 
9
 og fer 

mat á stigun samfallsbrota eftir hversu mikil lækkun mælist á liðnum. 

Mynd 5 sýnir nokkra hryggjarliði þar sem búið er að merkja punkta  inn á 

liðboli. Á mynd 6 má sjá hvernig niðurstöður birtast samkvæmt mælingum 

með McCloskey þegar búið er að merkja alla hryggjarliði. Myndirnar eru 

teknar frá beinþéttnimæli á LSH, Hologic  4500A. 
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Mynd 5. Dæmi um 6 punkta greiningarkerfi, mynd frá Hologic tæki LSH sem sýnir 

hvernig punktarnir eru staðsettir samkvæmt McCloskey aðferð.  

 

Mynd 6. Niðurstöður McCloskey greiningar í DXA, Hologic 4500A. Sex punktar hafa 

verið merktir á alla liðboli frá L4-T4. Niðurstöður sýna hæðarlækkun sem nemur meira 

en 20% á liðbolum T11 og T5. 
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2.7.4. ABQ greiningaraðferð 

Fræðimenn á Háskólasjúkrahúsinu i Sheffield hafa síðustu ár verið að þróa 

aðferð við greiningu á samfallsbrotum sem þeir nefna algorithm-based 

qualitative (ABQ) method. Með þessari nálgun er lækkun liðbolar ein og 

sér ekki nægjanleg sönnun brots því aðferðin gerir kröfu um sýnilegt rof á 

endaplötu liðbolar til að staðfesta brot 
10, 77

. Aðferðin er talin draga úr falsk 

jákvæðum greiningum og gefur svigrúm til greiningar á eðlilegum 

útlitsbreytingum hryggjarliða. Jafnframt er talið að aðferðin komi í veg 

fyrir vangreiningu á vægum brotum sem verða á endaplötum 

hryggjarliðbola 
10

.  Í kerfisbundnu yfirliti sem birt var 2005
1
 um greiningu 

samfallsbrota með hefðbundnum röntgenmyndum var gerður samanburður 

á aðferðum sem byggja annars vegar á sjónrænu mati samfallsbrota og 

hins vegar mælanlegum aðferðum við greiningu brota. Niðurstaða 

rannsóknarinnar leiddi í ljós að hæðarmælingar liðbola greina illa eðlilegar 

útlitsbreytingar og geta því ofgreint brot. Sjónræn greining var talin vera of 

háð þeim sem les úr myndum og hálfsjónræn aðferð tók ekki mið að eðlilegum 

útlitsbreytingum liðbolar. 
1
  Eins og áður hefur komið fram er ABQ greining ólík 

öðrum greiningum að því leiti að til að hryggjarliður teljist brotinn þarf 

sannanlegt rof á endaplötu liðbolar. Ef rof sést ekki á endaplötu en sýnileg 

lækkun er til staðar á liðbol telst það vera eðlileg útlitsbreyting en ekki brot. 

Höfundar ABQ aðferðar vilja meina að ABQ nálgun komi í veg fyrir 

vangreiningar á vægum brotum sem verða á endaplötu liðbolar án þess að veruleg 

hæðarlækkun eigi sér stað.  Jafnframt telja þeir að  koma megi í veg fyrir 

ofgreiningar á samfallsbrotum með því að taka mið af eðlilegum breytingum 

liðbolar vegna hrörnunar og annarra sjúkdóma 
1
. Mynd 7 sýnir fræðilegt 

vinnuferli ABQ greiningar 
10

. Mynd 8 sýnir misræmi á greiningu samfallsbrota 

milli aðferð 
77

. Til stuðnings við þær kenningar sem aðferðin byggir á má sjá að 

BMD gildi (beinþéttni) þeirra einstaklinga sem metnir eru með eðlilegar útlits-

breytingar á liðbolum í stað brota er ekki lág 
78

 en rannsóknir hafa sýnt sterkt 

samband milli lakari BMD og brota 
12, 64, 78

.  
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Lækkun á endaplötu?

Algorithm-Based Qualitative greining á hryggjarbrotum (ABQ)

Upphaf Normal

Lækkun nálægt miðju á endaplötu?

Íhvolf lækkun? (concave)

Öll endaplatan lækkuð innan í liðbolshringnum?

Slys, æxli, efnaskiptasjúkdómur?

Brot vegna beinþynningar

Lágur hryggjaliður?

Scheuermann´s, brot í æsku, hryggskekkja,önnur afbrigði

Afbrigði: framantil á hryggjalið (anterior): stiga laga endaplötur í 
brjóstliðum. Aftan til á hryggjalið (posterior): bogalaga belgur eða 

blaðra í lendarliðbolum

Er skái í innstillingu eða hryggskekkja

Schmorl´s hnúðar

Ekki brot vegna afmyndunar hryggjaliðs, eðlileg útlitsbreyting sem 
gerist á þroskaskeiði, ekki brot vegna beinþynningar, aðrir sjúkdómar/

ástand

Já

Já

Já

Já

Já

Nei

Nei Nei

Nei

Nei

Nei

Já

 

Mynd 7.  Skilgreining útliti hryggjarliðbolar samkvæmt ABQ greiningu (vinnuferli) 
10

. 

 

 

 

Mynd 8. Misræmi á greiningu samfallsbrota milli aðferða.A: Hálfsjónræn og mælanleg 

aðferð greinir brot á T7 vegna hæðarlækkunar á liðbol. ABQ greinir ekki brot (SVH vegna 

eðlilegra hrörnunarbreytinga, ekki sýnilegt rof á endaplötu). B: Hálfsjónræn og mælanleg 

aðferð greinir brot vegna hæðarlækkunar en ABQ greinir ekki brot (afbrigðilegt útlit, ekki 

rof á endaplötu liðbolar). C: Hálfsjónræn og mælanleg aðferð greinir ekki brot þar sem 

hæðarlækkun á liðbol er ekki nægjanleg en ABQ metur rof á endaplötu sem vægt brot á 

liðbolunum. 
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2.7.5. Rannsóknarspurning 

Þegar þetta verkefni hófst hafði einungis verið gerður samanburður á ABQ 

aðferðinni og öðrum greiningaraðferðum þegar notaðar voru röntgenmyndir 

en slíkur samanburður hafði ekki verið gerður á hryggjarmyndum fengnum 

með  DXA . Höfundur dvaldi ásamt leiðbeinanda hjá fræðimönnum við 

háskólasjúkrahúsið í Sheffield snemma árs 2007, til að fræðast um umrædda 

aðferð og skoða hugmyndir um að nota slíka greiningu á DXA myndum þar 

sem við töldum slíka aðferð hafa ýmsa kosti. Frá haustinu 2007 hafa 

nokkrar greinar birst frá þessum fræðimönnum um notkun aðferðarinnar við 

greiningu á samfallsbrotum af DXA myndum. 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að kanna hvort ein 

greiningaraðferð á samfallsbrotum í hrygg með DXA (VFA) er nákvæmari 

en önnur og hvernig þær stæðust samanburð við hefðbundna 

röntgengreiningu. Jafnframt var markmiðið að skoða hvernig staðan var á 

algengi og nýgengi samfallsbrota meðal 75-80 ára  íslenskra kvenna á 

árunum 2003-2007. 

 

 

Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi: 

1. Hver er greiningarhæfni ABQ aðferðar annars vegar og McCloskey 

aðferðar hinsvegar við greiningu á samfallsbrotum á DXA myndum í 

samanburði við hefðbundna greiningu samfallsbrota af röntgen-

myndum? 

2. Hversu algeng eru samfallsbrot meðal 75-80 ára íslenskra kvenna? 

3. Hversu margar konur voru meðvitaðar um samfallsbrotin sem greindust 

í rannsókninni? 
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3. Efniviður og aðferðir 

3.1.   Rannsóknargögn 

Rannsókn þessi er hluti af umfangsmikilli rannsókn  á eldri konum á Íslandi 

sem náði yfir tíu ára tímabil frá árinu 1997 til ársins 2007. Markmið þeirrar 

rannsóknar var meðal annars að rannsaka beinþynningu og næringu sjötugra 

kvenna á Íslandi. Rannsóknin var ítarleg framskyggn rannsókn á 

beinþynningu kvenna og hafa niðurstöður hluta rannsóknarinnar verið birtar 

og kynntar á vísindalegum vettvangi bæði á Íslandi og erlendis 
13-17

.  

Hér í þessari rannsókn voru notuð gögn sem safnað var saman til 

ofangreindrar rannsóknar. Notuð voru gögn þátttakenda frá tímabilinu 2003 

til ársins 2007. Algengi og nýgengi samfallsbrota 75 til 80 ára íslenskra 

kvenna var metið út frá hryggjarmyndum sem teknar voru í DXA tæki af 

öllum þátttakendum  árið 2003 og endurtekið árið 2007.  Þessar myndir voru 

jafnframt notaðar til að meta greiningarhæfi ABQ aðferðar annars vegar og 

McCloskey aðferðar hins vegar. Til viðmiðunar við greiningu brotanna var 

ákveðið að skoða bakverkjasögu og vitneskju kvennanna um samfallsbrot. 

Þessar upplýsingar fengust úr spurningakveri sem konurnar svöruðu við 

komu í rannsóknina árið 2003 og aftur í lok rannsóknar árið 2007. Úr 

spurningakverinu fengust einnig upplýsingar um hversu margar konur voru 

á hormónalyfjum eða öðrum beinverndandi lyfjum.  

Til að meta hæfi greiningaraðferðanna ABQ og McCloskey  var hluti 

þátttakenda, eða 108 konur sendar  aukalega í hefðbundna röntgenmynd af 

hryggjarliðum. Í upphafi voru þær konur sem grunaðar voru um 

samfallsbrot samkvæmt DXAmyndum sendar í röntgen en síðustu 50 

konurnar sem komu í mælingu árið 2007 fóru einnig í röntgenmynd. 

Úrlestur röntgenmynda var notaður sem gullstaðall í samanburði við 

greiningarhæfi ABQ og McCloskey aðferðanna. 
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3.2.   Rannsóknarhópur 

Rannsóknarhópurinn var fenginn úr rannsóknarþýði sem valið var til þátttöku í 

umfangsmikla rannsókn á beinþynningu og næringarþáttum sjötugra kvenna og 

hófst sú rannsókn árið 1997. Þá var öllum konum búsettum í Reykjavík og fæddar  

árið 1927 boðin þátttaka. Upplýsingar um búsetu og fæðingarár kvennanna voru 

fengnar úr íbúaskrá Reykjavíkur. Alls voru þetta 418 konur sem allar fengu sent 

bréf þar sem þeim var boðin þátttaka. Boðsbréfinu var fylgt eftir með símtali, einu 

eða fleirum, ef konurnar höfðu ekki hringt sjálfar til að tilkynna þátttöku.  Með 

þessu móti tryggðu rannsakendur hátt svarhlutfall, 73,7% í upphafi. Öllum konum 

sem boðin var þátttaka var jafnframt afhent upplýsingabréf (fylgiskjal 1) til eigu 

um rannsóknina og tilgang hennar.  Ef einstaklingur samþykkti þátttöku var 

honum gefinn tími til heimsóknar í mælingar á Landspítala Háskólasjúkrahúsinu í 

Fossvogi (LSH). Fyrir mælingar á sjúkrahúsinu fékk hver þátttakandi sent heim 

spurningakver um heilsufar, hreyfingu, mataræði og aðra lífstengda þætti.    

Þátttakendum umræddar rannsóknar var fylgt eftir frá árinu 1997 til ársins  

2007 eða í samtals 10 ár. Þeir voru boðaðir þrisvar sinnum á rannsóknartímabilinu 

til mælinga. Í fyrstu heimsókn árið 1997, mættu  308 konur , eða 73,7 % boðaðra 

kvenna. Önnur boðun í rannsóknina fór fram árið 2003.  Þá voru boðaðar allar þær 

konur sem höfðu mætt í fyrri mælingar árið 1997. Af þeim 308 konum sem þáðu 

þátttökuna árið 1997 voru 20 látnar.  Þær 288 eftirlifandi konur fengu því sent boð 

um framhaldsmælingur og af þeim mættu alls 225 konur, eða 78,1% boðaðra. 

Konurnar voru á þessum tíma 75-76 ára. Þriðji og  jafnframt síðasti hluti mælinga 

fór fram árið 2007. Á þessum tímapunkti voru konurnar á 80. aldursári.  Frá 

síðustu komu voru 17 konur látnar og því 208 eftirlifandi konur frá fyrri 

heimsóknum sem fengu boð um áframhaldandi mælingar. Þá mættu alls 166 

konur, eða 79,8% boðaðra kvenna.  Mynd 9, sýnir samantekt á rannsóknarhópnum 

í heild sinni frá upphafi og hvernig brottfalli var háttað í hópnum.   

Rannsóknarhópurinn sem síðan var notaður til að kanna  algengi og nýgengi 

samfallsbrota meðal 75-80 ára íslenskra kvenna urðu þær konur sem mættu til 

mælinga í öll þrjú skiptin 1997, 2003 og 2007. Þá voru gögnin frá mælingunum 

2003 notuð sem grunngögn og eftirfylgni hópsins var að jafnaði 4 ár. Hluti 

kvennanna sem mættu árið 2007, eða 108 konur voru valdar til að fara aukalega í 

röntgenmynd af hrygg. Í fyrstu voru þær konur sem grunaðar voru um 

samfallsbrot sendar í röntgen en síðustu 50 konurnar sem komu til mælinga fór 
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einnig í röntgen. Þessi 108 manna hópur var notaður til að skoða greiningarhæfni 

aðferðanna tveggja ABQ og McCloskey til samanburðar við röntgengreiningu á 

samfallsbrotum með Genant aðferð. 

 

 

 Mynd 9. Rannsóknarþýði frá 1997. Þær 166 konur sem mættu öll þrjú skiptin 1997-2007 voru 

skoðaðar sérstaklega með tilliti til algengi og nýgengi samfallsbrota meðal 75-80 ára íslenskra 

kvenna á árunum 2003-2007. 

 

 

3.3.   Rannsóknarsnið 

Um var að ræða framskyggna rannsókn á algengi og nýgengi 

hryggjarsamfallsbrota meðal 75 ára íslenskra kvenna sem búsettar voru í 

Reykjavík árið 1997. Uppbygging rannsóknar má sjá á mynd 10. 

Rannsóknartímabilið var frá árinu 2003 til ársins 2007. Grunngögn voru 

metin út frá mælingum af þátttakendum  árið 2003 og eftir 4 ára eftirfylgni voru 

mælingar þátttakenda frá árinu 2007 bornar saman við grunngögnin. 
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Mynd 10. Flæðirit af rannsóknarsniðinu.   

  

 

3.4.   Framkvæmd rannsóknar og mælinga 

Við komu þátttakenda  á LSH í Fossvogi gengust þeir undir ítarlegar mælingar. 

Mælingarnar fóru fram árið 2003 og aftur árið 2007. Við báðar komurnar voru 

gerðar samskonar mælingar: hæðar- og þyngdarmælingar, beinþéttnimælingar af 

lendaliðum og hryggjarmyndataka í DXA. Í seinni heimsókninni árið 2007  voru 

108 þátttakendur ,  jafnframt sendir í hefðbundna röntgenmynd af hryggjarliðum, 

framan frá (AP) og hliðarmyndir.  Þátttakendur svöruðu spurningakveri við hverja 

komu og  í þessari rannsókn voru upplýsingar úr kverinu notaðar til að fá 

vitneskju um brota- og lyfjasögu kvennanna.  

 

3.5.   Mæliaðferðir 

3.5.1. Hæð og þyngd 

Byrjað var á að mæla hæð og þyngd þátttakenda. Þátttakendur voru mældir 

berfættir í nærfatnaði og slopp. Við hæðarmælingu var notaður hefðbundinn 

hæðarmælir sem var áfastur við vegg. Hæðin var mæld einu sinni og skráð með 

0,5 sentimetra nákvæmni. Við þyngdarmælingu var notuð hefðbundin gólfvog. 

Þyngdin var mæld einu sinni og skráð með 50 gramma nákvæmni. 

 

3.5.2. Beinþéttnimæling af lendhrygg 

Allar DXA mælingar voru framkvæmdar af sama geislafræðingi (DÓ). 

Beinþéttni var mæld með Hologic QDR 4500A (mynd 11) sem hefur svo kallað 

blævængsgeisla (fan array beam) og marga geislanema. Hugbúnaður tækisins var  

11.2. Beinþéttni (g/cm²) var mæld í lendarliðum (L4 - L2). Breytileiki DXA 

mælinga (coefficient of variation (CV)) var 1,4% fyrir beinþéttnigildi í 

lendarliðbolum. CV gildið er reiknað út frá endurteknum mælingum á 30 

einstaklingum 
16

. Áður en mælingar hófust sló geislafræðingur inn nafn, 

fæðingardag, hæð, þyngd, kyn og kynþátt. Þátttakandi lá á bakinu á 
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rannsóknarbekk DXA tækisins með kodda undir höfði og með stóran púða undir 

fótleggjum, fætur mynduðu 90° horn. Lendaliðir (L2-L4) voru skannaðir í AP 

stöðu og reiknaði hugbúnaður tækisins út meðaltals beinþéttni liðbolanna í 

einingunni g/cm². 

 

 

 

Mynd 11. DXA, Hologic QDR 4500A. Tækjabúnaðurinn sem notaður var við mælingarnar.  

 

 

3.5.3.   Hryggjarmyndataka (DXA) 

Hryggjarmyndir voru teknar í DXA, Hologic QDR 4500A. Við myndatökuna lá 

þátttakandi í sömu stellingu og við beinþéttnimælingu af hrygg (á bakinu með 

púða undir fótleggjum). Hliðarmyndir af lenda- og brjóstliðum voru teknar með 

því að snúa armi tækisins í lárétta stöðu. Allur hryggurinn var skannaður  frá  L4 

- til T7 voru hryggjarliðir metnir með tilliti til samfallsbrota. Brotin voru 

skilgreind sjálfstætt annars vegar með greiningaraðferð sem kennd er við 

McCloskey (brot staðfest ef lækkun á liðbol var meiri en 20%) og hins vegar 

með ABQ aðferð sem byggir á sjónrænu mati á aflögun hryggjarliðbols (brot 

staðfest ef rof er á endaplötu liðbols). 
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3.5.4.   Hryggjarmyndataka (röntgen) 

Ólafur Kjartansson röntgenlæknir sá um úrlestur röntgenmyndanna með 

greiningaraðferð sem lýst hefur verið af Genant og félögum (sjónrænt, semi 

quantitative) 
11

.   

Hryggjarmyndirnar voru teknar með röntgenbúnaði á myndgreiningardeild 

LSH í Fossvogi. Teknar voru myndir af lenda- og brjóstliðbolum framan frá og 

frá hlið. Myndirnar voru teknar með hefðbundnum innstillingum af hrygg 
79

. 

Alls voru teknar að jafnaði 6 myndir, 4 myndir  af lenda- og spjaldhrygg og 2 

myndir af brjótliðum. Á  AP mynd af lendaliðbolum lá þátttakandi á bakinu á 

röntgenbekknum, geislastefna röntgenlampans var 0° og miðað var í miðju 

hryggjar rétt fyrir ofan mjaðmarkambarhæð. Á  AP mynd af spjaldhrygg lá 

þátttakandi á bakinu með bogin hné, geislastefna 20-25° í átt að höfði og miðað 

um það bil 3 sentimetra fyrir ofan lífbein. Á AP myndum af brjóstliðbolum lá 

þátttakandi á bakinu, geislastefnan var  0° og  miðað 10 sentimetra fyrir neðan 

hóstarskarð. Á hliðarmyndum af lendarliðbolum lá þátttakandinn á hlið með 

bogin hné, geislastefna var 0° og miðað rétt fyrir ofan mjaðmarkamb eins og á 

AP myndunum.  Á hliðarmyndum af spjaldhrygg lá þátttakandi á hlið, 

geislastefna 0° og miðað 3 sentimetra fyrir neðan mjaðmarkamb.  Á 

hliðarmyndum af brjóstliðum lá þátttakandi á hlið með hendur á hvirfli og bogin 

hné. Geislastefnan var 0° og miðað var í sömu hæð og á AP myndunum. Á 

öllum myndunum var fjarlægð röntgenlampans frá stafrænum myndplötum 100-

115 sentimetrar. Myndatökurnar voru framkvæmdar af geislafræðingum á 

myndgreiningardeild LSH í Fossvogi. 

 

3.6.   Úrvinnsla 

Úrlestur hryggjarmynda var gerður blindandi. DXA myndir voru metnar með 

tilliti til samfallsbrota með ABQ og McCloskey aðferðum. Röntgenmyndir voru 

metnar með Genant aðferð. Geislafræðingur sá um úrlestur og úrvinnslu DXA 

mynda og röntgenlæknir sá um úrlestur röntgenmynda. 

Algengi samfallsbrota var skilgreint sem fjöldi kvenna með eitt eða fleiri 

samfallsbrot af hverjum 100 í rannsóknarhóp.  Algengi samfallsbrota var metið 

fyrir árin 2003 og  2007 hjá 166 konum bæði samkvæmt McCloskey og ABQ 

greiningum. Í þessu ljósi miðast algengi samfallsbrota í rannsókninni við árið 
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2003 meðal 75-76 ára kvenna á höfuðborgarsvæðinu og aftur fjórum árum síðar 

árið 2007 þegar konur voru á 80. aldursári. Nýgengi miðast við nýgreind brot í 

rannsóknarhópnum á tímabilinu frá 2003 (eftir fyrri mælingu) til 2007(við síðari 

mælingu). Konurnar hafa þá verið á aldursbilinu 75 til 80 ára þegar ný brot áttu 

sér stað.    

Til að reikna út hlutfallslegan mun (Relative Risk, RR) á algengi 

samfallsbrota eftir greiningaraðferð (ABQ og McCloskey) var framkvæmt chi-

square  próf sem gefur til kynna hvort marktækur  munur hafi verið á 

hlutföllunum. Notuð var Matel Haenszel aðferð til útreikninga á hlutfallslegum 

mun algengis og nýgengistalna og samsvarandi 95% marktektarmörk  (95% 

Confidence Intervals, CI) 
80

, þar sem McCloskey greining var notuð sem viðmið. 

Útreikningar voru lagskiptir eftir því ári sem brotin greindust (2003,2007) fyrir 

RR á algengi eftir greiningaraðferð. Gögnin voru sett í krosstöflu og reiknað RR á 

eftirfarandi hátt: 

Krosstafla: 

 Brot Ekki brot Alls fjöldi 

ABQ a b a+b 

McCloskey c d c+d 

 

Jafna 3:   RR=(a/(a+b))/(c/(c+d)) 

Til að leggja mat á hæfi ABQ og McCloskey aðferða til greiningar á 

samfallsbrotum voru næmni (sensitivity) og sértæki (specificity) þeirra reiknuð 

ásamt  jákvæðu og neikvæðu forspársgildi (positive/negative predictive value). 

Hæfi aðferðanna var reiknað út samkvæmt meðfylgjandi reiknilíkani, sjá töflu 3 

81
. Í þessum samanburði lágu til grundvallar gögn um þær 108 konur sem höfðu 

farið í röntgenmyndatöku árið 2007 til viðbótar við DXA myndatökuna. Greining 

röntgenmynda var borin saman við DXA myndir þessara kvenna. Næmni (jafna 4) 

mælir hlutfall þeirra sem réttilega, miðað við gullstaðal, eru með samfallsbrot. 

Sértækni (jafna 5) mælir hlutfall þeirra réttilega, samkvæmt röntgen gullstaðli, 

sem greinast óbrotnir. Jákvætt forspársgildi (jafna 6) spáir fyrir um hversu 

marktæk greiningaraðferð er í heild sinni til að finna samfallsbrot einstaklinga. 
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Neikvætt forspársgildi (jafna 7) spáir hversu líklegt er að þeir sem ekki greinast 

með brot séu í raun óbrotnir. 

 

Tafla 3. Reiknilíkan, notað til að reikna, næmni, sértæki, jákvætt og neikvætt forspárs-gildi. 

Skilgreiningar á táknum í töflunni: a=rétt jákvæð greining, b=röng jákvæð greining, c=röng 

neikvæð greining, d=rétt neikvæð greining. 

Greining 

samkvæmt ABQ 

eða McCloskey 

Jákvætt (brot) 

samkvæmt 

röntgengreiningu 

Neikvætt (brot) 

samkvæmt 

röntgengreiningu 

Samtals 

Jákvætt (brot)  

Neikvætt (brot) 

Samtals: 

a 

c 

a+c 

B 

d 

b+d 

a+b 

c+d 

b+d 

 

 

Jafna 4:   Næmni (sensitivity) = a/(a+c)  

Jafna 5:    Sértæki (specificity) = d/(b+d) 

Jafna 6:    Positive predictive value = a/(a+b) 

Jafna 7:   Negative predictive value = d/(c+d) 

 

Við úrvinnslu gagna var Microsoft Office exel 2007 notað og tölfræðiritið SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences, útgáfa 16.0). 

 

3.7.   Leyfi og upplýst samþykki 

Samþykki Vísindasiðanefndar, Persónuverndar og Geislavarna ríkisins var fengið 

fyrir rannsóknunum bæði árið 2003 og síðan aftur árið 2007 (fylgiskjöl 2-4).  

Allir þátttakendur fengu upplýsingar um rannsóknina og tilgang hennar og 

áður en mælingar hófust skrifuðu þeir undir upplýst samþykki (fylgiskjal 5). 

Hverjum þátttakenda stóð til boða að hafa samband við lækni (Gunnar 

Sigurðsson) eftir rannsóknina til að fá frekari upplýsingar um niðurstöður 

mælinganna og/eða sent bréf til viðkomandi heilsugæslulæknis.  
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4. Niðurstöður 

4.1.   Algengi og nýgengi samfallsbrota 
 

ABQ greiningaraðferð 

Alls greindust árið 2003 52 konur af 166 með eitt eða fleiri samfallsbrot með 

ABQ aðferð. Algengi samfallsbrota við 75 ára aldur (2003) samkvæmt ABQ 

greiningaraðferð var 31,3% (mynd 12).   

Fjórum árum síðar, þegar þátttakendur voru á 80. aldursári, mældist algengi 

samfallsbrota meðal þeirra 36,7%, alls voru þá 61 kona með eitt eða fleiri brot. 

Nýgengi samfallsbrota hjá konum í hópnum á rannsóknartímabilinu var 5,4% 

samkvæmt ABQ aðferð ( nýgengi á ári var 1,4%). 

 

McCloskey greiningaraðferð 

Alls greindust árið 2003 40 konur af 166 með eitt eða fleiri samfallsbrot með 

McCloskey aðferð. Algengi samfallsbrota samkvæmt McCloskey 

greiningaraðferð við 75 ára aldur (2003) var 24,1% (mynd 12). Algengi 

samfallsbrota á 80. aldursári kvennanna (2007) var 38,0%. Þá voru alls 63 konur 

með eitt eða fleiri brot. Nýgengi samfallsbrota á tímabilinu samkvæmt McCloskey 

aðferð var 13,9%  (nýgengi á ári 3,5%).  
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Mynd 12. Algengi samfallsbrota íslenskra kvenna búsettar í Reykjavík og fæddar 1927 (n=166).  

Metið við 75 og 80 ára aldur (2003 og 2007). Brotin eru greind með ABQ aðferð annars vegar 

og McCloskey hins vegar.  

 

4.1.1. Samanburður á algengi og nýgengi eftir greiningaraðferð 

Ekki fannst marktækur munur á algengi samfallsbrota eftir greiningaraðferð 

(2003 og 2007) en hlutfallslegur munur að teknu tilliti til greiningarárs var innan 

við 1% (ABQ/McCloskey, RR=1,01, 95% CI: 0,88 – 1,37). Þegar litið var til 

hvors greiningarárs fyrir sig var hlutfallslegur munur á algengi samfallsbrota 

eftir greiningaraðferð heldur ekki marktækur (2003, RR=1,30, 95% CI:0,92 – 

1,85: 2007, RR=0,97, 95% CI: 0,73 - 1,28). 

Marktækur munur var á nýgengi samfallsbrota eftir greiningaraðferð 

(RR=0,43, 95% CI: 0,21 – 0,85). Þar sem marktækt fleiri ný samfallbrot 

greindust með McCloskey eftir árið 2003. Taka ber þó fram að við mælingar 

árið 2003 höfðu færri brot greinst með þeirri aðferð  heldur en með ABQ. 

 

4.1.2. Samantekt á fjölda samfallsbrota á hryggjarliðum eftir 

greiningaraðferð 

Samantekt á fjölda samfallsbrota á hvern hryggjarlið með aðferðunum 

þremur(ABQ, McCloskey og röntgen (Genant)) er að finna í töflu 4. 

31,3

36,7

24,1
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Samanburður samfallsbrota milli aðferða var gerður á þeim 108 konum sem fóru 

bæði í DXA og röntgen. Samantekt samfallsbrota með ABQ og McCloskey 

aðferð var gerð árin 2003 og 2007 en þar sem þátttakendur fóru ekki í 

röntgenmynd árið 2003 var samantekt á samfallsbrotum samkvæmt 

röntgengreiningu aðeins gerð fyrir árið 2007. Með öllum þremur aðferðunum 

greindust flest samfallsbrot á T12. Fleiri brot greindust á brjóstliðum með 

röntgengreiningu en með ABQ og McCloskey aðferð. Árið 2007  voru 66 konur 

greindar með eitt eða fleiri brot samkvæmt röntgen, 52 konur voru með eitt eða 

fleiri brot samkvæmt McCloskey aðferð og  50 konur voru með eitt eða fleiri 

brot samkvæmt ABQ aðferð meðal þeirra 108 kvenna sem fóru bæði í DXA og 

röntgenmynd af hrygg. Algengi samfallsbrota meðal þess hóps var 46,3% með 

ABQ, 48,2% með McCloskey og 61,1% með röntgen.  

 

Tafla 4. Fjöldi samfallsbrota á hvern hryggjarlið með tilliti til mismunandi greiningaraðferðar 

(ABQ, McCloskey og röntgen (Genant)). Einnig má sjá heildarfjölda samfallsbrota með hverri 

aðferð. (Samanburður miðast við þann hóp sem fór bæði í DXA og í röntgenmynd, n=108). 

Hryggjarliðir 

 

Fjöldi 

brota 

greind 

með ABQ 

árið 2003 

Fjöldi 

brota 

greind með 

McCloskey 

árið 2003 

Fjöldi 

brota 

greind 

með ABQ 

árið 2007 

Fjöldi 

brota 

greind með 

McCloskey 

árið 2007 

Fjöldi 

brota 

greind 

með 

röntgen 

árið 2007 

L4 5 3 6 5 3 

L3 7 5 11 9 12 

L2 8 6 8 6 13 

L1 16 14 17 18 22 

T12 18 15 21 21 23 

T11 10 6 12 9 21 

T10 6 9 9 8 18 

T9 4 5 11 16 17 

T8 9 14 11 18 19 

T7 6 10 9 13 21 

samtals 89 87 115 123 169 
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4.1.3. Fjöldi samfallsbrota og flokkun brotanna eftir alvarleika 

Við mat á alvarleika samfallsbrota kom í ljós að ABQ virtist greina væg 

samfallsbrot (stig 1) fyrr en McCloskey aðferðin. Tafla 5 sýnir á hvaða stigi 

brotin greindust með hverri aðferð fyrir sig, með ABQ og McCloskey  árin 2003 

og 2007 og með röntgen árið 2007. 

 

Tafla 5. Fjöldi samfallsbrota flokkað eftir alvarleika þeirra. ABQ: stig 1 væg brot, stig 2 

miðlungs brot, stig 3 algjört samfall (skilgreining á brotastigi var sambærileg Genant). 

McCloskey: stig 1 (lækkun liðbola 20-25%), stig 2 (lækkun liðbola 25-40) stig 3 (lækkun liðbola 

>40%). Röntgen (Genant) sjónrænt mat: stig 1(lækkun liðbola 20-25%), stig 2 (lækkun liðbola 

25-40%), stig 3 (lækkun liðbola >40%). (Samanburður miðast við þann hóp sem fór bæði í DXA 

og röntgenmynd, n=108). 

 Stigun 

samfallsbrota 

samkvæmt 

ABQ árið 

2003 

Stigun 

samfallsbrota 

samkvæmt 

McCloskey 

árið 2003 

Stigun 

samfallsbrota 

samkvæmt 

ABQ árið 

2007 

Stigun 

samfallsbrota 

samkvæmt 

McCloskey 

árið 2007 

Stigun 

samfallsbrota 

samkvæmt 

röntgen 

(Genant) árið 

2007 

Stig 

1 

41 25 48 30 76 

Stig 

2 

29 40 42 70 60 

Stig 

3 

19 22 25 23 33 

 

 

 

4.1.4. Samanburður  á hæfi ABQ og McCloskey aðferðar til greininga á 

samfallsbrotum  

Þegar hæfi aðferðanna, ABQ og McCloskey til að greina samfallsbrot á DXA 

myndum í samanburði við gullstaðal (röntgen,Genant) var metið á hvern 

einstakling mældist  næmni ABQ aðferðar 61,2%, næmni McCloskey 74,6%, 

sértæki ABQ mældist 78,1% og 73,2% fyrir McCloskey. Jákvætt forspárgildi 
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mældist 82% fyrir bæði ABQ og McCloskey og neikvætt forspárgildi mældist 

55,2% fyrir ABQ og 63,8% fyrir McCloskey, samanber töflu 6.   

Þegar hæfi ABQ aðferðar var metið með tilliti til hvers hryggjarliðar mældist 

næmni að meðaltali 47,6% ( 22,7 – 66,7% eftir hryggjarliðum), samanber töflu 7. 

Sértæki ABQ aðferðar var að meðaltali 95,9% (92,3 -  98,9% eftir  

hryggjarliðum). Jákvætt forspárgildi var að meðaltali 65,2% (33,3 - 88,9% eftir 

hryggjarliðum) og neikvætt forspárgildi að meðaltali 90,5% ( 82,8 - 99% eftir 

hryggjarliðum).  

Næmni McCloskey aðferðar var að meðaltali 50,0% (23,8% - 72,7% eftir 

hryggjarliðum). Sértæki að meðaltali 95,5% (90,1  – 99% eftir hryggjarliðum). 

Jákvætt forspárgildi var að meðaltali 67,4% (40,0 - 88,9% eftir hryggjarliðum) og 

neikvætt forspárgildi var að meðaltali 90,8 (83,0 - 99,0% eftir hryggjarliðum).  

Tafla 8 sýnir útreikninga fyrir hvern hryggjarlið. Þar sem um var að ræða heldur 

fá brot á sumum hryggjarliðum voru takmarkanir á útreikningi á hæfi aðferðanna.  

 

 

Tafla 6. Næmni og sértæki ABQ og McCloskey aðferðar til greiningar á samfallsbrotum á hverja 

konu (m.t.t. brota árið 2007). Forspárgildi ABQ  og McCloskey aðferðar var einnig metið á hverja 

konu. Röntgengreining var notuð sem viðmið, n=108. 

Aðferð Næmni (%) Sértæki (%) Jákvætt 

forspárgildi 

(%) 

Neikvætt 

forspárgildi 

(%) 

ABQ 61,2 78,1 82,0 55,2 

McCloskey 74,6 73,2 82,0 63,8 
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Tafla 7.  Næmni og sértæki ABQ aðferðar til greiningar á samfallsbrotum á hvern hryggjarlið 

(m.t.t brota árið 2007) . Forspárgildi ABQ aðferðar var einnig metið á hvern hryggjarlið. 

Röntgengreining var notuð sem viðmið,  n=108.  

Hryggjarliður Næmni (%) Sértæki (%) Jákvætt 

forspárgildi(%) 

Neikvætt 

forspárgildi(%) 

L4 66,7 96,2 33,3 99,0 

L3 58,3 95,8 63,6 94,9 

L2 38,5 96,8 62,5 92,0 

L1 63,6 96,5 82,4 91,2 

T12 65,2 92,9 71,4 90,8 

T11 33,3 94,3 58,3 85,4 

T10 44,4 98,9 88,9 89,9 

T9 41,2 95,6 63,6 89,7 

T8 42,1 96,6 72,7 89,7 

T7 22,7 95,4 55,6 82,8 

Meðaltal 

L4-T7 47,6 95,9 65,2 90,5 

 

Tafla 8. Næmni og sértæki McCloskey aðferðar til greiningar á samfallsbrotum á hvern 

hryggjarlið, (m.t.t brota árið 2007). Forspárgildi McCloskey aðferðar var einnig metið á hvern 

hryggjarlið. Röntgengreining var notuð sem viðmið, n=108. 

Hryggjarliður Næmni (%) 

 

Sértæki (%) Jákvætt 

forspárgildi (%) 

Neikvætt 

forspárgildi (%) 

L4 66,7 97,1 40,0 99,0 

L3 58,3 97,9 77,8 95,0 

L2 38,5 99,0 83,3 92,2 

L1 72,7 97,7 88,9 93,3 

T12 60,9 91,8 66,7 89,7 

T11 23,8 95,4 55,6 83,8 

T10 38,9 98,9 87,5 89,0 

T9 41,2 90,1 43,8 89,0 

T8 57,9 92,1 61,1 91,1 

T7 40,9 95,4 69,2 86,3 

Meðaltal 

L4-T7 

50,0 95,5 67,4 90,8 
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4.1.5. Samfallsbrot og þekkt saga brotanna 

Samkvæmt spurningakveri sem lagt var fyrir þátttakendur reyndust þriðjungur  

þeirra sem greindust með samfallsbrot hafa vitneskju um brotin. Samkvæmt ABQ 

aðferð greindust 61 kona með samfallsbrot árið 2007, níu  konur höfðu bæst við í 

brota hópinn frá árinu 2003 en aðeins þrjár þeirra vissu af  brotunum (þátttakendur 

fengu ekki upplýsingar um samfallbrot við komuna árið 2003 þar sem aðeins var 

lesið úr niðurstöðum BMD mælinga). Af þeirri 61 konu sem voru með 

samfallsbrot samkvæmt ABQ árið 2007 voru 29 konur með fleiri en eitt brot. 

Sambærilegar niðurstöður fengust þegar vitneskja þátttakenda um samfallsbrot var 

borin saman við McCloskey greininguna. Alls greindust 63 konur með 

samfallsbrot árið 2007 og voru allar þær 20 konur sem vissu um samfallsbrot 

einnig með brot samkvæmt McCloskey aðferðinni. Þá höfðu 23 konur  bæst við 

brotahópinn frá árinu 2003 en eins og fyrr er greint frá vissu aðeins þrjár af konur 

þessum brotum. Fleiri en eitt brot greindust hjá 27 konum.  Tafla 9 sýnir hversu  

margar konur sem greindust með samfallsbrot samkvæmt ABQ og McCloskey 

vissu af samfallsbrotum.  

 

Tafla 9. Samanburður á greindum samfallsbrotum meðal þátttakenda árið 2007 (samkvæmt 

ABQ og McCloskey) og vitneskju þátttakenda um samfallsbrot fyrir mælingarnar 

(spurningakver). 

Samfallsbrot metin 

samkvæmt: 

Fjöldi kvenna sem 

greindust með 

samfallsbrot í 

rannsókninni árið 

2007: 

Fjöldi kvenna sem 

vissu af 

samfallsbroti 

(spurningakver) 

Hlutfall kvenna 

sem vissi af 

samfallsbrotum 

(%) 

ABQ greining 61 20 32,8 

McCloskey 

greining 

63 20 31,7 
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5. Umræða 

Með tilkomu DXA opnuðust nýjar dyr í læknisfræðilegri greiningu á beinþéttni. 

Notkun DXA hefur farið vaxandi og áhugi manna á rannsóknum tengdum 

beinþéttni og beinþéttnimælingum aukist síðasta áratug eða svo. Ör þróun hefur 

verið á tækjabúnaði DXA og með nýjustu tækjum er hægt að taka hryggjarmyndir 

til að meta samfallsbrot með ágætum árangri. Rannsóknin er fljótleg og ódýr auk 

þess sem geislaálag er hverfandi.  

Megin markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvort ein greiningaraðferð 

á samfallsbrotum í hrygg með DXA myndum væri nákvæmari en önnur í 

samanburði við hefðbundna röntgengreiningu.  ABQ og McCloskey aðferðir til að 

greina samfallsbrot á DXA myndum voru bornar saman við röntgen greiningu þar 

sem stuðst var við aðferð sem lýst hefur verið af Genant og félögum. Við upphaf 

rannsóknar hafði ekki áður verið gert mat á hvernig ABQ aðferð bæri saman við 

aðrar greiningaraðferðir á DXA myndum.  

Um nokkurra ára skeið hafði höfundur undir umsjón Dr. Gunnars 

Sigurðssonar, prófessors notað McCloskey aðferð við mat á samfallsbrotum af 

DXA myndum. Við kynni okkar af nýrri hugmyndafræði við mat á 

samfallsbrotum  (ABQ aðferð) vaknaði áhugi á að kanna möguleika á notkun 

hennar við DXA greiningar.  Höfuð markmið þessarar rannsóknar var  því að 

leggja mat á hæfi þessara tveggja aðferða (ABQ og McCloskey) til greiningar á 

samfallsbrotum með DXA og bera saman við röntgengreiningu. Jafnframt var 

algengi og nýgengi samfallsbrota meðal 75 til 80 ára íslenskra kvenna á árunum 

2003 til 2007 skoðað út frá DXA myndum ásamt því að kanna hversu margar 

konur vissu af samfallsbrotum sem þær greindust með í rannsókninni.  

Niðurstöður sýndu ekki marktækan mun milli ABQ og McCloskey aðferða 

með tilliti til greininga á algengi samfallsbrota árin 2003 og 2007. Marktækan 

mun var þó að finna milli aðferðanna við greiningu á nýgengi samfallsbrota, þar 

sem marktækt fleiri ný brot greindust með McCloskey í seinna skiptið sem 

hópurinn var mældur. Þessi munur skýrist mögulega af fáum greindum brotum 

með McCloskey árið 2003. Greiningarhæfi ABQ og McCloskey aðferða í 

samanburði við röntgen greiningu var nokkuð sæmbærilegt. Röntgen greindi mun 

fleiri samfallsbrot þannig ef röntgen er viðkurkennd sem gullstaðall til greiningar 

samfallsbrota þá virðast okkar DXA aðferðir góðar til að útiloka brot en síðri til 
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greiningar. Það bendir til að brot með DXA þurfi að staðfesta með röntgen 

greiningu. 

Geislaálag DXA rannsókna er mjög lítið og margfalt lægra en við 

röntgenmyndatökur af hrygg. Myndgæði DXA tækja eru einnig að aukast með 

betri tæknabúnaði og  í kjölfarið verður greiningarhæfi  samfallsbrota af  DXA 

myndum ávallt betri. Hvaða aðferð menn kjósa að nota við mat á samfallsbrotum 

á DXA myndum skiptir kannski ekki megin máli.  Samt sem áður virðast beinar 

hæðarmælingar á hryggjarliðbolum vera ósveigjanlegri við mat á samfallsbrotum 

en þær sjónrænu. 

  Niðurstöður rannsókna styðja líkt og okkar niðurstöður að ABQ aðferð 

greinir fyrr væg samfallsbrot í samanburði við McCloskey. Mikilvægt er að greina 

samfallsbrot sem fyrst til að koma í veg fyrir frekari brot 
44, 82

 og í ljósi þessa væri 

ABQ fýsilegri kostur til notkunar í leit af samfallsbrotum við DXA mælingar. Vel 

þjálfaður starfsmaður er jafnframt mun fljótari að lesa úr myndum með ABQ 

aðferð fremur en að merkja inn 6 punkta á hvern liðbol sem nauðsynlegt er til að 

mæla hæð liðbolar samanber McCloskey sem er tímafrek aðferð.  

Meirihluti kvenna í rannsóknarhópnum eða tæplega 70% vissi ekki af eigin 

samfallsbrotum. Þessar niðurstöður eru ekki fjarri því sem komið hefur í ljós í 

erlendum rannsóknum úr almennu þýði eldri kvenna 
83

. Mikil skerðing á 

lífsgæðum fylgir oft  í kjölfar samfallsbrota og vitað er að þegar einstaklingar hafa 

hlotið eitt eða fleiri brot af völdum beinþynningar eru auknar líkur á frekari 

brotum 
44

. Í ljósi þessa er mikilvægt að finna samfallsbrot snemma svo viðeigandi 

meðferð og forvörn gegn frekari brotum geti hafist sem fyrst. Þar sem 

slitbreytingar,  sem algengar eru meðal eldri einstaklinga, geta valdið falskri 

hækkun á BMD gildi við beinþéttnimælingar er hryggjarmyndataka með DXA 

tvímælalaust góð viðbót við heildarmat á beinþéttni og við mat á frekari 

brotahættu. 
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5.1.   Þátttakendur 

Rannsóknarþýði voru allar konur búsettar í Reykjavík og fæddar árið 1927. 

Hópurinn sem var til rannsóknar í þessari rannsókn voru konur sem mættu úr 

rannsóknarþýðinu til mælinga á LSH þrisvar sinnum á tíu ára tímabili, árin 1997 – 

2007. 

Árið 2007 voru þær konur boðaðar sem höfðu mætt til mælinga árið 2003. 

Þátttaka rannsóknar árið 2007 var góð eða 79,8% boðaðra kvenna  sem styrkir 

niðurstöður rannsóknar og minnkar líkur á hvers kyns bjögun. Fremur lága 

brottfallstíðni má rekja til þess að boð um þátttöku var fylgt vel eftir með 

símtölum. Konunum var jafnframt boðið að koma, sér að kostnaðarlausu með 

leigubíl sem auðveldaði þeim að mæta á staðinn. Ávinningur þátttakanda var 

upplýsingar um beinþéttni þeirra ásamt  niðurstöðum annarra mælinga sem gerðar 

voru í sömu ferð í tengslum við framhaldsrannsókn á beinþynningu og 

næringarþáttum. 

 

 

5.2.   Algengi og nýgengi samfallsbrota 

Niðurstöður sýna að ekki fannst marktækur munur á algengi samfallsbrota eftir 

greiningaraðferðunum (ABQ og McCloskey). Árið 2003 þegar þátttakendur voru 

75 ára mældist algengi samfallsbrota 31,3%  með ABQ aðferðinni en 24,1% með 

McCloskey. Árið 2007 þegar þátttakendur voru á 80. aldursári var algengi 

samfallsbrota nokkuð sambærilegt hvort sem horft var til ABQ eða McCloskey 

aðferðar eða 36,7% með ABQ og 38,0% með McCloskey. Ekki hefur áður verið 

gerð tilraun til að meta algengi samfallsbrota meðal eldri íslenskra kvenna en  

algengistölur okkar á samfallsbrotum greindum með DXA (VFA)  eru áþekkar 

niðurstöðum erlendra rannsókna 
39, 84

  sem staðfestist með okkar rannsókn. 

Hlutfallslegur munur aðferðanna með tilliti til greiningarárs var innan við 1% 

(RR=1,01). Aðferðirnar eru því ekki afgerandi ólíkar þegar kemur að því að meta 

algengi samfallsbrota í almennu þýði. Marktækur munur var milli aðferða við 

greiningu á nýgengi samfallsbrota. Fleiri brot greindust með McCloskey í seinna 

skiptið sem hópurinn var mældur sem skýrist af fáum greindum samfallsbrotum 

með McCloskey árið 2003. Samkvæmt upplýsingum frá konunum voru 23% 

þeirra á beinverndandi lyfjum árið 2003, 15 konur voru á hormónalyfjum og 24 
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konur tóku inn bisfosfónöt (sérhæfð lyf við beinþynningu). Konurnar voru ekki 

útilokaðar frá rannsókninni en þar sem lyfin draga úr brotatíðni gætu þau haft 

einhver áhrif á algengis og nýgengistölur. 

 

5.3.   Samantekt á fjölda samfallsbrota á hryggjarliðum eftir   

greiningaraðferð 

Samantekt á fjölda samfallsbrota með aðferðunum þremur ABQ, McCloskey og 

röntgen (Genant) sýndu að flest samfallsbrot greindust með röntgen eða 169 

samfallsbrot (66 konur voru með eitt eða fleiri brot),  122 samfallsbrot með 

McCloskey (52 konur voru með eitt eða fleiri samfallsbrot)  og 114 samfallsbrot 

greindust með ABQ (50 konur voru með eitt eða fleiri samfallsbrot). Flest 

samfallsbrot var að finna á T12 og á mótum lenda og brjósthryggjar. Niðurstöður 

voru sambærilegar fyrri rannsóknum hvað þetta varðar 
2, 10, 44

. Flestar 

misgreiningar á milli aðferða í okkar rannsókn var að finna á hryggjarliðum T10-

T7,  sem einnig ber vel saman við fyrri rannsóknir 
10, 82

. Líklegt er að rekja megi 

misgreiningar á samfallsbrotum aðferðanna þriggja annars vegar til þess 

áherslumunar sem aðferðirnar styðjast við til greiningar á samfallsbrotum 
85

 og 

hins vegar til myndgæða. Megin munur þeirra er að ABQ aðferð gerir kröfu um 

rof á endaplötu liðbolar til að staðfesta samfallsbrot en McCloskey aðferð tekur 

tillit til hæðar liðbolar og Genant sem er sjónræn mæling líkt og ABQ tekur einnig 

mið af hæð og útliti liðbolar ekki ósvipað McCloskey.  Misgreiningar geta átt sér 

stað ef myndgæði DXA mynda eru ekki nægjanlega góð en  rannsóknir hafa sýnt 

að 8 – 19% hryggjarliða séu ógreinilegir á DXA myndum í samanburði við 

röntgenmyndir 
5, 67, 68, 86

. Rannsóknir hafa þó jafnframt sýnt að flest brot verða á 

hryggjarliðum L3 til T7 
87, 88

 sem í flestum tilfellum eru þeir hryggjaliðir sem 

greinilegastir eru á DXA myndum.  

Eftirfarandi DXA myndir eru fengnar úr rannsókninni og sýna dæmi um 

misgreiningar aðferðanna tveggja (ABQ og McCloskey). Myndir 13-15 sýna 

dæmi um  hvernig McCloskey greinir samfallsbrot án þess að gera kröfu um rof á 

endaplötu liðbolar. Samkvæmt beinþéttnimælingum okkar voru þessar konur ekki 

með beinþynningu og í ljósi þessa mætti draga þá ályktun að minni líkur væri á 

samfallsbroti 
10, 78

. Þær konur sem greindust með samfallsbrot samkvæmt ABQ 
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aðferð í tilfellunum sem sýnd eru á myndum 16-18 voru með T gildi -2,5 eða 

minna, sem skilgreinist sem beinþynning.  

 

 

 

Mynd 13.  Greining:  T7  lækkun á liðbol framantil. 

McCloskey greinir liðbolinn með samfallsbrot en þar sem 

rof er ekki sýnilegt á endaplötu liðbolar telst  um SVH að 

ræða samkvæmt ABQ aðferðinni.  

 

 

Mynd 14. Greining: T9 lækkun á liðbol að framantil.  

Lækkunin nemur meira en 20%, þar af leiðandi er um 

samfallsbrot að ræða samkvæmt McCloskey aðferð en þar 

sem ekkert rof er sýnilegt á endaplötu liðbolar telst 

liðurinn óbrotinn samkvæmt ABQ aðferð. 
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Mynd 15. Greining: L1 lækkun sem gefur til kynna 

samfallsbrot samkvæmt McCloskey aðferð en þar sem 

ekki er sýnilegt rof  á endaplötu liðbolar er ekki um brot 

að ræða samkvæmt ABQ aðferð.    

 

 

Mynd 16. Greining: Endaplata liðbolar T8 hefur lækkað í 

miðjum liðbol með rofi á endaplötunni sem þýðir 

samfallsbrot samkvæmt ABQ aðferð. Þar sem mælanleg 

hæðarlækkun er ekki til staðar á yfirborði liðbolar greinir 

McCloskey aðferðin ekki samfallsbrot. 
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Mynd 17. Greining: Hér má sjá dæld í miðjum liðbol L2 

með rof á endaplötu.  ABQ aðferð metur þetta sem 

samfallsbrot en samkvæmt McCloskey aðferð er ekki um 

samfallsbrot að ræða þar sem lækkun liðbolar er ekki 

nægjanleg. 

 

 

 

  

Mynd 18. Greining: Liðbolur T12 er dældaður í miðjum 

liðbol með rofi á endaplötu. ABQ aðferðin greinir 

samfallsbrot en lækkun er ekki nægjanleg fyrir jákvæða 

greiningu með McCloskey.  
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5.4.   Greiningarhæfi aðferðanna í samanburði við röntgen 

Niðurstöður okkar um hæfi ABQ og McCloskey til greiningar á samfallsbrotum á 

DXA (VFA) í samanburði við gullstaðal (röntgen, Genant) voru svipaðar og 

niðurstöður annarra rannsókna þegar aðferðirnar voru metnar með tilliti brotinna 

einstaklinga 
2, 68

. Næmni ABQ var 61,2% og næmni McCloskey var 74,6% á 

hvern einstakling. Jákvætt forspárgildi aðferðanna var 82%  bæði fyrir ABQ og 

McCloskey. Niðurstöður okkar líkt og í öðrum sambærilegum rannsóknum benda 

til þess að mat á samfallsbrotum (VFA) með DXA komi að gagni við leit að 

samfallsbrotum, en þegar vafi leikur á broti er æskilegt að senda einstakling í 

röntgen. 

  Þegar næmni og sértæki aðferðanna var skoðað á grunnvelli hvers 

hryggjarliðar voru niðurstöður heldur lakari í okkar rannsókn borið saman við 

aðrar rannsóknir
4, 67, 89

. Þó ber að hafa í huga að mjög fá samfallsbrot voru í 

sumum hryggjarliðum sem takmarkaði útreikningar á næmni og sértæki. Margar 

rannsóknir útiloka ógreinilega liði við mat á hæfi aðferðar til greiningar á 

samfallsbrotum 
2
 en það var ekki gert í okkar rannsókn. Jafnframt meta sumar 

rannsóknir eingöngu hæfi aðferðar til að meta samfallsbrot á öðru og þriðja stigi 

en sleppa vægum samfallsbrotum á fyrsta stigi.  

 

 

5.5.    Samfallsbrot og þekkt saga samfallsbrota 

Stórar framskyggnar hóprannsóknir benda til að einungis fjórða hvert samfallsbrot 

sé greint 
83

.  Þetta getur stafað af því að brotin kunna að vera einkenna lítil en 

einnig getur verið erfitt að greina orsakir bakverkja þar sem þeir geta verið af 

mörgum toga. Áður nefndar rannsóknir benda einnig til að fyrri samfallsbrot 

vegna beinþynningar auki líkur á  frekari brotum 
44, 90

.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að meirihluti þátttakenda eða um 70% 

vissi ekki af eiginn samfallsbroti eða brotum samkvæmt mælingum árið 2007. 

Niðurstöður samrýmast vel niðurstöðum erlendra rannsókna 
44, 90

.  
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5.6.   Styrkleikar og takmarkanir rannsóknarinnar 

Þetta er fyrsta rannsókn sinnar tegundar á Íslandi þar sem mat er lagt á 

greiningarhæfi aðferða til að meta samfallsbrot með DXA. Styrkleikar rannsóknar 

okkar felst meðal annars í rannsóknarþýðinu sem fengið var úr samfélaginu án 

tillits til brotasögu, allir þátttakendur eru af sama kyni og sama aldri. Þátttaka 

rannsóknar árið 2007 var mjög góð, 79,8% boðaðra kvenna sem styrkir 

niðurstöður rannsóknar og minnkar líkur á hvers kyns bjögun. Jafnframt styrkir 

það niðurstöður okkar að nálgun á greiningu samfallsbrota með hverri aðferð fyrir 

sig var gerð blindandi sem kom í veg fyrir að þær höfðu áhrif hvor á aðra. Að 

ofantöldu ætti að vera ljóst að bæði ytra og innra réttmæti rannsóknar okkar sé 

nokkuð gott. Rannsóknin hefur þó ýmsar takmarkanir. Ákveðið var að nota 

röntgengreiningu (Genant) sem gullstaðal á mati samfallsbrota. Menn eru þó ekki 

á eitt sáttir um hvaða aðferð skuli nota sem gullstaðal. Það vekur athygli hversu 

mörg samfallsbrot greindust með röntgen (Genant) í rannsókninni í samanburði 

við ABQ og McCloskey aðferðir á DXA myndum. Úrlestur röntgen og DXA 

mynda var ekki í höndum sama aðila þar sem röntgenlæknir las úr 

röntgenmyndunum en geislafræðingur sá um úrlestur DXA með ABQ og 

McCloskey.  
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5.7.   Lokaorð 

Meðalaldur íslendinga hefur hækkað á undanförnum áratug. Beinþynning  og brot 

af hennar völdum er vandamál sem oft fylgir hækkandi aldri. 

Þekking manna á beinþynningu og áhrifum hennar hafa aukist undanfarin ár með 

vaxandi áhuga á rannsóknum tengdum beinþynningu og brotum. Samfallsbrot 

vegna beinþynningar eru algeng, sérstaklega meðal eldri kvenna. Þar sem 

samfallsbrotum fylgja oft skert lífsgæði vegna bakverkja, skertrar hreyfigetu og 

andlegri líðan svo ekki sé minnst á kostnað fyrir heilbrigðiskerfið er mikilvægt að 

sporna við þessum vágesti. Í dag eru margir einstaklingar sem ekki fá greiningu á 

samfallsbrotum og í kjölfarið ekki rétta meðferð til að koma í veg fyrir frekari 

brot. McCloskey og fleiri hafa nýlega sýnt fram á að mat á samfallsbrotum (VFA) 

hefur forspárgildi um frekari brot 
44

.  Því er ljóst að mikilvægt er að finna góða 

leið til að greina samfallsbrot og sýna niðurstöður rannsóknar okkar að DXA sé 

gagnlegur kostur sem fyrsta leit að samfallsbrotum. Ávinningur hryggjarmynda 

með DXA samhliða beinþéttnimælingum er tvímælalaust nákvæmari greininga á 

beinþéttni og mat á frekari brotum, sérstaklega hjá konum 65 ára og eldri 
91, 92

. 
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Fylgiskjal 1  Upplýsingar til þátttakenda  

 

 

FRAMHALDSRANNSÓKN Á SJÖTUGUM KONUM MEÐ TILLITI 

TIL BEINÞYNNINGAR OG NÆRINGARÞÁTTA 

Upplýsingar til þátttakenda 

 

1. Um leið og við þökkum þér þátttöku þína í rannsókn á sjötugum reykvískum konum 

fyrir um það bil fimm árum síðan vildum við mega bjóða þér þátttöku í 

framhaldsrannsókn á sama hópi kvenna til að fræðast um tíðni beinbrota og 

beinþynningar í þessum hópi. Niðurstöður síðustu hóprannsóknar hafa reynst mjög 

fróðlegar um tengsl beinþéttni og ýmissa næringar- og lífshátta. Svipaðar rannsóknir 

og framkvæmdar voru síðast yrðu nú endurteknar sem gæfu vísbendingar um hversu 

mikið beintap hefur orðið á þessum fimm árum og hvaða þættir tengjast auknu 

beintapi á þessum aldri. Slíkar upplýsingar ættu því að koma að gagni í forvörnum 

gegn beinþynningu. Þátttaka þín er því mjög mikilvæg í þessu sambandi. 

2. Ábyrgðarmaður rannsóknar er prófessor Gunnar Sigurðsson yfirlæknir á Landspítala 

– háskólasjúkrahúsi í Fossvogi. Sími: 543-6552. Rannsóknin hefur hlotið samþykki 

Vísindasiðanefndar og tilkynnt Persónuvernd. Rannsóknin er gerð í samvinnu við 

starfsfólk beinþéttnimælistofu Landspítalans, rannsóknadeild LSH og 

Manneldisráðs Íslands. Samstarfsaðilar að rannsókn þessari eru: Guðrún A. 

Kristinsdóttir ritari, Díana Óskarsdóttir geislafræðingur, Edda Halldórsdóttir 

meinatæknir, Sigríður Lára Guðmundsdóttir íþróttafræðingur, Leifur Franzson 

lyfjafræðingur, Ólafur Skúli Indriðason sérfræðingur og Laufey Steingrímsdóttir og 

Hólmfríður Þorgeirsdóttir  frá Manneldisráði Íslands 

3. Þátttaka í rannsókninni felst í: 

 Mæling á beinþéttni í hrygg og mjöðm. Mælingin tekur 10-15 mínútur og er 

framkvæmd með röntgengeislum, líkt og röntgenmyndataka. Mælingin er án 

allrar áhættu og nokkurra óþæginda. Geislunin við mælinguna er sambærileg 

við 3-4 daga bakgrunnsgeislun á Íslandi. Náttúruleg bakgrunnsgeislun er í 

öllu okkar umhverfi og erum við stöðugt útsett fyrir henni allt okkar líf. Þessi 

bakgrunnsgeislun kemur meðal annars utan úr himingeimnum, frá 

jarðskorpunni og geislavirkum efnum í umhverfi okkar og líkama. Þessi 

geislun er mjög lítil á Íslandi og mun minni en til dæmis á hinum 

Norðurlöndunum.  

 Að gefa 50 ml blóðprufu til mælinga á kalkbúskap, meðal annars hormónum 

tengdum kalkbúskap. 
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 Að skila þvagprufu, meðal annars til mælingar á kalki. 

 Að svara spurningum um beinbrot og atriði sem hafa áhrif á beinþéttni eins 

og lífsstíl; reykingar, lyfjatöku, hreyfingu, fyrri sjúkdóma og mataræðislista. 

 Mæling á hæð, þyngd og fitu/mjúkvefjum og gripstyrk. 

 Mælingu á hælbeini með ómun. 

 Rannsóknin tekur 1-1½ klukkustund og fer fram að morgni á Land-

spítalanum í Fossvogi. 

Fljótlega eftir að beinþéttni og blóðmælingar hafa farið fram mun Gunnar 

Sigurðsson yfirlæknir og ábyrgðarmaður rannsóknarinnar við Landspítala – 

háskólasjúkrahús í Fossvogi, veita þér upplýsingar um beinþéttni þína og 

aðra mælda þætti henni tengdri. Óeðlilegar niðurstöður verða sendar 

heimilislækni þínum eða öðrum þeim lækni sem þú tilnefnir. 

Hafir þú einhverjar frekari spurningar um rannsóknina og þátttöku í henni er þér 

velkomið að hringja í Gunnar Sigurðsson prófessor sem hefur símatíma flesta virka 

daga kl. 13:00-14:00 í síma 543-1000.  

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn eða vilt hætta 

þátttöku í rannsókninni getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, Laugavegi 103, 105 

Reykjavík. Sími: 551-7100, fax: 551-1444. 

Ef þú sérð þér fært að taka þátt í rannsókn þessari ertu beðin að hringja í síma 543-2101 

fyrir kl. 14:00 þar sem Guðrún Kristinsdóttir ritari mun gefa þér hentugan tíma. 

 

 

         

Gunnar Sigurðsson yfirlæknir, ábyrgðarmaður rannsóknarinnar 

Landspítali – háskólasjúkrahús, Fossvogi 

Sími 543-1000/6552 

 

 

         

Staðfesting þátttakanda á að hafa lesið upplýsingar 
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Fylgiskjal 2   Samþykki Vísindasiðanefndar 
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Fylgiskjal 3  Samþykki Persónuverndar 

 

 

 



 

67 

 

 

 

 

 



 

68 

 

Fylgiskjal 4  Samþykki Geislavarna Ríkisins 
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Fylgiskjal 5  Upplýst samþykki 

 

 

SAMÞYKKI TIL ÞÁTTTÖKU Í FRAMHALDSRANNSÓKN  

Á SJÖTUGUM KONUM MEÐ TILLITI TIL BEINÞYNNINGAR OG 

NÆRINGARÞÁTTA 

 

Með undirskrift minni hér að neðan votta ég vilja minn til þátttöku í ofannefndri 

rannsókn og að mér hafi verið gefinn nægur tími til að kynna mér efni þessarar 

samþykkisyfirlýsingar og fengið viðunandi svör við spurningum mínum. Ég samþykki 

að undirgangast beinþéttnimælingu og viðtal og svara spurningum um beinbrot, 

mataræði, hreyfingu og sjúkdóma og fleira sem tengist beinþéttni. Ég samþykki að gefa 

þvagsýni og að dregnir verði úr mér 50 ml af bláæðablóði í þeim tilgangi að mæla í því 

hormón og fleiri þætti sem stjórna eða tengjast beinþéttni og kalkefnaskiptum. 

 

 

 

Undirskrift þátttakanda og kennitala rituð eigin hendi. Dagsetning 

 

 

 

 

 

Sem starfsmaður rannsóknarinnar staðfesti ég að hafa kynnt Dagsetning 

ofangreindum þátttakanda eðli og tilgang rannsóknarinnar og  

gef honum tækifæri til að leita þeirra upplýsinga sem hann óskar. 

 

 


