KANTİTATİF ULTRASON
KEMİK TARAMASI

Erken teşhşis kemiklernizi korur

“ Osteoporozun en önemli belirtisi kırıklardır.
Halk arasında osteoporozla ilgili yanlış bilinen
şey, osteoporozun ağrıya neden olabileceğidir.
Kırık olmadığı sürece osteoporoza bağlı ağrı
oldukça nadir görülür. “

Osteoporoz Nedir ?

Osteoproz kemik yoğunluğunun yaygın
azalmasıdır. Halk arasında kemik erimesi olarak
da bilinmektedir . Kemik yapım ve yıkımı
arasındaki denge bozulmuştur. Belirli bir bölgede
gelişebileceği gibi yaygın ve sistemik bir
rahatsızlık olarak ortaya çıkabilir. Sistemik
osteoporoz neticesinde kemik yoğunluğu hastaya
herhangi bir ağrı şikayeti vermeden azalır. Ağrı
genellikle zayıflayan ve özellikle yük binen
kemiklerde ( omuga ) kırıklar meydana gelmesiyle
ortaya çıkar. Zayıflayan kemikler travmalara karşı
da hassas hale gelirler .

Kaburga, kalça elbileği gibi bölgelerde hafif
travmalarla kırıklar oluşabilir. Osteoporozdan
korunma, olması durumunda ise erken teşhisi ve
tedavisi önemlidir. Yaşlılığa bağlı veya kadınlarda
menapoz sonrası hormon değişimlerine bağlı
olarak osteoporoz sıklıkla gelişebilir.
Teşihis kemik yoğunluğu ölçümü ile veya kemik
içi ses hızı ölçümü (SOS - speed of sound ) konur.
Kemik yoğunluğundaki azalmalar kırık olma riski
açısından da değerlendirilir. Osteoporoz ayrıcı
tanısı hekim tarafından yapıldıktan sonra gerekli
ilaç tedavileri uygulanır.
Osteoporoz önlenebilir bir halk sağlığı sorunudur.

Osteoporozda Risk Faktörleri

Günümüzde hala
daha ciddi bir toplum
rahatsızlığı olan
Osteoproz kemik
yoğunluğunun yaygın
azalmasıdır.

Sık görülen kırıklar

El bileği
Kalça

Omurga

Zayıflayan kemikler travmalara karşı da
hassas hale gelirler . Omurga, kalça, el bileği
gibi bölgelerde hafif travmalarla kırıklar
oluşabilir.
Osteoporozdan korunma, olması durumunda
ise erken teşhisi ve tedavisi önemlidir. Yaşlılığa
bağlı veya kadınlarda menapoz sonrası
hormon değişimlerine bağlı olarak osteoporoz
sıklıkla gelişebilir. Kemik yoğunluğundaki
azalmalar kırık olma riski açısından
değerlendirilir.
Bu nedenle menopoz yaşı olarak kabul edilen
45-50 yaşlarında mutlaka bir kez kemik
tarması yaptırılması gerekmektedir.
Yaşla birlikte kemik kalitesi de bozulmaktadır.
Kalitenin bozulması, yoğunluk ne olursa
olsun kırık riskini artırmaktadır. Geçmişteki
bilgilerimizin aksine, kırık riskini
değerlendirirken artık sadece kemik
yoğunluğuna değil, kemiğin mikromimari
yapısı ve kalitesine de bakmakatayız.
Daha önce geçirilmiş olan kırıklar, kırık riskini
artırır.
Aşırı alkol ve kafein tüketimi, kortikosteroid
adı verilen ilaç grubunun ve tiroid tedavisinde
kullanılan ilaçların uzun süreli kullanımı da
osteoporoz riskini artıran nedenlerdendir.

Kantitatif Ultrason Kemik Taraması

Kantitatif Ultrason tekniği ile önkol kemiği
( radius ) içerisindeki SOS (Speed of sound-ses
hızı) ölçülebilmekte buna bağlı olarak T-score
ve Z- score belirlenebilmektedir.

Kantitatif Ultrason tekniği ile kırık riski tespit
edilen hastalara osteoporoz tedavisi
başlanmakta tedavi süreci 3-6 aylık kısa
dönemlerde kemik taramaları ile kontrol
edilebilmektedir.
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