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Przekazał(a):

Osteoporoza
(biochemiczna)
Gdy bolą plecy
Pieczątka gabinetuа

Prosimy pamiętać, że informacje dotyczące zwrotu kosztów
dotyczą tylko pacjentów posiadających ustawowe lub prywatne
niemieckie ubezpieczenie zdrowotne.

Leki, podobnie jak nikotyna i alkohol, mogą
prowadzić do osteoporozy bądź pogłębiać ją. Lekarz pierwszego kontaktu omówi te przyczyny i
w razie potrzeby zleci wykonanie niezbędnych
badań laboratoryjnych. Jeżeli w rodzinie osteoporoza występuje często, warto wykonać badania w
kierunku jej genetycznego podłoża.
Jeśli chcą Państwo wiedzieć więcej o tym,
jak przebiega u Państwa proces resorpcji i
kościotworzenia, należy przeanalizować parametry, takie jak wiązania sieciujące kolagen:
pirydynolina (Pyr) u dezoksypirydynolina (DPyr),
frakcja kostna alkalicznej fosfatazy i poziom
beta-CTX.

Aktualne ceny można sprawdzić na formularzu
zamówienia indywidualnych usług medycznych.
Dla osób ubezpieczonych prywatnie:
Refundacja z prywatnych ubezpieczeń chorobowych odbywa się zgodnie z obowiązującym taryfikatorem opłat
lekarskich [GOÄ, Gebührenordnung der Ärzte], o ile
nie miało miejsca wcześniejsze wyłączenie świadczeń.
Państwa lekarz chętnie odpowie na wszelkie pytania.
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Dla osób ubezpieczonych w systemie publicznym:
Kasy chorych nie refundują pewnych usług medycznych. Ponadto refundacja nie jest możliwa w każdym
przypadku (na przykład w przypadku wykonywania
badań na własne życzenie). Z tego względu koszty wykonania tych usług pokrywa pacjent.

• Ustalanie przyczyn osteoporozy
• Ocena aktywności osteoporozy
• Wczesna kontrola terapii

Jakie są przyczyny osteoporozy?
W kościach jednocześnie zachodzą procesy
kościotworzenia i resorpcji. U osób zdrowych procesy te pozostają w stanie równowagi i podlegają
wpływowi hormonów (wytwarzane przez przytarczyce, tarczycę, korę nadnerczy i jajniki), cech genetycznych, witamin (witamina D), stanów zapalnych, szczególnie zaś aktywności fizycznej.
W przypadku zaburzenia tej równowagi może
dochodzić do zwiększonej degradacji kości bądź
zaburzeń w procesie tworzenia się tkanki kostnej.
Skutkiem tego jest osteoporoza.

Jakie są objawy osteoporozy?
Czym właściwie jest osteoporoza?
Osteoporoza jest układową chorobą kości, którą
charakteryzują następujące 3 cechy:
1. Zmniejszenie masy kostnej
2. Zmiany w strukturze kości
3. Podwyższone ryzyko złamań kości

Kogo dotyczy osteoporoza?
Osteoporoza rozwija się nawet u 30% kobiet po
ukończeniu 50 roku życia (menopauza!) oraz 8-10%
mężczyzn. Częstość zachorowań odzwierciedlają
także często diagnozowane objawy, takie jak bóle
pleców i kości. Nie muszą one jednak koniecznie
wskazywać na osteoporozę.

W jaki sposób diagnozuje się
osteoporozę?
Pierwszy krok podejmuje lekarz pierwszego kontaktu, określając wzorce bólowe i
przeprowadzając wywiad na temat czynników ryzyka. W dalszej kolejności przeprowadzane są badania kliniczne, a także badanie densytometryczne,
które określa stopień mineralizacji kości metodą
diagnostyki obrazowej.

Co można zbadać w laboratorium?
Diagnostyka pierwotna w kierunku osteoporozy nie
jest możliwa na podstawie badań moczu bądź krwi.
Mocne strony diagnostyki laboratoryjnej to

Głównym objawem jest ból. Ból ten może
przybierać formę bólu opasującego odcinka szyjnego bądź lędźwiowego kręgosłupa albo bólu kompresyjnego w kręgosłupie lub stopach.
Szczególną uwagę zwraca redukcja wzrostu o 3-4
cm oraz złamania kości występujące już przy niewielkich urazach.

Czy osteoporozy należy obawiać
się w związku z innymi istniejącymi
chorobami?
Inne choroby często powodują (wtórną)
osteoporozę. W szczególności wymienić należy w
tym miejscu choroby tarczycy, reumatyzm, choroby zapalne jelit, hipogonadyzm oraz przewlekłe
choroby nerek.

