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OSTEOgen

Önleme

Osteoporoz nedir?
Osteoporoz kemik kitlesini etkileyerek
kemiklerin zamanla daha kırılgan hale
gelmesine yol açan bir hastalıktır. Kemikler iki
tür hücreden oluşur: osteoblastlar (kemik
yapıcı hücreler) ve osteoklastlar (kemik
rezorpsiyonunda görev alan hücreler).
Osteoporoz, yüksek osteoklast aktivitesiyle
karakterize bir hastalıktır.
Osteoblast ve osteoklast hücre aktiviteleri
genetik yapı, çevresel şartlar ve beslenme
alışkanlıkları gibi faktörlerle bağlantılıdır.
Osteoporozun menapozdaki kadınlarda daha
sık görülmesinin iki nedeni vardır: yaşla
birlikte kemik yoğunluğunın bir şekilde
azalması ve kadınlık hormonu düzeylerinin
önemli ölçüde düşmesi (Şekil 4).

Sonuçları nelerdir?

OSTEOgen Testi

Kemik kitlesi kaybı kemiklerde gözeneklenmeye
yol açar ve böylece, kırılma riski, özellikle de
spontan kırık ihtimali (en çok kalça (femur), bilek
ve omurga kırıkları) önemli ölçüde artar. Hasta
şiddetli ağrılar yaşayabilir (Şekil 2).

OSTEOgen testinde;

Osteoporozu olan hastalar normalden önemli
ölçüde yüksek bir kalça ve omurga kırığı riskiyle
karşı karşıyadırlar. Bu durum, sonuçta, kişinin
kendi başına hareket etme kabiliyetinin
azalmasına ve günlük işlerinde diğer insanlara
bağımlı hale gelmesine yol açar.

Bununla birlikte erkeklerde de aynı hastalıkla
karşılaşabiliriz, ancak bunun oranı çok daha
düşüktür (Şekil 1).

Şekil 2:

•
•
•
•
•

Alınacak çeşitli önleyici tedbirlerle ve esas olarak da
kişinin kendi genetik yatkınlıkları hakkında bilgi sahibi
olmasıyla, osteoporoz ihtimali azaltılabilir, hatta tümüyle
ortadan kaldırılabilir
Aile üyeleri arasında bu hastalığa yakalanmış bir
veya birkaç kişi bulunan insanlar, normalden daha
yüksek bir osteoporoz riski altında olduklarını
bilmelidir. Ayrıca alınan çeşitli ilaçlar da (örneğin
kortizon) bu riski artırabilir.

vitamin D reseptörü
östrojen reseptörü
interlökin-6
tip I kolojen oluşumu
laktaz aktivitesi

OSTEOgen testi, Laboratoires Réunis
tarafından özellikle bir insanın somut olarak
osteoporoz geliştirme riskini analiz edebilme
amacıyla geliştirilmiştir

ile bağlantılı çeşitli genetik değişiklikler analiz
edilir.
Hastanın genetik yatkınlıkları, geçmişi ve hasta
anketi (genetik-olmayan yatkınlıklar) göz önüne
alınarak hazırlanan ayrıntılı tavsiyeler, tam
olarak hastanın ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş
bir tedaviye ve sonuç olarak, hastalığın kişiye
özel yöntemlerle önlenmesine olanak sağlar
(Şekil 3).

Şekil 4: Kadınların yaşam süreçleri boyunca kemik kitlelerinde
yaşanan değişimler

Test raporunda belirtilen tavsiyelerin yerine
getirilmesi, öngörülen tedaviyle birlikte, hastanın
sağlığının takibi bakımından ideal ve optimal bir
çözüm sunar.

Şekil 3: Örnek tes raporunun bir bölümü
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Şekil 1: Kemik kitlesinin zaman
içindeki evrimi
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