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Lähteet 

Osteoporoosin diagnostiikassa luuntiheysmittaus on ainoa tekijä, jota voidaan mitata. Luun lujuus riippuu luun 
tiheydestä, joka taas on verrannollinen luun absorboimaan säteilyyn. Käypä hoito - suosituksen mukaan osteoporoosin 
diagnoosin tulee ensisijaisesti perustua luun tiheyteen, joka on mitattu kaksienergisella röntgenabsorptiomenetelmällä 
(DXA) lannerangasta tai reisiluun yläosasta. Mittaus voidaan tehdä myös kokokeho- tai rannemittauksena. [1] 
Periaatteena on, että mittaus tehdään aina vähintään kahdesta eri mittauskohteesta. Luuntiheysmittauksen 
analysoinnissa on tärkeää oikeiden anatomisten rajausten tekeminen kuvatulta alueelta luotettavien tulosten saamiseksi. 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on luuntiheysmittauksen analysointikriteerien toteutumisen arviointi 
rannemittauksissa. 

Laite tekee mittauksesta automaattisen analysoinnin. Mittauslaitteen automaattianalysointi on hyvä, mutta tutkimuksen 
suorittajan täytyy hallita analysoinnin kriittinen arviointi ja tehdä tarvittaessa korjaukset koneen tekemiin rajauksiin 
oikean mittaustuloksen saavuttamiseksi. Koulutuksen avulla on pyritty tehostamaan ranteen anatomian tietämystä ja 
luuntiheysmittauksen osaamista.  Itsearviointi tehdään vuoden kuluttua uudestaan ja verrataan nyt tehtyyn 
itsearviointiin, jolloin nähdään onko koulutuksen avulla päästy virheettömiin analysointeihin.  

OYS isotooppiosastolla luuntiheysmittaukset tehdään Lunar Prodigy-laitteella (GE, USA, Madisson) [2]. 1.1.-7.11.2014 
luuntiheysmittauksia tehtiin 1024 potilaalle ja näistä 124:lle tehtiin rannemittaus. Nämä rannemittaukset valittiin 
itsearvioinnin tarkastelukohteeksi. Isotooppihoitaja ja -lääkäri tarkastivat rannemittausten analysoinnissa käytetyt 
anatomiset rajaukset ja arvioivat analysointikriteerien toteutumista. 
 
  

Kuva 3. Referenssilinja 
ja UD Roi liian ylhäällä.  

Kuva 1. Ranteen luuntiheysmittauksen 
rajaukset.  

Rannemittausten luuntiheyden analysoinnissa havaittiin, että kriteerit eivät 
täyttyneet 24 mittauksessa. Mittauksista 3 oli haasteellisia analysoitavia, koska 
ranteen anatominen rakenne oli poikkeava. 13 mittauksessa rajauksia olisi pitänyt 
säätää hieman. 8 mittauksessa rajaukset olivat virheelliset eli noin 6 %:ssa kaikista 
rannemittauksista. Eniten virheitä oli kriteerin A rajauksessa, joissa pääsääntöisesti 
referenssilinja oli sijoittunut liian ylös.  

Kriteerit olivat:  
A. Referenssilinja sijaitsee kyynärluun etäisimmässä pisteessä. 
B. Ud Roi sijaitsee heti värttinäluun päätelevyn alapuolella. 
C. Vertikaaliset viivat sijaitsevat värttinäluun ja kyynärluun välissä. 

Kuva 2. Referenssilinja 
liian ylhäällä. 

Kuva 4. Referenssilinja 
ja UD Roi liian alhaalla. 

Esimerkkejä virheellisistä rajauksista: 


