
Z velikim naborom preiskav bo lahko zdravnik temeljito ocenil vaše dejavnike in 
tveganja za osteoporozo ter tveganje za osteoporozni zlom.

Osteoporoza je bolezen, ki prizadene kosti. Glavni namen je preprečevanje 
zloma, kjer so najbolj ogrožene so ženske po 40. letu starosti, zato zanje 
zdravniki svetujejo, da si izmerijo mineralno kostno gostoto in ugotovijo, ali 
bolezen ogroža tudi njih. Meritev je priporočljiva tudi moškim nad 60. letom 
starosti.

Dejavniki tveganja:
• družinska nagnjenost k osteoporozi
• pomanjkanje kalcija v prehrani
• pomanjkanje vitamina D
• nizka telesna teža (pod 60kg)
• pomanjkanje gibanja
• kajenje
• pretirano pitje alkohola
• zgodnja menopavza, pred 45. Letom
• zlom pri padcu s stojne višine po 45. Letu
• prekomerno delovanje ščitnice
• večmesečno zdravljenje s kortikosteroidi

Kaj je osteoporoza?
Osteoporoza je del naravnega procesa staranja, kateremu se ne moremo 
popolnoma izogniti.
Kosti imajo beljakovinsko ogrodje, znotraj pa se nalaga fosfat in kalcij. Stara kost 
se razgraja in v nastali prostor se nalaga nova.
Po 30 letu starosti začne razgradnja prehitevati tvorbo nove kosti. Pri hujši obliki 
kosti postanejo krhke in lomljive, kjer padec s stojne višine zadostuje za zlom. 

Najpogostejši zlomi:
• Zlom vretenca
• Zlom kolka
• Zlom tik nad zapestjem
• Sesedanje vretenc kot posledica

VSEBINA PROGRAMA:

1. Denzinometrija - meritev kostne mase
Denzinometrija je ime preiskave, s katero merimo mineralno kostno gostoto. 
Je varna radiološka  preiskava, ki hitro in natančno izmeri kostno gostoto. 
Uporablja se predvsem za odkrivanje osteoporoze, bolezni, pri kateri je vrednost 
kostne gostote tako nizka, da se tveganje za kostni zlom izredno poveča 
(zadostuje padec iz stojne višine).

2. Laboratorijska preiskava urina
Izločanje urina je pomembno za mnoge telesne funkcije. Odvaja odpadne 
snovi, ki nastanejo med presnovnimi procesi. Prisotnost nekaterih snovi v urinu 
nam poda pomembne informacije o vnetju urinalnega trakta, ledvičnih in 
sistemskih bolezni.
Urin se testira na prisotnost proteinov, glukoze, bilirubina, ketonov, bakterij, 
glivic in nekaterih ostalih parametrov.

3. Laboratorijske preiskave krvi
Laboratorijske preiskave krvi so eden najpomembnejših ukrepov, ki ga lahko 
storimo za preprečevanje življenjsko nevarnih bolezni. Rezultati lahko pomagajo 
odkriti skrite zdravstvene težave v zgodnjih fazah, kadar je zdravljenje še vedno 
mogoče in učinkovito.

Managerski pregled 
Mini Clarus OSTEOPOROZA

3.1. Glukoza
Glukoza v krvi je eden osnovnih pokazateljev sladkorne bolezni. Diabetes je ena 
najpogostejših kroničnih bolezni, ki jo v številnih primerih lahko preprečimo, če 
jo odkrijemo dovolj zgodaj. Povišana koncentracija glukoze ali hiperglikemija 
lahko kaže na diabetes. Znižana koncentracija glukoze ali hipoglikemija kaže na 
hiperplazijo ali tumor trebušne slinavke, lahko pa nastane tudi zaradi bolezni 
ledvic in srca, slabe funkcije hipofize in nadledvične žleze ter razširjene bolezni 
jeter.

3.2. Sečnina, keratinin, urat 
Z določanjem vrednosti, sečnine, kreatinina in uratov lahko podamo oceno 
delovanja ledvic, postavimo diagnoze mnogih ledvičnih bolezni ter nekaterih 
bolezni jeter. Zdravje ledvic je pomembno, saj čistijo kri in ustvarijo urin, s 
katerim izločamo zdravju škodljive snovi. Z redno kontrolo lahko pravočasno 
zaznamo pomembne spremembe v delovanju ledvic in tako preprečimo 
morebitni razvoj bolezni. 

3.3. Ast, Alt, GT, ALP bilirubin, protein, 
albumini
Jetrni testi so namenjeni za diagnosticiranje in spremljanje bolezni ali poškodb 
jeter ter oceno delovanja jeter (proizvodnja beljakovin, čiščenje bilirubina ...). 
Jetra so izredno pomembna za celotno zdravje. Ena izmed pomembnih vlog 
jeter je nevtralizacija strupenih snovi v telesu. Pri upočasnjenem delovanju jeter 
organizem postopno prehaja v stanje kronične zastrupitve. 

3.4. Natrij, Kalij, Kloridi, Magnezij, Kalcij 
Elektroliti in minerali so pomembni za ravnovesje telesnih tekočin, ravnovesje 
hormonov, za zdravje kosti, delovanje prebavnega traku, delovanje mišic in 
živcev, za reguliranje krvnega tlaka … Primanjkljaj ali neravnovesje elektrolitov 
in mineralov lahko povzroči resne zdravstvene težave.

3.5. Elektroforeza proteina
Elektroforeza proteina je laboratorijska preiskava, ki meri prisotnost določenih 
proteinov v krvi. Prisotnost nekaterih proteinov je lahko znak za vrsto raka 
imenovanega multipni melanom. Lahko pomaga določiti tudi mnoga druga 
bolezenska stanja.

3.6. TSH
Tirotropin, ščitnico spodbujajoči hormon ali tiroideo stimulirajoči hormon (TSH) 
spodbuja delovanje ščitnice. Merjenje vrednosti TSH nam pomaga podati oceno 
funkcije ščitnice. Prevelike ali premajhne vrednosti THS v krvi so znak nepravilno 
delujoče ščitnice.

3.7. fT3,fT4
Trijodotironin (T3) in trijodotironin (T4) sta hormona, ki jih proizvaja ščitnica. 
Sta ključna za uravnavanje telesne temperature, srčnega ritma in metabolnih 
procesov. Preiskava pomaga podati oceno o delovanju ščitnice in določiti vrsto 
ščitničnega obolenja.

3.8. FSH
Folikulostimulirajoči hormon (FSH) je ključnega pomena za delovanje 
reproduktivnega sistema - za rast foliklov jajčnikov (jajčnih celic). Folikli 
proizvajajo estrogen in progesteron v jajčnikih ter urejajo menstrualne cikle. 
Povišane vrednosti FSH je indikacija na zmanjšano funkcijo jajčnikov ter je 
znak menopavze. Pri moških je FSH pomemben za razvoja žlez in proizvodnjo 
sperme. Pri otrocih se uporablja za ugotavljanje prezgodnje ali zamudne 
pubertete. 



3.9. Testosteron
Testosteron je primarno moški spolni hormon, ampak je pomemben za splošno 
zdravje ženske. Pri moških upadanje testosterona povzroči pomanjkanje 
energije, povečano izgubo mišic in koncentracije, povečanje telesnih maščob, 
zmanjša vzdržljivost ter vodi do erektilne disfunkcije. Testosteron je pomemben 
za ženske, saj igra vlogo pri gradnji mišic, gradnji kosti, zmanjševanju telesne 
maščobe in je ključen za zdravje srca. Pri ženskah lahko razkrije vzrok virilizacije, 
neplodnosti ali sindroma policističnih jajčnikov.

3.10 Estradiol
Estradiol je primarno ženski spolni hormon, ampak je pomemben za splošno 
zdravje moških. Estrogeni so ključnega pomena za razvoj in delovanje 
reproduktivnih funkcij, vključno z rastjo dojk, maternice, uravnavanjem 
menstrualnega cikla ter ključnega pomena za zdravje srca. Estradiol (vrsta 
estrogena) pomaga nadzorovati porazdelitev maščobe in je ključnega pomena 
za zdravje kosti in sklepov pri ženskah. Pri moških prenizke ali previsoke ravni 
estradiola vodijo do zdravstvenih težav. Manjša mera estradiola se sprosti v 
testisih in preprečuje uničenja spermijev.

3.11. Progesteron 
Test progesterona se pogosto izvaja za ugotavljanje vzroka neplodnosti, 
spremljanje ovulacije, za diagnozo zunajmaternične ali neuspešne nosečnosti 
ter odkrivanje vzroka nenormalnih materničnih krvavitev. Progesteron ohranja 
zdravje krvnih žil, ohranja kostno gostoto, pomaga uravnati krvni sladkor, 
preprečuje krče arterij, spodbuja dobro počutje in preprečuje nastanek raka 
dojke, jajčnikov in črevesja. Pri moških je progesteron vključen v proizvodnjo 
semenčic.

3.12. Vitamin D
Vitamin D je pomemben za zdravje kosti, delovanje možganov in za dvig 
imunskega sistema. Zmanjšuje tveganja za razvoj kroničnih bolezni, visokega 
krvnega tlaka in rakavih obolenj. Pomanjkanje Vitamina D, v katerikoli fazi 
življenja, izredno oslabi zdravje. 

3.13. Osteokalcin
Osteokalcin je protein, ki ga najdemo v kosteh in zobeh. Izločujejo ga celice, ki 
gradijo kosti. Kostni marker pomagati oceniti in spremljati hitrost tvorbe kosti, 
ter spremljati nekatere presnovne bolezni kosti, kot je osteoporoza.

3.14. Beta Cross Laps
Kostni marker Beta Cross Laps pomaga ugotoviti, ali ima oseba povečano 
ali zmanjšano kostna resorbcijo. Je pogosta preiskava poleg denzinometrije 
(rentgenska meritev kostne gostote), uporablja se tudi za spremljanje 
zdravljenja osteoporoze ter osteopenije.

3.15 iPTH
Intaktni parathormon (iPTH) je hormon obščitnice pomemben za regulacijo 
metabolizma, kalcija in fosfatov. Test iPTH pomaga delovanje obščitničnih žlez.

4. Zaključni pogovor in analiza izvidov 
specialista internista
Na osnovi vseh predhodno opravljenih pregledov in preiskav, zdravnik specialist 
opravi zaključni pogovor ter ustno in pisno poda končno oceno oz. mnenje o 
zdravstvenem stanju posameznika in dejavnikih tveganja

Cena programa: 325 €
Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na:

tel.: 01/2000 910, 
e-mail: diagnostika@diagnostika-clarus.si ali 

mdps@diagnostika-clarus.si

Diagnostika Clarus d.o.o., Šmartinska cesta 152 (hala 9), 1000 Ljubljana
Delovni čas od pon. do pet. v času: 7.00–19.00

www.diagnostika-clarus.si

Priporočamo vam odlično naložbo v vaše 
zdravje!


