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Luun mineraalitiheyttä mitataan pääasiassa luunmurtumariskin arvioimiseksi, sillä alentuneen luun 
tiheyden ja lisääntyneen luunmurtumariskin välillä on yhteys. Luun mineraalitiheysmittausten 
tulosten on tarkoitus olla pohjana päätökselle mahdollisesta luukadon hoidosta. 

Keskeiset kysymykset arvioitaessa luun mineraalitiheysmittausten arvoa ovat, kuinka luotettavia eri 
mittausmenetelmien antamat arvot ovat, ja estääkö luukadon hoito todella luunmurtumia. 

Luukato 

Iän lisääntyessä ihmisen luukudos vähenee. Useimpien kohdalla tämä tapahtuu hitaasti ja asteittain. 
Luukudoksen väheneminen alkaa jo kolmenkymmenen ikävuoden tienoilla ja jatkuu koko 
loppuelämän. Yksilöllinen vaihtelu on kuitenkin suuri. On ihmisiä, joilla vielä korkeassakaan iässä ei 
ole viitteitä luukadosta. 

Sekä luukudoksen vähenemiseen iän myötä että sen muodostumiseen kasvun aikana vaikuttaa useita 
tekijöitä. Tärkein yksittäinen luumassan vähenemiseen vaikuttava tekijä on naissukuhormonin 
(estrogeenin) puutos. Tupakointi, liikunnan puute ja vähäinen ravinnon kalsiumin määrä vähentävät 
myös luun mineraalitiheyttä. 

Vähentynyt luun mineraalitiheys voi johtaa luukatoon (osteoporoosi), joka lisää luunmurtumien 
riskiä. Nämä luunmurtumat esiintyvät useimmiten selkänikamissa, lonkissa ja käsissä. Tavallisin 
suora luunmurtumaan syy erityisesti vanhuksilla on eri syistä johtuva kaatuminen tai kompastuminen. 
Kaatumiseen myötävaikuttavat usein sairaudet tai lääkitys, jotka heikentävät näkökykyä, lihasvoimaa 
tai tasapainoa. Kaatumistapauksessa on luukato yksi luunmurutuman monista riskitekijöistä. 

Luunmurtumat ovat suuri ja kasvava terveysongelma. Joka vuosi saa Ruotsissa noin 60 000 ihmistä 
jonkinlaisen luunmurtuman. Ruotsissa lasketaan - naisten osuuden väestöstä ollessa yhä suuremman - 
joka toisen yli viisikymmentä vuotiaan naisen saavan jäljellä olevan elinaikansa aikana 
luunmurtuman. Miesten riski on pienempi. 

On hyvin tärkeää, että luukadon kehittymistä sekä muita luunmurtuman riskitekijöitä pyritään 
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ennaltaehkäisemään. Tämä voidaan tehdä muunmuassa lisäämällä nuoruusvuosien - ihmisen 
luumassan kehittymisen kannalta tärkeän ajanjakson - aikaista liikuntaa, huolehtimalla riittävästä 
kalsiumin saannista ravinnon mukana ja pidättäytymällä tupakoinnista. 

On myös erityisen tärkeää pyrkiä tehokkaasti hoitamaan jo alkanut luukato tai ainakin estää alkavan 
luukadon paheneminen. Tämän mahdollistamiseksi tarvitaan luukadon hoitomenetelmiin kohdistuvaa 
tutkimusta, jossa luun mineraalitiheyden mittaamisen eri keinot ovat tärkeä apuväline. 

Luuntiheyden mittaus 

Luun mineraalitiheyttä voidaan mitata joko diagnoosiin pääsemiseksi tai luun mineraalitiheyden 
seuraamiseksi esimerkiksi aloitetun hoidon aikana. 

Luun mineraalitiheys voidaan karkeasti arvioida pituuden, ruumiinpainon ja iän perusteella, mutta 
tämän menetelmän arvo on rajallinen arvioitaessa yksittäisen ihmisen luun mineraalitiheyttä. 
Tavallinen röntgen-tutkimus on toinen mahdollisuus arvioida luun tiheyttä suhteellisen karkeasti. 

Viime vuosikymmenien aikana on luun mineraalitiheyden mittaamiseksi kehitetty erikoistekniikkaa 
ja erityisesti 1980-luvun lopussa on käyttöön tullut uusia mittausmenetelmiä. 

Uudet luun mineraalitiheyden mittausmenetelmät perustuvat joko energiaan/tekniikkaan, jota 
käytetään ultraääni ja magneettiresonanssiin perustuvissa tutkimuksissa, tai röntgensäteilyyn. Osa 
menetelmistä keskittyy vain käsivarren, lonkan, selkärangan tai kantaluun tiheyden mittaamiseen kun 
taas toisilla menetelmillä pystytään mittaamaan luuntiheys useista paikoista samanaikaisesti. 

Useimpien menetelmien tarkkuus on hyvä eli toistetut mittaukset antavat yhtäpitävät tulokset. Jotta 
luun mineraalitiheys voitaisiin määritellä varmuudella täytyy mittausmenetelmien kuitenkin olla 
myös täsmällisiä eli saadun tuloksen tulee täsmätä todellisen luuntiheyden kanssa. 

Tällä hetkellä käytössä olevien laitteistojen täsmällisyys on selvästi heikompi kuin niiden tarkkuus. 
Tämän takia tarvitaan lisää tutkimus- kehitystyötä ennenkuin menetelmät otetaan rutiinikäyttöön 
sairaanhoidossa. 

Luun mineraalitiheyden joukkomittaukset 

Uusien luuntiheysmittausmenetelmien rutiininkäytöstä puuttuu toistaiseksi sekä kokemusta että 
dokumentaatiota. Tästä huolimatta niitä jonkin verran käytetään eri puolilla maailmaa - myös 
Ruotsissa - massaseulontaan. 

Jotta massaseulonta olisi hyödyllistä on välttämätöntä, että mittausmenetelmät pystyvät toteamaan 
luukadon suurella varmuudella jo sen varhaisvaiheessa ja toisaalta, että ne pystyvät terveiden 
kohdalla poissulkemaan luukadon. Tällä hetkellä käytössä olevat menetelmät eivät tähän pysty, joten 
lisätutkimus on tarpeen. 

Täytyy myös olla olemassa hoito, joka voi muuttaa luukadon kehityksen suotuisaan suuntaan. 
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Tämäkään ehto ei tällä hetkellä täyty, joskin käynnissä oleva tutkimustoiminta asian selvittämiseksi, 
ja sen toteamiseksi vaikuttaako hoito luunmurtumataipumukseen, on varsin laajaa. 

Aikaisemmat luun mineraalitiheysmittauksen arvioinnit ovat osoittaneet, että luukadon massaseulonta 
ei ole aiheellista. Tieteellistä perustetta ei myöskään ole seuloa tiettyjä korkean riskin omaavien 
ryhmiä tai tehdä terveystarkastuksena mittauksia potilaille, jotka eri syistä tulevat 
yksityisvastaanotoille, terveyskeskuksiin tai sairaaloihin. 

Luun mineraalitiheyden mittausten merkityksestä luukadon diagnostiikassa tai aloitetun hoidon 
seurannassa on aikaisemmissa tutkimuksissa saatu vaihtelevia tuloksia. 

Luun mineraalitiheysmittausten kustannukset 

Ruotsissa käytössä olevien noin 80 luuntiheysmittauslaitteen kustannukset vaihtelevat nykyisellä 
käyttöasteella 70 000:sta 425 000:een kruunuun (n. 47 000 - 285 000 mk). Jos kapasiteetti 
käytettäisiin kokonaan nousisivat kustannukset 435 000 - 3 100 000:een kruunuun (n. 290 000 - 2 000 
000 mk) mittauslaitteistoa kohti. Yksittäisen tutkimuksen kustannukset vaihtelevat välillä 285 - 485 
kruunua (n. 190 - 565 mk). 

Luukadon hoidon kustannukset vaihtelevat voimakkaasti mm. hoidon/lääkityksen ja tarvittavien 
seurantakäyntien mukaan. Ruotsissa hyväksyttyjen lääkkeiden kustannukset vaihtelevat välillä 400 - 
4000 kruunua (n. 270 - 2700 mk) potilasta ja vuotta kohti. 

Loppupäätelmät 

●     Tupakointi, ikä, naissukuhormonin puute, vähäinen fyysinen aktiviteetti ja ruokavalion liian 
pieni kalsiumpitoisuus vähentävät ihmisen luuston kestävyyttä. Vähentynyt luuston 
mineraalitiheys voi johtaa luukatoon ja sen myötä lisääntyneeseen luunmurtuman vaaraan. 
Sen vuoksi on tärkeää, että ehkäisyn pääpaino kohdistetaan nuorten ja kasvavien ihmisten 
liikunnan lisäämiseen ja että luukadon ehkäisymahdollisuuksia koskevaa tutkimusta 
voimistetaan. Viimeaikoina kehitetyillä luun mineraalitiheyden mittausmenetelmillä on tässä 
tutkimuksessa keskeinen osa. 

●     Viime vuosina on kaupalliseen käyttöön tullut useita uusia menetelmiä luun mineraalitiheyden 
mittaamiseksi. Ruotsissa on tällä hetkellä käytössä noin 80 luuntiheysmittauslaitteistoa, mutta 
niiden käyttöaste on matala - alle 50 %. Tähän mennessä laitteistoja on lähinnä käytetty 
tieteellisiin ja teknisiin tarkoituksiin. Kliininen todistusaineisto on rajallista ja kokemukset 
luun mineraalitiheyden mittauksista rutiinisairaanhoidossa puuttuvat. 

●     Vähentyneen luun mineraalitiheyden ja luunmurtumariskin välillä on yhteys. Se ei kuitenkaan 
tarkoita sitä, että luuntiheyttä mittaamalla voidaan varmuudella sanoa kuka saa luunmurtuman. 
Voidaan ainoastaan sanoa, että mahdollisuus saada murutuma on suurempi jos luun 
mineraalitiheys on matala. Vaikka luun mineraalitiheyttä pidetään parhaana yksittäisen 
luunmurtuman ennustetekijänä, on mittausarvoissa huomattavaa päällekkäisyyttä niiden 
kesken, jotka tulevaisuudessa saavat luunmurtuman ja jotka eivät sitä saa. Osa ihmisistä, joilla 
todetaan normaali luun mineraalitiheys tulee kuitenkin saamaan luunmurtuman. Toisaalta osa 
niistä, joiden luun mineraalitiheys todetaan matalaksi, ei saa luumurtumaa loppuelämänsä 
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aikana. Sen vuoksi onkin tärkeää, että potilaan kokonaisarvioinnissa otetaan huomioon myös 
muut luunmurtumat riskitekijät eikä ainoastaan luun mineraalitiheyttä. 

●     Oireettomien ihmisten luuntiheyden mittaamiselle osana massaseulontaa, kohdistettua 
seulontaa tai terveystarkastuksia ei ole tieteellistä perustetta. 

●     Seuraavissa tapauksissa luuntiheyden mittaaminen saattaa olla aiheellista: 
1.  Potilailla, joilla on perussairaudesta johtuva lisääntynyt riski saada luunmurtuma ja 

potilailla, joilla on nikamamurtuma. 
2.  Potilailla, joilla jonkun sairauden hoito - esimerkiksi pitkäaikainen kortisonihoito - 

lisää luuston riskiä. 
3.  Luukadon hoidon seurannassa edellyttäen, että mittaukset tehdään kontrolloidusti ja 

korkeintaan kahden vuoden välein. 
4.  Tutkimushankkeiden puitteissa. 
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