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~3500 m/s και σε οστεοπορωτικό οστό
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πληροφοριών στην περιοχή του οστού.

πειραματικής μεθόδου όσον αφορά στις

Η συνεισφορά της μελέτης έγκειται στην

συνθήκες μέτρησης που πρέπει να είναι οι

εύρεση του χαρακτηριστικού συντελεστή

ίδιες.

εξασθένησης με τον οποίο θα έχουμε μια

Τα δείγματα εξετάσθηκαν ιστολογικά και

ποιοτική ταξινόμηση των οστών ως προς

ακτινογραφικά για να βρεθεί η σύστασή
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οστεοπορωτικών αλλαγών. Η διάγνωση με

τις μετρήσεις μας.

υπερήχους θα αποτελεί συμπλήρωμα της
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ακτινοδιαγνωστικής.

Οι μετρήσεις in vivo έγιναν σε ασθενείς με

πλεονέκτημα της μη χρήσης ακτινοβολιών.

κατάγματα στα άκρα για χρονικό διάστημα

Ακόμη, η μέθοδος θα είναι αναίμακτη και

δύο μηνών (μετά την αφαίρεση του γύψου)

χωρίς προβλήματα για τον ασθενή.

με

σκοπό

την

εύρεση

ακουστικής

παραμέτρου των οστών (χαρακτηριστικού
συντελεστή εξασθένησης).
Οι μετρήσεις γίνονται : 1) στην περιοχή
του κατάγματος όπου θα παρατηρούμε
μεταβολή με τη σταδιακή ανάπλαση του
οστού και 2) στο υπόλοιπο τμήμα του
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