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Neden gerekli? 

• Kemik yoğunluğu (bone mineral density=BMD) 
yaş ilerledikçe azalır. 

• Kemik yoğunluğunun azalması kemik direncini 
azalttığından kırık riskini artırır.  

• Kemik yoğunluğunun ölçülmesi:  
– Kadın: 45 yaş üstü, 

– Erkek: 50 yaş üstüne gerek.  

– Daha erken yaşlarda, osteoporoz riskli olan 
durumlarda   

• Direkt grafilerle kemik mineral kaybı %30-
50’nin üzerine çıktığında bulgu verir.  

Kemik mineral yoğunluğunu ölçmede 

kullanılan radyolojik metodlar 

• 1. Foton absorbsiyometrileri 

– Gamma fotonu absorbsiyometri 

• Single foton absorbsiyometri (SPA) 

• Dual foton absorbsiyometri (DPA) 

 

– X-ışını fotonu absorbsiyometri  

• Tek (Single) enerji X-ray absorbsiyometri, 

• Çift (Dual) enerji X-ray absorbsiyometri 

 

• 2. Kantitatif BT 

– Tek enerjili, 

– Çift enerjili 

• 3. Kantitatif US 

Gamma ışını 

X ışını 

Cihazların çalışma prensibi 

• Işınların (veya ultrasesin) kemiği geçerken bir 

kısmının kemik tarafından absorbe edilmesi 

sonucu kalan ışın miktarının ölçülmesi, 

• Kemiğin birim hacminde absorbsiyona neden 

olan mineral içeriğinin tahmininin hesap edilmesi.  

• Ölçümü yapılan kemik bölgelerinden elde edilen 

değerler ölçüm bölgesine ve hastanın cinsiyetine 

göre standart verileri taşıyan grafiklerle 

karşılaştırılarak sonuçtaki sapma belirlenir.  

X-ışını fotonu absorbsiyometrileri 

Single-enerji X-ışını absorbsiyometri 

(SXA) 

• X ışını kaynağından yayılan fotonlar 
hastayı geçtikten sonra detektör tarafından 
algılanır. 

• Vücuttan geçen ve geçemeyen fotonların 
karşılaştırması ile değerlendirme yapılır. 

• Tek foton olduğundan kemik/yumuşak 
doku ayırımı yapılamaz. 

• Yumuşak dokunun az olduğu kalkaneus ve 
distal radyustan ölçüm yapılabilir.  

Dual-enerji X-ışını absorbsiyometri 

(DEXA) 

• Uygulama kolay, doğruluk ve tutarlılık oranı 

yüksek ve günümüzde en yaygın kullanılan 

yöntem. 

• Düşük ve yüksek farklı enerji düzeyindeki 

(44 ve 100 keV)  X ışınlarından faydalanılır.  

DEXA cihaz yapısı 
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• 1. Operatör konsolu: Güç 

modülü, bilgisayar, monitör, 

klavye, renkli çıktı alan printer. 

• 2. İnceleme masası: Hasta 

yatağı, kontrol paneli, X-ışın 

tüpü, detektörleri içeren ve 

hastayı tarayan C kollu 

(cihazın tarayıcı parçasıdır, 

ışın demeti ile karşılıklı olarak 

aşağı yukarı lineer hareket 

eder) düzenek. 

DEXA cihaz yapısı 
• X-ışını tüpünden enerji düzeyleri farklı, 

geniş yelpazede ışınlar salınır. 

• Dual enerji spektrumunun sağlanması için 
bu ışınlar filtre edilmelidir. 

• Filtrasyon için ‘Cerium’ veya ‘Samarium’ 
kullanılır. 

• Filtrasyon yerine, X-ışını tüpüne giren 
enerji voltajını milisaniyeler içinde sürekli 
değiştirilebilir. Yüksek ve düşük enerjili 
ışınlar aynı anda değil, farklı zamanlarda 
tüpten çıkarlar. 

• Tüpten çıktıktan sonra filtre edilen X-ışınları; 

inceleme bölgesine gönderilir. 

• Detektörler (3mm çaplı), cihazın C kolunun üst 

kesiminde dizilmişlerdir.  

• Tek bir X-ışını hüzmesi geçişinde inceleme 

alanının o bölümünün tümü taranarak veriler elde 

edilir.  

• Radyasyon dozu ve çekim süresi kısa. 

• Akciğer grafisi dozunun 1/10’u, günlük doğal 

radyasyondan düşük 

• C kol hareketinin her aşamasında ilgili 

vücut kesimleri görüntülenir. 

• İşlem tamamlandığında KMD, mineral 

miktarına göre farklı renklerde gösteren 

görüntü oluşturulur. 

• Tarama süresi 5-7 dk.  

Kemik mineral içeriğinin belirlenmesi 

• Düşük enerjili fotonlar sadece yumuşak 

dokuyu, yüksek enerjili fotonlar hem 

yumuşak hem de kemik dokuyu geçebilir. 

• Dokulardan geçen düşük ve yüksek enerjili 

fotonlar sayılır; kemik ve yumuşak dokunun 

atenüasyon değeri belirlenir.  

• Birimi: gr/cm 2 

Elde edilen değerler ölçüm bölgesine ve hastanın cinsiyetine 

göre standart verileri taşıyan grafiklerle karşılaştırılarak sonuçtaki 

sapma belirlenir.  

Ölçüm yapılan kemikler 

• Lomber vertebralar, 

• Femur proksimali. 

• Gerektiğinde,  

– ön kol,  

– tüm vücut. 

PA vertebra çekimi 

• L2-4 veya L1-4 (cihazın 
markasına göre). 

• Detektör ile ışın kaynağı 
arasında objenin düzgün 
durması için hastanın dizleri 
altına aparatlar konur, lordoz 
düzleştirilir. 

• Alt torakal vertebralar ve iliak 
kanatlar görüntü alanına 
girmeli. 
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PA çekim 
• Vertebralardaki dejeneratif değişiklikler, 

kırıklar, aorta kalsifikasyonu veya diğer 

kalsifikasyonlar, opak madde kalıntıları 

BMD değerini yüksek gösterebilir.  

• Bu durum varlığında lateral L3 çekimi tercih 

edilebilir. (lateral pozisyonda) 

• Lateral L3 vertebra incelemelerinde 

inceleme alanı seçilirken vertebranın 

trabeküler bölümü dikkate alınmalıdır. 

Proksimal femur çekimleri 

• Dominant olmayan 

ekstremiteden yapılır. 

• Aparatlarla femur hafif iç 

rotasyon ve 

abduksiyona getirilir. 

• Femur boynu, trokanter 

ve Wards alanının BMD 

değerleri saptanır.  

DEXA’nın diğer kullanım alanları 

• Tüm vücut çekimleri vücut kas ve yağ 

kompozisyonu ile ilgili bilgileri % veya gr 

cinsinden belirlemek için yapılır. 

ÖZET 

• DEXA yönteminin özellikleri: 

– doğruluk ve tutarlılık oranı yüksek, 

– Fan şeklinde ışın demeti ve çok sayıdaki 

detektörler sayesinde görüntü kalitesi yüksek, 

– Tarama süresi kısa (5-7dk), 

– Radyasyon dozu 5-30mrem, 

– Tüm vücut kalsiyumu, ayrıca total iskelet 

kitlesi, yağ kitlesi de ölçülebilir.  


