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MODÜLÜN TANIMI

Kemik mineral dansitometre taraması yapma ile ilgili bilgi
ve becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir.
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ÖN KOġUL
YETERLĠK

Kemik mineral dansitometre taraması yapmak.
Genel Amaç
Bu modül ile; gerekli araç, gereç ve ortam sağlandığında,
kemik mineral dansitometre taraması yapabileceksiniz.
Amaçlar

MODÜLÜN AMACI

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

1. Kemik
mineral
dansitometre
çalıĢtırabileceksiniz.
2. Phantom testi yapabileceksiniz.
3. Lumbal vertebra taraması yapabileceksiniz.
4. Femur taraması yapabileceksiniz.
5. Ön kol taraması yapabileceksiniz.

cihazını

Donanım: Projeksiyon cihazı, bilgisayar, VCD, KMD
cihazı, KMD aparatları, yazı tahtası
Ortam: Radyoloji laboratuvarı
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Osteoporoz, ölüm yaĢının yükselmesi ile birlikte önemli bir halk sağlığı sorunu haline
gelmiĢtir. Osteoporozun en önemli sonucu kırık oluĢumu olup, bunlardan en önemlisi kalça
kırıklarıdır. Dünyada 200 milyonu aĢkın kadında osteoporoz vardır. Hastalık, ekonomik
zararının yanında yaĢamı tehdit edici de olabilmektedir. Bazı durumlarda sadece kırık
oluĢtuğunda veya ciddi bir sağlık problemi ortaya çıktığında, osteoporoz ancak fark
edilebilmektedir. Bunun içinde doktorların tavsiye ettiği aralıklarla kemik mineral
dansitometre ölçümü yaptırılması gerekmektedir.
Bu modül; kemik mineral dansitometre taraması yapma ile ilgili bilgi ve becerileri
içermektedir. Bu modül ile kazanacağınız yeterlikler, ileride yapacağınız çalıĢmalarda size
önemli katkılar sağlayacaktır.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda kemik mineral dansitometre cihazını
çalıĢtırabileceksiniz.

ARAġTIRMA



Kemik mineral dansitometre cihazı çeĢitlerini araĢtırınız.
Ġnsan vücudundaki kemik mineral dağılımının yaĢa ve cinsiyete göre değerleri
ile ilgili bilgi toplayınız.

1. KEMĠK MĠNERAL DANSĠTOMETRE
CĠHAZI
Ġnsan vücudunda bulunan kemikler, devamlı olarak kendini yeniler. Kemik yapısının
geliĢimi; insanların genetik yapısı, sonradan kazanılan hastalıklar, ortopedi protez
ameliyatları, ikiden fazla hamilelik sonrası ve menopoz dönemleri ile çok yakından ilgilidir.
Ayrıca insanların çalıĢma ortamlarında giderek fazla immobilize çalıĢması, direkt güneĢten
uzak kalması, bazı ilaçların uzun süreli kullanılması, diabet, böbrek, guatr ve hormonal
problemler, özellikle gençlerin hazır ve hormonlu gıdalarla dengesiz beslenmesi de kemik
geliĢimini etkiler.
Gençlerde kemik yapımı, yıkımına eĢittir. YaĢ ilerledikçe giderek yıkım, yapımdan
daha fazla olur ve kemik kitlesi azalır. Kemik yoğunluğunun azalması ile birlikte kemiklerde
fraktür (kemik kırılması) riski artmaktadır. Kemik kırılganlık riskinin belirlenmesinde
KMD (BMD, Bone Mineral Density) ölçümleri en önemli araçtır.

1.1. Kemik- Mineral Dansitometre Yönteminin Tanımı ve Önemi
Kemik mineral dansitometre; kemiklerin kalınlığının diğer bir deyiĢle yoğunluğunun
ölçüldüğü bir tanı yöntemidir. Kemik dansitometre tayini, kemik dansitesi ölçümünü ve
fraktür riskini tayin ederken, fraktürü önlemede de faydalıdır. Spesifik hastalarda tedavi
kararı kemik kütlesine ve fraktür riskine dayalı ise KMD ölçülme endikasyonu mevcuttur.
Günümüzde %1 gibi düĢük oranda ki kemik kayıpları bile, kemik yoğunluğu ölçümü
ile teĢhis edilebilmektedir.
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Omurga, kalça kemikleri, el bileği genellikle incelenen bölgelerdir. Bazı durumlarda
ise parmaklar ve topuk kemikleri de incelenebilir.


Kemik mineral yoğunluğu ölçüm endikasyonları Ģunlardır:

65 yaĢ üstü kadınlar

Risk faktörü olan 65 yaĢ altı kadınlar

Kırığı olan postmenopozal kadınlar

Östrojen eksikliği bulunan kadınlarda (cerrahi-doğal menopoz ve diğer
nedenler)

Osteoporoz açısından yüksek risk altında bulunan menopoz öncesi
kadınlar (amenore, hipermenore, anoreksi nervoza..)

70 yaĢ üstü erkekler

Frajilite kırıklı tüm erkekler

Birincil hiperparatiroidi hastalığı olanlar

10 yıldan beri kalsiyum alımının yetersiz olduğu durumlar (üriner taĢ ile
birlikte veya tek baĢına kalsiüri, gastrointestinal hastalıklar,
malabsorbsiyon, parsiyel gastrektomi)

En az 5 yıldan beri ankilozan spondilit veya romatoid artrit tanısı ile
izlenen hastalar

Bazı ilaçların uzun süreli kullanımlarında; (kortikosteroid, tiroid
ekstreleri, antiasitler, heparin gibi)

Hareketsizlik (4 haftanın üzerinde)



Osteoporoz

Osteoporoz (OP), en sık görülen metabolik kemik hastalığıdır. En son yapılan
tanımlamaya göre osteoporoz, düĢük kemik kütlesi ve kemik dokusunun mikro yapısının
bozulması sonucu kemik kırılganlığının ve kırık olasılığının artması ile karakterize sistemik
bir iskelet hastalığıdır.
Osteoporoz, genellikle kadınların menopoz sonrası ve erkeklerinde 55 yaĢ sonrası
karĢılaĢabildikleri bir hastalıktır. Menopoz ile birlikte östrojen hormonu azaldığından kemik
yıkımı artar. Menopozdan hemen sonra, kemik kaybının hız kazandığı dönemde trabeküler
kemik (süngerimsi kemik) kaybı üçe katlanırken, kortikal kemik kaybı daha yavaĢ ilerler. Bu
nedenle, Osteoporoz OP’ye bağlı kırıklar genellikle trabeküler kemiğin zengin olduğu
omurga ve el bileği gibi bölgelerde daha fazla meydana gelir.
Doruk kemik kütlesi (DKK) büyüme ile eriĢilebilen en yüksek kemik kütlesi
seviyesidir. DKK’sı daha sonra geliĢecek kemik kaybını ve kırık riskini tayin etmek için
önemlidir. Hayatın 30 lu yaĢlarında DKK’ ya ulaĢılmakta. Kadınlarda menopozla birlikte
daha hızlı olmak üzere kemik kütlesi kaybı baĢlamaktadır. Kadınlarda postmenopozal
dönemde ilk on yıl içinde tüm kemik kütlesinde % 15 kayıp söz konusudur ve bu kaybın
yaklaĢık % 50’si ilk 5-6 yıl içinde ortaya çıkar. Erkeklerde tüm yaĢam boyunca oluĢacak
kayıp % 20-30’dur. Kemik kütlesindeki her % 10’luk kayıp, kırık riskini 2 kat artırır.
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Osteoporozun nedenleri; kadınlarda menapoz sonrası protein metabolizması
bozukluklarının yanı sıra, endokrin bozuklukları, çeĢitli hastalıklar (Basedow ve Cushing
hastalıkları, siroz, diabet vb.) , uzun süreli kortikosteroid tedavisi ve değiĢik bozukluklar
(nörolojik travma, yaĢlılık) dır.
Osteoporoz çoğunlukla direkt radyolojik yöntemlerle, %45 kemik kaybı meydana
geldikten sonra tesadüfen fark edilebilir. Kaybolan kemiği tekrar yerine koymak oldukça zor,
pahalı ve uzun zaman alan bir olaydır, dolayısıyla osteoporozu önlemek, risk faktörlerini
belirlemek, erken tanı koymak geliĢmiĢ bir osteoporozu tedavi etmekten daha kolaydır.

Resim 1.1: Normal ve osteoporotik kemik doku



Osteoporozda risk faktörleri Ģunlardır:

EriĢkin dönemde kırık

Kadın olmak

50 yaĢ üstü

Menopoza girmiĢ olmak

Östrojen düĢüklüğü

Testosteronda azalma

Kötü beslenme (Kalsiyum eksikliği ve yetersiz D vitamin alımı)

Fizik aktivite azlığı

Birinci derece akrabalarda osteoporoz

Kısa boylu, ince yapılı olmak

Beyaz tenli, açık renk gözlü ve Asyalı olmak

Sigara içmek

Alkollü, kolalı ve kafeinli içecekler

Steroid veya antikonvülzan ilaç kullanımı

Kronik hastalıklar
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Osteoporozun Belirtileri

Yoğun kemik kaybına bağlı olarak ağrı Ģikâyetleri, boyda kısalma, sırtta
kamburlaĢma, omuzlarda yuvarlaklaĢma, omurga ve kostalarda kırık, kalça kemiği, el bilek
kemiği kırığı gibi belirtiler görülür.
Ġleri yaĢlarda meydana gelen kırıkların gerek hastaya ve yakınlarına gerekse sosyal
güvenlik sistemine getirdiği aĢırı maddi yük bilinmektedir. Ayrıca kiĢilerin günlük yaĢam
standartlarından yoksun olmaları ve özellikle femur kırıkları nedeni ile yatağa bağlı
kalanların ise yaĢamını erken kaybettikleri de bir gerçektir.

Resim 1.2: Osteoporozda vertebra kırığı

Resim 1.3:Osteoporozda görülen femur kırığı

Osteoporoz hastalığı kesin tedavi edilemez. Ancak erken tanı ile uygun ilaç kullanımı
ve yaĢam Ģartlarının düzeltilmesi sayesinde hastalığın ilerlemesi durdurulabilir. kemik
kütlesinin en üst düzeye çıkarılması için, medikal tedavinin yanı sıra beslenme Ģekli
düzenlenmeli, egzersiz yapılmalı, yaĢam tarzı değiĢiklikleri ile düĢmeler azaltılmalıdır.
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1.2. Kemik- Mineral Dansitometre Cihazının ÇalıĢma Esasları
Kemik mineral dansitometre cihazları ile yapılan ölçümlerde, belirli bir radyasyon
miktarının kemik tarafından absorbe edilmesine neden olan mineral miktarının
yorumlanması esas alınmaktadır.
Kemik mineral dansitometre cihazları, X ıĢınları, γ ıĢınları ya da ultra sesin kemiği
geçerken bir kısmının kemik tarafından absorbe edilmesi ve kalan radyasyon miktarının
hassas olarak ölçülmesi prensibine göre çalıĢır. Bu ölçüm sonucu yapılan hesaplamalarla
kemiğin birim alanda ya da hacimde, absorbsiyona neden olan mineral içeriği tahmin edilir.
Kemik mineral dansitometre cihazları ile ölçüm yapılırken accuracy ve presicion
terimlerinin bilinmesi gerekir.



Accuracy: Bir tanı yöntemiyle elde edilen sonucun, kimyasal analizle elde
edilen gerçek sonuca yakınlığını gösterir. Ölçebilirlik de denebilir.
Presicion: Bir yöntem ile yapılan ölçümlerin, aynı Ģartlarda tekrarlanması ile
elde edilen sonuçların, ortalama değerden sapma yüzdesidir. Tutarlılık da
denebilir.

Bu değerler ne kadar düĢük ise yöntemin baĢarısı o kadar yüksektir.

1.3. Kemik- Mineral Dansitometre Cihazı ÇeĢitleri

ġema 1.1: Kemik mineral dansitometre cihazı çeĢitleri
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Kemik mineral ölçümlerinde birçok yöntem ve teknikler geliĢtirilmiĢtir. Kullanılan
cihazlara göre ölçüm için farklı radyasyonlardan yararlanılmaktadır.
Kemik mineral dansitometre cihazları; gamma fotonu absorpsiyometri, X-ıĢını foton
absorpsiyometri, kantitatif BT, kantitatif US Ģeklinde sınıflandırılır.

1.3.1. Gamma Fotonu Absorpsiyometre
Single foton absorpsiyometri (SPA), Dual Foton Absorpsiyometri (DPA) olmak üzere
iki çeĢittir.

1.3.1.1. Single foton absorpsiyometri (SPA)
DüĢük enerjili gamma ıĢın kaynağının kullanıldığı bir yöntemdir. SPA sisteminde
radyasyon kaynağı olarak I 125 kullanılmakta olup, kaynaktan çıkan fotonların enerji
düzeyleri sabittir. Bu nedenle de kemik-yumuĢak doku ayrımı sağlıklı bir Ģekilde yapılamaz.
YumuĢak dokular ile suyun fotonu absorbe etme derecesi aynıdır. Hastanın ön kolu su
tankına sokulur. Bu sayede su ve yumuĢak dokulardan dolayı oluĢacak ıĢın miktarındaki
azalma, su tankının kalınlığına göre hesaplanır. Bu rakam dedektörlerle ölçülen rakamdan
çıkarılır. Kalan değer yalnızca kemiğe bağlı oluĢan azalmayı gösterir. Bu yöntemle, yalnız
radius ve ulna distali, kalkaneus ya da femur distali gibi bölgelerin ölçümü yapılmaktadır.
Accuracy hatası % 3-5 ve precision hatası % 2-3 gibi düĢük değerlerdedir. Radyasyon dozu
azdır (5 mREM). Her zaman osteoporozun gerçek değerlerini yansıtmayabilir. Ölçüm
yapılabilen bölgeler sınırlı olup bu kesimler daha çok kortikal kemikten oluĢmaktadır.
Trabeküler kemiğin değerlendirilmesinde yetersiz olduğundan hızlı kemik mineral kaybında
iyi sonuç vermez.
SPA; ekonomik olması, radyasyon alımının az olması ve uygulama kolaylığı
nedeniyle birçok merkezde kullanılmaya devam edilmektedir.

1.3.1.2. Dual Foton Absorpsiyometri (DPA)
DPA'da radyasyon kaynağı olarak Gd155 (Gadalinyum) kullanılır. Kaynaktan çıkan
ıĢın single fotondan farklı olarak gamma radyasyonunun iki ayrı enerji seviyesindeki
fotonlardan meydana gelmiĢtir. DüĢük enerjili fotonlar sadece kemiği çevreleyen yumuĢak
dokuları geçebilir. Buna karĢın yüksek enerjili fotonlar hem kemiği hem de yumuĢak
dokuları geçebilir. Dokulardan geçen ıĢın miktarı bir dedektör tarafından sayılır; düĢük enerji
kanalına ait ölçümle yüksek enerjili fotonların ölçümü bilgisayar tarafından ayrılarak sadece
kemiğe ait son bilgiler elde edilir, böylelikle kemik-yumuĢak doku sınırları daha net bir
Ģekilde belirlenir. Bu nedenle DPA ile omurga ve femur gibi bol miktarda yumuĢak doku ile
çevrili bölgelerden ölçüm yapılabilir.
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DPA ile trabeküler ve kortikal kemik ölçülür. Vertebra ölçümlerinde posterior arkın
kortikal kemiği ile vertebra gövdesinin trabeküler kemiği aynı anda ölçüldüğünden osteofitik
(artroz ya da kronik bir osteit yakınında periosta doğru geliĢen kemik oluĢumu) geliĢmelere
bağlı olarak kemik yoğunluğu olduğundan yüksek bulunabilir. Bu ölçüm sırasında hasta 1015 mREM kadar radyasyon alır.

1.3.2. X ıĢını Foton Absorpsiyometre
Single Enerji x-ray Absorpsiyometre (SXA), Dual enerji x-ray absorpsiyometre
(DEXA) olmak üzere iki çeĢittir.

1.3.2.1. Single Enerji x-ray Absorpsiyometre (SXA)
Kemik yoğunluğu ölçümünde X-ray kaynağı kullanan bir sistemdir.
SPA'dan farkı radyasyon kaynağı olarak radyoaktif iyot yerine röntgen tüpünün
bulunmasıdır. Ancak SPA cihazları gibi bu sistemde de yumuĢak dokunun yanılgıya yol açan
etkisi değerlendirilmemektedir. Bu nedenle SXA cihazları da SPA gibi ancak yumuĢak doku
miktarının minimal olduğu önkol veya kalkaneus gibi periferik bölgelerden ölçüm
yapabilmektedir.

1.3.2.2. Dual enerji x-ray absorpsiyometri (DEXA)
DEXA özellikle son bir kaç yıldır yaygın olarak kullanım alanına giren en geliĢmiĢ
kemik dansitometre yöntemidir. Bu sistemde de radyasyon kaynağı olarak röntgen tüpü
kullanılmıĢtır. Bu yönü ile SXA'ya benzer ancak ıĢın dual fotonludur. X ıĢınının küçük çapı
ve daha yüksek yoğunluğu radyoizotoplu sistemlere göre daha yüksek derecede doğruluk,
kısa çekim süresi ve yüksek rezolüsyon sağlamıĢtır.
DEXA'nın tutarlılığı %1.3 olarak bildirilmiĢtir. DEXA sistemi ile çeĢitli anatomik
bölgelerdeki kemik mineral yoğunluğu trabeküler ve kortikal olarak ölçülebilmektedir.
Ölçüm için sıklıkla kullanılan bölgeler; lomber vertebra (L2-L4) ve kalça (femur boynu ve
trokanter)'dır. Ölçülen değerler gr olarak BMC (Bone Mineral Content) ya da gr/cm2 olarak
BMD (Bone Mineral Density) verilmektedir.



Bone Mineral Density (BMD): DEXA yöntemiyle ölçülmüĢ, kesitsel, gr/cm2
cinsinden kemik mineral (KMY) yoğunluğunu ifade eder.
Bone Mineral Content(BMC): Kemikteki gram cinsinden mineral miktarını
(KMM) belirtir.

DEXA sistemi ile lomber vertebradaki dejenaratif değiĢiklikleri kısmen elimine eden
lateral ölçümü yapılabilmektedir. Bu teknik özellikle lomber spondilozu olan olgularda
önerilmektedir. Tüm vücut DEXA ölçümü ise daha çok kortikal kemik hakkında fikir
verdiğinden senil osteoporozun takibinde daha fazla önem kazanmaktadır. Ayrıca kalça ve
diz protezli hastalar için ortopedik çekim ve analizi de yapılabilmektedir.
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1.3.3. Kantitatif BT
Rutin kullanılan bilgisayarlı tomografi cihazlarında görüntüyü oluĢturan gri skaladaki
(Hounsfield skalası) her bir renk tonu, temsil ettiği yapının X-ıĢınını absorbe etme derecesine
göre belirlenir (örn. Yağ siyaha yakın tonlarda, yumuĢak dokular değiĢik gri tonlarda
görülür). Her bir renk tonuna karĢılık gelen bir rakam vardır ( Hounsfield üniti). Bu rakam o
dokunun X-ıĢınını absorbe etme derecesi ile orantılı olarak büyür ya da küçülür. Kantitatif
BT’nin ana prensibi de bu Ģekildedir. Ölçülen Hounsfield ünitesi ile kemik mineral içeriği
birbiriyle orantılıdır ve bu değerler her kesitte hastanın tetkik anında altına yerleĢtirilen ve
standart olarak belli değerlerde mineral içeren fantomların görüntüdeki yoğunlukları
ölçülerek hazırlanan çizelgeler üzerinden hesaplanabilir.
Tek enerjili ve çift enerjili kantitatif BT olmak üzere iki Ģekilde yapılır. Tek enerjili
kantitatif BT, yukarıda anlatılan özelliktedir.
Çift enerjili kantitatif BT’de ise DPA ve DEXA yöntemlerinde olduğu gibi biri düĢük,
diğeri yüksek enerjili iki X-ıĢını verilmekte ve bu sayede trabeküler kemik ölçümünde,
ölçüm yapılan alan içerisinde kalan yağ dokusunun yanıltıcı etkisi elimine edilerek gerçeğe
daha yakın kemik mineral değeri ölçümü sağlanmaktadır. Bu nedenle çift enerjili kantitatif
BT’nin accuracy hatası, tek enerjili kantitatif BT ye göre daha düĢüktür. Kantitatif BT ile
precision hatası % 2-4 arasındadır.
BT’nin en önemli özelliği vertebralarda osteoporozun en erken bulgularının
gözlendiği trabeküler kemiğin dansitesini kortikal kemikten ayrı olarak ölçebilmesidir. BT
ile yapılan ölçüm, üç boyutlu olduğundan elde edilen sonuç gr/cm3 olarak verilir. Trabeküler
kemik kaybını çok iyi belirleyen bu yöntemin, maliyetinin yüksek olması, taranan alana göre
diğer yöntemlerden daha uzun zaman alması ve verilen radyasyonun diğer yöntemlerden
daha fazla olması (300-400 mREM) gibi dezavantajları vardır. Kantitatif BT’nin bir diğer
dezavantajı da femur yoğunluğunu ölçememesidir.

1.3.4. Kantitatif US
KUS kemik dansitesini ölçen bir yöntem olmamakla beraber, özellikle son birkaç
yıldır bir tarama yöntemi olarak da kullanılmaya baĢlanmıĢtır. KUS ultrasonik dalgaların katı
cisimlerin (kemik) içinden geçerken uğradığı fiziksel değiĢimler esas alınarak geliĢtirilmiĢ
bir yöntemdir. Ultrason dalgalarının kalkaneustan geçerken zayıflamasının ölçülmesi
prensibine dayanır. SPA tekniğine benzer. Precision hatası %1-3 tür. Yöntem femurda ve
vertebralarda ölçüm yapamamaktadır. KUS radyasyon alımının olmaması, ekonomik olması
ve kolay uygulanabilmesi nedeniyle özellikle polikliniklerde, küçük yerleĢim bölgelerinde,
kadın-doğum uzmanları tarafından hamilelerde ve menapoz dönemindeki kadınlarda risk
durumunun tespitinde ve çok merkezli tarama çalıĢmaları için kullanılmaktadır.
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1.4. Kemik Mineral Dansitometre Cihazının (DEXA) Ana Ünite ve
Elemanları
Kemik mineral araĢtırması için verisi en yüksek, en kolay, en ucuz ve en zararsız olma
gibi özelliklerin tümünü taĢıyan ideal bir tanı yöntemi yoktur. Bununla birlikte DEXA
yönteminin kemik mineral ölçümünde oldukça değerli olduğu görülmektedir. Vertebra ve
kalça fraktür riskinde DEXA ile lateral vertebra taraması ve kalça taraması en iyi sonuç
verir. Bu yöntem, kemik mineral kaybının takibinde de oldukça değerli bir yöntemdir.
Bir DEXA cihazının ana ünite ve elemanları Ģunlardır:







Ġnceleme masası
Tarayıcı sistem

X-ıĢını tüpü

Detektör
Foto multipliyer sistem (PMT)
Amplifiyerler
Bilgisayar
Görüntüleme ünitesi (monitör)

Resim 1.4: KMD (DEXA) cihazı ana ünite ve elemanları
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Resim 1.5: KMD cihazı

X-ıĢını tüpü ile detektör arasında hastanın yatırıldığı inceleme masası yer alır. DEXA
cihazlarında tarayıcı sistem, X-ıĢını tüpü ve detektörü içeren C kol Ģeklindedir. Radyasyon
kaynağı olarak kullanılan X-ıĢını tüpü, C kol sisteminin altında yer almaktadır. Bu sistemde
yüksek ve düĢük enerjili ıĢınlar X-ıĢını tüpünden farklı zamanlarda dıĢarı çıkmaktadır. XıĢını tüpüne bağlı olan filtrenin yapısında genellikle seryum (cerium) veya samaryum
(samarium) kullanılmaktadır.
Hastayı geçen X-ıĢınlarını algılayan detektörler cihazdaki C kolun üst bölümünde yer
alır. Detektörlerin çapı 3mm, sayıları ise 40-60 adet arasındadır. Detektörlerde sodyum
iyodür (NaI) veya benzer özellikte sintilasyon kristali kullanılır. DEXA’da kesit alma süresi
2-5 dakika kadardır. Detektör tarafından algılanan X-ıĢınları sintilasyon kristaline çarparak
görünen ıĢık fotonlarına dönüĢür.
Hastayı geçen X-ıĢınları sintilasyon kristalinde ıĢık fotonlarına dönüĢtükten sonra foto
multipliyer tüpler tarafından elektrik sinyallerine çevrilip enerjileri yükseltilir.
Foto multipliyer tüplerden gelen elektrik sinyalleri amplifiyer (yükselteç)
elemanlarında yükseltilir. Daha sonra görüntü Ģifrelerini taĢıyan sinyaller elektronik devreler
ve diğer ara elemanlarla formatlanarak bilgisayar ünitesine aktarılır.
Bilgisayar ünitesi, kendisine aktarılan orijinal verileri iĢleyerek görüntüyü oluĢturur.
Bilgisayarda oluĢturulan görüntü, görüntüleme ünitesine aktarılarak, monitörden
izlenir. Kemik mineral değerleri, mineral miktarına göre farklı renklerde oluĢturulur.
Monitörde izlenen görüntüler renkli printer vasıtasıyla kağıt üzerine aktarılır.
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1.5. Kemik- Mineral Dansitometre Cihazının ÇalıĢması
ġalter açılır. Hasta masasında hareket paneli üzerindeki açma (ON) düğmesine
basılarak cihaza elektrik akımının girmesi sağlanır. Cihazın bağlantılı olduğu bilgisayar
açılarak kalite kontrol (QC) testi için Daily QC datası seçilir. Bilgisayar ortamında protokol
menüsü açılır. Perform exam datası seçilir. Çekim start datasından baĢlatılır. Tarama iĢlemi
tamamlandığında iĢlem stop datası durdurulur. Çekimi durdurup yeniden baĢlatmak için
“repozisyon” datası kullanılmalıdır. ĠĢlem tamamlanınca close datası ile sayfadan çıkılır.
Tarama sonunda renk tablosundan seçilen renkle boyama iĢlemi yapıldıktan sonra görüntüyü
yazıcıya göndermek için report datası seçilir. Taranan bölgeyi sanal kayıt ortamına aktarmak
için ana menüden database arĢiv programı seçilir. Cihaz kapatılacağında önce bilgisayar
üzerinde exite seçeneği kullanılarak ekrandan çıkılır. Bilgisayar ve çekim masası
kapatıldıktan sonra, çekim masası konsolunda yer alan kumanda paneli üzerindeki kapama
(OFF) düğmesi kullanılarak cihaz kapatılır.

1.6. Kemik Mineral Dansitometre Cihazı Aparatları
Kemik mineral dansitometre aparatları; KMD minderleri, sabitleme Ģeritleri ve
vertebral kolon aparatlarıdır.


Kemik mineral dansitometre minderleri

Çekim öncesinde taranacak bölgeye göre pozisyon vermek ve desteklemek için
kullanılan minderlerdir.

Resim 1.6: Kemik mineral dansitometre minderleri
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Kemik mineral dansitometre sabitleme Ģeritleri

Velcro kayıĢları; tüm vücut, femur ve önkol taramalarında kullanılan aparatlardır.

Resim 1.7: Kemik mineral dansitometre sabitleme Ģeritleri
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Resim 1.8: Kemik mineral dansitometre sabitleme Ģeritleri

Resim 1.9: Kemik mineral dansitometre sabitleme Ģeritleri



Vertebral kolon aparatları

Vertebral kolonun düzgün hatta olmasını sağlayan, ayarlanalabilen aparatlar lateral
spine taramasında kullanılır. Ayrıca omurga eğrilikleri olan hastalarda düzgün pozisyon
vermek için kullanılan aparatlar da mevcuttur.
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Resim 1.10: Vertebral kolonun düzgün hatta olmasını sağlayan aparat

Resim 1.11: Omurga eğriliklerinde düzgün pozisyon vermek için kullanılan aparat
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Kemik mineral dansitometre cihazını çalıĢtırınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 Elektrik çarpmalarına karĢı önlem
almalısınız.

 ġalteri açınız.
 Hasta masası hareket paneli üzerindeki
açma (ON) düğmesine basarak cihaza
elektrik akımının girmesini sağlayınız.
 Cihazın bağlantılı olduğu bilgisayarı açınız.

 Elektrik bağlantılarının yapılmıĢ
olduğundan emin olmalısınız.

 Kalite kontrol (QC) testi için Daily QC
datasını seçiniz.

 Cihaz özelliklerinin üreten firmalara
göre farklılıklar gösterebileceğini
unutmamalısınız.

 Bilgisayar ortamında protokol menüsünü
açınız.
 Perform exam datasını seçiniz.
 Çekimi start datasından baĢlatınız.
 Tarama iĢlemi tamamlandığında iĢlemi stop
datasından durdurunuz.
 Çekimi durdurup yeniden baĢlatmak için
“repozisyon” datasını kullanınız.
 Close datası ile sayfadan çıkınız.
 Renk tablosundan seçilen renkle boyama
iĢlemi yapınız.
 Görüntüyü printer’e (yazıcıya) göndermek
için report datasını seçiniz.
 Ana menüden database arĢiv programını
seçerek taranan bölgeyi sanal kayıt
ortamına aktarınız.
 Bilgisayar üzerinde exite seçeneğini
kullanarak ekrandan çıkınız.
 Çekim masası konsolunda yer alan
 Cihazı
kapattığınızdan
kumanda paneli üzerinde kapama (OFF)
olmalısınız.
düğmesini kullanarak cihazı kapatınız
 Cihaza elektrik akımı geliĢini sağlayan ana
Ģalteri kapatınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Kemik yapısının geliĢimi aĢağıdakilerden hangisine bağlı değildir?
A) Ġnsanların genetik yapısı
B) Hormonlu gıdalarla dengesiz beslenme
C) Ortopedi ve protez ameliyatları
D) Ġlaç kullanmamak
E) Hormon dengesizlikleri

2.

AĢağıdakilerden hangisi, kemik mineral yoğunluğu ölçüm endikasyonlarından
değildir?
A) 65 yaĢ üstü kadınlar
B) 70 yaĢ altı erkekler
C) Kırığı olan postmenopozal kadınlar
D) Frajilite kırıklı tüm erkekler
E) Birincil hiperparatiroidi hastalığı olanlar

3.

AĢağıdakilerden hangisi, KMD ölçümünde en geliĢmiĢ ve en fazla tercih edilen
yöntemdir?
A) Kantitatif BT
B) Kantitatif US
C) Dual enerji x-ray absorpsiyometri (DEXA)
D) Single Enerji x-ray Absorpsiyometre (SXA)
E) Dual Foton Absorpsiyometri (DPA)

4.

AĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır?
A) SPA yönteminde gamma ıĢını kullanılır.
B) DPA yönteminde X-ıĢını kullanılır.
C) DEXA yönteminde X-ıĢını kullanılır.
D) Kantitatif BT yönteminde X-ıĢını kullanılır.
E) Kantitatif US yönteminde ultrases kullanılır

5.

Resimde verilen KMD aparatının kullanım amacı aĢağıdakilerden
hangisidir?
A) Femuru sabitlemek.
B) Ön kolu sabitlemek.
C) Dizleri desteklemek
D) Vertebral kolonun düzgün hatta olmasını sağlamak.
E) Omurga eğriliklerinde düzgün pozisyon vermek.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda Phantom Testi yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Phantom testinin yapılıĢ amacını araĢtırınız.

2. PHANTOM TESTĠ
Kemik mineral dansitometre cihazlarında, kalite kontrol ve kalibrasyon için kullanılan
temsili kemik yapıya omurga phantomu denir. Omurga phantomu üzerinde torakal 12,
lumbal 1, lumbal 2, lumbal 3, lumbal 4 ve lumbal 5. vertebralar bulunmaktadır.

Resim 2.1: Omurga Phantomu

2.1. Phantom Test Tekniği
Bilgisayar ve KMD cihazına ait Ģalter açılır. Masa kumanda paneli üzerinden ON
düğmesine basarak cihaz çalıĢtırılır. Omurga phantomunu ölçüm masasına yerleĢtirilerek
Phantom alan ayarlaması yapılır. Phantom üzerine doku hissi vermesi için içi su dolu (water
line) kap yerleĢtirilir.

Resim 2.2: Water line
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Resim 2.3: Omurga Phantomunun ve kapın ölçüm masasına yerleĢtirilmesi

Bilgisayarda ana menü üzerinden phantom test protokolü seçilir. Bilgisayarda continu
(devam) yazan detayı seçip çekim gerçekleĢtirilir. Paket programda phantom test protokolü
olmadığı zaman normal hasta çekimi yapılacak Ģekilde veri girilir. Ġsim bölümüne Phantom
Spine yazılır. 170 cm. boy ve 70 kg. ağırlığında 40 yaĢında erkek olarak bilgiler girilerek
çekim iĢlemi baĢlatılır.

Resim 2.4: Phantom Spine ait verilerin girilmesi
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Resim 2.5: Programın baĢlatılması

Resim 2.6: Tarama iĢleminin yapılması

Tarama iĢlemi tamamlanınca kalite kontrolü için pilot bölge seçilir. Test iĢlemi
otomatik olarak sonlandığında görüntü kemik çizgileri arasındaysa normal ölçümlere
baĢlanabilir.
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Resim 2.7: Phantom Spine ait BMD değerleri

Görüntü üst ve alt çizgiler arasında değilse test 5 defaya kadar tekrarlanmalıdır. BMD
(Bone Mineral Density) değerleri normal sınırlar arasında olmalıdır.
Cihazları üreten firmaların ve teknik bakım servislerinin önerisine göre phantom testi
1 ay, 2 ay, 3 ay veya 6 aylık sürelerde yapılabilmektedir. Test sonuçları ilgili firmaya
gönderilmektedir.

2.2. Günlük Sistem Testi (GST)
Kemik mineral dansitometre cihazları farklı firmalar tarafından üretilmektedir.
Cihazların çalıĢma esasları aynı olmakla birlikte sistemlerinde farklılıklar olabilmektedir.
Bazı cihazlarda günlük tarama çekimlerine baĢlamadan önce mutlaka günlük sistem testi
(GST) yapılması gerekmektedir. Bu cihazlarda kullanılan programda, GST yapılmadan
normal çekimlere baĢlayamamaktadır. GST sonuçları, günlük sapmaları verir. Bu da cihaz
yapılan çekim sonuçlarının güvenilirliğini gösterir. Tüm dansitometre cihazları her gün
kalibre edilmelidir.
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Günlük Sistem Testi YapılıĢı

Cihaz açıldıktan sonra programda bulunan günlük sistem testi (GST) seçilir.

Resim 2.8: Günlük sistem testinin seçilmesi ve baĢlatılması

GST aparatı cihaza yerleĢtirilir. Cihazın GST’ni baĢlat komutuyla cihaz lazeri,
aparatın üzerinde iĢaretli olan odak noktasına ayarlanır. OK tuĢu ile iĢlem baĢlatılır.

Resim 2.9: GST aparatının inceleme masasına yerleĢtirilmesi ve programın baĢlatılması
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Sistem testi sonlanana kadar beklenir. Sonuç printerden kendiliğinden otomatik olarak
çıkar.

Resim 2.10: GST sonucu

Cihaz, açıldıktan sonra GST programına baĢlayamıyorsa bir sorun olduğunu gösterir.
Sorun ekran üzerinde genelde tanımlanır. Buna göre sorun giderilmeye çalıĢılır.
Bu sorunlar:

Ortamın ısısı 250C nin altında ya da üstünde olabilir;

Aparat tam yerleĢtirilmemiĢ olabilir;

Detektörlerde olan oynamalarda;

Cihaz kapatılmadan önce çok kilolu(120 kg üzeri) hasta çekimlerinde

Cihaza gelen akımda problem olabilir.
Sorun giderilene kadar GST tekrarlanır. BMD (Bone Mineral Density) değerleri
normal sınırlar arasında olmalıdır.

2.3. Kemik Mineral Yoğunluğu Ölçümlerinin Yorumlanması
Osteoporoz değerlendirmelerinde iki tanım üzerinde durulmaktadır. Bunlar T ve Z
skorlarıdır. Kemik mineral yoğunluğunu genç yetiĢkinlere göre değerlendirmede T skor, yaĢ
ile cinsiyete göre değerlendirmede ise Z skor kullanılmaktadır. Tanı koymada T skor daha
sık kullanılan parametredir, genç yetiĢkin popülasyonun KMY ortalaması ve standart
sapması (SD) ile tetkiki yapılan kiĢinin kemik mineral yoğunluğunun karĢılaĢtırılmasını
verir.
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Postmenopozal kadın ile 50 ve üzeri yaĢ erkeklerde değerlendirme Ģöyledir;


Klinik sınıflandırma için Dünya Sağlık TeĢkilatı (WHO) tarafından açıklanan
tanı kriterleri kullanılmalıdır.

T-skoru 0 ile -1.0 arasındaysa KMY normaldir.

T-skoru -1.0 ile -2.5 arasında ise kiĢi osteopeniktir. (Osteoid sentezinin
yetersizliğinden ileri gelen kemik yoğunluğu azalması).

T-skoru -2.5 ve daha düĢük ise kiĢi osteoporotiktir.




Menopozal geçiĢ dönemindeki kadınlarda yine WHO kriterleri kullanılmalıdır.
Bu sınıflamada, L1-L4 vertebra ortalaması, femur boynu veya total femur
proksimali veya önkol 1/3 distalinden her hangi birisine ait T-skoru dikkate
alınabilir.

Menopoz öncesi kadınlarda ve 50 yaĢından genç erkeklerde değerlendirme
Ģöyledir;



T-skoru değil, Z-skoru kullanılmalıdır.
Z-skor ile karĢılaĢtırma sonucu;

-2.0 veya daha düĢük bir Z-skoru “bu yaĢ için beklenen değerden düĢük”,

-2.0 üzeri Z-skoru “bu yaĢ için beklenen değer aralığında” olarak ifade
edilir.

50 yaĢından genç erkeklerde sadece KMY değeri ile osteoporoz tanısı
konulamaz.

Çocuklarda tanı (20 yaĢın altındaki erkek ve kadınlar) Ģöyledir;









KMY sonuçlarını çocuklarda yorumlamak oldukça güçtür ve uzmanlar
tarafından istenmelidir.
Adölesan ve çocukta osteoporoz tanısı sadece KMY ölçümüne
dayandırılmamalı, aĢağıdakilerden bir veya daha çoğunu içeren, klinik olarak
anlamlı kırık öyküsü bulunmalıdır;

Alt ekstremitelerin uzun kemiklerindeki kırık

Vertebra kompresyon kırığı

Üst ekstremite uzun kemiklerinden iki veya daha fazlasının kırıkları
T-skoru çocuklarda kullanılmamalıdır, bunun yerine Z-skoru kullanılmalıdır.
Eğer Z-skoru -2,0’nin altında ise “kronolojik yaĢ için düĢük kemik yoğunluğu”
veya “yaĢ için beklenenden düĢük KMY” Ģeklinde kullanılabilir.
Çocuklarda ölçüm için önerilen bölgeler, lumbal vertebralar (PA) ve kafa hariç
TVD’dir. Femur proksimali, iskelet sistemi geliĢimindeki varyasyonlar ve ilgi
alanı yerleĢtirmede tekrarlanabilirliğin düĢük olması nedeniyle çocukta
güvenilir ölçüm yeri değildir.
Çocuklarda fraktür riski ile iliĢkili KMY değeri henüz belirsizdir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Phantom testi yapınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Bilgisayarı açınız.
 KMD cihazının Ģalterini açınız.
 Masa kumanda paneli üzerinden ON
düğmesine basarak cihazı çalıĢtırınız.
 Omurga phantomunu ölçüm masasına
yerleĢtiriniz.

 Omurga phantomunu ölçüm masasına
uygun alana yerleĢtirmelisiniz.
 Phantom üzerine doku hissi vermesi
için içi su dolu (water line) kap
yerleĢtirmelisiniz.

 Phantom alan ayarlaması yapınız.
 Bilgisayarda ana menü üzerinden
phantom test protokolünü seçiniz.
 Bilgisayarda continu (devam) yazan
detayı seçip çekimi gerçekleĢtiriniz.
 Tarama iĢlemi tamamlanınca
kontrolü için pilot bölge seçiniz.

kalite

 Test iĢlemi otomatik olarak sonlandığında  Görüntü üst ve alt çizgiler arasında
görüntü kemik çizgileri arasındaysa
değilse testi 5 defaya kadar
normal ölçümlere baĢlayınız.
tekrarlayabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi, kemik mineral dansitometri cihazlarında, kalite kontrol ve
kalibrasyon için kullanılan temsili kemik yapıyı ifade eder?
A) Dedektör
B) Amplifiyer
C) Foto multipliyer sistem
D) Omurga phantomu
E) C-kol

2.

AĢağıdakilerden hangisi, omurga phantomu üzerinde bulunmaz?
A) T12
B) L1
C) L3
D) L5
E) T10

3.

Phantom testi ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıĢtır?
A) Omurga phantomu ölçüm masasına yerleĢtirilir.
B) Phantom alan ayarlaması yapılır.
C) Phantom üzerine doku hissi vermesi için hastanın kolu konulur.
D) Bilgisayarda ana menü üzerinden phantom test protokolü seçilir.
E) Bilgisayarda continu (devam) yazan detayı seçip çekim gerçekleĢtirilir.

4.

AĢağıdakilerden hangisi/hangileri phantom testi yaparken bilgisayara girilen
bilgilerdendir?

I-170cm. boyunda erkek,
II- 70kg. ağırlığında kadın,
III-90kg. ağırlığında erkek,
IV-40.0 yaĢında erkek,
V-50.0 yaşında kadın
A) I, II
5.

B) I, III, IV

C) I, IV

D) I, III

E) II, V

AĢağıdaki hangisi günlük sistem testi(GST) programının baĢlayamama sebeplerinden
değildir?
A) GST aparatının tam yerleĢtirilmemiĢ olması
B) Detektörlerdeki oynamalar
C) Cihaza gelen akımda problem olması
D) Ortamın ısısının 250C olması
E) Ortamın ısısı 150C olması

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda lumbal vertebra taraması yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Lumbal vertebraların yapısını araĢtırınız.

3. LUMBAL VERTEBRA TARAMASI
Kemik Mineral Dansitometre ölçümü yapılmadan önce hasta, ölçüm gününde normal
günlük beslenmeye devam edebilir, Ancak iĢlem öncesi en az 24 saatlik dönemde kalsiyum
içeren ilaçlar kullanılmamalıdır. Baryumlu grafi ya da kontrast madde enjekte edilerek
tomografi veya manyetik rezonans gibi görüntüleme yöntemlerinin kullanıldığı durumlarda
ise DEXA öncesi en az 7 günlük bir bekleme dönemi gerekmektedir. Hasta rahat hareket
edebileceği giysiler seçmeye özen göstermelidir. Ayrıca metal takı, kemer ve düğme gibi
aksesuarlar kullanmamaya dikkat etmelidir.

3.1. Lumbal Vertebra Tarama Tekniği
Bilgisayara hasta protokolü girilerek hastanın daha önceden ölçüm yaptırıp
yaptırmadığı kontrol edilir. Hasta daha önceden baĢvuran bir hasta değilse soyadı ile
protokol girip hastanın cinsi, ırkı, doğum tarihi (gün, ay, yıl), barkot numarası, kadınsa
menopoza giriĢ yaĢı, kilosu ve boyunu (ölçmek) bilgisayarda sanal ortama kaydedilir. Paket
programlar hastanın cinsini daima kadın olarak alır. Erkek hasta çekimlerinde mutlaka dikkat
edilmelidir. Hastanın boyu, kilosu ve yaĢı yanlıĢ yazılmıĢsa sonradan yapılan düzeltmeler
sonucu değiĢtirmemektedir. Buda sonuçların hatalı olmasına neden olur. Böyle bir durumla
karĢılaĢıldığında doğru bilgiler girilerek tekrar tarama yapılmalıdır.
Hasta A.P. pozisyonunda ölçüm masası orta hattına gelecek Ģekilde ayarlanarak
yatırılır. Lumbal lordozu elimine etmek için dizlerinin altına özel destek minderi yerleĢtirilir.
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Resim 3.1: Hastanın boy ve kilosunun ölçülmesi

Resim 3.2: Lumbal vertebra taraması için hastaya pozisyon verilmesi

Hastanın yeri ve konumunu tespit etmek için yatıĢ konumu ekrandan izlenir. Çekim
bölgesinde opak eĢya varsa stop datası kullanılarak çekim durdurulur. Gerçek taramadan
önce turbo tarama yapılır. Gerçek lumbal tarama için yeniden hasta soyadı girilir, hastanın
pozisyonu uygunsa start seçeneği kullanılarak gerçek tarama baĢlatılır. Tarama iĢlemi
tamamlanınca stop seçeneğiyle tarama iĢlemi sonlandırılır.
Ana menüden analiz protokolü seçilerek taranan bölgenin analiz kriterleri belirlenir.
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3.2. Tarama Bölgesi Analizi
Lumbal vertebralarda, mümkün olduğu sürece ölçüm L1-L4 vertebraları kapsamalıdır.
Torokal 12. kosta ve iliak kanatlar izlenebilmelidir. Anatomik varyasyon olarak vertebra
sayıları değiĢebilir. Vertebra seçiminde özenli ve dikkatli olunmalıdır. Sadece ileri derecede
morfolojik değiĢiklikler veya artefakt içeren vertebra dıĢlanmalıdır. Ancak, tüm
değerlendirilebilecek vertebraların kullanılmasına önem verilmelidir. Tek bir vertebradan
elde edilen KMY(BMD) değeri ile tanısal sınıflama yapılmamalıdır. Bu durumda tanı için
farklı bir iskelet bölgesi kullanılmalıdır. T-skoru en az iki vertebradan elde edilmiĢse
kullanılabilir. Lateral pozisyonda elde edilen vertebral KMY değerleri tanı için
kullanılmamalıdır, takipte dikkate alınabilir.

Resim 3.3: Lumbal bölgenin DEXA çalıĢması; Lumbal vertebralar A-P (L1, L2, L3,L4)

Taranan bölgenin analiz kriterlerini belirlendikten sonra renk tablosundan seçilen renk
ile tarama bölgesi boyanarak boyama iĢlemi otomatik olarak sonlandırılır. Analiz iĢlemi
tamamlanan görüntü, report seçeneği kullanılarak printere (yazıcıya) gönderilir. Printerden
alınan basılı kâğıtlar rapora gönderilir.
Ölçüm yapılan alanlarda elde edilen değerler, ölçüm yapılan bölgeye ve hastanın
cinsiyetine göre değiĢen standart verileri taĢıyan grafik üzerinde belirlenir. Böylece standart
değerlerden ne kadar sapma olduğu belirlenebilir.
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Resim 3.4: Ölçümü yapılan bölgeye ve olgunun cinsiyetine göre değiĢen, standart verilerle
hazırlanmıĢ bir grafik örneği. Grafikte 65 yaĢındaki bir olgunun ölçüm yapılan bölgeye göre
BMD değerinin normal sınırda olduğu görülüyor.

Tarama sonucu Dünya Sağlık Örgütünün T-Skor tanımlamalarına göre yorumlanarak
raporu hastaya verilir.


Dünya Sağlık Örgütünün T-Skor Tanımlamaları:

Normal: T-Skor -1,0’den büyük

Osteopenik: T-Skor -1,0 ile -2,5 arasında

Osteoporotik: T-Skor -2,5 veya altında

Resim 3.5: T-Skor değeri normal değerlerde olan hastanın lumbal vertebra analizi

32

Resim 3.6: T-Skor değeri normal değerlerde olan hastanın raporu

Resim 3.7: T-Skor değerine göre osteopenik değerlerde olan hastanın lumbal vertebra analizi
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Resim 3.8: T-Skor değerine göre osteopenik değerlerde olan hastanın raporu

Resim 3.9: T-Skor değerine göre osteoporotik (osteoporozda açıkla) değerlerde olan hastanın
lumbal vertebra analizi
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Resim 3.10: T-Skor değerine göre osteoporotik değerlerde olan hastanın raporu
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Lumbal vertebra taraması yapınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Hastaya yapılacak iĢlemi kısaca
 Bilgisayara hasta protokolünü girip
anlatmalısınız.
hastanın daha önceden ölçüm yaptırıp  Hastanın daha önceki bilgilerinin
yaptırmadığını kontrol ediniz.
hastalık takibi açısından önemini
unutmamalısınız.
 Paket programlarda hastanın cinsini
daima kadın olarak aldığı için erkek
hasta iĢlemlerinde dikkat etmelisiniz.
 Bilgisayara hasta bilgilerini giriniz.
 Hastanın boyu, kilosu ve yaĢı yanlıĢ
yazılmıĢsa sonucun hatalı olacağını
unutmamalısınız.
 Çekim bölgesinde opak eĢya unutulmuĢ
 Hasta üzerindeki opak malzemeleri
ise stop datasını kullanarak çekimi
çıkarttırınız.
durdurmalısınz.
 Hastayı A.P. pozisyonunda
masasına yatırınız.

ölçüm  Hastayı ölçüm masasının ortasında
bulunan çizgiye göre yatırınız.

 Hastanın dizlerinin altına özel destek
minderi yerleĢtiriniz.

 Omurgasında kemik eğrilikleri olan
hastalarda düzgün pozisyon vermek için
aparat kullanmalısınız.

 Hastanın yeri ve konumunu tespit etmek
için hastanın yatıĢ konumunu ekrandan
izleyiniz.
 Gerçek taramadan önce turbo tarama
yapınız.
 Gerçek lumbal tarama için yeniden hasta
soyadını girip, hasta pozisyonu uygunsa
 Ekrandaki komutlara dikkat etmelisiniz.
start seçeneğini kullanarak gerçek
taramayı baĢlatınız.
 Tarama iĢlemi tamamlanınca stop
 Tarama iĢlemi sırasında hastanın hareket
seçeneğiyle
tarama
iĢlemini
etmemesine dikkat etmelisiniz.
sonlandırınız.
 Ana menüden
seçiniz.

analiz

protokolünü

 Taranan bölgenin analiz kriterlerini
belirleyiniz.
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 Renk tablosundan seçilen renk ile
tarama bölgesini boyayınız.
 Boyama iĢlemini
sonlandırınız.

otomatik

olarak

 Analiz ĠĢlemi tamamlanan görüntüyü
report seçeneğini kullanarak yazıcıya
gönderiniz.
 Yazıcıdan alınan basılı kâğıtları rapora
gönderiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) Lumbal vertebra taramasında ölçüm T12-L1 vertebraları kapsamalıdır.

2.

( ) Lumbal vertebra taramasında hastanın ayakları sabitlenir.

3.

( ) Lumbal lordozu elimine etmek ve vertebraları düzleĢtirmek için dizlerinin altına
özel destek minderi yerleĢtirilir.

4.

( ) Bilgisayarda hasta bilgileri girilirken yapılan yanlıĢlıklar düzeltildikten sonra
tarama tekrarlanmalıdır.

5.

( )

Lateral

pozisyonda

elde

edilen

vertebral

KMY

değerleri

tanı

için

kullanılmamalıdır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgi ve becerilerle femur taraması yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Femurun yapısını inceleyiniz.

4. FEMUR TARAMASI
Hasta hazırlığı Lumbal vertebra taramasında olduğu gibidir.

4.1. Femur Tarama Tekniği
Bilgisayara hasta protokolü girilerek hastanın daha önceden ölçüm yaptırıp
yaptırmadığı kontrol edilir. Hasta daha önceden baĢvuran bir hasta değilse soyadı ile
protokol girip hastanın cinsi, ırkı, doğum tarihi(gün, ay, yıl), barkot numarası, kadınsa
menopoza giriĢ yaĢı, kilosu ve boyu bilgisayarda sanal ortama kaydedilir. Hasta A.P.
pozisyonunda ölçüm masasına yatırılır. Bacaklar içe dönük olmalıdır. Dizler içe bakmalıdır.
Femurun hareketini önlemek için özel Ģeritlerle ayağı sabitlenir.

Resim 4.1: Femur taraması için pozisyon verilmesi
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Resim 4.2: Femur taraması için pozisyon verilmesi

Ġnceleme masasının kenarında bulunan paralel düğmeleri kullanılarak lazer ıĢığı,
trokanter majörden 4 parmak aĢağıya (lazer ıĢığı, femurun ortasına symphysis pupisin altına
gelecek Ģekilde) ayarlanır. Femurun yerini tespit etmek için turbo çekim yapılır Turbo
çekimden sonra gerçek çekim baĢlatılır. Ġnceleme alanı taranınca tarama iĢlemi sonlandırılır.
Ana menüden analiz protokolünü seçilerek taranan bölgenin analiz kriterleri belirlenir.
.

4.2. Tarama Bölgesi Analizi
KMY ölçümü için sağ veya sol femur kullanılabilir. Femur ölçümünde, diafiz yatağa
paralel olmalıdır; uygun pozisyonlamada trokanter minör az izlenir veya hiç izlenmez.
Sadece femur boynu değil, tüm femur proksimalinde ölçüm yapılmalıdır.

Resim 4.3: Kalçanın DEXA çalıĢması; proksimal femurda femur boynu(1), Ward üçgeni(2) ve
trokanterler seviyesinde(3) ölçüm yapılan alanlar
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Taranan bölgenin analiz kriterlerini belirlendikten sonra renk tablosundan seçilen renk
ile tarama bölgesi boyanarak boyama iĢlemi otomatik olarak sonlandırılır. Analiz iĢlemi
tamamlanan görüntü, report seçeneği kullanılarak yazıcıya gönderilir. Yazıcıdan alınan basılı
kağıtlar rapora gönderilir.
Ölçüm yapılan alanlardan elde edilen değerler, ölçüm yapılan bölgeye ve hastanın
cinsiyetine göre değiĢen standart verileri taĢıyan grafik üzerinde belirlenir. Böylece standart
değerlerden ne kadar sapma olduğu belirlenebilir.
Tarama sonucu Dünya Sağlık Örgütünün T-Skor tanımlamalarına göre yorumlanarak
raporu hastaya verilir.


Dünya Sağlık Örgütünün T-Skor Tanımlamaları:

Normal: T-Skor -1,0’den büyük

Osteopenik: T-Skor -1,0 ile -2,5 arasında

Osteoporotik: T-Skor -2,5 veya altında

Resim 4.4: T-Skor değeri normal değerlerde olan hastanın femur analizi
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Resim 4.5: T-Skor değeri normal değerlerde olan hastanın raporu

Resim 4.6: T-Skor değerine göre osteopenik değerlerde olan hastanın femur analizi
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Resim 4.7: T-Skor değerine göre osteopenik değerlerde olan hastanın raporu

Resim 4.8: T-Skor değerine göre osteoporotik değerlerde olan hastanın femur analizi
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Resim 4.9: T-Skor değerine göre osteoporotik değerlerde olan hastanın raporu

44

UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Femur taraması yapınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Bilgisayara hasta protokolünü girip  Hastanın daha
hastanın daha önceden ölçüm yaptırıp
hastalık takibi
yaptırmadığına kontrol ediniz.
unutmamalısınız.

önceki bilgilerinin
açısından önemini

 Bilgisayara hasta bilgilerini giriniz.



 Hasta üzerindeki
çıkarttırınız.

 Çekim bölgesinde opak eĢya unutulmuĢ
ise stop datasını kullanarak çekimi
durdurmalısınz.

opak

malzemeleri

 Hastayı A.P.
pozisyonunda ölçüm  Hastayı ölçüm masasının ortasında
masasına yatırınız.
bulunan çizgiye göre yatırmalısınız.
 Femurun hareketini önlemek için özel
Ģeritlerle ayağı sabitleĢtiriniz.
 Ġnceleme masası kenarındaki paralel
düğmelerini kullanarak merkezi ıĢını
trokontör majör’den 4 parmak aĢağıya
ayarlayınız.
 Femurun yerini tespit için turbo çekim
yaptıktan sonra gerçek çekimi baĢlatınız.
 Ġnceleme alanı taranınca tarama iĢlemini
sonlandırınız.
 Ana menüden analiz protokolünü
seçiniz.
 Taranan bölgenin analiz kriterlerini
belirleyiniz.
 Renk tablosundan seçilen renk ile
tarama bölgesini boyayınız.
 Boyama iĢlemini otomatik olarak
sonlandırınız.
 Analiz ĠĢlemi tamamlanan görüntüyü
report seçeneğini kullanarak yazıcıya
gönderiniz.
 Yazıcıdan alınan basılı kağıtları rapora
gönderiniz.

 Hasta isminin
etmelisiniz.
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doğruluğunu

kontrol

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) Femur taramalarında hasta masaya pron pozisyonda yatırılır.

2.

( ) Femurun hareketini önlemek için hastanın ayakları özel Ģeritlerle sabitlenir.

3.

( ) Femur taramalarında lazer ıĢığı trokanter majörden 4 parmak aĢağıya ayarlanır.

4.

( ) Femur taramalarında hastanın dizleri dıĢa doğru bakacak Ģekilde pozisyon verilir.

5.

( ) Dünya Sağlık Örgütünün T-Skor tanımlamalarına göre T-Skor -1,o ile -2,5
arasında ise kiĢi osteoporotiktir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgi ve becerilerle önkol taraması yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA



Önkolun anatomik yapısını Radyolojik Anatomi-1 dersi modüllerinden
inceleyiniz.
Hastanelerde önkol taramaları ile ilgili araĢtırma yapınız.

5. ÖNKOL TARAMASI
Önkoldan Kemik Mineral Dansitometresi aĢağıdaki durumlarda ölçülebilir:




Kalça ve vertebra taraması yapılamıyorsa veya yorumlanamıyorsa
Hiperparatiroidizm
Çok obez hastalar (DEXA taĢıma limitlerini aĢanlar)

Hasta hazırlığı diğer bölge taramalarında olduğu gibi yapılır.

5.1. Önkol Tarama Tekniği
Bilgisayara hasta protokolü girilerek hastanın daha önceden ölçüm yaptırıp
yaptırmadığı kontrol edilir. Hasta daha önceden baĢvuran bir hasta değilse soyadı ile
protokol girip hastanın cinsi, ırkı, doğum tarihi (gün, ay, yıl), barkot numarası, kadınsa
menopoza giriĢ yaĢı, kilosu ve boyu bilgisayarda sanal ortama kaydedilir. Hasta ölçüm
masasına yatırılır. Hasta sandalyeye oturtulup ön kol pronasyona getirilerek de pozisyon
verilebilir.
Hastanın hareketini önlemek için önkol özel apareye yerleĢtirilerek sabitlenir.
Ġnceleme masasının kenarında bulunan paralel düğmeler kullanılarak lazer ıĢığı, önkola
ayarlanır. Lazer ıĢığı el bileğinin merkezinde ulnanın styloid çıkıntısına bitiĢik olacak
Ģekildedir.
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Resim 5.1: Önkol tarama pozisyonu

Resim 5.2: Önkol taramasında aparatın yerleĢtirilmesi

Turbo çekimden sonra gerçek çekim baĢlatılır. Ġnceleme alanı taranınca tarama iĢlemi
sonlandırılır.
Ana menüden analiz protokolünü seçilerek taranan bölgenin analiz kriterleri belirlenir.
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5.2. Tarama Bölgesi Analizi
KMY ölçümü için doktor istemine göre sağ ve/veya sol önkol kullanılabilir. Önkol
ölçümünde, ulnanın styloid çıkıntısının tamamı görünür.
Taranan bölgenin analiz kriterlerini belirlendikten sonra renk tablosundan seçilen renk
ile tarama bölgesi boyanarak boyama iĢlemi otomatik olarak sonlandırılır. Analiz iĢlemi
tamamlanan görüntü, report seçeneği kullanılarak yazıcıya gönderilir. Yazıcıdan alınan basılı
kâğıtlar rapora gönderilir.
Ölçüm yapılan alanlardan elde edilen değerler, ölçüm yapılan bölgeye ve hastanın
cinsiyetine göre değiĢen standart verileri taĢıyan grafik üzerinde belirlenir. Böylece standart
değerlerden ne kadar sapma olduğu belirlenebilir.
Tarama sonucu Dünya Sağlık Örgütünün T-Skor tanımlamalarına göre yorumlanarak
raporu hastaya verilir.


Dünya Sağlık Örgütünün T-Skor Tanımlamaları:

Normal: T-Skor -1,0’den büyük

Osteopenik: T-Skor -1,0 ile -2,5 arasında

Osteoportik: T-Skor -2,5 veya altında

Resim 5.2: T-Skor değeri normal değerlerde olan hastanın önkol analizi
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Resim 5.3: T-Skor değeri normal değerlerde olan hastanın raporu
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Önkol taraması yapınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Bilgisayara hasta protokolünü girip
hastanın daha önceden ölçüm yaptırıp
yaptırmadığına kontrol ediniz.
 Paket programlarda hastanın cinsini
daima kadın olarak aldığı için erkek
hasta iĢlemlerinde dikkat etmelisiniz.

 Bilgisayara hasta bilgilerini giriniz.
 Hasta üzerindeki
çıkarttırınız.

opak

malzemeleri

 Hastayı ölçüm masasının yanında
sandalyeye oturtabilirsiniz.
Hastanın hareketsiz kılmak için ön kolu  Velcro kayıĢının tarama alanında
özel apareye yerleĢtiriniz.
olmamasına dikkat etmelisiniz.
Ġnceleme masası kenarındaki paralel
 Aparatı
lazer
ıĢığının
altına
düğmelerini kullanarak merkezi ıĢını ön
yerleĢtirmelisiniz.
kola ayarlayınız.
Turbo çekimden sonra gerçek çekimi  Kolun tarama alanının üzerinde ve
baĢlatınız.
ortasında olmasına dikkat etmelisiniz.
Ġnceleme alanı taranınca tarama iĢlemini  Tarama iĢlemi sırasında hastanın hareket
sonlandırınız.
etmemesini sağlamalısınız.
Ana menüden analiz protokolünü
seçiniz.
 Önkol ölçümünde, ulna styloidunun
Taranan bölgenin analiz kriterlerini
tamamının
görünmesine
dikkat
belirleyiniz.
etmelisiniz.
Renk tablosundan seçilen renk ile
tarama bölgesini boyayınız.
Boyama iĢlemini otomatik olarak
sonlandırınız.
Analiz ĠĢlemi tamamlanan görüntüyü
 Hasta isminin doğruluğunu kontrol
report seçeneğini kullanarak yazıcıya
etmelisiniz.
gönderiniz.
Yazıcıdan alınan basılı kâğıtları rapora
gönderiniz.

 Hastayı inceleme masasına yatırınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) Önkol taramalarında çok kilolu hastalar masanın yanına sandalyeye oturtularak
çekim yapılmalıdır.

2.

( ) Hastanın hareketini önlemek için önkol özel apareye yerleĢtirilerek sabitlenir.

3.

( ) Önkol taramalarında lazer ıĢığı ulna styloid’a bitiĢik olacak Ģekilde ayarlanır.

4.

( ) Kalça ve/veya spine ölçülemiyor veya yorumlanamıyorsa, hiperparatiroidizmde,
çok obez hastalar (DEXA taĢıma limitlerini aĢanlar) önkol ölçümü yapılamaz.

5.

( ) Dünya Sağlık Örgütünün T-Skor tanımlamalarına göre T-Skor -1,0 ile -2,5
arasında ise kiĢi osteopeniktir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise Modül Değerlendirme’ye geçiniz.
.

52

MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdaki ifadelerden hangisi, yanlıĢtır?
A) Gençlerde kemik yapımı yıkımına eĢittir.
B) YaĢ ilerledikçe kemik yapımı yıkımından fazla olur.
C) Kemik yoğunluğunun azalması ile kemik kırılganlık riski artar.
D) Östrojen hormonu kemik yıkımını önler.
E) Osteoporoz erkeklerde de görülebilen bir hastalıktır.

2.

AĢağıdaki hastalıklardan hangisinde, boy kısalması, kamburlaĢma, sırt ağrıları, gögüs
kafesinin Ģekil değiĢikliği gibi belirtiler görülür?
A) Gastrit
B) Artrit
C) Artralji
D) Osteoporoz
E) Hepatit

3.

AĢağıdakilerden hangisi kantitatif BT yönteminin dezavantajlarından değildir?
A) Maliyetinin yüksek olması
B) Taranan alana göre diğer yöntemlerden daha uzun zaman alması
C) Verilen radyasyonun diğer yöntemlerden daha fazla olması
D) Femur yoğunluğunu ölçememesi
E) Trabeküler kemiğin dansitesini kortikal kemikten ayrı olarak ölçebilmesi

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

………………………………………………yöntemi, kemik kırılganlık riskini
belirleyen ölçüm yöntemidir.
Bir yöntem ile yapılan ölçümlerin, aynı Ģartlarda tekrarlanması ile elde edilen
sonuçların, ortalama değerden sapma yüzdesine……….….........denir.
Bir tanı yöntemiyle elde edilen sonucun, kimyasal analizle elde edilen gerçek sonuca
yakınlığına……………………. denir.
Vertebra ve kalça fraktür riskinde, lateral vertebra taraması ve kalça taramasında en iyi
sonucu………………..yöntemi verir.
Yalnız distal radius ve ulna, kalkaneus ya da femur distali gibi bölgelerde ölçüm
yapılabilen; trabeküler kemiğin değerlendirilmesinde yetersiz olduğundan hızlı kemik
mineral kaybında iyi sonuç vermeyen yöntem …………….dir.
Lumbal vertebralarda mümkün olduğu sürece ölçüm ……………..vertebraları
kapsamalıdır.
Osteoporoz değerlendirmelerinde……………….skorları kullanılmaktadır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

D
B
C
B
E

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

D
E
C
C
D

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
Doğru
Doğru

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

YanlıĢ
Doğru
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 5’iN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

Doğru
Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
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MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

B
D
E
kemik mineral dansitometri
tutarlılık (presicion)
ölçülebilirlik (accuracy)
DEXA
SPA
L1-L4
T-Z
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