
   DEXA Laboratórium 

CSONTSŰRŰSÉG ÉS TESTÖSSZETÉTEL 
VIZSGÁLAT 



          HOLOGIC HORIZON A 

Nagy felbontású, ultra gyors, alacsony zajszintű 
kerámia detektorok, amelyek jobb leképezést 
biztosítanak. 
Nagy frekvenciájú, kettős energiájú 
röntgenforrás, mely kisebb és könnyebb, mint 
az előző generációk. 
Dynamic Calibration rendszer, mely valós idejű 
pixel-pixel kalibrálást biztosít a csont és szöveti 
equivalenseken a hosszú távú mérési stabilitás 
érdekben. 
A Hologic QDR csontsűrűség mérők esetében a 
sugarak legyezőformában két energetikai 
szinten vizsgálnak (100, 140 kV). Így elkerülhető 
az „oversampling” és az 
„undersampling”jelenség. 

https://www.hologic.com/hologic-products/breast-skeletal/horizon-dxa-system


A DEXA munkahely sugárvédelmi szempontból „B” besorolású, ami azt 
jelenti, hogy a kezelő egyéni védőeszköz és doziméter viselési kötelezettség 
nélkül a berendezéssel egy helyiségben tartózkodhat. 

 

Magyarországon egy embert átlagosan 2.4 mSv/év effektív dózissal terhel a 
természetes háttérsugárzás. 

Pécsett: 87 nSv/h (2019.04.30.)  

Normál szint: 0-250 nSv/h 

A DEXA vizsgálat sugárterhelése nem éri el egy transzatlanti repülőút 
sugárterhelését. 

 

Whole body mérés ideje: 174 sec. 

Sugárterhelése: 0.007 mGy 



HORIZON A BERENDEZÉSSEL 
VÉGEZHETŐ VIZSGÁLATTÍPUSOK 
• ÁGYÉKI GERINC 

• CSÍPŐ 

• ALKAR 

• ÖSSZEHASONLÍTÓ CSÍPŐ 

• IVA GERINC MÉRÉS (TH.IV-L.IV) 

• FRAX MEGHATÁROZÁS 

• TBS MEGHATÁROZÁS 

• CSÍPŐPROTÉZIS KÖRÜLI CSONTSZERKEZET MÉRÉSE 

• SE (single energy) FEMUR MÉRÉS 

• TELJES TESTÖSSZETÉTEL 

• GYERMEK PROGRAM 

 



Lumbalis gerinc és csípő vizsgálat 

 

 

 

 

 

 

 
Az L.I-IV. csigolyák vizsgálata. A csigolyákról egyenként          Lehetőség van egyik, vagy mindkét csípő 

      és total értékben is eredményt kapunk.                               mérésére, értékeik összehasonlítására. 



  Alkar vizsgálat 

 

 

 

 

 

 

 
      Elsősorban a pajzsmirigy és a mellékpajzsmirigy 

       túlműködése esetén ajánlott.  

 

A csontsűrűség csökkenés mértékét a  
kornak megfelelően a T-score, illetve  
a Z-score értékekkel határozhatjuk meg.  
 
A T-score a fiatalkori átlag csúcs  
csonttömeghez viszonyított 
ásványianyag-sűrűség  (BMD),  
míg a Z-score a nem és kor szerinti normál 
átlagértékhez viszonyított BMD. 



FRAX KÉRDŐÍV 
 
A csonttörési rizikó számítás 10 évre előre 
vetítve, külön értékelve a combnyak és  
a nagy csontok területére. 
 
A combnyak esetében 3%,  
nagy csontoknál 20%  
feletti érték jelent veszélyeztetettséget. 



TBS (TRABECULARIS BONE SCORE) 
 
A DEXA vizsgálat képanyagából származik  
és kimutatásra került, hogy kapcsolatban 
áll a csont mikroarchitektúrájával és a törési 
kockázattal. 
A BMD (csont ásványianyag-sűrűség) a csont 
mennyiségi értékelése.  
Csonttörés szempontjából a csont minősége 
is fontos. A csontminőség leírásának egy  
módja a csont mikroarchitektúra értékelése. 
Szerepe van a csont mechanikai szilárdságában, 
így értéke fontos a csonttörések megelőzése 
szempontjából. 



IVA gerinc mérés  
(Instant Vertebral Assessement) 

Ez a típusú mérés elsősorban 
csigolyatörés esetén nyújt 
segítséget a Th.IV-L.IV. szakaszon. 
Megmutatja az összeroppanás 
típusát és mértékét százalékos 
arányban. 
Néhány esetben a hasi aorta  
falának calcificatioját is kimutatja 
a vizsgált szakaszon. 



HOLOGIC HORIZON A 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Csípőprotézisek körüli csontszerkezet mérése.                         SE (single energy) femur mérés: microfracturák kimutatása 

                                                                                                                                            a femur teljes hosszában.                                                                                                                          



TELJES TESTÖSSZETÉTEL 



TELJES TESTÖSSZETÉTEL 

• A Hologic Body Composition Analysis lehetővé teszi a test 
lágyszöveti összetételének elemzését és így figyelemmel 
kísérhető az izom- és zsírtömeg arányának változása diéta 
és/vagy testmozgás, edzés hatására. 

• A Hologic Whole Body DXA program referencia adatbázisa 
a Hologic QDR csont denzitométer az egyes területeken a 
csontok ásványianyag-sűrűségét, izom- és zsírszövet 
mérését végzi. Felbecsüli a csontok ásványi anyag 
tartalmának értékét, lágyszöveti területeit, tömegét, 
össztömegét, zsír nélküli tömegét, lágyszövetek területi és 
össztömeg arányát, izom-, zsírszázalékot, a testterületek 
izom-, zsírszázalékát, az egésztest izom-, zsírszázalékát, 
zsírszázalékot az android/gynoid területeken, az 
android/gynoid, valamint a body mass index (BMI) 
arányát. 
 



TELJES TESTÖSSZETÉTEL 



        Köszönöm a figyelmet! 


