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ÖZET 

 

SAYISAL MAMOGRAFİDE GÖRÜNTÜ KALİTESİ 

 

 

Başak GÜNEŞ 

 

Bu çalışmada, bir meme fantomu ile İstanbul’da 10 farklı merkezde, 11 farklı 

marka ve modelde mamografi cihazıyla çekimler yapıldı. Bu merkezlerdeki 

mamografi cihazlarının yedi tanesi ekran-film mamografi, bir tanesi bilgisayarlı 

mamografi, üç tanesi de sayısal mamografiydi. Merkezlerde çalışan, deneyim 

süreleri ve bilgi birikimleri farklı  teknisyenler tarafından gerçekleştirilen bu 

çekimler sonucu elde edilen filmler üç radyolog tarafından değerlendirildi. 

Radyologlar filmler üzerinde görebildikleri mikrokalsifikasyon, fiber ve kitle 

sayılarını belirlediler. Her grup için üç radyoloğun sonuçları toplandı ve 

gruplar arasında bir değerlendirme yapıldı. Sayısal mamografi cihazının teknik 

üstünlükleri göz önüne alındığında bekleneceği gibi mikrokalsifikasyon, fiber ve 

kitle gruplarının tamamında sayısal mamografilerin görüntü kalitesinin ekran-

film mamografilerden daha iyi olduğu sonucu ortaya çıktı.  
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ABSTRACT 

 

IMAGE QUALITY IN DIGITAL MAMMOGRAPHY 

 

Başak GÜNEŞ 

 

Using a breast phantom, mammographies were taken in 10 different centers 

utilizing 11 different mammography systems in this study. Out of this centers, 7 

had sceen film mammography, 1 had computed mammography and 3 had 

digital mammography. The mammograms were taken and developed by 

technicians with various work experiences in mammography. Results were 

analyzed by 3 different radiologists. Radiologists determined  

microcalcification, fiber and mass numbers present on mammogram. For each 

group, the results of the 3 radiologists were gathered and an analysis was made. 

Considering the technical advantages of digital mammography, it is observed 

that (as expected) for differentiation of microcalcification, fiber and mass 

groups, the image quality of the digital mammography is better than screen-film 

mammography. 
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1.GİRİŞ 

1.1.Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Meme kanseri kadınlarda en çok görülen kanser türü olup, dünyada kanser 

ölümlerinde ikinci sırayı almaktadır. Yapılan araştırmalar her sekiz kadından birinde 

meme kanseri vakası görüldüğünü ortaya koymaktadır. Amerika‟da yılda ortalama 

44.000, İsveç‟te 1.500 ve Mısır‟da 2.300 kadın hayatını meme kanserinden ötürü 

kaybetmektedir. Bununla beraber erken teşhis edilmesi halinde kurtulma oranı çok 

yüksektir.  

Meme kanserinin en yaygın ve en etkili tanı yöntemi mamografi olmasına rağmen 

meme kanserine mamografi taramasıyla mutlaka tanı koyulabilir diyemeyiz. Bununla 

birlikte, her geçen gün teknolojinin ilerlemesiyle tanı koyma oranı artmaktadır.  

Sayısal mamografi sistemleri günümüzde kullanılan en ileri teknoloji meme kanseri 

tanı cihazlarıdır. Son yıllarda ülkemizde de kullanılmaya başlanan bu cihazların 

teknolojik üstünlükleri sayesinde hastaya daha az doz verilerek daha iyi görüntü elde 

edilmektedir. Bu da tanı oranını arttırırken, meme kanserinin sebep olduğu ölüm 

oranını önemli ölçüde azaltmaktadır.   

Bu tez çalışması kapsamında Diagnus, Türkiye Meme Vakfı, Medmar, Haseki 

Hastanesi, Deltamed, Colourmed, Türkiye Hastanesi, Megason, Medica (2 cihaz) ve 

Maçka Emar‟da olmak üzere toplam 11 adet mamografi sistemine görüntü kalitesiyle 

ilgili testler yapılmıştır. Kullanılan bu cihazların 7 tanesi ekran-film mamografi, 1 

tanesi bilgisayarlı mamografi, 3 tanesi de sayısal mamografi cihazıdır. Testlerde 

standart bir meme fantomu kullanılmış ve sonuçlar üç farklı radyolog tarafından ayrı 

ayrı değerlendirilmiştir.  

Bu çalışma sonucunda sayısal mamografi sistemlerinin görüntü kalitesinin ekran-

film mamografilere göre daha iyi olduğunun gösterilmesi amaçlanmıştır.
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2. KANSER 

2.1. Kanser Nedir? 

Kanser bir hücre hastalığıdır. İnsan vücudu milyonlarca hücreden oluşmaktadır. 

Büyüyebilmek, ölü hücreleri yenilemek ya da yaralanma sonucu zedelenmiş 

hücreleri onarmak amacıyla vücudumuz sürekli yeni hücreler üretmektedir. Genler 

hücrelerin işlevlerini yönlendiren parçalardır. Hücre bazı genlerden aldığı bilgi ve 

komutlara uygun olarak çoğalır. Kansere, bozuk genler yol açmaktadır. Genlerin 

yapıları aşırı güneş ışınlarına maruz kalma, sigara içme ya da yediğimiz besinler gibi 

yaşadığımız ortamdaki çeşitli faktörler nedeniyle bozulmaktadır. Bazen de bozuk 

genler anne ya da babadan çocuğa geçmektedir.  

Hücrelerin çoğalacağı ve öleceği zamanı normal genler belirler. Ancak, bozuk genler 

bazen hücrelerin çok fazla çoğalmasına neden olur ya da ölmesi gereken hücrelerin 

ölümünü engeller. Bu fazla hücreler çoğalmaya devam ederek tümör olarak 

adlandırılan bir kitle oluşturabilir. Bazı tümörler iyi huylu (kanser olmayan), bazıları 

ise kötü huylu (kanser) tümörlerdir.  

Başlangıçta kanser oluştuğu yerde büyür. Bu birincil kanser olarak 

adlandırılmaktadır. Birincil kanser belirtilere yol açacak kadar büyüyebilir. Bazı 

kanserli hücreler daha sonra birincil tümörden ayrılarak kan ya da lenf dolaşımı 

aracılığı ile vücudun diğer bölümlerine yayılabilirler. Bu hücreler, vücudun diğer 

bölümlerinde yeni kanserler oluşturabilirler. Bu kanserler ikincil kanserler ya da 

metastaz (yayılma) olarak adlandırılmaktadır. Bazen kişi, ikincil kanserin etkileri 

ortaya çıkıncaya kadar kanser olduğunun farkına varmaz.  

Kanser hemen hemen vücudun her yerinde olabilir. Kan ve lenf dokularında kanser 

gelişebilir. Birçok kişi kansere yakalanmakta ve yarısından fazlası yaşamını 

sürdürebilmektedir. [1]  
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2.2. Meme Kanseri  

Meme kanserinin kadınlarda yaşam boyu görülme riski %12,3‟tür ve her 8 kadından 

1‟inde meme kanseri gelişme riski vardır. [2] Günümüzde dünyada kadınlarda ortaya 

çıkan kanserlerin %32‟si, ve kansere bağlı ölümlerin %18‟i meme kanserine bağlıdır. 

Türkiye‟de de kadınlar arasında en sık görülen 10 kanser tipi içerisinde meme 

kanseri birinci sırada yer almaktadır. [3] 

Meme, süt bezleri ve burada üretilen sütü meme başına taşıyan kanallardan oluşur. 

Bu süt bezleri ve kanalları döşeyen hücrelerin, kontrol dışı çoğalmaları ve vücudun 

çeşitli yerlerine giderek çoğalmaya devam etmelerine meme kanseri denir.  

Memede gelişen birçok tümör türü bulunmaktadır. Bunlar meme dokusu içindeki 

konumları ve uzak yerlere yayılım yapıp yapmamalarına göre birbirinden ayrılır. 

Kanserin başka organlara yayılmasına metastatik meme kanseri denir. Kemikler, 

karaciğer ve akciğerler meme kanserinin sık yayılım gösterdiği organlardandır. [2] 

2.3. Risk Faktörleri 

        - Cinsiyet (kadın olmak) 

      - Yaş (50 yaş üzerinde olmak)  

              - Kişide meme kanseri öyküsü (daha önce meme kanseri bulgusu saptanması)                                                                                                         

      - Aile öyküsü (anne ve ya kız kardeşin meme kanseri olması) 

- Menstrüal öykü (erken menarş 12 yaşından önce ya da geç menapoz 55 yaşından           

sonra) 

- Doğum öyküsü (hiç doğum yapmamak ya da ilk çocuğunu 30 yaşından sonra  

doğurmak) 

      - Emzirme (emzirmemek) 

      - Östrojen alımı (menopoz sonrası 5 yıl veya daha uzun süreli tedavi) 

      - Alkol (günde bir kadeh veya daha fazla alkollü içki) 

- Radyasyon (özellikle bebeklik veya çocukluk döneminde göğüs bölgesine   

radyasyon alınması) [2,3] 
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2.4. Tanı Metotları 

2.4.1. Kendi kendini muayene 

20 yaşını geçen her kadının adetinin bittiği hafta içinde kendisini muayene etmesi 

önerilir. Erken tümörlerin, özellikle yıllık mamogramlar ve klinik meme muayeneleri 

arasında gelişen tümörlerin saptanmasında yardımcı olabilir. Kendi kendine yapılan 

aylık meme muayeneleri normal koşullarda memenin nasıl göründüğü ve nasıl 

duyumsandığı konusunda fikir sahibi olunmasını sağlar. Bu şekilde kalınlaşma, 

yumrular, spontan meme ucu akıntısı, büzüşme ya da çukurlaşma gibi değişiklikler 

fark edebilir. [4]  

2.4.2. Klinik muayene  

Olası değişiklikler açısından meme ve koltuk altının görünümü ve dokusunu kontrol 

etmek amacıyla hekimler, hemşireler ve diğer eğitimli sağlık çalışanları tarafından 

fizik muayeneler yapılır. 20‟li ve 30‟lu yaşlardaki kadınların rutin sağlık 

kontrollerinin bir parçası olarak en azından yılda üç kez klinik meme muayenesi 

yaptırmaları önerilmektedir. 40 yaşın üzerindeki kadınlar ise yılda bir kez bu 

muayeneden geçmelidir. [4] 

2.4.3. Mamografi 

Mamografi, memenin filminin çekilmesi yöntemidir. Meme iki tabaka arasında 

sıkıştırılarak röntgen filmi çekilir. Bu sıkıştırma işleminin yarattığı ağrı genellikle 

kadınların en çok yakındıkları sorundur. Fakat iyi bir mamografi için memenin 

yeterli miktarda sıkıştırılması gerekir. Bu sıkıştırma, ağrıya duyarlı ve hassas memesi 

olan bazı kadınlarda zorluk yaratabilir. Bunun önlenmesi için adetten hemen sonra, 

memelerin dolgun ve gergin olmadığı dönemde bu film çektirilmelidir. Bir ağrı 

kesici alınması işlemi mamografi filmi çekimi sırasındaki ağrıyı biraz azaltabilir.  

Mamografi, meme kanseri tanısında en yaygın kullanılan yöntemdir ve diğer 

yöntemlere göre daha iyi bilgi verir. Ancak genç kadınlarda meme dokusu daha diri 

ve yoğun olduğu için mamografiyle tanı koymak daha güçtür. Bu nedenle 35 

yaşından genç kadınlarda özel bir durum yoksa kullanılmaz. [5]   
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2.4.4. Ultrasonografi    

Sesötesi dalgaların memeye gönderilerek meme dokusundaki değişikliklerin 

görüntüsünü alma tekniğidir. Bazen mamografide görülemeyen değişiklikler 

ultrasonla saptanabilir. Ultrason kistik (yuvarlak, içi sıvı dolu yapılar) incelemelerde 

çok etkin bir yöntemdir. Fakat mikrokalsifikasyonları mamografi kadar etkin 

görüntüleyemez. Bu nedenle çoğu kez mamografi ile birlikte kullanılması önerilir. 

Bu yöntem özellikle genç kadınların meme dokusunun incelenmesinde kullanılır. 

Ayrıca iyi huylu tümörlerle kötü huylu tümörlerin bir birinden ayırt edilmesinde 

önemli bilgiler verir. 

“Renkli doppler” tekniği de aslında bir ultrason yöntemidir. Bu yöntemle kitle 

etrafında damar artışı olup olmadığı araştırılır. Kitle etrafında damar artışı, kanser 

olma olasılığını arttıran bir bulgudur. 

Gerek ultrason, gerekse mamografi kesin kanser tanısı koymak için yeterli değildir. 

Bu tetkikler daha çok kitlenin kanser olma olasılığının yüksek olup olmadığını 

gösterir. Kesin tanı ancak memedeki kitleden parça alınıp, mikroskop altında 

incelenmesi ile konabilir. [5] 

2.4.5. Biyopsi 

Göğüs biyopsisinde göğüs dokusundan bir örnek alınır ve alınan örneğin kanserli bir 

doku olup olmadığına bakılır. Göğüs muayenesi, mamografi, ultrasonografi ve diğer 

tarama yöntemleri göğüste bir anormallik olup olmadığını kontrol eder. Patolojik 

analiz ise anormallik gösteren dokunun kanser olup olmadığını tespit eder. Tahminen 

her yıl 48 milyon mamografi çekilmekte ve bunun 1 milyonu (%5‟ten az) biyopsi 

için geri çağırılmaktadır. Bu taramaların da %65 ila %80 lik oranı iyi huylu tümör 

(kanser olmayan) çıkmaktadır. [5] 
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3. MAMOGRAFİ 

3.1. Mamografinin Tarihçesi 

Mamografi bir meme görüntüleme yöntemidir. Mamo ve grafi kelimelerinin bir 

araya gelmesinden oluşur. Mamografi meme kanseri araştırmalarında kullanılır. 

Cihazın çalışması için X-ışınları kullanılır ve genel X-ışını görüntülemelerinin bir alt 

kümesidir. ([6], s.1-6) 

3.2. Mamografik Görüntü Kuramı 

Yakın geçmişe kadar meme görüntülemesinde ekran-film mamografi cihazları 

kullanılıyordu. Daha sonra sayısal mamografi adı verilen yeni bir görüntüleme 

sistemi geliştirildi. Her iki sistem de meme dokusuna nüfuz eden X-ışını kullanır. Bu 

sebeple de görüntüler dokuların X-ışını zayıflatma özelliklerini temsil eder. Tümörün 

bulunması X-ışınının normal doku ve tümörden farklı oranlarda zayıflayarak geçmesi 

sonucu sağlanır. 

Meme iki tip dokudan oluşur; yağlı ve bez doku. Yağlı doku X-ışınlarını bez dokuya 

göre daha az zayıflatır. Bu da ekran-film ya da sayısal mamografide yağlı dokudan 

daha fazla X-ışını geçeceği, yani ölçüleceği anlamına gelir. Şekil 3.1. de yağlı doku 

gölgelenmiş, bez doku ise beyaz renkte gösterilmiştir.  
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Şekil 3.1: X-ışınının yağlı dokudan geçtikten sonra bez dokudan geçen ışınlara göre 

daha fazla ölçülmesi. ([6], Şek.1-1) 

Bez doku oranı fazla memelere yoğun meme denir. Yoğunluk meme dokusunun X-

ışını zayıflatma özelliğiyle ilgilidir. 

Mamografik kanser araştırması farklı miktarlardaki radyasyon azalması esasına 

dayanır. (Şekil 3.2.) Kanser hücresi yağlı doku hücresinden daha fazla X-ışını 

zayıflatır, fakat zayıflatma bez doku hücrelerine oranla hemen hemen aynıdır.  

 

Şekil 3.2: Yağlı dokudan geçen X-ışınlarının tümörlü dokudan geçenlere göre daha 

fazla ölçülmesi. ([6], Şek.1-2) 
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Bu sebeple memenin çoğunlukla yağlı doku hücresinden oluşması kanser 

araştırmasında kolaylık sağlarken, bez doku hücrelerinin çoğunlukta olması tümörün 

bulunma olasılığını düşürür. Tümörün etrafı bez doku ile çevriliyse zayıflama farkı 

da az olacaktır.  

 

Şekil 3.3: Bez doku ile sarılı tümörün bulunmasının zorluğu. ([6], Şek.1-3) 

Şekil 3.3.‟te tümörün ve bez dokunun zayıflama özellikleri şekil üzerinde 

gösterilmiştir. Mamografinin önemli meselelerinden biri bu farkın ayırtedilmesini 

sağlamaktır. Sayısal mamografinin üstün görüntüleme özelliği bu konuda bize 

yardım etmektedir. 

Mamografik görüntünün diğer bir önemli sorunu, iki boyutlu yapıda dokuların 

üstüste gelmesidir. Yani X-ışını birden fazla doku içinden geçerek meme içindeki 

yolunu tamamlar. Şekil 3.4.‟te A ve B noktalarına ulaşan toplam X-ışını miktarının 

aynı olduğunu görüyoruz. Dokudan geçiş sıralaması farklı olsa da yağlı ve bez doku 

miktarı toplamda eşittir. Bu mamografi görüntülerini incelemeyi zorlaştırır. Bu olay 

dokuların üstüste gelmesi (örtüşmesi) ya da yapı gürültüsü diye adlandırılır. Doku 

örtüşmesi sebebiyle tümörler normal dokuların arasında belli olmaz ve 

bulunamayabilirler. Benzer şekilde sağlıklı dokular üstüste gelip meydana gelen 

görüntüyü tümör sanmamıza sebep olabilir. Bu olaylar mamogramlara tanı 

konmasını oldukça güçleştiren durumlardır. Şüpheli bir yapıyla karşılaşıldığında 

meme farklı bir doğrultudan tekrar görüntülenir. X-ışınları farklı bir doğrultudan 
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memeyi geçtiğinde doku örtüşmesi değişir ve bu normal ve normal olmayan dokuyu 

ayırmamıza yardım eder. ([6], s.1-7/1-12) 

 

Şekil 3.4: X-ışınının aldığı yol boyunca uğradığı toplam zayıflama. ([6], Şek.1-4) 
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4. SAYISAL MAMOGRAFİ 

4.1. Sayısal Mamografiye Giriş 

Sayısal ve ekran-film mamografinin çalışmasındaki temel prensibin aynı olduğu 

söylenebilir. Her iki metod da X-ışınının memeden geçerken dokular tarafından 

zayıflatılması esasına dayanır. Fakat sonrası birbirinden tamamen farklıdır. Sayısal 

mamografide X-ışınının dedeksiyonu, görüntü haline gelmesi, görüntünün hastanede 

saklanması ve görüntünün radyolog için sergilenmesi ekran-film mamografiye 

benzememektedir. ([6], s.1-21) 

4.2. Sayısal Mamografi Sistemlerinin Ana Bileşenleri: 

Sayısal mamografinin ana bileşenleri (Şekil 4.1.): 

 Kazanç konsolu 

 Gantry 

 Hastane bilgisayar sistemi 

 Sonuçları gösteren sistemler 
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Şekil 4.1: Sayısal mamografinin ana bileşenleri. ([6], Şek.2-1) 

Teknisyen konsol aracılığıyla kV, mAs vb. parametreleri girer, bu parametreler 

bilgisayar donanımına gider. Sayısal komutlar bilgisayar ekipmanının içinden geçer 

geçmez analog komutlara çevrilmelidir. Bunun sebebi X-ışını tüpünün pozisyonlama 

kontrolünü yapan donanımın analog sinyallerle çalışmasıdır. Komutlar analog 

sinyallere çevrildikten sonra gantry‟ye bağlı olan yüksek gerilim üreteci gibi çeşitli 

donanım bileşenlerine gönderilirler. Gantry sayısal mamografinin en önemli 

bileşenlerini içerir. Bunlar, X-ışınlarını üreten X-ışını tüpü ve hastanın memesinden 

tamamen geçen X-ışınını ölçen sayısal algılayıcıdır. Bu algılayıcı hastanın 

memesinden geçen X-ışınını zayıf elektrik sinyallerine dönüştürür. Zayıf elekrik 

sinyalleri meme dokusu tarafından zayıflatılan X-ışınlarını temsil eder. Daha sonra 

bu zayıf sinyaller kuvvetlendirilir ve mamografinin diğer bir bölümünde kullanılır. 

Kuvvetlendirilen analog sinyal bilgisayar tarafından işleneceği için 

sayısallaştırılmalıdır. Görüntü bilgileri sayısallaştırıldıktan sonra görüntü yeniden 

oluşturulur ve ana bilgisayar içinde depolanır. Böylece görüntüleme süreci 

tamamlanmış olur. Bu süreç parametrelerin girilmesiyle başlar ve görüntünün elde 

edilmesiyle sona erer.  
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Bilginin sistem içindeki akışı Şekil 4.2.de şematik olarak gösterilmiştir. ([6], s.2-3/2-

6) 

 

Şekil 4.2: Sayısal mamografi sisteminin içindeki data akışının blok diyagramı.     

([6], Şek.2-2) 

4.2.1. Konsol  

Tipik bir mamografi konsolunda yapılanlar aşağıda sıralanmıştır. (Şekil 4.3.) 

- Mevcut hastanın hasta listesinden seçilmesi ya da hasta adının sisteme manuel 

olarak girilmesi 

               - Hasta bilgilerini düzenleme 

               - Memeyi ve çekim yapılacak düzlemi seçme 

               - X-ışınına maruz kalma parametrelerini seçme 

               - Işınlamayı başlatma 

               - İlk alınan görüntünün incelenmesi 

               - Parlaklık ve kontrastın değiştirilmesi 
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               - Bu görüntünün kabul edilebilir veya edilemez olduğuna karar verilmesi 

               - Tanıya yönelik görüntünün elde edilmesi ([6], s.2-7/2-9) 

 

Şekil 4.3: Mamografi konsolu. ([6], Şek.2-3) 

4.2.2. Gantry 

4.2.2.1. Gantry’e giriş ve gantry’nin fonksiyonel bölümleri 

Gantry (Şekil 4.4.) üç fonksiyonel bölüme ayrılabilir. 

 

Şekil 4.4: Gantry‟nin bölümleri. ([6], Şek.2-4) 



 14 

Bu bölümler; 

         1) X-ışını kaynağı 

       2) meme pozisyonlama 

       3) görüntüyü ortaya çıkarma, olarak sıralanır. 

Birinci fonksiyonel bölüm X-ışını oluşturulması ve kontrolü ile ilgilidir. Yüksek 

gerilim üreteci ve X-ışını tüpünden oluşur. X-ışını kolimatörü ve filtresi de bu 

bölümün parçalarıdır. Gantry‟nin ikinci foksiyonel bölümünde göğüs pozisyonlama 

donanımı vardır. Bu kısım memeyi düzleştiren ve hareketsiz kılan meme sıkıştırma 

levhasını içerir. Son bölüm ise görüntüyü oluşturan kısımdır. Görüntü alıcıları, 

bunlarla ilgili elektronik düzenek ve güç kaynağı bu kısımdadır. ([6], s.2-11/2-12) 

4.2.2.2. Gantry’nin X-ışığı üretilen bölümü  

a) Yüksek gerilim üreteci  

X-ışını, X-ışını tüpü tarafından üretilir. X-ışını üretimi için yüksek gerilim, tüpün iki 

elektrik terminali arasına uygulanır. Bahsi geçen yüksek gerilim, yüksek gerilim 

üreteci tarafından üretilir ve değeri 20.000 volt ile 40.000 volt arasında değişir. ([6], 

s.2-13) Çıkışlar 1000:1 oranında olabilir, yani girişe uygulanan her volta karşılık 

çıkışta 1000 V elde edilir. Giriş ve çıkıştaki akım oranları da aynı ama tersinedir. 

Girişteki 1 A lik bir akıma karşılık çıkış devresinde 1000 kat az yani 1mA lik bir 

akım görülecektir. ([8], s.2-1) Üretilen yüksek gerilim elektrik kablolarıyla X-ışını 

tüpüne iletilir. Gerilim değeri konsol aracılığıyla belirlenir. X-ışınının en optimum 

oranda nüfuz etmesi için büyük memelerde yüksek gerilim küçük memelerde düşük 

gerilim kullanılır. ([6], s.2-13) 

b) Mamografi X-ışını tüpü 

X-ışınlarının meydana gelmesinde elektronların hedef madde atomları ile etkileşme 

şekillerine bağlı olarak iki mekanizma vardır. İlk etkileşme, hedef içerisinde 

ilerleyen elektronların hedef maddenin çekirdeğine yaklaşması sırasında gerçekleşir. 

Negatif yüklü elektronlar çekirdeğin pozitif alanından etkilenerek yollarından 

saparlar ve kinetik enerjilerinde bir azalma olur, bu kinetik enerji kaybı bir X-ışını 

fotonu olarak salınır. Bu fotonun enerjisi, elektron ve çekirdek arasındaki mesafeye, 

elektron enerjisine ve etkileşen çekirdeğin yüküne bağlıdır. Bu şekilde meydana 
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gelen radyasyona frenleme ışınları denir. Bu fotonların geniş bir enerji dağılımları 

vardır. Hedefe farklı enerjilerde elektronların ulaşması ve elektronların enerjilerini 

aşamalı olarak kayıp etmeleri bu dağılımın nedenleridir. X-ışınları meydana 

gelmesindeki ikinci olay gelen elektronların hedef atomun iç yörüngelerindeki 

elektronlarla etkileşmelerine dayanan iyonizasyon olayıdır. Bu etkileşme en fazla K 

yörünge elektronları ile gerçekleşir ve sonuçta bir elektron yörüngesinden koparılır 

ve geride bir boşluk kalır, daha sonra üst yörüngelerin birinden, genelde L 

yörüngesinden bir elektron K‟daki bu boşluğu doldurur ve bir X-ışını salınır. 

Elektronun K yörüngesine düşmesi sonucunda, bu tabaka L-K yörüngeleri arasındaki 

enerji farkı kadar uyarılır ve uyarılan bu tabakanın enerjisi salınan X-ışınına verilir. 

Eğer elektron L yörüngesinden K yörüngesine düşecek olursa salınan fotonun 

enerjisi iki yörünge arasındaki enerji farkına eşdeğer yani EL – EK olacaktır. Sonuçta 

iki farklı olayın sonucu olarak, X-ışını spektrumu Şekil 4.6‟da görüldüğü gibi, 

sürekli frenleme radyasyonu ve onun üzerine binmiş spesifik enerjilerdeki pikler 

olarak karakteristik radyasyondan oluşmuştur.  

X-ışını demeti çok sayıda ışık hızında hareket eden fotonların birleşmesinden oluşur. 

Fakat biz terminolojide „X-ışını fotonları meme dokusunun içinden geçer‟ cümlesi 

yerine „X-ışını meme dokusunun içinden geçer‟ cümlesini duyarız. 

Şekil 4.5.‟te X-ışını tüpü bileşenleri gösterilmiştir. Yüksek gerilim kullanılarak 

hızlandırılan elektronlar X-ışını tüpünün elektrik terminallerine uygulanır. Bu 

terminaller anod ve katod adını alır. Katod negatif olan terminaldir, çünkü negatif 

yüklü elektronlar yüksek gerilim üretecinden tüpe buradan akarlar. Anod tüpün 

pozitif hedef tarafıdır. Tüp gerilimi ya da kV diye adlandırılan yüksek gerilim 

katodtan anoda doğru belli bir tüp akımıyla, mA, uygulandığında, elekton katodtan 

anoda doğru akar ve hedef anod üzerine çarpar. Tüp gerilimi bazen kilovolt tepesi 

anlamına gelen kVp ile gösterilir. Tüp gerilimi, yaratılan X-ışını fotonlarının 

enerjisini ve tüp akımı da üretilen X-ışını fotonlarının sayısını belirtir. kV ve mA 

değerlerinin her ikisi de teknisyen tarafından konsol aracılığıyla ayarlanabilir. Bu 

parametreler görüntü kalitesi ve hastaya verilen doz gibi oldukça önemli faktörleri 

etkilemektedir. Katod elektronların ısıyla serbest kaldığı bir flaman içerir. ([6], s.2-

13/2-16), ([8], s.1-3), ([9], s.97/98) 
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Şekil 4.5: X-ışını tüpünün bileşenleri. ([6], Şek.2-5) 

Hedefin amacı hızlı hareket eden elektronların hızını en çabuk şekilde kesmektir. 

Böylece X-ışını fotonlarını meydana getiren enerji açığa çıkar. Hedef malzeme 

olarak elektronları olabildiğince etkili durduran bir metal kullanılır. Hedefin atom 

numarası büyük olmalıdır. Çünkü atom numarası üretilen X-ışını fotonlarının sayısı 

ve enerjisini belirler. Başka bir deyişle yüksek atom numaralı hedefler X-ışını 

oluşumunun verimini arttırır. Mamografi X-ışını tüplerinde en yaygın olarak 

kullanılan metaller molibden, radyum ve tungstendir. Molibden hedefler en düşük, 

tungsten hedefler en yüksek, radyum hedefler ise orta seviye enerjili X-ışını üretir. 

Küçük ya da normal boyutlarda bir memede yüksek kaliteli görüntü için düşük 

enerjili X-ışını tercih edilir. Fakat söz konusu büyük yapılı bir meme olduğunda daha 

yüksek enerjili radyum ya da tungsten kullanılır. ([6], s.2-17) Anod hedefin elektron 

ışını ile bombardıman edilen bölgesine odak nokta (fokal spot) denir. Küçük odak 

nokta görüntüde yüksek çözünürlüğe izin verir. Birçok mamografi cihazında X-ışını 

tüpünün teknisyen tarafından seçilebilen iki farklı odak noktası vardır. Standart 

büyüklükteki odak nokta normal görüntü için kullanılır. Daha küçük olan odak nokta 

ise mikrokalsifikasyonlar gibi yüksek çözünürlük gerektiren görüntülerde kullanılır. 

([6], s.2-17), ([8], s.2-8) 

c) Işın süzgeçlenmesi 

Yukarıda tüp geriliminin üretilen X-ışını fotonlarının enerjisini belirlediği açıklandı. 

Fotonlar üretildiğinde her birinin keV olarak ölçülen spesifik bir miktar enerjisi 
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vardır. Foton 0 eV ile maksimum arasında bir değere sahip olabilir. Bu değer X-ışını 

tüpüne uygulanan kVp ile saptanır. Örneğin 28 kVp uygulandığında X-ışını fotonları 

en fazla 28 keV‟a sahip olur. Başka bir deyişle, X-ışını tüpünde üretilen X-ışını 

fotonlarının enerjisi sürekli bir spektrum karakteristiğindedir. Şekil 4.6‟da görüldüğü 

gibi, bazı X-ışını fotonları çok düşük enerjiliyken bazıları yüksek enerjiye sahiptir. 

([6], s.2-18) 

X-ışını meme içinden geçer ve bu geçiş sırasında doku karakteristiklerine bağlı 

olarak zayıflar. Genellikle yüksek enerjili X-ışınları doku içinden engellenmeden 

geçerken, düşük enerjili ışınlar daha fazla zayıflatılır. Bu daha büyük enerjili X-ışını 

fotonlarının doku içinde daha fazla ilerlemesi anlamına gelir. X-ışını fotonlarının 

enerjisinin dağılması bize bazı X-ışını fotonlarının çok düşük enerjiye sahip 

olduğunu söyler. Bu fotonlar meme dokusu tarafından tamamen emilir ve meme 

dışına çıkamaz. Bu sebeple bu ışınlar algılayıcı tarafından ölçülemez ve görüntüye 

katkıları olmaz.  

Gereksiz radyasyona maruz kalmayı önlemek için ışın süzgeçlenmesi kullanılır. Işın 

süzgeçlenmesi X-ışını yoluna yerleştirilmiş ince metal bir levhadan oluşur. Bu metal 

düşük enerjili X-ışını fotonlarını emerken yüksek enerjililerin geçişine izin verir. 

Değişen X-ışını spektrumundaki sonuç Şekil 4.6.‟da kesik çizgilerle gösterilmiştir. 

En düşük enerjili fotonların ortadan kalkması ortalama X-ışını enerjisinin azalmasına 

sebep olur. Düşük enerjili X-ışını fotonlarının kalkmasıyla memenin maruz kaldığı 

radyasyon miktarı yani doz azalır. ([6], s.2-18/2-20), ([8], s.3-8/3-9), ([9], s.163/165) 

Tablo 4.1 de bir fantom çalışmasında deri dozunun filtre ile değişimi verilmektedir. 

Her filtre eklendiğinde ışınlama şartları (ışınlama süresi) filmde aynı görüntü 

kalitesinin elde edilebilmesi için yeniden ayarlanmıştır. ([8], s.3-9) 

Tablo 4.1: Filtre ile hasta dozunun değişimi (60 kVp) ([8], Tablo-7) 

        Alüminyum Süzgeçlenmesi Deri Dozu 

(mR) 

    Dozda Yüzde Azalma 

    Yok     2380      - 

    0.5 mm        1850     22 

    1.0 mm        1270                   47 

    3.0 mm          465     80 
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Şekil 4.6 daki grafik 28 kVp ye ayarlanmış bir mamografi çekiminde 50 mikron 

(0.05mm) kalınlığında molibden bir filtre kullanmadan önce ve kullandıktan sonraki 

durumu göstermektedir. ([6], s.2-19) 

 

Şekil 4.6: X-ışını spektrumu filtrelemeden önce ve sonra farklı yayılmalara sahip 

([6], Şek.2-7) 

d) Kolimasyon 

X-ışını üretildikten ve süzgeçlendikten sonra memeye doğru yönlendirilmelidir. 

Tüpte üretilen X-ışını fotonlarının geçmesine izin verilen bölüme tüp penceresi denir. 

([6], s.2-20) X-ışınlarının odak noktadan tüm doğrultularda yayılmasından sonra X-

ışınları ışın geçirmez yapı sayesinde dışarı çıkmaz. Birçok foton gerçekte tüpü terk 

etmez. Eğer X-ışını yolu kısıtlanmasaydı tüpten saçılan X-ışınları yüzünden hastada 

ilgilenilen alan dışında birçok yer ışınlanacaktı. Bu da hastaya gereksiz doz 

verilmesine sebep olacaktı. ([9], s.182), ([10], s.24) Kolimatörler X-ışını topluluğunu 

geçirmeyen bir materyaldir. X-ışınını fiziksel olarak bloke eden kolimatör yaprakları 

olarak bilinir. (Şekil 4.7.) Kolimatör yaprağı için en çok kullanılan materyal, oldukça 

yoğun ve radyasyonu durdurma özelliği çok iyi olan kurşundur. Meme 

görüntülenmesinde kullanılan kolimatörler X-ışınını dikdörtgen şeklinde kısıtlayarak 

görüntülenmesi istenen bölgeyi içine alır. Bu bölgeler genellikle 18×24 cm
2
 ya da 

24×30 cm
2
 boyutlarındadır. Teknisyen kolimatörü ışınlanacak alana göre kontrol 

edebilir. ([6], s.2-21) 
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Şekil 4.7: Kolimatör yaprakları. ([6], Şek.2-8) 

4.2.2.3. Gantry’nin meme pozisyonlama bölümü 

Sıkıştırma donanımı 

Meme X-ışını kaynağı ve görüntü alıcıları arasına konumlandırılır. Meme burada 

sıkıştırma pedalı ya da  sıkıştırma levhaları yardımıyla tutulur ve görüntü alıcıları 

üzerine bastırılır. Sıkıştırma pedalının hareketi analog sinyellerle çalışan bir motor 

tarafından kontrol edilir. Bu kontrolü sağlayan gantry üzerindeki bir düğmedir, 

pedalın memeyi sıkıştırmasını ve serbet bırakmasını sağlar. Sensörler sıkıştırılmış 

meme kalınlığını ölçer ve sıkıştırma gücünü uygular. Bu sensörlerden gelen sinyaller 

sayısal forma çevrilir ve konsola gönderilir. Sıkıştırılan memenin kalınlığı ve 

sıkıştırma gücü bilgisayar tarafından hasta kaydına eklenir ve hastaya en uygun X-

ışınına maruz kalma tekniği (kV ve mA belirlenmesi gibi) seçiminde kullanılır. Aynı 

zamanda farklı boylardaki kadınlar için görüntü alıcısını alçaltıp yükseltmeye 

yarayan motorlar vardır. ([6], s.2-23) 
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4.2.2.4. Gantry’nin görüntüyü ortaya çıkaran bölümü 

a) Saçılmayı engelleyen ızgara 

Kolimatör X-ışını fotonlarını X-ışını tüpünden çıkar çıkmaz sınırlarken, saçılmayı 

engelleyen ızgara X-ışınlarını memenin içinden geçtikten sonra algılayıcı tarafından 

ölçülmeden elimine eder. Mamografi dahil tüm X-ışını görüntülemelerinde sadece 

objenin içinden tamamen geçen X-ışınları görüntü oluşturmakla yükümlüdür. Ekran-

film sistemlerde X-ışını fotonları, filmi radyasyona maruz bırakır, sayısal görüntüde 

ise sinyali oluşturur. ([6], s.2-24) 

Mamografide memeye gönderilen X-ışını fotonlarının büyük bölümü dokular 

tarafından zayıflatılır. Bunun yanında bir kısım foton emilir ya da saçılır. Eğer X-

ışını fotonu saçılırsa, hareket doğrultusunu değiştirdiği düşünülür. Saçılan bu fotonlar 

algılayıcıya ulaşır fakat hareket doğrultularını değiştirdikleri için görüntüye doğru bir 

katkıda bulunmazlar. Eğer saçılan radyasyon elimine edilmezse görüntü kontrastı ve 

görüntü kalitesi azalır. Izgara, saçılan radyasyonu soğururken saçılmadan gelen 

radyasyonun geçip algılayıcıya ulaşmasına izin verir. (Şekil 4.8.) ([9], s.186), ([10], 

s.26)  

 

Şekil 4.8: Saçılmayı engelleyen ızgaranın geniş açıyla gelen X-ışınlarını yutması. 

([6], Şek.2-9) 

Bu olay X-ışınlarını geçirmeyen, paralel ya da hücresel yapıda düzenlenmiş 

malzemeler kullanılarak sağlanır. Eğer X-ışını saçılırsa, bir açıyla hareketine devam 

edecek ve ızgara malzemesine çarparak yutulacaktır. En çok kullanılan ızgara 



 21 

tiplerinden ikisi; lineer ızgara ve yüksek geçirme hücreli ızgaralardır (HTC) (high 

transmission cellular grid). (Şekil 4.9.) ([11], s.29)  

 

Şekil 4.9: En çok kullanılan iki ızgara tipi: üstte lineer ızgara ve altta hücresel ızgara. 

([6], Şek.2-10) 

Lineer ızgaralar:   

Lineer ızgaralar kurşun gibi radyasyon geçirmeyen, madde arasına koyulan kağıt gibi 

aktarma özelliği olan maddelerden yapılır. Kağıt içinden gönderilen, saçılmamış X-

ışınının %50 si geçer. Buna karşın saçılan X-ışınının tamamı yutulur. Lineer 

ızgaralar HTC ızgaralara göre daha az pahalı ve FFDM (full field digital 

mammography) sistemlerinin tasarımı için daha kullanışlıdır. 

HTC ızgaralar: 

HTC ızgaralar hücresel, başka bir deyişle çapraz yapıdadır. Bu yapı sayesinde kağıt 

gibi ara maddeye ihtiyaç yoktur. Şeritler arasındaki alanda hava vardır. Hava 

saçılmamış X-ışınının geçmesini sağlamada daha etkindir. Işının %75 i ızgaradan 

geçerek algılayıcıya ulaşır. Saçılan X-ışınının yutulmasında da en az lineer ızgara 

kadar etkilidir. Çapraz yapıdan ötürü saçılmayı iki doğrultuda ortadan kaldırır, lineer 

yapılı ızgaralarda ise tek doğrultu söz konusudur. ([6], s.2-26/2-27) 
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b) Sayısal algılayıcılar 

Mamografide bir sonraki yapı görüntü alıcılarıdır. X-ışını fotonları ızgaradan geçer 

ve görüntü alıcılarına çarpar. Sayısal algılayıcı ya da görüntü alıcıları memenin 

içinden geçen X-ışını fotonlarının sayısını ölçen, böylece daha az ve çok 

zayıflamanın nerede olduğunu gösteren bileşendir. Ekran-film görüntülemede gerçek 

görüntü film üzerinde yaratılır. Sayısal görüntüleme de ise görüntüleme birkaç 

basamaktan oluşur. Sayısal algılayıcı görüntüyü biçimlendirir, fakat bu görüntü 

sadece bilgisayardaki sayılardır. Sayısal mamografide görüntü elde etmeyi film 

mamografiyle karşılaştırırsak; ([6], s.2-27) 

Ekran-film mamografiler 

Ekran-film görüntüsü iki aşamadan oluşur. Fosfor ekran X-ışını fotonlarını yutmakla 

yükümlüdür. Önce yutulma olur, ekran ışığı yayar ya da ışıldar. Daha sonra bu ışık 

ekranla doğrudan temas halinde olan filme ulaşır. (Şekil 4.10.) X-ışınına maruz 

kalma işlemini takiben film ekrandan ayrılır ve standart fotoğraf banyo metodları ile 

banyo edilir. Film üzerinde daha çok ışık alan alanlar daha koyu, daha az ışık alan 

alanlar ise daha açık renklidir. Tüm işlemler bittikten sonra radyografik görüntü elde 

edilir. 

 

Şekil 4.10: Ekran film görüntü sisteminin yandan görünüşü. ([6], Şek.2-11) 

Sayısal algılayıcılar da aşağı yukarı aynı yolu izler ve X-ışınını ölçerler, fakat bunu 

yaparken bilgisayarda görüntü oluşturmaya yarayacak bir sinyal oluştururlar. Sayısal 

algılayıcılar iki farklı metodla görüntü meydana getirirler. Bunlar, dolaylı ve 

doğrudan sayısal dönüştürme yöntemleridir. ([6], s.2-27/2-28) 
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Dolaylı sayısal dönüştürme 

Bu sistemler ekran-film sistemleriyle benzerdir. X-ışını dedeksiyon materyali olan 

fosfor ekran X-ışınının yutulması üzerine ışık yayar. Yayılan ışık ışığa duyarlı 

elektronik kaydediciler tarafından algılanır ve filmin ışığa duyarlılığı ve görüntünün 

yaratılmasına benzer biçimde radyografik görüntü yaratılır. Görüntü dolaylı yolla 

elde edildiği için bu algılayıcılara dolaylı denir. X-ışınları görüntüyü doğrudan 

yaratamaz bu işi ışık yapar. (Şekil 4.11.)  

 

Şekil 4.11: Dolaylı dönüştürme algılayıcısının yandan görünüşü. ([6], Şek.2-12) 

Ekran inceliği önemli bir parametredir. Daha ince ekranlar daha fazla X-ışını yutar, 

bu yüzden daha verimli doz miktarına ve daha yüksek hıza olanak sağlar. Bununla 

beraber ince ekranlar daha fazla saçılmaya ve ekranda bulanıklığa sebep olur. Bu 

nedenle ekran-film sistemlerinde en iyi çözünürlük ve en düşük radyasyon dozunu eş 

zamanlı elde etmek mümkün değildir. ([6], s.2-28/2-29), ([11], s.20) 

Doğrudan sayısal dönüştürme  

Doğrudan dönüştürme algılayıcıları görüntüyü oluşturmak için ışık kullanmazlar. 

Burada X-ışını dedeksiyon materyali, X-ışınını yutan ve ışık yerine elektrik yükleri 

oluşturan fotoiletkendir. Gelen foton fotoiletkene çarptığında bir pozitif iyon bir de 

negatif elektron oluşur. (Şekil 4.12.) Fotoiletken arasına uygulanan bir elektrik alan 

vardır. Böylece elektrik yükleri algılayıcının içindeki fotoiletkenin bir alt katmanı 

olan transistöre doğru ilerlerler. Yükler transistör içinde yutulur ve ölçülür. 

Görüldüğü gibi bu sistemde X-ışınları görüntüyü doğrudan yaratır. Bu sebeple de 

doğrudan dönüştürme denir.  

 



 24 

 

Şekil 4.12: Doğrudan dönüştürme algılayıcısının yandan görünüşü. ([6], Şek.2-13) 

Elektrik alan fotoiletkenin bir yanından bir yanına uygulanır, yükler doğrudan 

aşağıya hareket eder ve transistör içinde sadece bir noktada yutulur. Dolaylı 

dönüştürme algılayıcıları ile yaratılan ışık sinyali, doğrudan dönüştürme algılayıcıları 

ile yaratılanlardan daha bulanıktır. Doğrudan dönüştürme sistemlerinin hız 

performansı fotoiletkenin kalınlığıyla ilişkilidir, fakat hız, çözünürlük karakterlerini 

etkilemez. ([6], s.2-29/2-30), ([11], s.20/21) 

Özet olarak Şekil 4.13‟ü açıklarsak; tüm mamografi cihazları X-ışını fotonlarını 

hastaya gönderen bir X-ışını kaynağı içerir. Ekran-film mamografilerde görüntü bir 

kaset yardımıyla film üzerinde oluşturulur. Sayısal mamografide başlıca iki tane 

dedeksiyon yöntemi vardır. Dolaylı yöntem; bir sintilatör, X-ışınlarını toplayarak 

görünür ışığa çevirir. Doğrudan yöntem; amorf selenyum, X-ışınlarını tranzistör 

tarafından algılanması için elektron-delik çiftlerine dönüştürür. ([7], s.51) 
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Şekil 4.13: Ekran-film ve sayısal mamografinin çalışma şekilleri.[7] 

Sayısal algılayıcı çeşitleri   

Fosfor düz ekran: Bu algılayıcılar dolaylı dönüştürme algılayıcılarıdır. Mamografi 

uygulamaları için ekran boyutları standart film boyutlarıyla benzerdir, 18×24 cm
2
 ve 

24×30 cm
2
. Fosfor düz ekran algılayıcılar X-ışını dedeksiyon malzemesi olarak 

fosfor ve fosfordan yayılan ışık görüntüsü için geniş alanlı ışığa duyarlı bir düz ekran 

kullanırlar. (Şekil 4.14.)  Düz ekranlar, milyonlarca transistör içeren geniş alanlı 

transistör düzenlerdir. Bu düzenler ince film transistör (thin film transistor-TFT) 

düzenleri olarak bilinir ve amorf silikon adı verilen bir malzemeden yapılır. (amorf, 

atomların rastgele bir düzene sahip olması, kristal yapıda olmamasıdır.)  

 

Şekil 4.14: Fotodiyodu (TFT düz ekran) kaplayan parıldama tabakasına sahip fosfor 

düz ekran dolaylı dönüştürme algılayıcısı. ([6], Şek.2-14) 
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Transistörler iki boyutlu dikdörtgen biçimli ızgaralar içine sıralanırlar. Transistörler 

arasındaki aralıklar 100 mikron ya da 0.1 mm kadardır. Her transistörün üzerine ışığa 

duyarlı bir diyod koyulur ve son olarak fotodiyodun üzerine fosfor materyali 

koyulur. Sayısal mamografi için en çok kullanılan fosfor madde sezyum iyodürdür 

(Csl). Bu malzeme X-ışını yutulduğunda çok parlak bir ışık parıltısı verir. ([6], s.2-

31/2-32)    

Fosfor CCD: Bu algılayıcılar da dolaylı dönüştürme prensibiyle çalışır ve fosfor düz 

ekran algılayıcılara benzer. Farklı olarak ışığa duyarlı element ve TFT düzen, bir dizi 

CCD (charge coupled device) ile yer değiştirir. (Şekil 4.15.) CCD‟ler yaklaşık bir inç 

karelik ışığa duyarlı transistör düzenleridir. Bu çipler dikdörtgen bir düzen içine 

yerleştirilir ve fosfor materyal bunların üzerine koyulur. CCD çipleri TFT 

düzenlerine göre daha küçük transistörlere sahiptir.  

 

Şekil 4.15: CCD çipleriyle birleşmiş bir sintilatörü olan ve bunların arasına da ışık 

boruları yerleştirilmiş fosfor CCD, dolaylı dönüştürme algılayıcısı. ([6], Şek.2-15) 

Transistörler arasındaki aralıklar 25 mikron ya da 0.025 mm kadardır. CCD 

transistörlerdeki ince aralıklar TFT‟lerdekilerle karşılaştırıldığında daha yüksek 

çözünürlük performansı anlamına gelebilir, fakat pratikte çözünürlük fosfordan ışık 

yayılması ile sınırlanır ve fosfor düz ekran sistemlere benzer. 

CCD transistörlerin diğer bir sınırlaması, radyasyon tarafından kolayca hasar 

görmeleridir. Bu sebeple bu sistemler gelen radyasyona maruz kalmayı azaltacak 

şekilde tasarlanır. Ayrıca burada fosfor tabakasından yayılan ışığı CCD‟lerin içine 

bağlamak için bir metoda ihtiyaç vardır. Her iki ihtiyacı karşılamak için ışık bağlama 

boruları kullanılır. Işık boruları, ışığı fosfordan CCD‟lerin içine gönderen küçücük 

cam tüp paketleridir. Cam aynı zamanda bir kısım radyasyonun yutulmasına yardım 

eder, böylece CCD‟leri fazla radyasyondan korur. Işık borularının tasarımına çok 
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dikkat edilmelidir çünkü ışık boruları içinde yutulan ve CCD lere iletilmeyen 

herhangi bir ışık, kayıp bilgi anlamına gelir. ([6], s.2-32/2-33) 

Selenyum düz ekran: Selenyum düz ekran algılayıcılar doğrudan dönüştürme 

metodunu kullanarak çalışırlar. Bu algılayıcılar geniş alanlı bir TFT düzeni üzerine 

kurulurlar, bunun üzerine de selenyum metali konur. (Şekil 4.16.) Şu anda mevcut 

doğrudan dönüştürme algılayıcıları selenyum metalini kullanmalarına rağmen diğer 

metalleri de kullanılabilirler. Fosfor düz ekran sistemlerde olduğu gibi fotodiyodlara 

ihtiyaç yoktur çünkü burada ara seviyede ışık üretilen basamak yoktur. Selenyum X-

ışını yutulmasıyla bir elektrik yükü üretir ve alttaki tranzistörler elektrik yüklerine 

duyarlıdır.  

 

Şekil 4.16: TFT düz ekranı kaplayan dedeksiyon tabakasına sahip olan selenyum düz 

ekran, doğrudan dönüştürme algılayıcısı. ([6], Şek.2-16) 

Selenyum tabakasının iki yanına geniş bir elektrik alan uygulanır ve X-ışını 

yutulduğu zaman aşağıya doğru akan elektrik yükleri yaratılır. Yükler alt katmandaki 

transistör tarafından toplanır. Selenyum düz ekran algılayıcılar yüksek çüzünürlük 

sunarlar çünkü gelen sinyalde bulanma olmaz. Selenyum algılayıcılar 70 ila 100 

mikron ya da 0.07 ila 0.10 mm arasında çözünürlüğe sahiptir. ([6], s.2-34) 

CR (Bilgisayarlı radyografi): Bütünlük için dolaylı dönüştürme algılayıcısı olan bu 

yapıdan da söz edeceğiz. Fakat şimdiye kadar açıkladığımız sayısal mamografi 

donanımlarında kullanılmaz. Bilgisayarlı radyografi ya da CR algılayıcısı denir ve 

sayısal radyografiden ziyade bilgisayarlı radyografi sistemlerinde kullanılır.  

CR ve DR (digital radiography)‟ın ikisi de sayısal görüntü üretir, fakat ilkeleri 

birbirlerinden farklıdır. DR sistemler sayısal görüntüyü X-ışınına maruz kalma 

olayından hemen sonra üretir çünkü sayısal algılayıcı konsola bir kablo yoluyla 

bağlıdır. CR farklı bir yöntem kullanır. CR sistemler ekran-film kasedine benzer 

taşınabilir bir kaset kullanır. Bununla beraber bu kasetten farklıdır. CR kaset, 
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okuyucu içine konduğunda taranır ve sayısal görüntü üretilir. (Şekil 4.17.) CR 

algılayıcılar bazen ışıkla uyarılabilir fosfor plaka ya da fosfor deposu olarak bilinir. 

X-ışınını yutan fakat ışığı hemen serbest bırakmayan bir özellikleri vardır. X-ışını 

enerjisi gelişmemiş görüntü formunda depolanır. Bu görüntü sonra uyarım plakasına 

doğru lazer ışığı kullanılarak ışık olarak serbest bırakılır. Fosfor plaka X-ışınına 

maruz kalma olayını takiben özel bir okuyucunun içine yerleştirildiğinde, okuyucu 

plakayı tarar ve görüntüyü oluşturur. Işık oluşumu diğer dolaylı dönüştürme 

sistemlerindekine benzer şekilde meydana gelir.  

 

Şekil 4.17: X-ışınına maruz kalan tabakayı taramak için bir lazer okuma 

mekanizması kullanan CR fosfor deposu, dolaylı dönüştürme algılayıcısı.             

([6], Şek.2-17) 

CR sistemler klinik kullanımda diğer sayısal algılayıcılardan farklıdır. Düz ekran ve 

CCD tabanlı sistemlerin hepsi X-ışınına maruz kalma olayını takiben oluşan 

görüntüyü temsil eden sayısal sinyal üretir. CR‟da X-ışınına maruz kalma olayından 

sonra CR kasedi ekran-film sistemlerine benzer şekilde, bir okuyucunun içine 

taşınmalıdır. Sonra CR okuyucu sayısal sinyali oluşturur. Bu sebeple CR için 

teknisyen plakayı okuyucuda taratana kadar görüntü tekrar gözden geçirilmeye ve 

depolanmaya hazır değildir. ([6], s.2-35/2-37)  

Tüm alan tarama algılayıcıları: Son olarak bir algılayıcı sistemi daha vardır. Sayısal 

mamografinin en önemli özelliği tüm alan görüntü alıcılarını kullanmasıdır. Bu 

sistemlere bazen tüm alan sayısal mamografi (FFDM) sistemleri denir. Bu sistemler 

için görüntü alıcılarının boyutu, yaratılan meme görüntüsünün boyutunu temsil eder. 

X-ışınına maruz kalma boyunca X-ışını tüpü bir X-ışını foton demeti üretir ve tüm 

meme eş zamanlı olarak ışınlanır ve algılayıcı üzerine gönderilir. ([6], s.2-37) 
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Yarık tarama sistemi olarak bilinen alternatif bir sayısal mamografi sistemi vardır. 

(Şekil 4.18.) Bu sistemler 22 cm uzunluğunda 1 cm genişliğinde daha küçük 

algılayıcılar kullanır. Bu sistemler söyle çalışır; X-ışını demeti algılayıcı boyutları 

olan 22*1 cm
2
 lik bir alanı kaplar.  Algılayıcı ve üretilen X-ışını meme üzerinde 

senkronize şekilde hareket ettirilir ve dar X-ışınları memenin içinden geçerek dar 

algılayıcıya ulaşır. Daha sonra memenin farklı bölgelerine ait oluşan küçük 

görüntüler bir araya getirilir ve tüm görüntü elde edilir. Bu sistemler düz ekran tüm 

alan sayısal mamografilerden biraz daha farklıdır. İlk olarak bu sistemlerin 

algılayıcının üzerine konan saçılmayı engelleyen ızgaraya ihtiyacı yoktur çünkü 

saçılan radyasyon daha azdır. Bunun en önemli avantajı bu sistemlerin yapımının çok 

daha ucuz olmasıdır. İmalat fiyatını düşüren diğer bir etken de daha küçük algılayıcı 

kullanılmasıdır. ([6], s.2-37/2-38), ([12], s.225) 

 

Şekil 4.18: Tarama için dar bir algılayıcı kullanan yarık tarama sistemleri.            

([6], Şek.2-18) 

Ticari olarak kabul edilen yarık tarama sistemlerinde kullanılan algılayıcılar en iyi 

uzaysal çözünürlüğü sağlarlar. Bunlarda sadece 0.025 mm yüksek çözünürlük modu 

ve 0.05 mm standart çözünürlük modu ile sayısal mamografi ekipmanlarında 

bulunur. Bununla birlikte bu sistemlerde meme taramasında daha uzun süreye ihtiyaç 

vardır ki bu da hasta için daha uzun sıkıştırma süresi anlamına gelir. Bu süre X-ışını 

tüpünün kullanım süresiyle de ilgilidir. Mamografi X-ışını tüpünde hedef malzemesi 

olarak genellikle molibden kullanılır. Fakat molibden uzun çekim süresi sonunda 
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meydana gelen ısı ile erir. Bunu önlemek içinde yarık tarama sistemlerinde hedef 

madde olarak ısıya daha dayanıklı tungsten anod kullanılır. ([6], s.2-38/2-39) 

c) Elektronik algılayıcı okuyucular 

Şimdiye kadar açıklanan algılayıcılar (CR hariç) X-ışınlarını transistörlerde 

depolanan çok küçük elektrik gerilimleri olarak zapteder. Elektronik okuyucular bu 

gerilim değerini (sinyal de denir) ölçen bileşenlerdir. Bu sistem Şekil 4.19. da 

şematik olarak gösterilmiştir. Algılayıcının üzerinde çok sayıda, dikdörtgensel 

ızgaraya yerleştirilmiş algılayıcı pikseli vardır. Her algılayıcı pikseli bir tane X-ışını 

şiddetini gerilim formunda kayıt eder. Sonra sistemin her algılayıcı pikselindeki 

gerilimin örneklenmesine ihtiyacı olur. Okuma prosesindeki ilk adım örneklemek 

istediğimiz pikselin seçilmesidir. Bir devre anahtarı gerilim sinyalini algılayıcı 

pikselinden gerilimin örneklenebildiği bir data kablosu üzerine koyar. Gerilim çok 

küçüktür. Gerilim, algılayıcı tarafından yutulan X-ışınları fotonlarının sayısını temsil 

eder. Hastaya verilen radyasyon dozunun olabildiğince az olması için X-ışını 

radyasyonunun olabildiğince az olmasına çalışılır.  

 

Şekil 4.19: Elektronik okumanın şematik gösterimi. ([6], Şek.2-19) 

Elektronik okumadaki ikinci adım, çok küçük olan gerilimi kuvvetlendirmektir. 

Analog sinyal kuvvetlendirildikten sonra yapılması gereken sinyali işlenebilir hale 

getirmek ve depolayabilmek için sayısallaştırmaktadır. ([6], s.2-39/2-40)   
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4.2.3. Resim Arşivleme ve Haberleşme Sistemi - PACS (Picture Archiving and 

Communication System) 

Tüm görüntüleme merkezlerinde PACS yoktur, çünkü bu sistem pahalıdır. sadece bu 

sistemle ilgilenmesi için çalışanlara ihtiyaç vardır ve sistemi kullanan radyolog ve 

teknisyenlerin eğitilmesi gerekir. Daha küçük merkezlerde depolama işini CD ya da 

DVD‟ler yapar. PACS aşağıdakilerin hepsini ya da birkaçını içerebilir; 

      - Görüntülerin sayısal depolanması 

      - Görüntülerin sergilenmesi için bilgisayar istasyonları 

      - Yukarıdaki bileşenleri bağlayıcı bilgisayar ağları 

      - Ağı diğer hastanelerin bilgi sistemlerine bağlamak 

- Bir dosya ya da veritabanını yeniden gözden geçirmek ve sistemdeki hasta                        

bilgilerini geri çağırmak 

PACS sistemine gönderilen bilgiler radyolojik görüntüleme için tasarlanmış özel 

monitörlerde görüntülenir. Radyologlar bu monitörler aracılığıyla filmi inceler. Aynı 

zamanda PACS‟e gönderilen sayısal görüntüler özel yazıcılar kullanılarak basılabilir. 

([6], s.2-43/2-44)  

4.3. Sayısal Mamografinin Üstün Özellikleri  

      1) Bilgisayar yardımlı araştırma CAD (computed aided detection) 

      2) Geliştirilmiş kontrast mamografi 

      3) Tomosentez 

4.3.1. Bilgisayar yardımlı araştırma CAD (computed aided detection) 

CAD radyoloğun teşhisine yardımcı olacak şekilde mamogramları analiz eden bir 

yazılımdır. İkinci bir göz gibi çalışır ve memede bulduğu anormallikleri mamografi 

filmi üzerinde işaretler. Genellikle CAD programı radyologla aynı yapıları işaretler, 

bu da tanının güvenilirliğini arttırır. CAD gözden kaçan bir yapı işaretlerse radyolog 

şüpheli alanı tekrar gözden geçirir. Böylece her mamogram iki radyoloğun 

kontrolünden geçmiş gibi olur. CAD bulduğu şüpheli bölgeleri çeşitli simgeler 

kullanarak işaretler. (Şekil 4.20) Örneğin, mikrokalsifikasyonlar üçgenlerle, kitleler 

ise yıldızlarla işaretlenir.  
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Şekil 4.20: CAD ile işaretlenmiş bir mamogram. [5] 

CAD ekran-film mamografilerde de kullanılabilir. Fakat bu sistemlerde görüntü 

filme aktarıldıktan sonra sayısallaştırılmalıdır. Sistemden önce radyoloğun 

incelemesi için film alınır, daha sonra CAD programı kullanılarak işaretlemenin 

yapıldığı ikinci film alınır. [5], ([6], s.4-3/4-6)  

4.3.2. Geliştirilmiş kontrast mamografi 

İyi huylu lezyonu kötü huylu lezyondan ayırt etmede ve yoğun meme 

incelemelerinde çok iyi sonuç verir. [14] 

Bu yöntemde vücuda damardan kontrast madde verilir. Kontrast maddeler tıpta 

birçok görüntüleme tekniğinde kullanılır. Hastanın vücuduna enjekte edildiğinde 

anatomik yapı farklılaşır ve görüntüler üzerindeki anormallikler belirlenir. Kontrast 

madde organların, kan damarlarının ve damarlı lezyonların içine ya da üzerine nüfuz 

eder. Tümörler çok hızlı büyüdükleri için damarlanmaya meyillidirler, bu sebeple de 

oksijen ve besin tüketimi çoktur. Tümörü beslemek için hızla büyüyen kan damarları 

özelliklerini kaybeder ve sık sık sızıntılar meydana gelir. Kontrast maddenin bu 

sızıntı oluşan damarlardan geçmesi çok kolaydır. Böylece tümör yakınındaki kontrast 

maddeyle diğer bölgelerdeki kontrast madde karşılaştırılabilir. Farklı şirketler X-ışını 

cihazları için farklı maddeler üretmektedirler, fakat hepsi iyot içerir.  X-ışını 

incelemesinde artan foton zayıflamasının sorumlusu kontrast madde içinde bulunan 

iyottur. Özellikle, doku içine giren iyot miktarı ne kadar büyükse, X-ışını fotonları o 

kadar çok zayıflar ve doku o oranda çok parlar ya da yapı görüntü üzerinde görülür. 
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Kontrast maddenin sebep olduğu parlaklığın çoğalması olayına “artma” 

(enhancement) denir. ([6], s.4-9/4-11) 

Yapılan bir araştırmaya göre kanser olduğu biyopsi ile kanıtlanmış 22 hastanın on 

tanesinin sekizini kontrast sayısal mamografi, biyopsi gerektirmeden teşhiş etmiştir. 

[14]  

4.3.3. Tomosentez 

2 boyutlu görüntülemede bazen dokuların üstüste gelmesi ya da yapı gürültüsü gibi 

nedenlerle tümörlü dokuyu normal dokudan ayırt edemeyiz. Bu sorun genellikle 

yoğun memelerde ortaya çıkar. Bu sorunu önlemek için farklı doğrultularda birden 

fazla çekim yapılır, fakat bu tam bir çözüm değildir. 

Tomosentez adı verilen 3 boyutlu mamografi çekimi olarak adlandırabileceğimiz bir 

yöntem geliştirilmiştir. Bilgisayarlı tomografi (CT) gibi çalışır. BT‟lerde X-ışını 

kullanarak görüntü elde eden diğer bir görüntüleme yöntemidir. Farklı olarak vücudu 

dilimler halinde görüntüler. BT‟de hasta etrafında tamamen dönen bir X-ışını tüpü 

vardır. Yüzlerce hatta binlerce farklı açıdan anatomik zayıflama bilgilerini toplar. 

Bunun sonucu olarak da radyologlara dilimler halinde görüntüler sunar. Tomoseztez 

yöntemi ile memenin de çok sayıda, farklı açıyla zayıflama bilgileri toplanır. Fakat 

aynı zamanda memenin sıkıştırılması gerektiği için bu dönme BT‟deki gibi 360 

derece olmaz. Normal mamografide meme sıkıştırma yüzeyine 90 derecelik bir 

açıyla X-ışını gönderilir. Tomosentez yönteminde ise, X-ışını tüpü -15 ile 15 derece 

arasında 30 derecelik bir alan süpürür. (Şekil 4.21) Toplam çekim süresi normal 

mamografi çekimine göre çok fazla artmaz, alınan radyasyon dozu da normal 

çekimdeki kadardır. ([6], s.4-17/4-20)   



 34 

 

Şekil 4.21: 30 derecelik bir yay içinde üç farklı izdüşümü. ([6], Şek.4-4) 

4.4. Görüntü Kalitesini Etkileyen Faktörler 

4.4.1. Gürültü    

Gürültü istenmeyen ve kaçınılmaz bir sonuçtur. Tüm görüntülerde vardır, fakat kimi 

gözle görülürken kimi görülmez. Birçok gürültü kaynağı mevcuttur. Biri sayısal 

algılayıcıdan gelen elektronik gürültüdür. Diğer gürültü kaynağına kuantum 

gürültüsü denir. Sonuçta bu gürültüler şekil üzerinde anlaşılması güç bir durum 

meydana getirir. Foton sayısı yetersiz olduğu durumlarda görüntü üzerindeki gürültü 

daha belirgin olur. Diğer taraftan foton sayısının artması hastanın aldığı radyasyon 

dozunun artması anlamına gelecektir. ([6], s.3-34) Sistem gürültüsü SNR (system-to-

noise ratio) olarak ifade edilir. Bir görüntü arzu edilen (sinyal) ve edilmeyen 

(gürültü) bilgilerin kombinasyonu olarak düşünülebilir. Bunların birbirine oranı da 

sistemin başarımını etkiler. Bu oranın artmasıyla Şekil 4.22‟de de görüldüğü gibi 

nesnelerin algılanabilirliği hızla artar. ([12], s.224), [15] 

 

Şekil 4.22: SNR değerinin artmasıyla görüntü kalitesindeki değişim. [15] 
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4.4.2. Kontrast 

Birbirine çok yakın, minimal X-ışın zayıflama farklılığı gösteren iki yapıyı ayırt 

edebilme yeteneği bir sistemin kontrast çözünürlüğüdür. ([12], s.223) Burada 

kullanılan X-ışını enerjisi çok önemlidir. Çünkü X-ışını enerjisi çok düşük olursa 

tüm enerji dokular tarafından yutulur ve görüntü elde edemeyiz. Diğer taraftan enerji 

çok büyük olursa X-ışınları engellenmeden dokuyu geçer ve yine görüntü elde 

edemeyiz. ([6], s.3-31)  

Kontrast çözünürlük, dinamik aralık ile ifade edilir. Dinamik aralık, doğru olarak 

ölçülebilen maksimum ve minimum sinyallerin oranıdır. Dinamik aralığın artışı, 

kontrast çözünürlüğü arttırır. Ekran-film mamografilerde dinamik aralık oldukça 

dardır. Görüntülerken bu aralığa uygun ışın kalitesi gerekir. Bunu sağlamak için daha 

fazla X-ışını kullanmak gerekir. Uygun olmayan dozlar kullanıldığında görüntü 

kalitesi düşük olur. Sayısal sistemin böyle bir sınırlaması yoktur, kontrast 

çözünürlüğü çok daha fazladır. (Şekil 4.23) Sahip olduğu geniş dinamik aralık bu 

sistemin üstünlüğüdür. ([12], s.223/224)  

 

Şekil 4.23: Kontrast çözünürlüğün artmasıyla görüntü kalitesindeki değişim. [15] 

4.4.3. Uzaysal Çözünürlük 

Uzaysal çözünürlük birbirine yakın iki çizgiyi ayırt edebilme özelliği, yani uzaysal 

çözümleme yeteneğidir. Birbirine yakın iki kitle uzaysal çözünürlüğü düşük bir 

teknikle tek bir kitle gibi görüntülenir. Ancak sistemin kontrast çözünürlüğü yeterli 

ise uzaysal çözünürlükten bağımsız olarak bu iki kitle ayrı olarak algılanabilir.  

Mamografide uzaysal çözünürlük önemlidir. Milimetrede çözümlenebilen çizgi 

sayısı yani uzaysal çözünürlük arttıkça, sistem kalitesi artar. (Şekil 4.24) ([12], s.223) 
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Şekil 4.24: Uzaysal çözünürlüğü farklı iki sistemin görüntü kalitesi             

arasındaki fark. [15] 

4.4.4. Modülasyon Transfer Fonksiyonu (MTF) 

Sistemin çözünürlüğü piksel boyutlarıyla alakalıdır, fakat diğer sistem faktörleri 

çözünürlüğü azaltabilir. Tüm sistemin çözünürlüğünü ölçmek için modülasyon 

transfer fonksiyonu (MTF) kullanılır. MTF, bir nesne kontrastının kullanılan X-ışını 

yardımıyla çıkışa transfer olmasını sağlayan sistemin etkinliğini ölçen bir 

parametredir. Çözünürlüğü etkileyen her alt sisteme ait MTF (X-ışını odak nokta 

boyutları, algılayıcı piksel boyutları, sinyalin algılayıcıda dağılması vs.) toplanır. 

Sonra, tüm sistemin MTF‟si hesaplanır. 

Şekil 4.25 iki FFDM sisteminin MTF çözünürlük başarımını göstermektedir. 

Grafiğin X ekseni çözümlenebilen objelerin sayısıyla alakalıdır. Sağa doğru çizgi 

çifti sayısının artması daha küçük nesnelerin görüldüğü anlamına gelir. Y ekseni 

gözlenen kontrastı temsil eder. Kontrast yüksek olduğunda daha iyi görüntü kalitesi 

sağlanır. İdeal sistemin MTF oranı %100 dür. Milimetrede gözlenen çizgi çifti sayısı 

arttıkça sistemin MTF değeri düşer, çünkü kontrast azalır. Tüm sistemler 0 lp/mm 

(çizgiçifti/milimetre) de %100 başarımla başlar ve belli büyüklükte lp/mm değerine 

ulaşınca %0 başarımla son bulur.  

MTF, FFDM sistemlerin uzaysal çözünürlüğünü karşılaştırmak için kullanılır. 

Şekilde B sisteminin başarımı daha iyidir, çünkü her milimetredeki çizgi çiftinin 

kontrastı daha yüksektir. ([6], s.3-36) 



 37 

 

Şekil 4.25: Modülasyon transfer fonksiyonunun çizgi çifti sayısıyla değişimi.       

([6], Şek.3-17) 

4.4.5. Kuantum Etkisi (DQE- Detective Quantum Efficiency)  

Tüm sistemin gürültü başarımı MTF eğrisine benzer şekilde grafikleştirilebilir (Şekil 

4.26.). DQE sistem tarafından eklenen kaç tane ilave gürültü olduğunu gösterir. 

(milimetredeki çizgi çifti fonksiyonu gibi) İdeal bir sistem tüm milimetredeki çizgi 

çiftlerinde %100 DQE‟ye sahip olmalıdır. Şekilde görüldüğü gibi yüksek lp/mm de 

DQE başarımı azalmaktadır, çünkü meydana çıkan gürültü görüntü kalitesini azaltır. 

DQE eğrisi algılayıcıların doz başarımını karşılaştırmak için de kullanılabilir. Eğer 

belli bir lp/mm değerinde A sisteminin DQE değeri B sistemininkinden büyükse, 

aynı dozda nesneyi daha iyi görüntüler. Doz başarımı, algılayıcı sistemine çarpan X-

ışını radyasyonunun ne kadar etkili kullanıldığını gösterir.    

 

Şekil 4.26: Kuantum etkisinin çizgi çifti sayısıyla değişimi. ([6], Şek. 3-18)
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5.SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

5.1.Materyal ve Yöntem 

5.1.1.Görüntü Kalite Testi Yapılan Sistemler 

Görüntü kalite testi yapılan sistemler Tablo 5.1‟de verilmiştir. 

Tablo 5.1: Görüntü kalite testi yapılan sistemler 

Sistem No Model Kuruluş tarihi 

Sistem 1 GE Senographe DMR                           1995 

Sistem 2 Siemens Mammomat 3000                2002 

Sistem 3 Siemens Mammomat 3                               1998 

Sistem 4 GE Senographe 500t                           1995 

Sistem 5 Philips Mammo Diagnost uc              * 

Sistem 6 Philips Mammo Diagnost u-m                1998 

Sistem 7 Instrumentarium Alpha RT                     2002 

Sistem 8 Siemens Mammomat 3000 CR                 2001 

Sistem 9 Siemens Mammomat Novation DR         2004 

Sistem 10 Lorad Hologic Selenia                     2004 

Sistem 11 Siemens Mammomat Novation DR          2005 

 

5.1.2.Görüntü Kalite Testinde Kullanılan Ekipman 

Bu test için Şekil 5.1‟de görülen görüntü kalite testi fantomu kullanılmıştır. Görüntü 

kalite fantomu farklı boyutta ve farklı büyüklüklerdeki mikrokalsifikasyonlar, 

kitleler, ve fiberlerden oluşmuştur. Kullanılan Cirs Model 11A marka fantom, %50 

yağ %50 bez doku yoğunluğuna sahip 4.5 cm kalınlığında meme eşdeğeri olan bir 

görüntü kalite fantomudur. 
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Şekil 5.1: Model 11A fantomunun görünüşü. 

Şekil 5.2 kullandığımız fantom içindeki mikrokalsifikasyon, fiber ve kitlelerin 

yerlerini göstermektedir. 

 

Şekil 5.2: Model 11A fantomunun iç yapısı. 

Fantomun yapısı: 

kalsiyum karbonat grupları (tanecik boyutu-mm) 

2. 0.130                                            8. 0.230 

3. 0.165                                            9. 0.196 

4. 0.196                                            10. 0.165 

5. 0.230                                            11. 0.230 

6. 0.275                                            12. 0.196 

7. 0.400                                            13. 0.165 
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doku eşdeğeri basamaklar 

14. %100 bez doku 

15. %70 bez doku 

16. %50 bez doku 

17. %30 bez doku 

18. %100 yağ doku 

naylon fiberler (çap boyutu-mm) 

19. 1.25                                            22. 0.53                  

20. 0.83                                            23. 0.30 

21. 0.71 

kitleler (%75 glandüler, %25 yağ dokusu, (kalınlık-mm) 

24. 4.76                                            28. 1.59 

25. 3.16                                            29. 1.19 

26. 2.38                                            30. 0.90 

27. 1.98 

              fantom boyutları 

uzunluk, 12.5 cm 

genişlik, 18.5 cm 

yükseklik, 4.5 cm 

malzeme, epoksi 

5.1.3.Görüntü Kalite Testi 

Mamografi incelemelerinde amaç, anormal oluşumların erken görüntülenebilmesidir. 

Bu da görüntü kalitesinin erken ve doğru teşhis için önemini ortaya koymaktadır. X-

ışınlarının kullanıldığı tüm görüntüleme sistemlerinde, görüntü kalitesini doğrudan 

ve dolaylı olarak etkileyen birçok parametre vardır. Sistemin doğal sınırlamalarıyla 

birlikte teknisyenler tarafından gerçekleştirilen teknik ayarlamalar (kVp ve mA 

seçimi gibi) görüntü kalitesini etkiler. Bu sebeple asıl amacın sayısal ve ekran-film 

mamografi sistemlerin görüntü kalitesini karşılaştırmak olan bu testlerin yapımı 

sırasında parametre ayarlamaları teknisyenin insiyatifine bırakıldı. Böylece sonuçta 

iki farklı teknolojiye sahip mamografi cihazının görüntü kalitelerinin 
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karşılaştırılmasından başka, teknisyen kullanımının da ne kadar önemli olduğunu 

gösteren sonuçlar elde edildi.  

Kullanılan mamografi sistemleri ve teknisyenler tarafından yapılan ayarlamalar 

aşağıdaki gibidir. 

1. Ekran-film mamografi (SFM) 

Fantom, sistemi kullanan teknisyen tarafından GE Senographe DMR marka 

mamografi cihazında 26 kV, 159 mAs değerlerinde ve Mo-Mo (molibden-molibden) 

anod filtre kombinasyonu kullanılarak ışınlanmıştır.  

2. Ekran-film mamografi (SFM) 

Fantom, sistemi kullanan teknisyen tarafından Siemens Mammomat 3000 marka 

mamografi cihazında 26 kV, 90.5 mAs değerlerinde ve Mo-Mo anod filtre 

kombinasyonu kullanılarak ışınlanmıştır. 

3. Ekran-film mamografi (SFM) 

Fantom, sistemi kullanan teknisyen tarafından Siemens Mammomat 3 marka 

mamografi cihazında 27 kV, 28 mAs değerlerinde ışınlanmıştır. 

4. Ekran-film mamografi (SFM) 

Fantom, sistemi kullanan teknisyen tarafından GE Senographe 500t marka 

mamografi cihazında 28 kV, 80 mAs değerlerinde ışınlanmıştır. 

5. Ekran-film mamografi (SFM) 

Fantom, sistemi kullanan teknisyen tarafından Philips Mammo Diagnost uc marka 

mamografi cihazında 30 kV, 26 mAs değerlerinde ışınlanmıştır. 

6. Ekran-film mamografi (SFM) 

Fantom, sistemi kullanan teknisyen tarafından Philips Mammo Diagnost u-m marka 

mamografi cihazında 25 kV, 20-120 mAs değerlerinde ışınlanmıştır. 
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7. Ekran-film mamografi (SFM) 

Fantom, sistemi kullanan teknisyen tarafından Instrumentarium Alpha RT marka 

mamografi cihazında 27 kV, 99 mAs değerlerinde ve Mo filtre kullanılarak 

ışınlanmıştır. 

8. Ekran-film mamografi (CR) 

Fantom, sistemi kullanan teknisyen tarafından Siemens Mammomat 3000 marka 

mamografi cihazında 29 kV, 87.1 mAs değerlerinde ve Mo-Mo anod filtre 

kombinasyonu kullanılarak ışınlanmıştır. 

9. Ekran-film mamografi (DR) 

Fantom, sistemi kullanan teknisyen tarafından Siemens Mammomat Novation DR 

marka mamografi cihazında 27 kV, 75.9 mAs değerlerinde ve W-Rh (tungsten-

rodyum) anod filtre kombinasyonu kullanılarak ışınlanmıştır. 

10. Ekran-film mamografi (DR) 

Fantom, sistemi kullanan teknisyen tarafından Lorad Hologic Selenia marka 

mamografi cihazında 28 kV, 66.8 mAs değerlerinde ve Mo-Mo anod filtre 

kombinasyonu kullanılarak ışınlanmıştır. 

11. Ekran-film mamografi (DR) 

Fantom, sistemi kullanan teknisyen tarafından Siemens Mammomat Novation DR 

marka mamografi cihazında 28 kV, 58.9 mAs değerlerinde ve W-Rh anod filtre 

kombinasyonu kullanılarak ışınlanmıştır. 

5.2.Araştırma Bulguları ve Sonuç 

Işınlama parametreleri cihazı kullanan teknisyenler tarafından belirlenmiş ve Model 

11A fantomu bu şekilde ışınlanmıştır. Işınlamalar sonucu elde elde edilen filmler üç 

radyolog tarafından değerlendirilmiştir. Radyologların değerlendirmeleri Şekil 5.3, 

Şekil 5.4 ve Şekil 5.5‟te grafik olarak gösterilmiştir. Tablo 5.2 ise yapılan bu üç 

değerlendirme sonuçlarının toplanmasıyla elde edilmiştir.  
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Şekil 5.3: Birinci radyoloğun değerlendirme sonuçları 

 

Şekil 5.4: İkinci radyoloğun değerlendirme sonuçları 

 

Şekil 5.5: Üçüncü radyoloğun değerlendirme sonuçları 
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Tablo 5.2: Işınlamalar sonucu elde edilen toplam mikrokalsifikasyon, fiber ve kitle 

sayıları. 

Sistem No Mikrokalsifikasyon 

Sayısı 

Fiber 

sayısı 

Kitle 

sayısı 

Toplam 

Sistem 1 (SFM) 32 12 16 60 

Sistem 2 (SFM) 32 11 17 60 

Sistem 3 (SFM) 22 9 12 43 

Sistem 4 (SFM) 21 7 3 31 

Sistem 5 (SFM) 24 11 12 47 

Sistem 6 (SFM) 23 8 1 32 

Sistem 7 (SFM) 26 11 14 51 

Sistem 8 (CR) 33 12 17 62 

Sistem 9 (DR) 31 14 18 63 

Sistem 10 (DR) 34 13 19 66 

Sistem 11 (DR) 33 12 16 61 

Işınlamalardan önce her teknisyene fantomun yapısıyla ilgili bilgi verilmiş ve 

parametreleri ayarlamaları istenmiştir. Bunun sonucu yapılan ayarlamalar Tablo 

5.3‟te gösterildiği gibidir. 

Tablo 5.3: Teknisyenler tarafından yapılan ayarlamalar. 

Sistem No kV mAs 

Sistem 1 (SFM) 26 159 

Sistem 2 (SFM) 26 90.5 

Sistem 3 (SFM) 27 28 

Sistem 4 (SFM) 28 80 

Sistem 5 (SFM) 30 26 

Sistem 6 (SFM) 25 20-120 

Sistem 7 (SFM) 27 99 

Sistem 8 (CR) 29 87.1 

Sistem 9 (DR) 27 75.9 

Sistem 10 (DR) 28 66.8 

Sistem 11 (DR) 28 58.9 
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5.3.Tartışma 

Yukarıda sonuçları verilen testlerin değerlendirilmesi yapılacak olursa, öncelikle 

görüntü kalitesini etkileyen parametreleri doğrudan ve dolaylı olmak üzere ikiye 

ayırabiliriz.  

Görüntü kalitesini dolaylı yönden etkileyen parametrelerin başında film banyo 

düzenekleri gelmektedir. Bir mamografi cihazının kalite kontrolü için yapılması 

gereken bir dizi test vardır. Bu testlerin son basamağını ekran film temas testi ve 

karanlık oda ışık kaçağı testi oluşturur. Görüntü kalitesini etkileyen bu iki testten 

kaynaklanacak kusurlar sayısal mamografi sistemleri için geçerli değildir. Çünkü 

sayısal sistemlerde görüntü elde edilmesinde film, dolayısıyla karanlık oda 

kullanılmaz. Oysa ekran-film mamografilerde film kalitesi, ekran ve film arasındaki 

temas, karanlık odanın ışık almaması gibi parametreler elde edilecek görüntünün 

kalitesini etkileyen çok önemli faktörlerdir. Yaptığımız testlerde kullanılan 7 ekran-

film sistemden alınan görüntülerde bu faktörlerin etkisini de unutmamalıyız. Başka 

bir deyişle, rutin bakımları yapılmış, hiçbir arızası bulunmayan bir ekran-film 

mamografi cihazıyla yapılan çekimde filmle ilgili yukarıda saydığımız 

parametrelerin bir ya da birkaçında sorun varsa iyi bir görüntü kalitesinden 

bahsetmemiz mümkün değildir. Sayısal mamografide bu sorunlar yoktur, çünkü; 

göğüs içindeki dokulardan farklı oranlarda zayıflayıp geçen X-ışınları özel algılayıcı 

sistemleri tarafından ortaya çıkarılır ve oluşturulan görüntü, bu iş için tasarlanmış 

özel monitörlere gönderilir. Ekran-film sistemlerdeki ara basamaklar olmadığı için 

bu tür bilgi kayıpları da olmaz. 

Kullanım hatalarını görüntü kalitesini dolaylı yoldan etkileyen bir diğer parametre 

olarak alabiliriz. Cihazı kullanan teknisyen hem tıbbi (göğüs kanseri, göğsün 

anatomik yapısı vs.) hem de teknik (cihazın teknolojisi, çalışma prensipleri vs.) 

eğitim almış olmalıdır. Tablo 5.3 bize ışınlama sırasındaki kV ve mAs değerlerini 

gösterir. Kullandığımız cihazlar farklı tarihlerde üretilmiş, farklı teknolojilere sahip, 

farklı markaların cihazlarıdır. Bu sebeplerle hepsinin çalışma prensibi aynı değildir. 

Bazısında sadece kV teknisyen tarafından belirlenir, bazısında teknisyen hem kV 

hem de mAs değerini (ya da değer aralığını) belirler. Bazı cihazlar anod-filtre 

kombinasyonunu değiştirmeye imkan verirken, bazı cihazlarda tek anod-filtre 
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kombinasyonu kullanılır. Tüm bunlardan başka sayısal sistemlerde parametrelerin 

otomatik olarak ayarlandığı özel bir opsiyon da vardır. Bu çalışma esnasında, her 

ışınlamadan önce teknisyene fantomun sıkıştırılmış kalınlığı ve yapısıyla ilgili bilgi 

verildi ve Tablo 5.3‟te görülen mAs değerleri olmasa da kV değerleri teknisyenler 

tarafından belirlendi. 25 ile 30 arasında değişen kV değerleri kullanımlar arasındaki 

farkı göstermek için yeterli bir göstergedir. Oysa ki 28 kV ayarlanması gereken en 

ideal kV değeridir. Kullanım kalitesi üzerinde durulmasının en önemli sebebi şudur; 

memeye gerekenden az X-ışını verilirse mevcut zararlı oluşumlar görülemeyeceği 

için hastaya gereksiz yere radyasyon verilmiş olur. Bunun aksine gerekenden fazla 

X-ışını verilirse bu sefer de sağlıklı bir insana fazla radyasyon verileceğinden kanseri 

teşhis etmek isterken kansere sebep olunur. Bu sebeple kullanım hataları görüntü 

kalitesini, daha da önemlisi hasta sağlığını etkilemektedir.   

Doğrudan etkileyen faktörler ise cihaz teknolojisiyle ilgili parametrelerdir. Ekran-

film ve sayısal mamografi cihazlarının her ikisinde de X-ışınının üretilmesi, memeye 

gönderilmesi ve meme içinden geçişine kadar olan süreç hemen hemen aynıdır. İki 

teknoloji arasındaki fark bundan sonra başlar. Ekran-film mamografi sistemlerinde 

film algılayıcı görevini üstlenir. Sayısal sistemlerde ise bilgi kaybını en aza 

indirgeyen özel sayısal algılayıcı sistemleri mevcuttur. Bu sistemler 0.15 mm‟den 

küçük mikrokalsifikasyonları görüntüleyebilecek yapıdadır. Bunu sağlayabilen 

sayısal mamografi algılayıcılarında mevcut en önemli özellikler: yüksek uzaysal 

çözünürlük, iyi kontrast ve yüksek kuantum etkisidir. Önceki bölümlerde 

ayrıntılarıyla anlatılan bu özellikler sayesinde sayısal mamografilerde bilgi kaybı en 

aza indirilerek görüntü kalitesi arttırılmaktadır. Yaptığımız testler bize kontrast ve 

gürültü ile ilgili olmasa da çözünürlük ile ilgili sayısal bir takım veriler de verir. 

Fantom içinde konumlanmış mikrokalsifikasyon taneciklerinin boyutlarını daha önce 

vermiştik. Bu bağlamda, 12 mikrokalsifikasyon taneciğinin görülme sayılarına 

bakarak en küçük tanecik boyutunu belirleyebilir ve o sistemin çözünürlüğü ile ilgili, 

yaklaşık bir değer verebiliriz. Filmlerimiz üç farklı radyolog tarafından okunduğu 

için görülebilen mikrokalsifikasyon sayılarının ortalamasını alırsak, sistem 1 ve 2 ile 

birlikte 8. sıradaki CR ve 3 DR sistemin çözünürlükleri 0,165 mm diğer ekran film 

mamografilerin çözünürlükleri ise 0,230 mm‟dir diyebiliriz. 
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Tablo 5.2 incelenecek olursa sistem 4 ve sistem 6 olarak görülen mamografi 

cihazlarının görüntü kalitesinin ne kadar kötü olduğu görülmektedir. Bu sistemlerden 

elde edilen filmlerde gözlenen mikrakalsifikasyon, fiber ve kitle sayılarının tamamı 

çok azdır. Bununla beraber sistem 1 ve sistem 2 de birer ekran-film mamografidir. 

Fakat bu cihazlardan elde edilen sonuçlar sayısal cihazlardan elde edilen sonuçlara 

çok yakındır. İlk yedi sistem sonuçları arasındaki fark teknisyen deneyimi ve bilgi 

birikimi, cihazların bakımı, çekimde kullanılan filmin ve karanlık oda koşullarının 

kalitesiyle ilgilidir.  

Sonuç olarak, 11 sistemin tamamı arasında bir değerlendirme yapılacak olursa, 

yukarıda saydığımız tüm sebepler de göz önüne alındığında sayısal mamografi 

sistemlerinin görüntü kalitesindeki üstünlük beklenen bir sonuçtur. 9, 10 ve 11. 

sıradaki sayısal sistemler ve 8. sıradaki bilgisayarlı mamografi sisteminin sonuçları 

ekran-film sistemlerinden alınan sonuç ortalamalarının çok üzerindedir.  
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