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• 1895 X ışınlarının keşfi
• 1896 ilk radyasyon yaralanmaları ile ilgili

raporlar

• Diagnostik Görüntülemede

önemli sorumluluk oldu.



US 2006 (NCRP 160)

Tıbbi 0.54 mSv / kisi
Toplam 3.6 mSv /kisi

Tıbbi 3.0 mSv / kisi
Toplam 6.2 mSv / kisi

UNSCEAR 2008
(Amerika Bileşik Devletlerine ait veriler)



• Bilgisayarlı Tomografi, radyografi, floroskopi
ve Nükleer Tıp gibi iyonlaştırıcı radyasyonla
çalışan cihazlarda çok büyük teknolojik
gelişmeler oldu.

• Bu gelişmeler hastalıkların tanımlanması ve
takibinde çok büyük katkı sağladı.



Konvansiyonel röntgen Dijital Röntgen

Bilgisayarlı Tomografi (BT) ÇKBT



Kon. Mamografi Dijital Mamografi

Floroskopik sistemler



Grafi/Skopi/
Anjiyografi

Bilgisayarlı
Tomografi

Mamografi Kemik
Yoğunluğu

Ölçümü

Mikrofilm Toplam

8991 1399 1313 935 113 12751

TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu), Türkiye’de Radyasyon Kaynakları Raporu-2013

Türkiye Sağlık Raporu 2014, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

  Bilgisayarlı Tomografi Mamografi Röntgen

Sağlık Bakanlığı 6.481.088 1.359.768 32.935.904

Üniversiteler 1.476.353 257.967 3.517.190

Özel Sağlık Kuruluşları 1.867.832 424.845 6.837.637

Toplam 9.825.273 2.042.580 43.290.731

Türkiye’de Radyoloji’de kullanılan cihaz sayıları ve
yapılan tetkikler



AŞIRI MI KULLANILIYOR?

GEREKLİ Mİ?

UYGUN MU?



Radyoloji’de doz azaltmada ana başlıklar;

• Işınlama parametreleri
• Görüntüleme cihazlarının teknik özellikleri
• Koruyucu malzemeler
• Destek yazılım programları



Hastaların radyasyondan korunmada en önemli iki nokta
vardır;
• Gereklilik (justification)
AHARA – Benefits As High As Reasonably Achievable

• Optimizasyon (optimization)
ALARA – Doses As Low As Reasonably Achievable
ASARA – Procedures As Safe As Reasonably Achievable

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME UYGULAMALARINDA

Hendee W., Rısks Of Medıcal Imagıng Overvıew of Effects of Radıatıon Exposure,2013



• Klinisyen tarafından gerekçe belirtilmedikçe
hastaya radyolojik uygulama yapılmamalıdır.

• Hastaya sadece planlanan vücut bölümlerinin
görüntülemesi yapılmalıdır.

FAYDA RİSK

AHARA
Benefits As High As Reasonably Achievable



• Optimizasyonun en önemli basamağı, hastaya
en düşük radyasyon dozunda optimum
kalitede görüntü elde etmektir.

DOZ GÖRÜNTÜ KALİTESİ

ALARA



X ışınlarıyla çalışan cihazlarda hasta
dozunu etkileyen parametreler

• Projeksiyon (AP, Lat vb.)
• Görüntü kalitesini etkileyen doz parametreleri

Işınlama parametreleri(kV, mAs)
• İlave filtreler
• Kolimasyon
• Post processing işlemler



• Artan kVp X ışını foton enerjisini artırır.
• Tipik kVp değerleri 40-150 aralığındadır.
• mA hasta dozunda direkt etkiye sahipken, kVp

doz ile exponansiyel bir değişim gösterir.
• 20 kVp lik bir azalma dozda yaklaşık %35-40

azalma meydana getirir.

Tüp Potansiyeli, kV



• kVp’nin azalması, artan foton yetersizliği
gürültüsü (quantum mottle) ve sonuçta artan
artefaktlar ile sonuçlanacaktır.

• Düşük kVp’de artan gürültü nedeniyle tüp akım
ışınlama süresi (mAs) artacaktır.

IŞINLAMA PARAMETRELERİ



RADYOGRAFİ

Yüksek kVp Düşük kVp
Düşük radyografik kontrast Yüksek radyografik kontrast



120 kVp, 29 mGy 135 kVp, 37 mGy

BT’de DOZ VE GÖRÜNTÜ KALİTESİNE kVp ETKİSİ



Tüp Akımı (mA)
• Çoğunlukla vücut ve cranium BT’de Otomatik

Işınlama Kontrolü (OEK) kullanımı

• Farklı boyut ve bölge için OEK kullanılır.

• Radyologlar klinik endikasyonlar için OEK’e
adaptasyonu sağlanmalıdır.

IŞINLAMA PARAMETRELERİ



DOZ VE GÖRÜNTÜ KALİTESİNE mA ETKİSİ

4.6 mAs, 14.23 mGy.cm2 6.4 mAs, 22.915 mGy.cm2
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2 µR/frame 15 µR/frame 24 µR/frame

Floroskopi Cine Anjiyografi

FLOROSKOPİ’DE DOZ VE GÖRÜNTÜ KALİTESİ



• Hasta kalınlığından bağımsız olarak en düşük
radyasyon dozunda optimum görüntü
kalitesinin yakalandığı sistemdir.

• Genellikle yapılacak X ışını uygulamasında her
bir hasta için kV ayarlanır. mAs sistemdeki
sensörler/iyon odası tarafından belirlenir.

Ya da bazı görüntüleme sistemlerinde;
• Otomatik kV seçimi de yapılabilir.

OTOMATİKIŞINLAMA KONTROLÜ (OEK)



OEK sisteminin doz ve görüntü kalitesi üzerine etkileri

90 Kv - 2,5 mAs SNR 12,15OEK(-) 85kV - 7,32 mAs SNR 21,11OEK(+)



• X ışını tüpü çıkışına yerleştirilecek ek filtrasyonla düşük
enerjili fotonlar soğulurken tüpten çıkan X ışınlarının
ortalama enerjisi artacaktır.

FİLTREKULLANIMI



• BT filtreleri, tanısal görüntülemeye katkı sağlamayan tüpten çıkan
düşük enerjili X ışınlarını absorbe eder.

• Bowtie filtreler ise hasta dozunu azaltan; yumuşak X ışınlarını
ortadan kaldırarak, sert X ışınlarının oluşmasına yardım eden hasta
öncesi filtrelerdir.

• Bowtie filtre, düz bir filtreyle
kıyaslandığında %50’den daha fazla
yüzey dozunu azaltabilir.

X IŞINI FİLTRELERİ
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KOLÝMASYON



KOLİMASYON



Grid

Hasta dozu

Görüntü Kalitesi



RADYOGRAFİ’DE GRID KULLANIMI

Gridsiz Gridli ve hasta
ışınlamasında fark yok



Pediatrik vakalarda

HASTA GİRİŞ DOZUNU 2-6 KAT ARTTIRIR.
(ÇOCUKLARDA KULLANILMAMALIDIR)

GRİD



• Hasta iyi merkezlendiğinde artefaktlar azalır ve radyasyon kaynağına olan mesafe artar,
böylece doz azalır.

• Hasta gantride merkezlendiğinde Bowtie filtreler, etkin bir şekilde çalışır.

• OEK’li çalışma için hastanın, gantrinin tam merkezinde pozisyonlanmış olması
önemlidir.

• Kafa ışınlamalarında gantry’e eğim vermek lens dozunu %90 azaltacaktır.

HASTAPOZİSYONLAMA



• İncelenecek bölgenin dışı, görüntülemeye katılmamalıdır. Çekimler
mümkün olan en doğru şekilde yapılıp, tekrar çekimler
yapılmamalıdır.

• Hastanın boyutuna göre, vücudun kalın olan yerlerine fazla, ince
olan yerlerine az olmak üzere tüp akımı uygun olarak ayarlanır.

HASTABOYUTU VE İNCELENEN BÖLGENİN UZUNLUĞU



• z yönündeki en küçük dedektör boyutu, görüntü elde
etme süresince kullanılır.

• Küçük boyutlu dedektörler uzaysal rezolüsyonu
artıracaktır.

• BT’de mümkün olan en ince kolimasyon (kesit kalınlığı)
kullanımının en önemli avantajı, yüksek kaliteli oblik
koronal ve oblik sagittal hesaplanmış görüntülerin elde
edilmesine izin veren izotropik bir voksel oluşturma
yeteneğidir.

DEDEKTÖR TİPİ VE BOYUTU



• Kabul edilebilir görüntü gürültü seviyeleri, tanısal amaçlı
uygulamalara göre değişir.

• Akciğer ve iskelet sisteminin görüntülenmesi gibi yüksek
kontrast uygulamalarında, artan gürültü ilişkili olarak
tolere edilebilir ve beyin, karaciğer ve diğer abdominal
yapılar gibi düşük kontrast uygulamalarla
kıyaslandığında hepsinden daha düşük doz gerektirir.

ENDİKASYON TABANLIGÖRÜNTÜLEME



FLOROSKOPİ HASTA
DOZU

CİHAZ TASARIMI CİHAZIN ÇALIŞMA PRENSİBİ

FLOROSKOPİ SÜRESİFLOROSKOPİK GÖRÜNTÜ

KAYITLI GÖRÜNTÜ



•Gerçekleştirilen floroskopi süresi hatırlatılır.

•Etkin bir kalite kontrol uygulaması için her işlemdeki
floroskopi süresi kayıt edilmelidir.

Beş Dakika Zamanlayıcı



Puls tipi ışınlama

Sürekli ışınlama

Doz

Doz
Zaman

Zaman

Puls floroda sürekli floraya göre operatör dozu %54 azalır.

PULS TİPİ IŞINLAMA
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• Son görüntünün ekranda tutulması ve floroskopik depolama ek
görüntüler oluşturmaksızın temporal floroskopik bilginin
dokümantasyonu ve görüntülerin yöntemsel değerlendirmesine
izin verir ve böylece hasta radyasyon dozu azalır.

SON GÖRÜNTÜNÜN EKRANDA TUTULMASI
(Last Image Hold)



AVM DSA



GÖRÜNTÜ KALİTESİ

HASTA DOZU

BİLGİSAYARLITOMOGRAFİ



• X ışını tüpünün 360 derece dönüşü sırasında masanın ilerlemesi
mesafesinin kesit kalınlığına oranı, masa hızı (Pitch) olarak
tanımlanır.

• Artan Pitch, nefes ve hasta hareketi ile ilişkili artefaktları azaltırken,
foton yetersizliğine bağlı gürültüyü de arttırır.

• Pitch’in 1’den küçük değerleri görüntü kalitesini artırırken hasta
dozunun da artırmasına neden olur.

Pitch



P=0.64 - 47,8 mGy
%30 daha yüksek

P=0.83 - 37 mGy P=1.48 - 20,6 mGy
%45 daha düşük

DOZ VE GÖRÜNTÜ KALİTESİNE PİTCH ETKİSİ



• Otomatik Akım Kontrolü

• Açısal Tüp Akımı Modülasyonu

• Longitüdinal (z ekseni) Tüp Akımı Modülasyonu

• Açısal- Longitüdinal Tüp Akımı Modülasyonu

TÜP AKIMI MODÜLASYON SİSTEMİ



Otomatik Işınlama Kontrolünün farklı
kullanımları (a) Hasta boyutu OEK: Geniş
hastalarda yüksek mA kullanılır, (b)
z ekseni OEK: z ekseni pozisyonu
boyunca daha fazla atenüasyonda
yüksek mA kullanımı, (c) Açısal OEK:
Modülasyon derecesi her z ekseni
pozisyonunda asimetriye bağlıdır, (d)
OEK’in üç farklı yöntemin kullanımının
birlikteki etkisidir.



• Dedektörlere daha fazla sinyal sağlanır.
• Görüntü kalitesi belli seviyede tutulur.
• Tüp ısı kapasitesi korunur
• Streak artefaktta azalma
• Doz optimizasyonu
• Dozu %10-50 aralığında azaltılır.
• Referans değerler veya noise seviyesi sabitlenir.

TÜP AKIMI MODÜLASYON SİSTEMİ



Arteriyal CTDIv= 8.57mGy

Portal CTDIv= 10.0 mGy

Arteriyal CTDIv= 13.54 mGy

Portal CTDIv= 12.94 mGy

Akım Modülasyon Sistemi Sabit Akım



• Klinik bir tanı varsa özellikle ilgilenilen en küçük anatomik bölge
görüntülenmelidir.

• Dinamik BT çalışmalarında incelenecek bölge üç fazlı (arteriyel,
venöz ve geç faz) olarak değerlendirilir.

• Ancak verilen radyasyon miktarı da üç katına çıkar.

TEK FAZGÖRÜNTÜLEME



Çift fazlı görüntüleme yöntemleri



• Filtreli geriye projeksiyon yöntemi ile ilişkili Iterative
hesaplama tekniği, BT’de azalan radyasyon dozu ve
gelişen görüntü kalitesi için büyük bir potansiyeldir.

• Yeni görüntü işleme filtreleri ile yapılan fantom
çalışmalarında karaciğer kitlelerinde görüntü kalitesinde
bozulmaya neden olmadan radyasyon dozunda %30
azalma sağlanabildiği bildirilmektedir.

ITERATIVEHESAPLAMA TEKNİĞİ



Ürün Kısaltma Üretici firma yılı
Adaptive ;>2>9;>9S2� 9>��2>9N� ��S�1;>�AS>9�1 ASIR GE 2008

Model K2;�� 9>��2>9N� ��S�1;>�AS>9�1 VEO GE 2009

iDose Philips 2009

Ýmage ��S�1;>�AS>9�1 91 9<2�� ;=2S� IRIS Siemens 2009

Affirmed 9>��2>9N� ��S�1;>�AS>9�1 SAFIRE Siemens 2010

Adaptive 9>��2>9N� ��;� ���AS>9�1 AIDR Toshiba 2010
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Yüzey ve yumuşak dokuların doza maruz kalmaları önlenerek ve
gerekli organın doz alımı sağlanarak, görüntü kalitesinden taviz
vermeden hasta dozu azaltılmaya çalışılır.

Koruyucular, uygun organ için kullanıldığında yüzey
dozlarında erişkinlerde %40-%67 ve çocuklarda %30-%40
azalma olduğu görülmüştür.

SHIELDING



• radyasyon doz gösterimi,

• bireysel her uygulamadaki dozların hasta dosyalarına
kaydı,

• her bir hasta dozunun takibi,

• mSv değeri altında görüntü oluşturma

• doz yönetimi merkezi kurulumu

Radyoloji uygulamalarında, dozları kontrol etmek için



• Hastada oluşabilecek riskleri tanımlayabilmek için üretici firmalar,
klinisyenlere ve rutin uygulamalarda teknikere geri bildirim sağlayan
“Exposure Index(EI)” değerini sunarlar.

• EI dedektör yüzeyindeki hava kermanın bir ölçümü iken hasta dozlarının
izlenmesinde bir metot olarak kullanılması uluslararası otoriteler tarafından
tavsiye edilir.

• Bilgisayarlı Radyografi(CR) sistemlerinde EI değerlerinin hesaplanması ve
doza etkisi ile ilgili büyük karmaşıklıklar vardır.

RADYOGRAFİ ve MAMOGRAFİ’DE DOZ
IŞINLAMA İNDEKSİ



EI 500, 22,915 mGy.cm2 EI 400, 14,262 mGy.cm2

85 kg 70 kg

IŞINLAMA İNDEKSİ
(Exposure Index (EI))



BİLGİSAYARLITOMOGRAFİ’DE DOZ

• CTDI (BT Doz İndeksi)

T=Nominal kesit kalınlığı
I=Kesitler arası interval

N=Tek bir seferde elde edilen kesit sayısı

• DLP(Dose-length product)

DPL = CTDIvol × tarama uzunluğu

CTDI vol=CTDIw . NT/I (konvansiyonel BT)
CTDI vol=CTDIw/pitch (helikal veya MSBT)



BİLGİSAYARLITOMOGRAFİ’DE DOZ



• Işınlama parametreleri hastaya göre ayarlanması
• Klinik endikasyonu olmayan hastalara tetkik

yapılmaması
• Rehber seviyelerden başlayarak dozların

azaltılabilmesi.
• Radyasyona duyarlı organları korumak için zırh

kullanılması
• Cihazın teknik özelliklerine uygun kullanılması
• Radyolojik cihazların konusunda eğitimli kişiler

tarafından kullanılması
• Doz farkındalığının arttırılması
• Pediatrik hastalara erişkin dozunun

kullanılmaması
• Uygun şartlar US veya MRG kullanılması

SONUÇ



TEŞEKKÜRLER
aysegul.yurt@deu.edu.tr


