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Tarihçe

Günümüzde bilinen PET 

prensiplerinin temeli Phelps, 

Hoffman ve arkadaşlarının 

1974’lerin sonlarında insan 

çalışmaları için 48 NaI(Tl) 

detektörden oluşan hekzagonal 

PET III’ü geliştirmeleri ile başlar.

Sistem aynı zamanda detektör, gantry, 

yatak hareketini kontrol ettiği gibi 

görüntü rekonstrüksiyonu da 

yapabilen bir bilgisayara sahipti.



PET Yapısı

■ PET, halka şeklinde dizilmiş bir seri sintilasyon kristali ve bu kristallere 
birleştirilmiş Foton Çoğaltıcı Tüplerden (PMT) oluşmuştur.  

■ Ayrıca  görüntünün 3 boyutlu olarak elde edilebilmesine olanak sağlamak için 
kullanılan  bilgisayar sistemi bulunmaktadır.   



PET Çalışma Prensibi
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BT PET

Fotonların atenüasyonu 

prensibine dayanır.

yapısal / anatomik bilgi

sağlar

Raiotracerin organda 

dağılımı ile elde edilen 

foton deteksiyonundan

fonksiyon / fizyoloji 

biligisi sağlar



PET/BT Endikasyonları

■ FDG-PET yönteminin onkolojideki 

temel endikasyonları

– Şüpheli bir kitlede habaset 

araştırması 

– Bilinen tümörlerde 

evrelendirme 

– Tedavi sonrası takip ve 

nükslerin erken tanısı 

– Tedaviye cevabın 

belirlenmesi 

– Primer tümör grade’lemesi 

ve prognoz tayini

– Bilinen bir kitlede biyopsi 

yerinin belirlenmesi

– Radyoterapi planlanması

Hodgkin Lenfoma

Tedavi öncesi                 Tedavi sonrası



PET/BT Uygulama Protokolü
(Hasta Çekimi)

1. Topogram görüntüsü: taranacak vücut

bölgesinin sınırlarını ve yatak pozisyonu

sayısını belirlemek için alınan bir BT çekimi 

2. Spiral BT: yaklaşık 2 dak. süren BT çekimi

3. BT çekiminden hesaplanan Atenüasyon 

kats.

4. PET çekimi 

5. (varsa) kontrast madde ilavesi

6. Füzyon işlemi: BT ve PET görüntülerinin 

çakıştırılması 





PET Kalite Kontrol Testleri
(RUTİN KALİTE KONTROL UYGULAMALARI)

■ Günlük PET Dedektör Stabilite Testi

■ TOF PET Sistemlerinde Günlük Koinsidans Zamanlama Rezolüsyonu Testi

■ Klinik Şartlarda Günlük PET/BT Taraması Testi

■ Kesit Görüntülerinin Homojenitesi

■ PET Normalizasyonu

■ 2D ve 3D Radyoaktivite Konsantrasyonu Kalibrasyonu

■ PET/BT için Ofset Kalibrasyonu

■ PET/BT için Rutin Görüntü Kalitesi Testi



RUTİN KALİTE KONTROL UYGULAMALARI

■ GÜNLÜK PET DEDEKTÖR STABİLİTE 
TESTİ

➢ Amaç: 

Dedektör performansı stabilitesinin 
değerlendirilmesi ve dedektör modüllerinin 
çalışmaması gibi anlık değişikliklerin erken 
tespitinin sağlanmasıdır.

➢ Sıklık

Günlük

➢ Kaynak ve Materyaller

Dönen 68Ge çizgisel kaynağı

Homojen silindirik 68Ge kaynağı

Noktasal 22Na kaynağı



RUTİN KALİTE KONTROL UYGULAMALARI

■ PET Normalizasyonu

➢ Amaç

Toplanan sinogramları, dedektör homojenite bozukluklarına karşın düzeltmek

için kristal etkinlik verisi toplamaktır. 

Hatalı normalizasyon verisi kullanımı görüntü kalitesini riske atacaktır.

➢ Sıklık

Günlük kalite kontrol çalışmalarında

PET dedektör sisteminde servis çalışması sonrası

➢ Kaynak ve Materyaller

Dönen 68Ge çizgisel kaynağı

Homojen silindirik 68Ge kaynağı

Noktasal 137Cs kaynağı

➢ Bilgi Toplama

Normalizasyon sinogramları görsel olarak incelenmelidir.

➢ Önerilen toleranslar

Görsel incelemede görüntülerin kabul edilebilir olması gereklidir.

Normal Kötü Detektör Kötü Blok Kötü Kontrolör



RUTİN KALİTE KONTROL UYGULAMALARI

■ TOF PET SİSTEMLERİNDE GÜNLÜK KOİNSİDANS ZAMANLAMA REZOLÜSYONU TESTİ

➢ Amaç

İki koinsidans gama fotonunun dedektörlere ulaşma zamanının belirlenerek pozitron

anhilasyonu olayının cevap hattı (Line of Response, LOR) boyunca olası pozisyonunu

belirler. 

Time-of-Flight (TOF) özellikli PET tarayıcıları içindir.

➢ Sıklık

Günlük

➢ Kaynak ve Materyaller

22Na veya üreticinin önerdiği başka bir uzun yarı-ömürlü bir noktasal kaynağı

➢ Analiz ve Tolerans

Analiz üretici firma tarafından verilen bilgiler ile yapılmaktadır.

Tolerans;



RUTİN KALİTE KONTROL UYGULAMALARI

■ KLİNİK ŞARTLARDA GÜNLÜK PET/CT TARAMASI TESTİ

➢ Amaç

Bu testin amacı, hasta taraması şartlarında sistemin tüm operasyonel fonksiyonlarının test edilmesidir. 

Atenüasyon düzeltmesi, Yatak hareketi, Rekonstrüksiyon ve PET/CT çakışması gibi PET ve CT alt sistemlerinden kaynaklanabilecek problemler tespit edilebilir.

➢ Sıklık

Günlük

➢ Kaynak ve Materyaller

≈40 MBq (1,1 mCi) 18F veya 18F-FDG doldurulmuş homojen fantom

➢ Bilgi toplama

5 dakika/yatak, 2 yatak PET/CT çekimi.

Yatak pozisyonlarının fantomun merkezinde üst üste binmesi sağlanmalıdır.

➢ Analiz ve Tolerans

Kesit görüntüleri (PET ve CT) artefaktlara karşın görsel olarak incelenmelidir.

PET ve CT görüntülerinin çakıştığı doğrulanmalıdır.

Tolerans;

Kesit görüntüleri homojen görünmelidir. 

PET ve CT görüntülerinin çakışdığı onaylanmalıdır.



RUTİN KALİTE KONTROL UYGULAMALARI

■ KESİT GÖRÜNTÜLERİNİN HOMOJENİTESİ-1

➢ Amaç

Kesit görüntülerinin homojenitesi, sistemin homojen bir radyoaktivite dağılımına transaksiyel ve aksiyel görüş 

alanlarında (Field of View, FOV) verdiği cevabın bir ölçüsüdür.

➢ Sıklık

3 ayda 

Kaynak ve Materyaller

120-130 MBq (3,2-3,5 mCi) 18F (aktivite konsantrasyonu 21 kBq/ml (0,57 µCi/ml) ya da silindirik 68Ge kaynağı

➢ Bilgi Toplama

2D ve 3D tarama yapabilen cihazlarda test her iki mod için ayrı ayrı yapılmalıdır.

Bilgi toplama süresi, transaksiyel düzlemde 20 milyon sayımdan az olmayacak uzunlukta olmalıdır. 

68Ge silindirik homojen kaynak kullanımı durumunda bilgi toplama süresi, kaynağın aktivitesine göre 

ayarlanabilir.



RUTİN KALİTE KONTROL UYGULAMALARI

■ KESİT GÖRÜNTÜLERİNİN HOMOJENİTESİ-2

➢ Analiz

➢ Önerilen Tolerans:



RUTİN KALİTE KONTROL 
UYGULAMALARI

■ 2D ve 3D RADYOAKTİVİTE KONSANTRASYONU KALİBRASYONU

➢ Amaç

PET sisteminin radyoaktivite konsantrasyonu ve SUV değerlerinin hesaplanmasında kullanılmaktadır. 

➢ Sıklık

3 ayda ve PET dedektör sisteminde servis çalışması sonrası

➢ Kaynak ve Materyaller

Homojen silindirik 68Ge kaynağı

Doldurulabilir silindirik 18F kaynağı

➢ Bilgi Toplama

En az 20 milyon sayım.

➢ Analiz

Kalibrasyon verisi önceki sonuçlar ve üreticinin sağladığı belirteçler ile karşılaştırılmalıdır

➢ Önerilen toleranslar

Önceki sonuçlar veya üretici verileri ile karşılaştırma kabul edilebilir aralıkta olmalıdır.

± %5  sapma durumunda düzeltici faaliyetler uygulanmalıdır.
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RUTİN KALİTE KONTROL UYGULAMALARI

■ PET/BT OFSET KALİBRASYONU

➢ Amaç

PET ve BT görüntülerinin üst üste bindirilebilmesi için gereken x, y ve z doğrultularındaki ofset değerlerinin

belirlenebilmesi için her PET/CT üreticisinin bir prosedürü bulunmaktadır. 

Hatalı ofset değerleri füzyon görüntülerinde hatalı eşleşmeye neden olabileceği gibi atenüasyon artefaktlarınada

neden olabilmektedir.

➢ Sıklık

3 ayda

PET ve CT gantrileri servis çalışması sonrası

➢ Kaynak ve Materyaller

Hizalama fantomu (genellikle üretici tarafından sağlanır)

➢ Bilgi Toplama

Hizalama fantomunun PET/CT görüntüsü, üretici önerileri doğrultusunda alınır.

➢ Analiz

PET ve CT görüntülerinin üst üste bindirilebilmesi için gereken x, y ve z doğrultularındaki ofset değerleri, PET/CT 

füzyon yazılımının ulaşabileceği bir dosyaya yazılmalıdır.



KABUL VE REFERANS TESTLERİ 
(NEMA NU 2-2012)

■ Cihazın kurulumu yapılıp kullanıma hazır hale geldikten sonra yapılması 
gereken KABUL TESTLERİ;

İmalat, 

nakledilme, 

montaj,

sırasında oluşabilecek problemlerin başlangıçta çözülmesine ve ilerideki 
çalışmalar için referans olarak kullanılacak sonuçların elde edilmesine 
olanak verir. 

■ Kabul ve referans testleri olarak NEMA tarafından standartlaştırılan 
PET performans testleri uygulanmalıdır. 

■ Ayrıca, bu testler altı aylık zaman aralıklarıyla uygulanarak ilerleyen 
süreç içerisinde cihazın performansı izlenmelidir. 



KABUL VE REFERANS TESTLERİ 
(NEMA NU 2-2012)

■ UZAYSAL REZOLÜSYON

➢ Amaç

Nokta radyoaktif kaynaklardan alınan 

görüntülerin noktasal dağılım fonksiyonlarının 

(point spread function-PSF) genişliğini 

karakterize etmektir. 

✓ Yarı Yüksekliğindeki Tam Genişlik (full 

width at half maximum-FWHM) 

✓ Onda Bir Yükseklikteki Tam Genişlik (full 

width at tenth maximum-FWTM) ölçümü ile 

gerçekleştirilir.



KABUL VE REFERANS TESTLERİ 
(NEMA NU 2-2012)

■ UZAYSAL REZOLÜSYON

➢ Kaynak ve Materyal

F-18

*IAEA Human Health Series No.1 Quality Assurance for PET and PET/CT Systems

*GE Healthcare  DISCOVERY IQ  NEMA Test Procedures, and Detector Performance Test 





UZAYSAL REZOLÜSYON
➢ Analiz ve Değerlendirme



KABUL VE REFERANS TESTLERİ 
(NEMA NU 2-2012)

■ Sensitivite

➢ Amaç:

Tarayıcının pozitron saptama hassasiyetini ölçmektir.

➢ Kaynak ve Materyaller:

70 cm F-18 (~135 µCi) line kaynak.

Sensitivite Fantomu.



KABUL VE REFERANS TESTLERİ 
(NEMA NU 2-2012)

■ Sensitivite

➢ Veri Toplama:

Kesit başına en az 10 000 doğru olay 

Farklı radyal konumlarda sensitiviteyi ölçmek 

için yukarıdaki paragrafta tanımlanan işlem 

transaksiyel FOV’un merkezinden 10 cm 

radyal off-set’te yinelenir.

Analiz:

Zamanla Aktivite Değişimi



KABUL VE REFERANS TESTLERİ 
(NEMA NU 2-2012)

■ Görüntü Kalitesi, Saçılma ve Atenüasyon 

Düzeltmelerinin Doğruluğu

➢ Amaç:

Hem sıcak hem soğuk lezyonlarla, tüm vücut çalışmasında 

elde edilen görüntüleri simule ederek görüntü üretmektir. 

➢ Kaynak ve Materyaller

Background : 0,14 µCi/ml (10 mCi)

Sıcak Lezyonlar : Bcg 4 ve 8 katı akt. /ml

Vücut fantomu: 3,08 mCi



KABUL VE REFERANS TESTLERİ 
(NEMA NU 2-2012)

■ Görüntü Kalitesi, Saçılma ve Atenüasyon Düzeltmelerinin Doğruluğu

➢ Veri Toplama ve Analiz





KABUL VE REFERANS TESTLERİ 
(NEMA NU 2-2012)

■ Saçılım Fraksiyonu, Sayım Kayıpları ve Random Ölçümü

➢ Amaç:

✓ Saçılmış radyasyona olan göreceli sistem duyarlılığını ölçmektir. 

Saçılım bütün kesitler için saçılım fraksiyonu şeklinde tanımlanır.

✓ Çeşitli düzeylerde kaynak aktivitesi bulunması durumunda, 
sistem ölü zamanı ve ortaya çıkan random olayların göreceli
sistem duyarlılığına olan etkilerini ölçmektir. 

Doğru olay hızı, toplam coincidence olay hızından saçılmış olay hızı
ile random olay hızının çıkarılmasıyla elde edilir.  

Kaynak ve Materyaller

F-18

Scatter Fantom



KABUL VE REFERANS TESTLERİ 
(NEMA NU 2-2012)

■ Saçılım Fraksiyonu, Sayım Kayıpları ve Random Ölçümü

Veri Toplama ve Analiz



BT Sistemi kalibrasyon ve kalite 
kontrolleri

Günlük BT Checkup:

Burada BT sisteminin seramik detektörleri arasındaki farklar 
kompanze edilir. Gantry boşken alınan çekimle hava 
kalibrasyonları ve tüpün ısıtılması yapılır.

BT Kalite Kontrol Fantomu:

- Suyun CT değeri 

- Kesit kalınlığı

- Görüntüde piksel gürültüsü
Haunsfield fantom



BT fantom pozisyonlanması


