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Bu çalışmanın amacı tek ve çok kesitli X-ışını bilgisayarlı tomografi sistemlerinde 

kullanılabilecek ortak bir kalite kontrol protokolünün standart hale getirilmesidir. 

 

X-ışını bilgisayarlı tomografisi sistemlerinin kalite kontrolü konusunda referans bir 

kaynak hazırlanmıştır. Bu kapsamda belirlenen test protokollerine ait kuramsal bilgiler 

verilmiş ve bilgisayarlı tomografi sistemlerinin teknik parametreleri ölçülmüştür. 

 

Bu tez çalışmasında iki adet tek kesitli, dört adet çok kesitli olmak üzere 6 adet X-ışını 

bilgisayarlı tomografisi sisteminde kalite kontrol testleri gerçekleştirilmiştir. 
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1. GİRİŞ 

 

X-ışınlarının kullanıldığı görüntüleme cihazlarının arasında, hastaya en yüksek doz 

veren görüntüleme cihazlarından birisi bilgisayarlı X-ışını tomografisidir(CT). Tüpün 

3600’lik sürekli hareketi sonucu kesit görüntüleri elde edilen bu sistemde, her açıda bir 

klasik röntgen filmi çekimi kadar doz verilmesi nedeniyle hasta dozları  yüksektir. 

Fakat bu, cihazı kullanan personelin iyi eğitilmiş ve sürekli olarak kalite kontrollerinin 

yapılmış olmasını zorunlu kılar.  

 

Günümüzde uygulanan diagnostik radyoloji tetkiklerinin, insan yapımı radyasyon 

kaynakları içerisinde toplum dozuna en fazla katkıyı oluşturdukları belirtilmektedir. 

Topluma diagnostik amaçlı uygulanan tüm radyoloji tetkiklerinin içinde % 5’lik bir 

orana sahip olan bilgisayarlı tomografi tetkikleri,  böylesine az kullanılmasını rağmen 

tüm uygulamalar sonucunda topluma verilen radyasyon dozunda % 34’lük bir katkı 

ortaya çıkmaktadır (Anonymous 2000). 

 

Hastaya verilen yüksek dozunun yanında tabi ki bu cihazın birçok da yararı vardır. 

Kesit görüntüleri elde edilmesi sonucu olarak, düşük obje kontrastı diğer tüm 

görüntüleme sistemlerine göre  daha iyidir. Yeni gelişen teknolojiler ve yazılımlar 

sayesinde çok kısa sürelerde tüm vücut taranabilir ve istenilen organın veya yapının üç 

boyutlu görüntüsü elde edilebilir. 

 

1973 yılında Hounsfield tarafından geliştirilen X-ışın bilgisayarlı tomografisi 

sistemlerinin, periyodik olarak “Kalite Kontrol Testleri”nin gerçekleştirilmesi büyük 

önem taşımaktadır.  

 

Bu çalışmada iki adet tek kesitli ve beş adet çok kesitli olmak üzere toplam yedi 

sistemin kalite kontrol testleri yapılmış ve referans protokoller çıkarılmıştır. Bu testler; 

mekanik testler, dozimetri ve görüntü kalite testleri olmak üzere üç ana başlıkta 

toplanmış ve aşağıda alt başlıklar sıralanmıştır. 

 



 2

Tek ve çok kesitli X-ışını bilgisayarlı tomografisi sistemlerinin kalite kontrol testleri; 

1.Mekanik Testler 

 a. İç tarama pozisyonlama ışığı ve tarama düzlemi uyum testi 

 b. Koronal ve sagital hizalama ışıkları uyum testi 

 c. Aksiyel hareket testi 

 d. Helikal hareket testi 

 e. Masa uzaklık gösterici doğruluğu testi 

 f. Gantri eğimi doğruluğu testi 

2.Dozimetri 

 a. Havadaki CTDI  

 b. PMMA fantomunda CTDI 

 c. Saçılan radyasyon doz eğrisi 

 d. Kesit hassasiyeti doz profili 

3.Görüntü Kalite Testleri 

 a.CT numarası tutarlılığı ve gürültü  

 b.CT numarası doğruluğu 

 c.CT numarası doğrusallığı 

 d. Düşük kontrast ayırma gücü  

 e. Yüksek kontrast ayırma gücü 

 f. Görüntülenmiş kesit kalınlığı 

 

Yapılan tüm kalite kontrol testleri ölçümlerinde, uluslararası kuruluşlar tarafından 

önerilen standart yöntemler kullanılmıştır. Kalite kontrol testleri sonucunda elde edilen 

ölçüm değerleri, uluslararası kuruluşlar tarafından önerilen referans değerler, üretici 

tarafından o sistem için verilen referans değerler ve literatürdeki diğer çalışmalarla 

karşılaştırılmıştır. Bu tezde elde edilen protokoller, ülkemizde yapılacak çalışmalara iyi 

bir kaynak teşkil edeceği düşünülmektedir. 
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2. KURAMSAL TEMELLER 

 

Bu kısımda X-ışın bilgisayarlı tomografi (CT-Computed Tomography) sistemlerinin 

genel yapısı, görüntünün elde edilmesi ve kalite kontrol testlerinden bahsedilecektir. 

 

2.1 Sistemin Genel Yapısı 

 

Bilgisayarlı tomografinin teorisi  1963 yılında Cormak tarafından ortaya atılmış ve 

radyolojide yeni bir çığır açmıştır. Bilgisayarlı tomografi ile ilgili ilk başarılı klinik 

uygulamalar 1967 yılında G.Hounsfield tarafından gerçekleştirilmiş ve 1971 yılında 

hastanelerde uygulanmaya başlanmıştır. Bilgisayarlı tomografinin ülkemizdeki ilk 

kullanımı ise Mart 1976 yılında Ankara Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir. 

 

Şekil 2.1 Bilgisayarlı tomografi sistemi 

X-ışını bilgisayarlı tomografisi sisteminin gantrisinin içerisinde bir X-ışın tüpü ve 

detektörler yer alır (Şekil 2.2). Karşılıklı yerleştirilmiş bu sistemler gantri içerisinde 

kablo kısıtlaması olmaksızın(slip-ring teknolojisi) dönme hareketi yaparlar. Sıkı bir 

şekilde kolime edilmiş olan X-ışın demeti, X-ışın tüpü ve detektör yayının 360°’lik 
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hareketi sonucunda, hastadan geçtikten sonra tüpün tam karşısındaki detektör dizisinin 

üzerine düşer. 

 

 
 

Şekil 2.2 X-ışını bilgisayarlı tomografi sisteminin gantrisi 

 

3600’lik dönme sonucunda detektörlerde toplanan projeksiyon bilgileri, her açıda 

bilgisayarda toplandıktan sonra  filtre-geri projeksiyon(Filtered Back Projection, FBP) 

tekniği kullanılarak istenilen kalınlıkta kesit görüntüleri elde edilir. Bilgisayarın 

hafızasındaki görüntü oluşturma matrisleri genellikle 512x512 boyutludur. Görüntü 

matrisindeki tüm piksel içerikleri bilgisayar hafızasında sayılardan ibarettir ve ekranda 

gri basamaklar ile gösterilir (Kalendar 2000). 

 

Projeksiyon görüntüleri iki türlü tarama tekniği ile elde edilebilir. Bunlardan biri tüpün 

360°’lik hareketi tamamlandıktan sonra masanın hareket ederek diğer bir kesit 

görüntüsünün alındığı peş peşe taramalardır. Bu tarama tekniğine aksiyel tarama denir. 

Burada hasta masasının tüp rotasyonu başına düşen z ekseni boyunca hareketine pitch 

faktörü adı verilir. Aksiyel taramalarda pitch faktörü 1’dir. Diğer tarama tekniği ise 

tüpün hiç durmadan sürekli dönmesi ve bu esnada masanın belirli bir hızla gantri 

içerisinde ilerlemesi şeklindedir. Bu tekniğe ise helikal tarama tekniği adı verilir. 

Teknisyenin seçimine ve sistemin yazılımda kayıtlı olan protokole bağlı olarak pitch 

faktörü 0 ile 2 değeri arasında değişir (http://www.impactsacan.org, 2005). 
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Pitch Faktörü = Dönme Başına Masa Hareketi / Kesit Kalınlığı  (2.1) 

 

Masa hareketini temsil eden pitch faktörü hasta dozu için kritik bir parametredir. 

Masanın çok yavaş hareket etmesi yani pitch faktörünün 1 değerinden çok düşük 

olması durumunda kesitler üst üste binecek ve hasta fazladan gereksiz doz alacaktır. 

Tersi düşünüldüğünde, yani masa hareketinin çok yavaş olması, pitch faktörünün 2’ye 

yakın seçilmesi durumunda ise hasta dozu düşecek fakat bu defa görüntülenen 

anatomik yapının görüntüleri z ekseni boyunca daha geniş bir aralıkta elde edilecek  ve 

görüntü kalitesi azalacaktır.  

 

2.1.1 X-ışını bilgisayarlı tomografi sistemlerinin tarihsel gelişimi  

 

Birinci jenerasyon sistemler tek detektörlü olup o dönemde ki teknoloji nedeniyle 

oldukça yavaş hareket eden gantrilere sahip sistemlerdir. Projeksiyonlar toplanırken tüp 

ve detektörlerin eş zamanlı doğrusal ve açısal hareketleri söz konusudur. 

Projeksiyonların tamamlanması bu nedenle dakikalar almakta ve filtre geri projeksiyon 

o dönemdeki yavaş ve bellekleri yetersiz bilgisayarlar nedeniyle çok uzun sürmektedir. 

Günümüzde kullanımları kalmamıştır. Sahip oldukları tek detektör; içerisi Xenon gazı 

dolu olan iyonizasyon detektörüdür. 

 

İkinci jenerasyon olarak anılan X-ışını bilgisayarlı tomografi sistemlerinin, birinci 

jenerasyondan en büyük farkı demetin karşında tek bir detektör yerine yan yana 

sıralanmış bir dizi Xenon gazı dolu iyonizasyon detektörü olmasıdır. Bu nedenle haliyle 

X-ışın demeti dar süpürge ucu şeklindedir. Birinci jenerasyon sistemlere göre nispeten 

daha hızlı olan ikinci jenerasyon sistemlerde tarama hızı, tarama başına dakikalardan, 

20 saniyeye çekilmiştir. Bu denli bir tarama hızı kazancına rağmen günümüzde 

kullanılan modern sistemlerin hızı yanında bu hız çok yavaş kalmaktadır. 

 

Halen en çok kullanılan sistemler üçüncü jenerasyon sistemlerdir. X-ışın demeti 

kolimasyonu süpürge ucu şekillidir. Hastadan geçen X-ışın demeti sayıları 500 ile 1000 

arasında değişen Xenon gazı dolu veya katıhal sintilasyon detektörlerinin üzerine 
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düşer(Şekil.2.3). Bu sistemlerde detektör ve X-ışın tüpü karşılıklı eş zamanlı hareket 

ederler ve slip-ring adı verilen iç içe geçmiş elektrotlar teknolojisi sayesinde sürekli 

dönebilen tüpleri ile birinci ve ikinci jenerasyondan farklı olarak helikal tarama 

yapabilmektedirler. Tek detektörlü sistemlere toplanan helikal bilgi bir spirale 

benzediği için spiral CT’de denilir.  Hastanın uzun ekseni boyunca kesit sayısı ve kesit 

kalınlığına bağlı olarak birden fazla detektör dizisi kullanılan sistemlere çok 

kesitli(multi-slice) CT adı verilir. Bu çalışmada kalite kontrol testleri yapılan tüm tek ve 

çok kesitli sistemler üçüncü jenerasyon X-ışını bilgisayarlı tomografi sistemleridir. 

     
 

Şekil 2.3 Üçüncü jenerasyon X-ışını bilgisayarlı tomografi sisteminde hastadan geçen 
X-ışın demetinin detektörlerin üzerine düşme şekli. 

 

Dördüncü jenerasyon olarak adlandırılan sistemlerde gantri içerisinde çember şeklinde 

statik detektörler mevcuttur. Bu sistemlerde sadece X-ışın tüpü hareket eder(Şekil 2.4). 

Çok yaygın olmasalar da halen kullanılan sistemlerdir. Üçüncü jenerasyon sistemlere 

göre artı sayılabilecek özellikleri üçüncü jenerasyon sistemlerde ortaya çıkan ring-

artefaktlar gibi bazı görüntü kusurlarının görülmemesidir (http://www.impactscan.org, 

2005). 
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Şekil 2.4 Dördüncü jenerasyon X-ışın bilgisayarlı tomografi sisteminin temsili 

gösterimi 
 

2.1.2 Detektörler 

 

Xenon gazı dolu olan iyonizasyon detektörlerinde hastadan geçerek gaza ulaşan X-ışını 

demeti gaz içerisinde iyonizasyonlara sebep olur. Detektörde bulunan elektrotlara 

uygulanan gerilim ile iyon çiftlerinin yine aynı elektrotlara çarpması sonucu analog bir 

elektrik sinyali oluştururlar (Şekil.2.5). 

 
Şekil 2.5 Xenon gazı dolu detektörde sinyal oluşumu 
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Üçüncü jenerasyon X-ışını bilgisayarlı tomografi sistemlerinde Xenon gazı dolu paralel 

plakalı elektrotlar dışında şu anda yaygın olarak katıhal detektörler kullanılmaktadır. 

Katıhal detektörleri genellikle sintilasyon detektörlerinin fotoçoğaltıcı tüp veya p-n 

eklem tipi transistorler ile çiftlenimli kullanılır. Xenon gazı dolu detektörlere göre 

üretimleri daha ucuz ve kolaydır. Sintilasyon detektörleri tek tek detektörlerden oluşan 

bir detektör dizisidir. Kalsiyum florür (CaF2), bizmut germanat (Bi4Ge3O12) gibi 

maddelerden üretilmişlerdir. Bu türden kristaller, üzerlerine X-ışını düştüğünde, 

bünyelerinden görünür bölgede ışık salınımı yaparlar. Kristallerden çıkan ışık, 

fotoçoğaltıcı tüplerin içindeki fotokatoda düşerek burada elektronik sinyallere 

dönüştürülürler. Sintilasyon kristalleri fotodiyotlar ile de kullanılır. Fotodiyot 

kombinasyonlarında sintilatör olarak  sezyum iyodür talyum (CsI(Tl)) veya seramik 

kullanılır(Beutel 2000). Sintilatörden çıkan görünür bölgedeki ışık fotodiyotlarda 

elektronik sinyale dönüştürülürler (Şekil 2.6). 

 
Şekil 2.6 Sintilasyon detektöründe sinyal oluşumu 
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2.2 Görüntünün Elde Edilmesi 
 
2.2.1 Bilginin toplanması 
 
Hastadan geçtikten sonra detektör üzerine düşen X-ışınları detektör maddesinde 

iyonizasyonlara neden olurlar. Detektörler, paralel plakalı elektrotlar benzeri veya p-n 

eklem tipi tranzistörler oldukları için; iyonizasyon sonucu oluşan elektrik yükleri 

detektör devresinin çıkışında X-ışın enerjisi ve akısı ile doğru orantılı bir analog çıkış 

verirler. Elde edilen bu analog çıkışlar bir analogu dijitale çevirici (ADC, Analog to  

Digital Converter) yardımıyla sayısal hale getirilir. Bu işlem her kesitten gelen analog 

bilgiler için tekrarlanır. Böylece tüm taranacak bölgeden elde edilmiş projeksiyonlar 

dijital olarak elde edilmiş olur. 

 

2.2.2 Kesit görüntüsünün oluşumu 

 

X-ışın tüpünün dönmesi boyunca detektörlerden elde edilen analog sinyaller her açıda 

bir projeksiyon bilgisidir. Her açıdan toplanan bu analog projeksiyon bilgisi bir 

analogu dijitale çevirici (ADC) vasıtasıyla sayısallaştırılır. 

 

Bilgisayarın hafızasında bir kesit için oluşturulmuş 512 x 512 veya 1024 x 1024 

boyutlarındaki bir görüntü matrisine her projeksiyondan gelen bilginin yansıtılması ile 

kesit görüntüsü elde edilir. Görüntüyü oluşturan her bir bilgi pikseline voksel denir. 

Vokseller genellikle 2 bayt seçilir. Voksellerde oluşan görüntü bilgisayar hafızasında 

sayılardan ibarettir. Ekranda ise seçilen gri basamaklar ile gösterilir ve siyah, beyaz 

arasındaki gri seviyelerle gösterilen bir kesit görüntüsü oluşturulur. 

 

Bir kesit bilgisi için bilgisayarın hafızasında oluşturulmuş ve kesit görüntülerinin elde 

edileceği görüntü matrislerinde geri yansıtma sonucu her bir projeksiyonun katkısı ile 

orijinal görüntü, görüntü matrisinde oluşmaya başlar. Orijinal görüntü nokta şeklinde 

bir obje olarak ele alınılırsa (Şekil 2.7.a.), sadece 0° ve 90° açılarındaki 2 adet 

projeksiyonun görüntü matrisine geri yansıtılması ile merkezde oluşmaya başlayan 

görüntü Şekil.2.7.b.’de görülmektedir, bu projeksiyonlara 45° ve 135° açılarındaki 

projeksiyonlarda eklenir ve 4 tane geri projeksiyon kullanılır ise merkezde geri 
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yansıtılmalardan dolayı oluşan bir yıldız deseni ile birlikte orijinal görüntü giderek 

oluşmaya başlar (Şekil 2.7.c.), geri projeksiyon sayısı aynı şekilde 8 (Şekil 2.7.d.) ve 

16 (Şekil 2.7.e.)’ya çıkarılır ise merkezde orijinal görüntünün iyice belirginleştiği fakat 

aynı anda orijinal görüntüde var olmayan yıldız deseninde belirginleşerek büyüdüğü 

gözlenir, projeksiyon sayısı 32’ye çıkarıldığında ise orijinal görüntü daha detaylı elde 

edilmiştir (Şekil 2.7.f.). 

 

                           
…………(a)……………………….………(b)………………………...…(c)…………. 

                             
………....(d)…………….………………..(e)…………………………..(f)…………. 

 

Şekil 2.7.a.Orijinal obje, b. 2 projeksiyon, c. 4 projeksiyon, d. 8 projeksiyon, e.16 
projeksiyon, f. 32 projeksiyon 

 

Sadece geri yansıtılan projeksiyonlar sonucunda oluşan görüntüde orijinal görüntüde 

var olmadığı halde oluşan yıldız desene, yıldız-artekaftı adı verilir.  Yıldız artefakt 

geriye projeksiyon sonucu ortaya çıkan bir görüntü kusurudur. Geriye yansıtma 

işleminde projeksiyon bilgileri tüm piksellere eşit olarak verilmektedir. Görüntünün 

olmadığı piksellere de bilgi verilmesi nedeniyle yıldız-artefaktı oluşur. Sadece orijinal 

obje görüntüsünün elde edilebilmesi görüntünün olmadığı piksellerde ki bilgi 

kaldırılmalıdır. Bu artefaktan kurtulmak için filtre geri projeksiyon (Filtered Back 

Projection, FBP) geri yansıtma tekniği geliştirilmiştir. Her projeksiyondaki ayrık 

bilgilere ışın adı verilir. Bu teknikte frekans uzayında yokuş(ramp) fonksiyonu ile 

tanımlanan filtre, bir pencere fonksiyonu ile beraber kullanılarak her ışın filtre edilir. 
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Filtre işlemi her ışının merkezi piksellerinin dışındaki kenar piksellere negatif ağırlık 

verilerek gerçekleştirilir. Sonuçta kesit görüntüsünde bu merkezi piksellerin dışındaki 

pikseller negatif olacak ve bu negatif değerler ikinci ışından gelen ve yıldız artefaktı 

oluşturacak pozitif piksel içeriklerini dengeleyecektir. Bu işlem aynı zamanda 

görüntüye orijinalinde var olmayan bir gürültü ekler. Burada bahsedilen gürültü 

orijinal obje görüntüsü ile ilgisi olmadığı halde görüntü matrisinde oluşan fazla bilgi 

katkılarıdır. Özellikle yumuşak doku yani düşük kontrast ayırma gücü ile ilgili 

çalışmalarda çok kritik bir parametredir ve kalite kontrol testleri içinde mutlaka 

ölçülmelidir. 

 

2.2.3 Görüntülerin irdelenmesi 

 

X-ışını bilgisayarlı tomografi sistemlerinde, objeden geçen her ışın, obje boyunca her 

bir noktadaki doğrusal azalım katsayılarının toplamıdır. Sonuçta elde edilen kesit 

görüntüsü ise doğrusal azalım katsayılarının nümerik bir dağılımıdır. Bir projeksiyon 

birçok ışın olarak düşünülürse, görüntülenecek objeye girmeden önce akısı I0 olan bir  

ışın, görüntülenecek objeden geçtikten sonra soğurulmalar nedeniyle I olacaktır. 

Görüntülenecek objenin boyutu d ise I ile I0 arasındaki ilişki aşağıdaki ifadedeki gibidir 

(Kalendar 2000). 
deII µ−= 0         (2.2) 

Yukarıda anlatılan olay hastada bir kesit boyunca tüm projeksiyonlar için düşünülürse 

transaksiyel kesitte elde edilen bir doğrusal azalım katsayısı µ(x,y) haritasıdır. 

 
Şekil 2.8. Hastadan geçen bir projeksiyon 
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Doğrusal azalım katsayıları (µ(x,y)) kullanılan enerji spektrumuna, demetin geçtiği 

dokuların atom numarası ve yoğunluğuna bağlıdır. Aynı X-ışın bilgisayarlı tomografi 

sisteminde farklı enerji ve filtrasyonda alınan görüntüler karşılaştırmada güçlük çekilen 

görüntülerdir. Bu nedenle µ dağılımının daha anlamlı hale getirilmesi için doğrusal  

soğurma katsayıları CT numarası adı verilen bir numara ile temsil edilir. CT numarası 

dokunun doğrusal azalım katsayısının suyun azalım katsayısına normalizasyonu ile elde 

edilir (Kalendar 2000). 

 

CT numarası = (µdoku – µsu) / µsu x 1000    (2.3)  

 

CT numarasının birimine X-ışın bilgisayarlı tomografisini bulan nobel ödüllü fizikçi 

Hounsfield’in anısına Hounsfield Unit (HU) adı verilmiştir. Sayısal görüntüde piksel 

değerleri yerine CT numaraları vardır. 

 

Su ve su eşdeğeri yapıların doğrusal azalım katsayısına karşılık gelen suyun CT 

numarası 0 HU’dir. Havanın CT numarası ise µhava = -1000 HU’dir. Bu iki değer 

demetin enerjisinden bağımsızdır ve CT numarası skalasında sabit noktalardır (Şekil 

2.9). Vücudun çoğu bölgesi pozitif CT numarasına sahiptir. Medikal X-ışın bilgisayarlı 

tomografi sistemleri için CT numarası skalası -1024 HU ile +3071 HU arasında 

değişir.Bu aralık 4096 adet gri seviye gerektirir ki, bir film, monitor veya tek bir 

görüntüde ayırt edilemez. İnsan gözü maksimum 60 ile 80 gri seviye aralığını ayırt 

edebilir(Kalendar 2000). Bu nedenle ilgilenilen bölgenin CT numaraları 60 ile 80 gri 

seviye aralığına sıkıştırılır (Şekil 2.9). Bu işleme pencere adı verilir. Seçilen pencere 

altındaki değerler beyaz, üstündeki değerler ise siyah ile gösterilir. Pencerenin merkezi 

çoklukla ilgilenilecek bölgenin ortalama CT numarasına göre bilgisayar tarafından 

seçilir ve görüntüye uygulanır. Doğrusal azalım katsayısı farklılıklarının çok az olduğu 

beyin gibi klinik uygulamalarda dar pencere seçilir. Doğrusal azalım katsayısı 

farklılıklarının büyük olduğu toraks bölgesi gibi klinik uygulamalarda geniş bir 

pencere seçilir. 
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Şekil.2.9. CT numarası skalası ve 80 gri seviye ile gösterilen abdomen bölgesi 

 

2.3 X-Işını Bilgisayarlı Tomografi Sistemlerinde Kalite Kontrol Testleri 

 

Kalite kontrol testlerinin amacı birçok nicel ölçüm elde ederek, kurulmuş sistemin 

üretici tarafından verilen spesifikasyonlara uyumunun kontrol edilmesini sağlamaktır. 

Üretici firma tarafından verilen bir spesifikasyon dökümanı baz alınarak, bu 

dökümandaki referans değerlerle karşılaştırma yapılır. Kabul testlerinden elde edilen 

bilgiler, ileride uygulanacak kalite kontrol testleri için referans oluşturur.  

 

Genelde performans kriterleri üretici firmanın verdiği referans değerler, belirlenmiş 

yönetmelikler, yönergeler ve bilimsel literatürden elde edilir (McCollugh 2000). Bu 

çalışmada kabul testleri ve rutin kalite kontrol testlerinin limitleri ve ölçümlerin 

yapılma sıklığını belirlenirken tüm uluslararası kurumların tavsiyeleri dikkate alınmış 

ve optimum değerler elde edilebilmesi için karma bir test protokolü ve kabul sınır 

değerleri oluşturulmuştur. Bu bağlamda kalite kontrol testlerini mekanik, dozimetri ve 

görüntü kalite testleri olmak üzere 3 ana başlıkta toplanmıştır. 
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2.3.1 Mekanik testler 

 

Mekanik testler yapılırken amaç zaman ile veya üretimde cihazın gantri, hasta masası, 

hasta hizalama lazerleri gibi aksamlarının çalışma doğruluğunun kabul edilebilir sınırlar 

içerisinde halen çalışır olduğunun kontrolüdür. 

 

2.3.1.1 İç tarama pozisyonlama ışığı ve tarama düzlemi uyum testi 

 

Görüntülenecek organ ile tarama düzlemi arasında bir ilişki kurmak için gantri üzerinde 

ve içindeki tarama alanı belirleme ışıkları kullanılır. Bu ışıklar tarama düzleminde, 

sagital ve koronal düzlemlerde (Şekil 2.10) 630 nanometre dalga boylu helyum neon 

HeNe lazer ışıklarıdır. 

 

          
Şekil 2.10 Gantri üzerinde tarama, koronal ve sagital düzlemlerin gösterimi 

 

İç hizalama ışığı ve tarama düzleminin uyumlarının sağlamasının yapılması için bir 

adet radyoterapi filmi, filmi üzerine yerleştirmek için düz bir plaka ve bir iğneye ihtiyaç 

vardır (McCollough 2000). 
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Ölçüm için aşağıdaki adımlar izlenmelidir: 

 

1- Radyoterapi filmi masanın başına sabitlenir (Şekil 2.11). 

2- İç hizalama ışığı filmin üzerine düşürülür. 

3- İç hizalama ışığını film üzerinde düştüğü yerler, merkez, sağ ve sol olmak üzere en 

az 3 yerden iğne ile delinerek işaretlenir. 

4- Sistemin izin verdiği en dar kesit kalınlığı ile tek kesitlik bir tarama yapılır. 

5- Işınlama parametreleri 120-140 kVp ve 50-100 mAs arasında seçilmelidir. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.11 Radyoterapi filminin masa başına sabitlenmesi gereklidir. 

 

Film banyo edildikten sonra tarama düzlemi film üzerinde görünür hale gelir ve Şekil 

2.12’de görüldüğü gibi iğne ile delinmiş delikler tarama düzlemini ortalamış olmalıdır. 

Tolerans aralığı + 1 mm’dir (Anonymous 1994). Test ayda bir tekrarlanmalıdır 

(Anonymous 1997). 
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Şekil 2.12 Film üzerinde görüntülenen tarama düzlemi. 

 

2.3.1.2 Koronal ve sagital hizalama ışıkları uyum testi 

 

X-ışını bilgisayarlı tomografi sistemlerinin gantrisinin içinde Şekil 2.11’de gösterildiği 

gibi iki adet hizalama ışığı daha vardır. Bu iki ışık gantrinin tam izomerkezinde 

kesişirler. Burada izomerkez ile; X-ışın tüpünün hareket ederken çizdiği, detektör 

yayının ve gantri boşluğunun çemberlerinin kesişen ortak merkez ifade edilmektedir.  

 

Testin yapılabilmesi için yüksek azalım veren bir silindir (kalem çok işe yarar) ve onu 

yükseltmek için bir desteğe ihtiyaç vardır. 

 

Ölçüm için aşağıdaki adımlar izlenmelidir: 

 

1- Kalem boylamasına hasta masasının üstünde sagital ve coronal tarama hizalama 

ışıklarının kesiştiği noktaya yerleştirilir (Şekil 2.13). 

2- Kalemin tam bu kesişim noktasına denk gelmesi için altından bir destek ile 

sabitlenmesi gerekmektedir. 

3- Kalem boyunca küçük bir görüntüleme alanı seçilerek seri bir tarama yapılır. 

 



 17

                     
 

Şekil 2.13 İzomerkeze yerleştirilen kurşun kalem 

 

Elde edilen kesit görüntülerinde yüksek soğurum veren kalemin kurşun kısmı bir nokta 

şeklinde görülür. Bu görüntü tam merkezde (x=0, y=0) olmalıdır. Birbirini takip eden 

tüm kesit görüntülerinde kontrol edilmelidir. Test ayda bir tekrarlanmalıdır 

(Anonymous 1997). 

 

2.3.1.3 Aksiyel hareket testi 

 

Bu test yapılırken amaç aksiyel taramalar boyunca masanın her taramada eşit ve 

doğrulukla hareket ettiğinin test edilmesidir. 

 

Testin yapılabilmesi için zarflı radyoterapi filmi, hasta ağırlığını benzeşiminin 

yapılabilmesi için en az 70 kg. ağırlık ve filmi sabitlemek için düzlem bir plakaya 

ihtiyaç vardır (http://www.impactscan.org, 2005). 

 

Ölçüm için aşağıdaki adımlar izlenmelidir: 

 

1- Zarflı radyoterapi filmi masa başına sabitlenir (Şekil 2.11). 

2- Peş peşe, aralarında en az bir kesit kalınlığı boşluk kalacak seri bir aksiyel tarama, 

ışınlama parametreleri 120-140 kVp, mAs 300-400 ile yapılır. 
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Film banyo edildikten sonra taramalar, film üzerinde görünür hale gelecektir. Tarama 

aralıkları kusursuz ve eşit uzaklıkta olmalıdır(Şekil.2.14). Test ayda bir tekrarlanmalıdır 

(Anonymous 1997). 

                                  
Şekil 2.14 Film üzerinde görünür hale gelmiş seri aksiyel taramalar. 

 

2.3.1.4 Helikal hareket testi 

 

Helikal kesit görüntülerinin, X-ışın tüpünün sürekli hareketi esnasında masanın gantri 

içine sabit bir hızla girmesi sonucu elde edildiğinden yukarıda ki bölümlerde 

bahsedilmişti. Klinikte genelde tüm vucüt, toraks, abdominal bölge ve kardiyak amaçlı 

çalışmalarda tercih edilen helikal harekette aksiyel hareket gibi test edilmelidir. 

 

Testin yapılabilmesi için 30 cm uzunluğunda 1 cm kalınlığında pleksiglass bir plaka, 

hasta ağırlığının benzeşiminin yapılabilmesi için en az 70 kg ağırlık ve iki adet yüksek 

azalım veren ince metal parçasına ihtiyaç vardır (McCollough 2000). 

 

Ölçüm için aşağıdaki adımlar izlenmelidir: 

 

1- İnce metal parçaları pleksiglass plakanın her iki ucuna sabitlenir. 

2- 70 kg ağırlık masanın üzerine yerleştirilir. 

3- Plaka hasta masasının üzerine sabitlenir. 

4- Masa gantri izomerkezine yükseltilir. 

5- Her iki metali de içine alacak bir helikal tarama yapılır. 
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Eğer helikal hareket düzgün çalışıyor ise elde edilen birinci ve sonuncu görüntülerde 

her iki metalde görünür olmalıdır. Test ayda bir tekrarlanmalıdır(Anonymous 1997). 

 

2.3.1.5 Masa uzaklık gösterici doğruluğu testi 

 

Her X-ışını bilgisayarlı tomografisi sisteminin gantrisinin kontrol odasına bakan 

kısmında standart olarak masanın gantri içindeki pozisyonunu gösteren bir dijital 

uzaklık gösterici vardır. 

 

Hastanın art arda ışınlanmasının gerektiği durumlarda tomografi teknisyenleri odaya 

girmeden kontrol odasından bu dijital göstericiye bakarak çalışmayı yaparlar. Bu 

nedenle bu göstergenin uzaklığı ne doğrulukla gösterdiği kontrol edilmelidir. 

 

Testin yapılabilmesi için en az 3 metre uzunluğunda bir uzunluk ölçer, hasta ağırlığının 

benzeşiminin yapılabilmesi için en az 70 kg ağırlık ve yapıştırıcı bantta ihtiyaç vardır. 

 

Ölçüm için aşağıdaki adımlar izlenmelidir: 

 

1- Hasta masasının üzerine 70 kg ağırlık yerleştirilir ve masa gantrinin izomerkezine 

yükseltilir. 

2- Masa başı tam olarak iç hizalama ışığına denk gelecek şekilde masa hareket ettirilir. 

3- Uzunluk ölçer bant yardımıyla masa başına sabitlenir. 

4- Gantri üzerindeki dijital gösterge sıfırlanır. 

5- Masa içten dışa ve dıştan içe olmak üzere her iki yönde hareket edebileceği son 

konuma kadar hareket ettirilir. 

6- İçten dışa ve dıştan içe harekette uzunluk ölçerden okunan değerler ölçülen, dijital 

göstergeden okunan değerler ise nominal değerler olarak not edilir. 

 

Kabul sınırı 20 cm’de bir + 2 mm’dir. Test ayda bir yapılmalıdır (Anonymous 1997). 
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2.3.1.6 Gantri eğimi doğruluğu testi 

 

Çeşitli klinik protokollerde anatomik yapının en iyi şekilde görüntülenebilmesi için 

gantriye masadan içe doğru veya masadan dışa doğru eğim verilir. Verilen nominal 

eğim değeri ve ölçülen açı değerleri karşılaştırılarak, gantri eğimi doğruluğu test edilir. 

 

Testin yapılabilmesi için iletki, bir adet zarflı radyoterapi film, filmi üzerine sabitlemek 

için yeterli büyüklükte pleksiglass bir plakaya ihtiyaç vardır. 

 

Ölçüm için aşağıdaki adımlar izlenmelidir: 

 

1-  Radyoterapi filmi pleksiglas plakanın üzerine sabitlenir. 

2-  Film z eksenine paralel bir şekilde gantrinin içine sabitlenir (Şekil 2.15.a) 

3-  Eğim verilmeden, ışınlama parametreleri 120-140 kVp, mAs 300-400 ve 3 mm veya 

daha küçük bir kesit kalınlığı seçilerek tek kesitlik bir tarama yapılır. 

4- Gantriye maksimum masadan içe doğru verilebilen açı değeri, sistemin teknik 

referans kitabından bakılarak gantri bu açı konumuna eğimlendirilir ve tek kesitlik 

bir tarama yapılır(Şekil 2.15.b). 

5- Gantriye maksimum masadan dışa doğru verilebilen açı değeri; sistemin teknik 

referans kitabından elde edilir ve gantri bu açı konumuna eğimlendirilir, tek kesitlik 

bir tarama yapılır(Şekil 2.15.b). 

6- Film banyo edildiğinde tek kesitlik taramalar film üzerinde görünür hale 

gelecektir(Şekil 2.16) 

7- Merkezdeki taramaya göre iç ve dış taramaların açıları bir iletki ile ölçülür ve 

ayarlanan nominal açı değerleri ile karşılaştırılır. 
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                                (a)                                                             (b) 

 

Şekil 2.15.a.Gantri içine z eksenine paralel sabitlenmiş film, b.Eğim verilmiş gantri 

 

 

                                      

 
 

Şekil 2.16 Banyo edilmiş radyoterapi filmi üzerinde görünür hale gelmiş kesit 
görüntüleri. 

 

Kabul sınırı + 3°’dir (Anonymous 1994). 
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2.3.2 Dozimetri 

 

X-ışını bilgisayarlı tomografisi sistemlerinde dozimetri kesit başına düşen soğurulan 

doz olan, CTDI(Computed Tomography Dose İndex) kavramı ile ifade edilir. Bir çok 

taramanın yapıldığı bir çalışmada, ortalama dozun hesaplanmasını tek bir ölçümde 

mümkün kılar. CTDI tek bir taramadan elde edilen ışınlamanın boylamsal olarak 

integrali ve total nominal tarama genişliğine  bölünmesi ile hesaplanır. CTDI dışında 

doz hakkında taranan bölge boyunca bir bilgi sahibi olabilmek için doz uzunluk ürünü 

(Dose Length Product, DLP) kavramı tanımlanmıştır (Hatziioannou 2003). 

 

CTDI, insan yumuşak dokusunun soğurumuna ve saçılmalarına eşdeğer soğurum ve 

saçılım veren PMMA(Poli Metil Metaakrilat)  fantomlar ile ölçülür(Şekil.2.17). Bunlar 

iki farklı boydadır. Rutin olarak en çok prosedürün uygulandığı ve radyasyona hassas 

organların çoklukla bulunduğu kafa ve abdominal bölgelerin kalınlıklarına eşdeğer kafa 

fantomu 16 cm ve abdomen fantomu 32 cm çaplıdır. Bu fantomlarda CTDI ölçmek için 

özel tasarımlanmış 100 mm uzunluklu kalem tipi CT iyon odalarının tam olarak 

sığabileceği 100 mm’lik silindirik boşluklar mevcuttur. 

 

CTDI hesaplanırken merkezde ve fantomun en az üç farklı kenarında ölçümler 

alınır(McCollough 2000). 

 

                             
 

Şekil 2.17 CTDI kafa, vucüt fantomu ve özel tasarımlı kalem tipi iyon odası 
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Kalem iyon odası ölçümleri için; 

 

CTDI100 = f.C.E.L/nT şeklindedir (Koller 2003).  (2.4) 

 

Burada; f: Işınlamayı doza çevirme faktörü(Genellikle 1,04 seçilir) 

  C: İyon odası için kalibrasyon faktörü 

  E: Odadan okunan ışınlama 

  L: İyon odasının aktif uzunluğu (100 mm) 

  n: Kesit sayısı 

  T: Bir kesit kalınlığıdır. 

 

Bu çalışmada kullanılan Radcal Corporation marka iyon odası elektrometre sisteminde 

kalibrasyon faktörü sistemin elektrometresine girili olması ve sistemin direkt havada 

soğurulan doz okuması nedeniyle CTDI aşağıdaki formülde gösterildiği şekilde 

hesaplanmıştır. 

 

)()(
)()sin(

KalinligiKesitxSayisiKesit
UzunluguÇemberxlamaIOkunanÇemberden

CTDI =  (2.5) 

 
Ağırlıklı CTDI aşağıdaki şekilde hesaplanır(Koller 2003); 

 

( ) ( )⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ += .3

2
3
1

ORTKENARMERKEZW CTDICTDICTDI                        (2.6) 

 
 
Burada CTDIMERKEZ iyon odasının, fantomun  merkezine yerleştirilmesi ile alınan 

ölçüm ve CTDIKENAR ORT. ise iyon odasının, fantomun en az 3 farklı kenarına 

yerleştirilmesi sonucu alınan ölçümlerin ortalamasıdır. 

 

Hesaplanan CTDIW değerinin ışınlamanın parametrelerinden biri olan mAs değerinden 

bağımsız hale gelmesi için normalize CTDI kavramı kullanılır. Normalize CTDI 

aşağıdaki şekilde hesaplanır (Hatziioannou 2003); 
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mAs
CTDI

CTDI W
wn =                                                                         (2.7) 

 
Hacimsel CTDI ise aşağıdaki şekilde hesaplanır(http://www.impactscan.org, 2005); 
 

Pitch
CTDI

CTDI W
vol =                                                                          (2.8) 

 
Doz Uzunluk Ürünü, DLP (Dose Lenght Product) kavramı ise; 

 
AlanTarananXCTDIDLP VOL=                                                 (2.9) 

 
 ile verilir. 
 
 
2.3.2.1 Havadaki CTDI 
 
X-ışını bilgisayarlı tomografisi sistemlerinde organ dozimetri hesaplamaları izomerkez 

de iyon odası ile ölçülen (Işınlama/hava kerma) CTDIhava’nın (Soğurulan doz) 

CTDIdoku’ya normalizasyonu ile yapılır. Ayrıca tüp çıkışı, demet kolimasyonu, odak 

boyutu ve demet filtrasyonu hakkında bilgi sahibi olunması için kalem tipi iyon 

odasının izomerkeze yerleştirilmesi ile CTDIhava ölçülür(http://www.impactscan.org, 

2005). 

 

Testin yapılabilmesi için kalem tipi iyon odası ve iyon odasını izomerkeze 

yerleştirebilmek için destek bir aparata ihtiyaç vardır. 

 

Ölçüm için aşağıdaki adımlar izlenmelidir: 

 

1- Kalem tipi iyon odası sagital ve coronal hizalama ışıkları yardımıyla izomerkeze 

yerleştirilir (Şekil 2.18). 

2- İyon odasının z ekseni ile yaptığı açı iyon odası boyunca 5°’yi aşmamalı ve 

izomerkezden x ve y ekseni yönünde + 1 cm’den fazla sapmamalıdır. 

3- Teknik referans kitabında verilen kafa ve vücut protokolleri ve eğer farklı ise ölçüm 

yapılan radyoloji bölümünde rutin olarak kullanılan diğer protokoller için birer 

tarama yapılarak, toplam 4 ölçüm alınır. 
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4- Yapılan ölçümler teknik firma tarafından önerilen değerler ile karşılaştırılır ve 

sistemin zaman içerisindeki tüp çıkışı, demet kolimasyonu, odak boyutu ve demet 

filtrasyonu parametrelerinin değişimi hakkında bilgi sahibi olmak için referans 

değer olarak saklanır. 

 

Test üç ayda bir tekrarlanmalıdır (Anonymous 2002). 

 

         
Şekil.2.18 Gantrinin izomerkezine yerleştirilmiş kalem tipi iyon odası. 

 

2.3.2.2 PMMA fantomunda CTDI 

 

Dozimetri ölçümleri yapılırken bir diğer ölçülmesi gereken parametrede standart 

boyutlarda bir insana verilen kesit başına radyasyon dozudur. Bu ölçümler için standart 

boyutlarda kafa ve vücut fantomları kullanılır.  

 

Testin yapılabilmesi için kalem tipi iyon odası, 16 cm ve 32 cm çaplı PMMA 

fantomlarına ihtiyaç vardır. 
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Ölçüm için aşağıdaki adımlar izlenmelidir: 

 

1- Kafa protokolleri ölçümleri için kafa boyutundaki PMMA fantomunun merkezi 

gantri izomerkezine gelecek şekilde yerleştirilir (Şekil 2.19). 

2- Kalem tipi iyon odası merkezdeki boşluğa yerleştirilir. Bu işlem yapılırken 

fantomun kenarlarındaki tüm iyon odası boşluklarının PMMA silindirlerle kapalı 

olduğundan emin olunmalıdır. Aksi taktirde saçılma ve demet giriciliği 

etkileneceğinden doğru sonuçlara ulaşılamaz. 

3- Teknik referans kitabında kafa ışınlamaları için verilen protokolde z ekseninde 100 

mm’lik bir tarama yapılır. 

4- İyon odası merkezdeki boşluğa göre kuzey, güney, doğu ve batıdaki tüm boşluklara 

sıra ile yerleştirilerek aynı tarama protokolünde tarama tekrarlanır. 

5- Birinci basamaktan dördüncü basamağa kadar olan adımlar ölçüm yapılan radyoloji 

bölümünde rutin olarak en çok kullanılan kafa protokolü için tekrarlanılır. 

6- Vücut protokolleri ölçümleri için vücut boyutlu PMMA fantomunun merkezi gantri 

izomerkezine gelecek şekilde yerleştirilir (Şekil 2.20). 

7- İkinci basamaktan beşinci basamağa kadar olan tüm basamaklar vücut protokolleri 

için tekrarlanılır. 

 

                       
Şekil 2.19 Gantri izomerkezine yerleştirilmiş bir 16 cm çaplı PMMA fantomu, iyon 

odası merkeze yerleştirilirken görülüyor. 
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Şekil 2.20 Gantri izomerkezine yerleştirilmiş bir 32 cm çaplı PMMA fantomu, iyon 

odası kuzeye yerleştirilirken görülüyor. 
 

Teknik referans kitabında kafa ve vücut protokolleri için verilen CTDIw ve CTDIM 

değerleri ve ölçülen değerler karşılaştırılır. + % 20’lik bir sapma kabul edilir sınırlar 

içerisindedir. Test üç ayda bir tekrarlanmalıdır(Anonymous 2002). 

 

Ölçüm yapılan radyoloji bölümünde rutin olarak en çok kullanılan kafa ve vücut 

protokolleri için yapılan ölçümlerde elde edilen CTDIw değerleri için Avrupa Birliği 

referans doz değerleri kafa çalışması için 60 mGy, vücut için ise 35 mGy’dir(Clarke 

2000). 

 

2.3.2.3 Saçılan radyasyon doz eğrisi 

 

X-ışını bilgisayarlı tomografisi sistemlerinde doz değerlerinin yüksek olması ve 

ışınlamanın sürekli olması nedeniyle hastadan saçılan radyasyon doz eğrilerinin üretici 

firma tarafından verilen doz eğrileri ile uyum içerisinde olup olmadığının kontrolünü 

gerektirir. Tomografi sisteminde çalışan personelin(hemşire, teknisyen ve hekim) 

alabileceği muhtemel radyasyon dozlarının hesaplanmasında kullanılmak üzere 

ölçümlerin yapılması gereklidir (McCollough 2000). 
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Tüm üretici firmalar X-ışını bilgisayarlı tomografi sistemlerinin kafa ve vücut 

fantomları ile yapılmış saçılmış radyasyon doz eğrilerini tarama başına olacak şekilde 

çeşitli uzaklıklarda verirler (Şekil 2.21) 

 

                       

 
 

Şekil 2.21 Üretici firma tarafından verilmiş bir saçılan radyasyon doz eğrisi 

 

Testin yapılabilmesi için; 180 cc hacminde özel tasarımlı iyon odası, vücut 

boyutlarındaki PMMA fantomu, iyon odasını izomerkez hizasında tutmak için düzenek 

ve bir adet uzunluk ölçer metreye ihtiyaç vardır. 

 

Ölçüm için aşağıdaki adımlar izlenmelidir: 

 

1- Vücut benzeşimini veren PMMA fantomunun merkezi gantrinin izomerkezi ile 

çakışacak şekilde fantom izomerkeze yerleştirilir. 

2- 180 cc’lik iyon odasının en hassas olan merkez bölgesi fantoma bakacak şekilde 

masadan gelecek saçılmalardan etkilenmeyecek biçimde iyon odası masadan en az 

10 cm yükseğe yerleştirilir (Şekil 2.22). 
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3- İyon odasının hassas hacimli kısmının merkezi ile fantomun tam orta noktası yani 

tarama düzleminin bulunduğu bölge arası uzaklığı 50 cm uzaklığa ayarlanır.  

4- Teknik referans kitabında vücut fantomunun saçılan radyasyon dozu profili için 

verilen tarama şartlarında tüm fantom boyunca bir tarama yapılır. 

5- İyon odasının elektrometresinden okunan değer yapılan tarama sayısına bölünür. 

 

                  
 

Şekil 2.22 32 cm çaplı PMMA fantomundan belirli bir uzaklığa yerleştirilen 180 cc’lik 
iyon odası 

 

Ölçümün çok zaman alıcı olması ve sistemlerin ölçüm için radyoloji bölümleri 

tarafından sınırlı bir süre ile verilmesi nedeniyle, tüm izodoz eğrileri için ölçüm 

yapılmamıştır. Sadece yatak üzerinde 50 cm uzaklıktaki tek bir ölçüm alınarak saçılmış 

radyasyon dozu ters kare kanunu ile istenilen uzaklıktaki bir doz eğrisini bulmak için 

kullanılmıştır. Gantrinin dışında fakat gantriye en yakın yani radyasyon dozunun çok 

olduğu bölgede firmanın verdiği değerle ölçülen değerin karşılaştırılması yeterlidir.      

+ % 20’lik fark kabul edilebilirdir. Test yılda bir kez yapılmalıdır (McCollough, 2000). 

 

2.3.2.4 Kesit hassasiyeti doz profili 

 

Bilgisayarlı tomografi sistemlerinde önerilen tarama genişliği, aksiyel görüntüyü 

oluşturan anatomik hacmin aksiyel boyutlarını temsil eder. Radyasyon demeti öyle 
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kolime edilmelidir ki, demetin boyutları nominal tarama genişliğini aşmamalıdır, böyle 

bir durumda hastaya fazladan doz verilmiş olur. 

 

Kolimasyonun uygunluğunu test etmek için, radyasyon profilinin genişliği film veya 

termolüminesans dozimetre teknikleri ile ölçülebilir ve önerilen tarama genişliği ile 

kıyaslanabilir (McCollough 1994). Film teknikleri daha elverişlidir ve daha yüksek 

uzaysal ayırma gücü sağlar. Testin adı ışınlanan kesit kalınlığı testi olarak da geçer. 

 

Testin yapılabilmesi için radyoterapi zarflı filmi, filmi üzerine sabitlemek için plastik 

bir film büyüklüğünde plaka gereklidir. 

 

Ölçüm için aşağıdaki adımlar izlenmelidir: 

 

1- Hasta masası gantrinin izomerkezine yükseltilir. 

2- Zarflı radyoterapi filmi plastik plakanın üzerine sabitlenir. 

3- Film ve plaka izomerkeze kadar yükseltilmiş hasta masanın başına sabitlenir. 

4- Tüm nominal kesit kalınlıklarında bir kesitlik aksiyel taramalar film üzerinde 

aralarında en az 1 cm’lik boşluk kalacak şekilde yapılır. 

5- Film banyo edilir. 

 

Film banyo edildikten sonra tüm kesitler film üzerinde görünür hale gelir. Penumbra ve 

saçılmaların etkisi ile özellikle ince kesitlerde film üzerinde z ekseni boyunca nominal 

kesit kalınlığından daha geniş bir kesit kalınlığı oluşur. En doğru ölçüm yöntemi filmin 

dijitize edilmesi ve z ekseni boyunca alınan mesafeye karşılık piksel değeri profilinin 

FWHM(Yarı Yükseklik Tam Genişlik) değeri ile ölçülmesidir (McCollough 2000). 

Alternatif olarak, bir mikro densitometre yardımıyla z ekseni boyunca okunan optik 

densitelere karşılık mesafe grafiğinin FWHM değerinden de doğru bir sonuca 

gidilebilir. Film dijitize eden cihazların ve mikro densitometrelerin çok pahalı olması 

nedeniyle,  bu iki cihazdın elde olmaması durumunda bir cetvel yardımıyla kesitin film 

üzerindeki kalınlığı ölçülmüştür (Şekil 2.23). Ölçülmüş kesit kalınlığı nominal kesit 

kalınlığını + 1 mm’yi geçmemelidir (Anonymous 1994). 
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Şekil 2.23 Film üzerinde görünür hale gelmiş kesit kalınlıklarının cetvel ile ölçülmesi 

 

Yapılan kesit hassasiyeti doz profili ölçümlerinde ayrıca tomografi sisteminin 

geometrik etkinliğinde basit bir hesap ile kontrol edilebilir. Ölçülen kesit kalınlığı 

değeri ile nominal kesit kalınlığı(Tomografi sisteminin kontrol konsolunda ki 

yazılımdan ayarlanan) değerinin birbirlerine bölünmesi ve 100 ile çarpılması sonucu   

% cinsinden geometrik etkinlik her kesit kalınlığı için hesaplanır. Hesaplanan 

geometrik etkinliklerin ortalamasının alınması ile kabaca sistemin geometrik etkinliği 

hakkında bilgi sahibi olunur. Bazı satıcı firmalar sistemlerinin geometrik etkinliği 

değerini teknik referans kitaplarında verirler. Ölçülen değer bu değerle karşılaştırılır. 

Test ayda bir tekrarlanmalıdır (Anonymous 2002). 
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2.3.3 Görüntü kalite testleri 

 

Görüntü kalite testleri, elde edilen kesit görüntüleri üzerinde yapılır. Görüntü kalite 

testlerinin sonuçlarının değerlendirilmesinde, Iris Corporation ürünü olan 

AutoLiteQAv2.2 isimli tomografi görüntü kalite değerlendirme yazılımı kullanılmıştır. 

Tomografi sistemlerinde otomatik olarak çalışan ve ortak olarak kullanılan hava 

kalibrasyonu ve hızlı kalibrasyonlar, sistemin CT numarası kalibrasyonlarının ve 

düzeltmelerinin otomatik olarak yapılmasını sağlarlar. Hava kalibrasyonları hasta 

alınmadan önce her sabah ve hızlı kalibrasyon ise haftada en az iki kere yapılmalıdır. 

 

2.3.3.1 CT numarası tutarlılığı ve gürültü 

 

Bu testte amaç homojen bir tomografik görüntüde herhangi bir artifakt olup 

olmadığının araştırılması ve görüntünün merkezine çizilen bir ilgi alanı ile CT numarası 

tutarlılığı ve gürültünün kontrol edilmesidir. Bunun için su fantomu veya görüntü kalite 

kontrol fantomunun su eşdeğeri katı homojen bölgesi kullanılır. Bu ilgi alanlarındaki 

CT numarası değerlerinin standart sapması istatistiksel gürültünün büyüklüğünü 

gösterir. 

 

Testin yapılabilmesi için kafa veya vücut büyüklüğünde içi su dolu veya eşdeğeri katı 

madde dolu homojen bir fantoma ihtiyaç vardır. 

 

Ölçüm için aşağıdaki adımlar izlenmelidir: 

 

1- Homojen su fantomu, merkezi gantrinin izomerkezi ile çakışacak şekilde hasta 

masasının üzerine yerleştirilir (Şekil 2.24). 

2- Teknik referans kitabında fantom büyüklüğüne göre verilen ışınlama parametreleri 

ile fantom z ekseni boyunca aksiyel olarak taranır. 

3- Elde edilen görüntülerin içinden en az 10 tanesinin tam merkezine çizilen 100 

piksel büyüklüğünde veya fantomun çapının % 10’unu aşmayacak şekilde bir ilgi 

alanından CT numaraları ölçülür. 
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4- Gürültü, elde edilen 10 adet görüntüden elde edilen CT numaralarının, standart 

sapmasının aşağıda gösterildiği şekilde hesaplanması ile elde edilir (Kalendar 

2000). 

Gürültü; 

σ2 = (1/(N-1)).( ∑ I - IORT )2      (2.10) 

                           
 

Şekil 2.24 Su fantomunun merkezinin gantrinin izomerkezi ile çakıştırılması 

 

Elde edilen her görüntü herhangi artifakt ve distorsiyona karşı dikkatle incelenir. 

Görüntü homojen bir görüntü olmalı ve herhangi bir artifakt içermemelidir. 

 

Merkeze çizilen ilgi alanları ile hesaplanan CT numaraları için tolerans değerleri, su 

fantomu için CT Numarası(Su) + 10 HU’dir. Birbirini takip eden görüntülerde 

hesaplanan CT numaraları için tolerans + 1 HU’dir (Anonymous 1989). Test hasta 

alınmadan önce her sabah tekrarlanmalıdır (Anonymous 1997). 

 

Gürültü basitçe ölçülen CT numaralarının standart sapması olarak hesaplanabilir. 

AutoLite QA yazılımı ise özel bir algoritma ile gürültüyü hesaplamaktadır. Gürültü 

değerinin, performans kriteri satıcı spesifikasyonlarında verilir. Hesaplanan gürültü bu 

değer ile karşılaştırılır. Tolerans sınırları üretici firma tarafından verilir. 
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2.3.3.2 CT numarası doğruluğu 

 

Belirli enerjide seçilen X-ışın demetinin ortalama enerjisi, soğurucudan geçerken 

saçılmalar ve soğurulmalar nedeniyle artar ve buna demet sertleşmesi adı verilir. 

Homojen bir su fantomu görüntüsünde demet sertleşmesine bağlı olarak merkezde ve 

kenarlarda ölçülen CT numaraları birbirlerine göre değişkenlik gösterebilir. Bu 

değişkenliğin belirli kabul sınırları vardır ve kontrolü yapılan sistemde ölçülen 

değerlerin bu aralığın içinde olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

 

Testin yapılabilmesi için kafa veya vücut büyüklüğünde içi su dolu veya eşdeğeri katı 

madde dolu homojen bir fantoma ihtiyaç vardır. 

 

Ölçüm için aşağıdaki adımlar izlenmelidir: 

 

1- Homojen su fantomu, merkezi gantrinin izomerkezi ile çakışacak şekilde hasta 

masasının üzerine yerleştirilir (Şekil 2.24). 

2- Teknik referans kitabında fantom büyüklüğüne göre verilen ışınlama parametreleri 

ile fantom z ekseni boyunca aksiyel olarak taranır. 

3- Elde edilen görüntülerin içinden en az 10 tanesinin tam merkezine çizilen 100 

piksel büyüklüğünde veya fantomun çapının % 10’u büyüklüğünde bir ilgi alanı ile 

CT numaraları ölçülür. 

4- Kuzey, güney, batı ve doğu yönlerinde olmak üzere kenarlarda 4 yerde çizilen ilgi 

alanları ile CT numaraları ölçülür (Kalendar 2000) (Şekil 2.25). 
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Şekil 2.25 Homojen su fantomu görüntüsünde merkezde ve kenarlarda çizilmiş ilgi 

alanları. 
 
Kenarlarda ölçülen CT numaraları ile merkezden ölçülen CT numaralarının 

karşılaştırılması sonucu test gerçekleştirilir. Tipik tolerans + 5 HU’dir (Anonymous 

1989). Test ayda bir tekrarlanmalıdır (Anonymous 1997). 

 
2.3.3.3 CT numarası doğrusallığı 
 
 
Her bilgisayarlı tomografi taraması için bilgisayarın hafızasında, 3 boyutlu bir bilgi 

matrisi oluşturulur. İki boyut matris boyunca x ve y koordinatlarıdır, burada üçüncü 

boyut ile ifade edilmek istenen bilginin miktarının depo edildiği hacim 

elemanlarıdır(voksel). Her voksel için, içerisinde bulunan farklı yapıların doğrusal 

azalım katsayıları suyun doğrusal azalım katsayısına göre normalize edilerek CT 

numaraları hesaplanır ve görüntü CT numaralar matrisi olarak görüntülenir. Verilmiş 

bir demet enerjisi için bu ilişki mümkün tüm CT numaraları üzerinde doğrusal 

olmalıdır (McCollough 2000). CT numarası bilinen bir materyalin, beklenen CT 

numarası ile elde edilen CT numarası uyum içersinde olmalıdır. 

 

Bu ilişkiyi doğrulamak için homojen ve bilinen kompozisyonda objeler içeren bir 

fantom taranmalıdır. Çok çeşitli fantom modelleri olması rağmen en çok kullanılan 

Catphan fantomudur (Şekil 2.26). Catphan fantomunun CTP 401 modülü dört adet 

homojen ve kompozisyonu aynı farklı materyaller içerir (Şekil 2.27). Bu materyaller; 

akrilik, hava, düşük konsantrasyon polietilen ve teflondur. 
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Şekil 2.26 Catphan fantomu                   Şekil 2.27 Catphan fantomu CTP 401 modülü 

 

Testin yapılabilmesi için CT numarası bilinen kompozisyonlar içeren bir fantom ve su 

terazisi gereklidir. 

 

Ölçüm için aşağıdaki adımlar izlenmelidir: 

 

1- Fantomun merkezi gantri izomerkezi ile çakışacak şekilde fantom hasta masası 

üzerine yerleştirilir (Şekil 2.28). 

2- Fantomun z ekseni ve x ekseni boyunca doğru olarak pozisyonlanmasını sağlamak 

için bir su terazisi ile her iki eksende eğimlere bakılır. Eğimli bölgelerin olması 

durumunda, ağırlık koyarak veya o yönde fantomun kutusunun ayakları altına 

destekler koyarak eğimler giderilir. 

3- Üretici firmanın teknik referans kitabında verdiği ışınlama parametreleri ile fantom 

z ekseni boyunca modül uzunluğu kadar aksiyel olarak taranır. Örnek olarak,  S1 

için bu ışınlama parametreleri; kVp: 140, mA: 170, Rotasyon Süresi: 1 sn, Kesit 

Kalınlığı: 5 mm, Algoritma: Standart verilmiştir. 

4- Elde edilen kesit görüntüsünde dört farklı materyalin her birinin üzerine uygun 

büyüklükte dairesel ilgi alanları çizilerek, her birinin CT numarası ölçülür. 

5- Materyallerin bilinen CT numaraları ile ölçülen CT numaraları karşılaştırılır. 

 

Tipik tolerans bilinen CT numarasının + % 5’dir. Test ayda bir tekrarlanmalıdır 

(Anonymous 1997). 
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Şekil.2.28. İzomerkeze yerleştirilen Catphan 500 fantomu 

 

2.3.3.4. Düşük kontrast ayırma gücü 

 

Testin amacı, sistem ayırma gücü sınırının üzerindeki boyutlarda ancak ayırt edilebilen 

düşük kontrasttaki objelerin ayırma gücünün belirlenmesidir. 

 

Klinik uygulamalarda konvensiyonel X-ışın sistemlerine göre X-ışın bilgisayarlı 

tomografisi sistemlerinin en etkin faktörü düşük kontrast ayırma gücüdür. Obje 

kontrastının sistemin gürültü sınırına yaklaşması ile düşük kontrast yapıya sahip 

objelerin görüntüde ayırt edilebilmeleri zorlaşır. 

 

Düşük kontrast ayırma gücü, düşük kontrast objelerin değişen boyutlarını içeren bir 

fantomla ölçülür. Catphan fantomunun CTP 515 modülü içerisinde çeşitli boylarda ve 

kontrastlarda objeler mevcuttur (Şekil 2.29). 
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Şekil 2.29 Catphan fantomu CTP 515 düşük kontrast modülü görüntüleri 

 

Testin yapılabilmesi için düşük kontrast ayırma gücü fantomu ve su terazisine ihtiyaç 

vardır. 

 

Ölçüm için aşağıdaki adımlar izlenmelidir: 

 

1- Düşük kontrast ayırma gücü fantomunun merkezi gantrinin izomerkezi ile 

çakışacak şekilde, fantom hasta masasının üzerine yerleştirilir. 

2- Fantom z ekseni boyunca satıcı firmanın teknik referans kitabında düşük kontrast 

ayırma gücü için önerdiği ışınlama parametreleri ile aksiyel olarak taranır. 

 

Düşük kontrast ayırma gücü, elde edilen görüntüde görülebilen en küçük obje olarak 

tanımlanır. Görsel olarak ölçülebileceği gibi AutoLiteQA yazılımı ile obje boyutu 

başına % kontrast olarak hesaplanabilir. Alternatif olarak, homojen bölgeye çizilen bir 

ilgi alanında ölçülen CT numarası ile obje kontrastı farklı olan dairesel yapıların 

üzerine çizilen ilgi alanlarından ölçülen CT numaralarının birbirlerinden çıkarılması ile 

nümerik olarak ölçülebilir (Gupta 2003). Ölçülen değer üretici teknik referans kitabında 

verilen değer ile karşılaştırılır. Test üç ayda bir tekrarlanmalıdır (Anonymous 2002). 
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2.3.3.5 Yüksek kontrast ayırma gücü 

 

Testin amacı, sistemin yüksek obje kontrastına sahip objeleri ayırt edebilme gücünün 

belirlenmesidir. 

 

Ekran film radyografisi ile karşılaştırıldığında bilgisayarlı tomografi deki yüksek 

kontrast ayırma gücü belirgin bir şekilde kötüdür. Film ekran sistemlerinin tipik ayırma 

gücü limiti 4-20 çizgi çifti/mm iken X-ışın bilgisayarlı tomografisinin 0,5-2 çizgi çifti / 

mm’dir(Beutel 2000). CT sistemlerinde yüksek kontrast ayırma gücü çizgi çifti / cm 

olarak ifade edilir. Bir sistemin ayırma gücü, iki objenin yerleştirilebildiği ve hala ayrı 

iki obje olarak görüntülenebildiği minimum mesafe olarak ifade edilir. Bu tanım 

görüntülenen objenin şekline bağlı olduğu için pratik değildir. 

 

Yüksek kontrast ayırma gücü görsel ve nümerik olmak üzere iki yöntemle ölçülür. 

Görsel ölçüm, üzerinde değişen uzaysal frekanslara karşılık gelen çizgi çifti desenleri 

bulunduran bir fantomda, gözün ayırma gücü sınırındaki değerin belirlenmesi ile yapılır 

(Şekil 2.32). 

 

Nümerik yöntem ise yüksek kontrast ayırma gücünün tüm uzaysal frekans aralığında 

belirlenmesi için, MTF (Modülasyon Transfer Fonksiyonu)’nun hesaplanmasıdır 

(McCollough 2000) (Şekil 2.30). MTF kabaca, kayıt edilen bilginin toplam bilgiye 

oranıdır. İdealde bir noktanın görüntüsü de bir noktadır. Gerçekte durum bu şekilde 

değildir. Görüntüleme sisteminin komponentlerinin cevap fonkisyonlarının farklılıkları 

nedeniyle, sistemin toplam cevap fonksiyonu ile çarpılan nokta görüntüsü bir gauss 

dağılımına benzer. Bu davranışı bir fonksiyon olarak ifade etmek için noktasal dağılım 

fonksiyonu (PSF, Point Spread Function) kullanılır ve iki boyutlu olarak hesaplanır. 

Noktasal dağılım fonksiyonunun bir boyuttaki integrali çizgisel dağılım fonksiyonu 

(LSF, Line Spread Function) olarak adlandırılır. Çizgisel dağılım fonksiyonunun tek 

boyutlu kesikli fourier dönüşümü tek boyutlu MTF’nunu verir. 
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Şekil.2.30. MTF fonksiyonu eğrisi. 

 

Fantomun içerisinde noktasal veya kenar dağılım fonksiyonu elde edilebilecek objelerin 

aksiyel olarak taranması ile elde edilen görüntülerden MTF hesaplanır (Şekil 2.31).  

 

                  
 

Şekil 2.31 MTF hesaplamak için kullanılan test objeleri. 
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Şekil.2.32. Görsel olarak değerlendirme yapmakta kullanılan değişen büyüklüklerde 
çç/cm desenleri. 

 

Şekil 2.30’da görüldüğü üzere MTF’in % 50, % 10 ve % 2’sine karşılık gelen frekans 

değerleri not edilir. Burada X-ışın bilgisayarlı tomografisi sistemleri için, gözün ancak 

ayırt edebildiği, yani çç/cm deseninde görsel olarak ancak ayırt edilebilen çç/cm değeri 

MTF’in % 2’sine karşılık gelen çç/cm değeri ile uyumlu olması beklenir (Kalendar 

2000). 

 

Catphan fantomunun CTP 528 modülü içerisinde görsel değerlendirme için ardışık 

olarak birer birer artan 1çç/cm’den 21 çç/cm’ye kadar çizgi çifti desenleri ve MTF 

hesaplanabilmesi için homojen bir alanda 0,3 mm kalınlığında tungsten karpit bir 

noktasal obje ve ayrıca yüksek obje kontrastına sahip bir kenar  modülü mevcuttur. 

 

Testin yapılabilmesi için yüksek kontrast ayırma gücü fantomu ve su terazisine ihtiyaç 

vardır. 

 

Ölçüm için aşağıdaki adımlar izlenmelidir: 

 

1- Yüksek kontrast ayırma gücü fantomu, merkezi gantrinin izomerkezi ile çakışacak 

şekilde hasta masasının üzerine yerleştirilir. 
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2- Su terazisi ile z ekseni ve x ekseni boyunca eğimli olan bölgeler ters uzaklığına 

ağırlık veya fantomun kutusunun ayaklarının altına yükseklik konularak giderilir. 

3- Z ekseni boyunca CTP 528 modülü satıcı firmanın teknik referans kitabında yüksek 

kontrast ayırma gücü için verdiği ışınlama parametreleri ile aksiyel olarak taranır. 

4- Elde edilen görüntülerde çç/cm desenlerinde görsel değerlendirme yapılır. 

5- Nokta  görüntüsünde MTF hesaplanır. 

 

Hesaplanan MTF’nun % 2’sine karşılık gelen çç/cm değeri görsel değerlendirmede elde 

edilen çç/cm değeri ile karşılaştırılır. Her iki değerde üretici teknik referans kitabında, 

üretici tarafından verilen referans değer ile karşılaştırılır. Test ayda bir tekrarlanmalıdır 

(Anonymous 1997). 

 

2.3.3.6 Görüntülenmiş kesit kalınlığı 

 

Görüntülenmiş kesit kalınlığı, daha önce hesaplanan radyasyon doz profilinden farklı 

olarak özel bir fantom yardımıyla elde edilen görüntülerden hesaplanarak elde edilir. 

Amaç hasta üzerine düşen kesit kalınlığı ölçülmesinin yanında hastadan geçerek 

detektörler üzerine düşen kesit kalınlığının ölçülmesidir. Z ekseni boyunca ayırma gücü 

olarak da adlandırılır. Basitçe görüntülenmiş kesit kalınlığı, tipik olarak z ekseni 

boyunca kesit profilinin FWHM’u (Yarı yükseklik tam genişliği) olarak tanımlanır. 

Tarama genişliği bir metal eğimli test objesi ile hesaplanabilir (Şekil 2.33).  

 

                                   
 

Şekil 2.33 Tarama düzlemi ile eğim yapan metal test objesi ve kafa fantomu 
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Hesaplama mantığı basittir. Z ekseni boyunca kesit kalınlığının ölçülebilmesi için 

basitçe trigonometrik bir hesaplama yapılır. Bu hesabı yapabilmek için z ekseni ile belli 

bir açı yapan ve metal gibi etrafındaki yapıya göre daha çok foton soğurumu veren 

eğimli plakaların, görüntülerinden alınan çizgisel profillerinden(Şekil.2.34.a) elde 

edilen FWHM’larının(Şekil.2.34.b) eğim açısının tanjantı ile çarpılması ile elde edilir 

(http://www.impactscan.org, 2005) (2.12). 

 

  
                           (a)                                                                      (b)                                

Şekil.2.34.a. Profil çizilmesi, b. Profilin CTnumarası-Uzaklık grafiğindeki FWHM’u 

 

Görüntülenmiş Kesit Kalınlığı = FWHM x tanӨ                                 (2.12) 

 

Burada Ө plakanın z ekseni ile yaptığı açıdır. 

 

Testin yapılabilmesi için z ekseni ile eğim yapan metal plakalara sahip bir fantoma 

ihtiyaç vardır. 

 

Ölçüm için aşağıdaki adımlar izlenmelidir: 

 

1-  Fantom, merkezi gantrinin izomerkezi ile çakışacak şekilde yerleştirilir. 

2- Sırası ile tüm nominal kesit kalınlıklarında plakalar boyunca aksiyel taramalar 

yapılır. 
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3- Elde edilen tüm görüntülerde çizilen profillerin FWHM’ları hesaplanır ve plakaların 

z ekseni ile yaptığı açının tanjantı ile çarpılarak tüm nominal kesit kalınlıkları için 

kesit kalınlıkları hesaplanır. 

 

Catphan fantomunun CTP401 modülünde 4 adet eğimli plaka vardır ve plakaların z 

ekseni ile yaptığı açı 230’dir. Her kesit kalınlığı için yapılan 4 ölçüm nominal kesit 

kalınlığı ile karşılaştırılır. Tipik tolerans + 1 mm’dir. Test ayda bir tekrarlanmalıdır 

(Anonymous 1997). 
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3. MATERYAL ve YÖNTEM 

 

3.1 Tez Kapsamında  Kalite Kontrol Testleri Yapılan Sistemler 

 

Sistem-1 (S1) – GE HiSpeed 

 

Kurulum tarihi: 1998 

X-ışın jeneratörü: 80-140 kV, Güç: 40-400 mA (48kW) 

X-ışın tüpü: Advantage Model No: 46-309300G2 

 Odak nokta boyutu(mm): 0.9 X 0.7 mm/ 1.2 X 1.2 mm 

 Doğal filtrasyon 2.7 mmAl / 140 kV 

Detektör tipi ve sayısı: Sintilasyon detektörü 

 Tek kesitli 

Nominal kesit kalınlıkları: 1, 3, 5, 7, 10 mm 

 

Sistem-2 (S2) – Toshiba Asteion 

 

Kurulum tarihi: 2007 

X-ışın jeneratörü: 80-140 kV, Güç: 80-400 mA 

X-ışın tüpü: CBX-400C 

 Odak nokta boyutu(mm): Küçük odak: 0.9 X 0.7 mm 

Büyük odak: 1.4 X 1.4 mm 

 Doğal filtrasyon 1.5 mmAl / 70 kV 

Detektör tipi ve sayısı: Xenon Gaz detektörü 

 Tek kesitli 

Nominal kesit kalınlıkları: 1, 3, 5, 7, 10 mm 

 

Sistem-3 (S3) ve Sistem-4 (S4) – Siemens Somatom Emotion Duo 

 

Sistem-3 

Kurulum tarihi: 2006 
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X-ışın jeneratörü: 80-130 kV, Güç: 30-180 mA (26kW) 

X-ışın tüpü: DURa 202 MV 

 Odak nokta boyutu(mm): 0.8 X 0.4 / 0.8 X 1.7 mm 

 Doğal filtrasyon 6.4 mmAl / 80 kV 

Detektör tipi ve sayısı: Sintilasyon detektörü 

 İki kesitli 

Nominal kesit kalınlıkları: 1, 1.5,  2, 2.5, 3, 4, 5, 8, 10 mm 

 

Sistem-4 

Kurulum tarihi: 2005 

X-ışın jeneratörü: 80-130 kV, Güç: 30-180 mA (26kW) 

X-ışın tüpü: DURa 202 MV 

 Odak nokta boyutu(mm): 0.8 X 0.4 / 0.8 X 1.7 mm 

 Doğal filtrasyon 6.4 mmAl / 80 kV 

Detektör tipi ve sayısı: Sintilasyon detektörü 

 İki kesitli 

Nominal kesit kalınlıkları: 1, 1.5,  2, 2.5, 3, 4, 5, 8, 10 mm 

 

Sistem-5 (S5) ve Sistem-6 (S6) – GE LightSpeed 

 

Sistem-5 

Kurulum tarihi: 2000 

X-ışın jeneratörü: 80-140 kV, Güç: 10-440 mA (53.2kW) 

X-ışın tüpü: Performiz 2137130-4 

 Odak nokta boyutu(mm): Küçük odak: 0.9 X 0.7 / 0.7 X 

0.6 mm, Büyük odak: 1.2 X 1.2 / 0.9 X 0.9 mm 

 Doğal filtrasyon 4.75 mmAl / 70 kV 

Detektör tipi ve sayısı: Seramik sintilasyon detektörleri 

 Sekiz kesitli 

Nominal kesit kalınlıkları: 0,625, 1, 1.75, 2, 3, 5, 7, 10 mm 
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Sistem-6 

Kurulum tarihi: 2006 

X-ışın jeneratörü: 80-140 kV, Güç: 10-440 mA (53.2kW) 

X-ışın tüpü: Performiz 2137130-4 

 Odak nokta boyutu(mm): Küçük odak: 0.9 X 0.7 / 0.7 X 

0.6 mm, Büyük odak: 1.2 X 1.2 / 0.9 X 0.9 mm 

 Doğal filtrasyon 4.75 mmAl / 70 kV 

Detektör tipi ve sayısı: Seramik sintilasyon detektörleri 

 Sekiz kesitli 

Nominal kesit kalınlıkları: 0,625, 1, 1.75, 2, 3, 5, 7, 10 mm 

 

Sistem-7 (S7) Toshiba Asteion4  

 

Kurulum tarihi: 2007 

X-ışın jeneratörü: 80-135 kV, Güç: 10-440 mA (48kW) 

X-ışın tüpü: CBX-400C 

 Odak nokta boyutu(mm): Küçük odak: 0.9 X 0.7 mm 

Büyük odak: 1.4 X 1.4 mm 

 Doğal filtrasyon 1.5 mmAl / 70 kV 

Detektör tipi ve sayısı: Sintilasyon detektörler 

 Dört kesitli 

Nominal kesit kalınlıkları: 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 mm 

 

3.2 Kalite Kontrol Çalışmalarında Kullanılan Test Cihazları ve Objeleri 

 

İyon odaları: Radcal 10X-3, 3cc; Radcal 10X-180, 180cc 

İyon odası elektrometresi: Radcal, Model 9010 

Test objeleri: Phantom Laborotories Head and Body CTDI Phantoms(kafa ve vucüt 

fantomu), Phantom Laborotories CT Total Performance Phantom 

Catphan 500, Kodak X-Omat zarflı film, kurşun kalem, 30 cm 

uzunluğunda pleksiglass plaka ve ince metal teller. 
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3.3 Kalite Kontrol Testleri 

 

3.3.1 Mekanik testler 

 

3.3.1.1 İç tarama pozisyonlama ışığı ve tarama düzlemi uyum testi 

 

Test yapıldıktan sonra banyo edilen film üzerinde iğne delikleri ile tarama düzleminin 

kesişim noktaları araştırılmış ve bir cetvel yardımıyla 3 farklı yerde herhangi bir sapma 

var ise sapmaların miktarı ölçülmüştür.  

 

 

3.3.1.2 Koronal ve sagital hizalama ışıkları uyum testi 

 

Coronal ve sagital hizalama ışıklarının kesiştiği yere yerleştirilen kurşun kalemin z 

eksenine paralel olduğu bir cetvel yardımıyla doğrulanmıştır. Taramalar aksiyel olarak 

yapılmış ve tomografi konsolunun içinde bulunan yazılımların grid veya cetvel 

özellikleri kullanılarak alınan tüm görüntülerde değerlendirme yapılmıştır.  

 

3.3.1.3 Aksiyel hareket testi 

 

Her sistemde en az 5 kesitlik ve kesitlerin arasında, en az seçilen kesit kalınlığı kadar 

boşluk kalacak şekilde aksiyel taramalar yapılmıştır. Film banyo edildikten sonra 

kesitlerin arasındaki mesafelerin düzgünlüğü bir cetvel yardımıyla test edilmiştir. 70 kg 

ağırlık için fantomlar ve kurşun önlükler kullanılmıştır.  

 

3.3.1.4 Helikal hareket testi 

 

Yüksek soğurum veren metaller olarak iğneden biraz daha kalın iki adet metal 

silindirler kullanılmıştır. Metalleri sabit tutmak ve aralarında belli bir uzaklığı sağlamak 

için 30 cm boyutlu dikdörtgen bir pleksiglass plaka ve 70 kg ağırlık için fantomlar ve 

kurşun önlükler kullanılmıştır. 
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3.3.1.5 Masa uzaklık gösterici doğruluğu testi 

 

Test yapılırken kullanılan metrenin başlangıç noktası masanın başına sabitlenmiştir. 

Gantrinin üzerinden sıfırlama yapılmış ve masanın içe ve dışa doğru maksimum 

hareketi ile test gerçekleştirilmiştir. 70 kg ağırlık için fantomlar ve kurşun önlükler 

kullanılmıştır.  

 

3.3.1.6 Gantri eğimi doğruluğu testi 

 

Test gerçekleştirilirken Kodak X-Omat zarflı film öncelikle pleksiglass bir tabakaya 

sabitlenmiş ve plaka çeşitli destekler yardımıyla z eksenine dik bir şekilde gantrinin 

içine yerleştirilmiştir. Kimi gantrilerin çaplarının küçük olması ve seçilen filmin büyük 

olması nedeniyle masanın gantri içinde aşağıda kalması sebebiyle bazı sistemlerde 

gantriye verilen eğim maksimum nominal değer olmasa da, kurulan geometri için elde 

edilebilecek maksimum açı değerleri için ölçümler yapılmıştır. 

 

3.3.2 Dozimetri 

 

3.3.2.1 Havadaki CTDI 

 

Gantrinin izomerkezine yerleştirilen iyon odasının z ekseni boyunca her noktadaki  

paralelliği, bir cetvel yardımıyla kontrol edilmiştir. İzomerkezden en fazla 1 cm 

sapması kabul edilmiş, bu değerden daha fazla bir sapma var ise iyon odası tekrar 

pozisyonlanmıştır. Tüm taramalar aksiyel yapılmıştır. Teknik referans kitaplarının 

bazılarında havadaki CTDI için herhangi bir değer verilemediği için bir karşılaştırma 

yapılamamıştır. Her sistem için bir referans değer oluşturması için tüm ölçümler 

yapılan radyoloji bölümlerine verilmiştir 
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3.3.2.2 PMMA fantomunda CTDI 

 

Hesaplanan tüm CTDI değerleri, üretici firma tarafından verilen değerler ile 

karşılaştırılmıştır. Ayrıca ölçüm yapılan her radyoloji bölümünde en çok kullanılan kafa 

ve vücut protokolleri için CTDI ölçülmüş ve bölümde yapılan rutin çalışmalarda 

standart bir boyutta hastaya ne kadar doz verildiği hakkında bilgi sahibi olunmuştur.  

 

3.3.2.3 Saçılan radyasyon doz eğrisi 

 

Bu test gerçekleştirilirken 180cc’lik özel bir iyon odası kullanılmış ve tüm 

hesaplamalar teknik referans kitabında verilen değere göre tarama başına veya mAs 

başına şeklinde hesaplanmıştır. Kimi sistemlerin teknik referans kitabında 42 cm çaplı 

fantom için verilen izodoz eğrileri mevcuttur. Elimizdeki standart fantomun çapı 32 cm 

olması nedeniyle bu değerlerle bir karşılaştırma yapılamamıştır.  

 

3.3.2.4 Kesit hassasiyeti doz profili 

 

Tüm nominal kesit kalınlıklarında tek kesitlik taramalar yapılmıştır. Kimi sistemlerde 

bazı kesit kalınlıklarında sistemin tek kesitlik taramalar yapılmasına izin vermemesi 

nedeniyle mümkün olan en az kesit sayısında taramalar yapılmıştır. Kesit kalınlıkları 

ölçümü, bir cetvel yardımıyla bir ışık tablasının üzerinde yapılmıştır.  

 

3.3.3 Görüntü kalite testleri 

 

3.3.3.1 CT numarası tutarlılığı ve gürültü 

 

Test gerçekleştirilirken 16 cm çaplı Catphan 500 fantomunun CTP 486 ve CTP 401 

modülleri kullanılmıştır. CT numarası tutarlılığı ölçülürken su eşdeğeri katı maddeden 

yapılmış CTP 486 modülü kullanılmıştır. CT numaraları hesaplanılırken çizilen ilgi 

alanlarının 100 piksel boyutunda veya en az fantomun çapının % 10’u büyüklüğünde 

seçilmesine dikkat edilmiştir. Gürültü hesaplanırken CTP 401 modülü kullanılmıştır. 
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CTP 401 modülünde bulunan 4 adet 50 mm çaplı Teflon çubuklar üzerinde 

AutoLiteQA yazılımının özel bir algoritması ile hesaplama yapılmıştır.  

 

3.3.3.2 CT numarası doğruluğu 

 

Catphan 500 fantomunun CTP 486 modülü kullanılmıştır. Dört kenarda çizilen ilgi 

alanlarının merkeze çizilen ilgi alanının en az yarısı büyüklüğünde seçilmelerine dikkat 

edilmiştir.  

 

3.3.3.3 CT numarası doğrusallığı 

 

Test gerçekleştirilirken farklı CT numaraları olan maddeleri içeren Catphan 500 

fantomunun CTP 401 modülü kullanılmıştır. Modülün içerisinde dört farklı bölgede 

sırasıyla hava, Teflon, DDPE ve akrilik maddelerinin bulunduğu silindirler mevcuttur. 

Teknik referans kitabında verilen ışınlama parametreleri ile yapılan aksiyel taramalar 

sonucunda elde edilen görüntülerde silindir görüntülerinin üzerine uygun büyüklükte 

ilgi alanları çizilerek CT numaraları hesaplanmıştır.  

 

3.3.3.4 Düşük kontrast ayırma gücü 

 

Düşük kontrast ayırma gücünü test etmek için içerisinde farklı büyüklükte ve obje 

konstrastında yapılar içeren, Catphan 500 fantomunun CTP 515 modülü kullanılmıştır. 

Modülün içerisinde boyutları 15 ile 2 mm arasında, kontrastları tabandaki malzeme 

olan suya göre  %1, % 0.5 ve % 0.3 değişen 3 sıra halinde silindirik yapılar mevcuttur 

(Gupta 2003). AutoLiteQA yazılımı modülün homojen kısmı olan merkez kısmına bir 

ilgi alanı çizerek gürültüyü hesaplar, hesaplanan bu değer ile en düşük kontrast 

seviyesini belirlemektedir. Daha sonra en küçük boyutlu silindirin, hangi % kontrastta 

gürültünün içinden ayırt edilebildiğini hesaplamaktadır. Alternatif bir teknik ise 

gürültünün, modülün homojen kısmına  çizilen ilgi alanı ile hesaplanması ve tüm 

silindirlerin üzerine ilgi alanları çizerek ayırt edilebilen en küçük çaplı silindirden elde 
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edilen CT numarasının, hesaplanan gürültüden çıkarılmasıdır. Bu test en hızlı şekilde 

görsel olarak da yapılabilir. 

 

3.3.3.5 Yüksek kontrast ayırma gücü 

 

Test gerçekleştirilirken Catphan 500 fantomunun CTP 528 modülü kullanılmıştır. 

Modülün ilk kısmında görsel değerlendirme kullanılması amacıyla 21 çç/cm-1 çç/cm 

arasında birer basamak azalarak değişen çizgi çifti bölümü mevcuttur. Teknik referans 

kitabında verilen ışınlama parametreleri ile tarama yapıldıktan sonra gözün ancak ayırt 

edebildiği çç/cm değeri kayıt edilmiştir. Modülün ikinci bölümünde ise MTF 

hesaplanabilmesi için homojen su materyalinin içinde 0.28 mm çapında Tungsten 

Karpit bir noktasal silindirik yapı mevcuttur. AutoLiteQA yazılımı elde edilen 

görüntüde bu noktasal yapının üzerine x ve y yönünde ilgi alanları çizerek, bu ilgi 

alanlarından öncelikle PSF(nokta dağılım fonksiyonu)’ları elde eder. Daha sonra 

çizdiği ilgi alanları boyunca PSF’lerin integralini alarak, LSF(çizgi dağılım 

fonksiyonu)’larını hesaplar. Elde edilen LSF’in ortalamasını aldıktan sonra, LSF’in 

fourier dönüşümünü alarak MTF hesabı yapmaktadır. Tüm sistemlerde MTF’nun % 

2’si değerine karşılık gelen çç/cm değeri ile görsel değerlendirme ve teknik referans 

kitabında sistem için verilmiş olan değer karşılaştırılmıştır 

 

3.3.3.6 Görüntülenmiş kesit kalınlığı 

 

Dozimetri testlerinde ölçülen kesit kalınlıklarından farklı olarak, elde edilen dijital 

görüntüler üzerinde yapılan hesaplamalar ile kesit kalınlıkları ölçülmüştür. Bu testi 

gerçekleştirmek için Catphan 500 fantomunun CTP 401 modülü kullanılmıştır. 

AutoLiteQA yazılımı elde edilen görüntülerden dört farklı kesit kalınlığı değeri 

hesaplar. Karşılaştırma yapılırken her kesit kalınlığı için bu dört değerin ortalaması 

kullanılmıştır. 
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI 

 

Bu bölümde çeşitli hastanelerin X-ışını bilgisayarlı tomografi sistemlerinde yapılan 

kalite kontrol uygulamaları sonuçları yer almaktadır. 

 

Kalite kontrol testlerinin 3 ana başlığı olan mekanik, dozimetri ve görüntü kalite 

kontrol testlerinin her biri için ayrı çizelgeler hazırlanmıştır. Sistemlere kalite kontrol 

testleri yapılırken öncelikle mekanik testler yapılmıştır. 

 

Mekanik testlerden ilk dört test ile diğer iki testin sonuçları, sonuçların daha iyi analiz 

edilebilmesi amacıyla ayrı ayrı çizelgelere hazırlanmıştır. 

 

Çizelge 4.1 Testleri yapılan X-ışını bilgisayarlı tomografi sistemlerinde mekanik 
testlerden ilk dört testin ölçüm sonuçları 

 
İ.T.P.I.T.D.U.T.1 K.S.H.I.U.T.2 A.H.T.3 H.H.T.4 

S1 
İğne delikleri ile 

tarama düzlemi tam 
kesişmektedir. 

Alt-Üst= 6,7 mm Sağ-
Sol= 0,6 mm (76 

görüntüde) 

5 kesitlik taramada 3 
mm'lik eşit aralıklar Kabul sınırları içinde 

S2 
İğne delikleri ile 

tarama düzlemi tam 
kesişmektedir. 

Tam merkezde         
(60 görüntüde) 

5 kesitlik taramada 3 
mm'lik eşit aralıklar Kabul sınırları içinde 

S3 Maksimum Sapma  
+ 1mm 

Tam merkezde         
(20 görüntüde) 

5 kesitlik taramada 3 
mm'lik eşit aralıklar Kabul sınırları içinde 

S4 
İğne delikleri ile 

tarama düzlemi tam 
kesişmektedir 

Tam merkezde         
(20 görüntüde) 

5 kesitlik taramada 3 
mm'lik eşit aralıklar Kabul sınırları içinde 

S5 
İğne delikleri ile 

tarama düzlemi tam 
kesişmektedir 

Tam merkezde         
(20 görüntüde) 

3 kesitlik taramada 4 
mm'lik eşit aralıklar Kabul sınırları içinde 

S6 
İğne delikleri ile 

tarama düzlemi tam 
kesişmektedir 

Tam merkezde         
(20 görüntüde) 

4 kesitlik taramada10 
mm'lik eşit aralıklar Kabul sınırları içinde 

S7 
İğne delikleri ile 

tarama düzlemi tam 
kesişmektedir. 

Tam merkezde         
(40 görüntüde) 

5 kesitlik taramada 8 
mm’lik eşit aralıklar Kabul sınırları içinde 

1 İ.T.IT.D.U.T. İç tarama pozisyonlama ışığı ve tarama düzlemi uyum testi 
2 K.S.H.I.U.T. Koronal ve sagital hizalam ışıkları uyum testi 
3 A.HT. Aksiyel hareket testi 
4 H.H.T. Helikal hareket testi 
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Kalite kontrol testleri yapılan tüm X-ışın bilgisayarlı tomografi sistemleri içinde en 

uzun süredir kullanılan cihaz olan S1’in yapılan koronal ve sagital hizalama ışıkları 

uyum testi dışında tüm testlerin sonuçları kabul sınırlarının içinde çıkmıştır. 

 

Masa uzaklık gösterici doğruluğu testi yapılırken bir uzunluk ölçer yardımıyla, içten 

dışa ve dıştan içe doğru masa hareketleri için ölçüm yapılmıştır. 

 

Çizelge 4.2 Masa uzaklık gösterici doğruluğu testi 

Gösterge(cm) Ölçülen(cm) ÖlçülenFark(cm) Kabul Sınırı(cm)

S1 İçtenDışa=169,9 İçtenDışa=171,3 + 1,4 + 1,71 
Dıştanİçe=136,5 Dıştanİçe=137,5 + 1,15 + 1,37 

S2 İçtenDışa=100,4 İçtenDışa=100 + 0,4 + 1 
Dıştanİçe=100,4 Dıştanİçe=100,2 + 0,2 + 1 

S3 
İçtenDışa=111,5 İçtenDışa=111,5 0 + 1,1 
Dıştanİçe=111,5 Dıştanİçe=111,5 0 + 1,1 

S4 İçtenDışa=117,95 İçtenDışa=118 + 0,05 + 1,18 
Dıştanİçe=117,95 Dıştanİçe=118 + 0,05 + 1,18 

S5 İçtenDışa=111,5 İçtenDışa=111,5 0 + 1,1 
Dıştanİçe=111,5 Dıştanİçe=111,5 0 + 1,1 

S6 İçtenDışa=130 İçtenDışa=130 0 + 1,3 
Dıştanİçe=130 Dıştanİçe=130 0 + 1,3 

S7 
İçtenDışa=144,45 İçtenDışa=144,5 + 0,05 + 1,44 
Dıştanİçe=144,45 Dıştanİçe=144,5 + 0,05 + 1,44 

 
 
Masa uzaklık gösterici testi sonucunda elde edilen bulgularda, tüm sistemlerden elde 

edilen test sonuçlarının kabul sınırlarının içinde olduğu bulunmuştur. 

 

Mekanik testler içerisinde sıralamada en son olarak gantri eğimi testi yapılmıştır. 

Kullanılan radyoterapi filminin büyük olması sebebiyle kimi sistemlerde, sistemin 

gantrisine maksimum eğim açıları verilememiştir. S6 sabit gantrili bir PET-CT sistemi 

olması nedeniyle gantri eğimi testi yapılmamıştır. 
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Çizelge 4.3 Gantri eğimi testi sonuçları 
 

Gantriye Verilen Açı Ölçülen Açı Kabul 
Sınırı İçe Doğru Dışa Doğru İçe Doğru Dışa Doğru 

S1 18,5° 22° 18° 22° + 3° 

S2 30° 30° 30° 30° + 3° 
S3 30° 30° 30° 31,5° + 3° 
S4 30° 30° 29° 30° + 3° 
S5 18,5° 22° 18,5° 21° + 3° 
S6 - - - - + 3° 
S7 30° 30° 30° 30° + 3° 

 
 
Gantri eğimi testi yapılırken S1 ve S5 için yapılan testlerde kullanılan radyoterapi 

filminin büyük olması sebebiyle içe ve dışa doğru nominal maksimum eğim olan 30°’e 

gantriye verilememiştir. Bu nedenle S1 ve S5 için  kurulan geometrinin izin verdiği 

maksimum açılar olan 18,5° ve 22° açılarında ölçüm alınmıştır. Tüm sistemlerde 

yapılan ölçümlerde elde edilen sonuçlar kabul sınırlarının içindedir. 
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Dozimetri ölçümleri yapılırken üretici firma tarafından önerilen ve radyoloji bölümü 

tarafından rutin olarak kullanılan kafa ve vücut protokollerine ait ışınlama parametreleri 

Çizelge 4.4 ve Çizelge 4.5’te verilmiştir. 

 

Çizelge 4.4 Kafa çalışması için önerilen ve rutin kullanılan protokollerin ışınlama 
parametreleri 

 

Protokol kVp mA Rot.Sür.1 Kes.Kal.2 Pitch 

S1 Önerilen  120 340 1 sn 10 mm 1 
Bölümde Kullanılan 140 180 2 sn 5 mm 1 

S2 Önerilen  - - - - - 
Bölümde Kullanılan 120 100 1 sn 5 mm 1 

S3 Önerilen  130 140* 1.5 sn 8 mm 0,85 
Bölümde Kullanılan 130 120* 1.5 sn 3 mm 1 

S4 Önerilen  - - - - - 
Bölümde Kullanılan 130 225 - 3 mm 1 

S5 Önerilen  120 260 1 sn 5 mm 1 
Bölümde Kullanılan 140 220 2 sn 3.75 mm 1 

S6 Önerilen  120 260 1 sn 5 mm 1 
Bölümde Kullanılan 140 135 0.8 sn 3.75 mm 1.675 

S7 Önerilen  120 100 1 sn 5 mm 1 
Bölümde Kullanılan 120 200 1.5 sn 4 mm 1 

1 Rotasyon Süresi 
2 Kesit Kalınlığı 
* Hasta kalınlığına göre otomatik değişen mAs, Efektif mAs  
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Çizelge 4.5 Vücut çalışması için önerilen ve rutin kullanılan protokollerin ışınlama 
parametreleri 

 
Protokol kVp mA Rot.Sür.1 Kes.Kal.2 Pitch 

S1 Önerilen  120 340 1 sn 10 mm 1 
Bölümde Kullanılan 120 210 1 sn 10 mm 1 

S2 Önerilen  - - - - - 
Bölümde Kullanılan 120 100 1 sn 10 mm 1 

S3 Önerilen  130 100 1 sn 8 mm 2 
Bölümde Kullanılan 110 90* 1 sn 8 mm 2 

S4 Önerilen  - - - - - 
Bölümde Kullanılan 110 77* 0.8 sn 8 mm 0,875 

S5 Önerilen  120 260 1 sn 5 mm 1 
Bölümde Kullanılan 120 350 0.5 sn 7.5 mm 0,875 

S6 Önerilen  120 260 1 sn 5 mm 1 
Bölümde Kullanılan 140 75 0.8 sn 5 mm 1.675 

S7 Önerilen  120 100 1 sn 5 mm 1 
Bölümde Kullanılan 120 250 0.75 sn 3 mm 1.25 

1 Rotasyon Süresi 
2 Kesit Kalınlığı 
* Hasta kalınlığına göre otomatik değişen mAs, Efektif mAs  
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Dozimetri çalışmaları yapılırken havadaki CTDI değerleri referans bir değer teşkil 

etmesi amacıyla kafa ve vücut benzeşimli çalışmalarda üretici firmanın önerdiği 

ışınlama parametreleri ve radyoloji bölümü tarafından kullanılan rutin protokollerde 

ölçülmüştür. 

 

Çizelge 4.6 Havadaki CTDI 

Önerilen Protokol Bölümde Kullanılan Protokol 

Kafa(mGy) Vücut(mGy) Kafa(mGy) Vücut(mGy) 

S1 49,21 48,46 74,78 29,71 

S2 - - - - 

S3 30,83 4,383 26,58 3,219 

S4 - - 19 33,8 

S5 59,22 50,18 125,6 41,01 

S6 47,6 49,87 20,32 11,22 

S7 32,83 25,03 93,26 50,86 

 
 
S1’de yapılan ölçümlerde, kafa çalışması için bölümde kullanılan rutin protokol ile 

yapılan ölçümde elde edilen doz değeri önerilen kafa protokolü için elde edilen doz 

değerinden yüksektir. Bu durumun başlıca sebebi, önerilen kafa protokolü için kVp 

değeri 120 iken, bölümde kullanılan protokolde kVp değerinin 140 olmasıdır. Bölümde 

kullanılan protokolde ölçülen dozun daha yüksek olmasını bir diğer sebebi ise tüpün 

rotasyon süresinin önerilen kafa protokolündeki rotasyon süresinin iki katı olmasıdır. 

S3 için yapılan ölçümlerde, önerilen kafa ve vücut protokolleri ile bölüm tarafından 

kullanılan kafa ve vücut protokollerinin ışınlama parametrelerinin aynı olması 

nedeniyle ölçülen dozlarda beklendiği gibi yakın çıkmıştır. S5 için yapılan ölçümlerde, 

önerilen kafa protokolünde yapılan doz ölçümü ile bölüm tarafından rutin olarak 

kullanılan protokol için yapılan doz ölçümü arasında 2 kat fark vardır. Bu farkın 

nedenleri şöyle sıralanabilir; önerilen protokolde kullanılan kVp 120 iken bölümde 

kullanılan protokolde kVp 140, önerilen protokolde  rotasyon süresi 1 saniye iken rutin 
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protokolde 2 saniyedir. Işınlama parametreleri hemen hemen aynı olan vücut 

protokolleri arasında oluşan fark ise önerilen protokolün mAs değeri 260 iken, rutin 

protokolün mAs değerinin 175 olması ile açıklanabilir. S6 için yapılan ölçümlerde, 

önerilen kafa protokolünde yapılan doz ölçümü ile bölümde kullanılan rutin protokolde 

yapılan doz ölçümü arasında 2 kat fark gözlenmiştir. Bu farkın sebepleri; önerilen 

protokolün mA değerinin 260 iken, rutin protokolün mA değerinin 135 olması ve rutin 

protokolün rotasyon süresinin 0.8 saniye iken önerilen protokolün rotasyon süresinin 1 

saniye olması olarak sıralanabilir. Aynı şekilde vücut protokollerinde yapılan 

ölçümlerdeki 4 kat fark ise önerilen protokolün mA değerinin 260 iken, rutin 

protokolün mA değerinin 75 olması ve rutin protokolün rotasyon süresinin 0.8 saniye 

iken önerilen protokolün rotasyon süresinin 1 saniye olması ile açıklanabilir. Son olarak 

S7 için yapılan ölçümlerde, kafa protokolleri için yapılan doz ölçümleri arasındaki 3 kat 

fark, önerilen protokolün mA değerinin 100 iken, rutin protokolün mA değerinin 200 

olması ve rutin protokolün rotasyon süresinin 1.5 saniye iken önerilen protokolün 

rotasyon süresinin 1 saniye olması ile açıklanabilir. Vücut protokolleri için yapılan doz 

ölçümleri arasındaki 2 kat fark ise, önerilen protokolün mA değerinin 100 iken, rutin 

protokolün mA değerinin 250 olması ile açıklanabilir. 

 

16 cm çaplı kafa benzeşimi ve 32 cm çaplı vücut benzeşimli PMMA fantomunda 

yapılan dozimetri ölçümlerinin ilk kısmında üretici firma tarafından önerilen kafa ve 

vücut protokollerinde dozimetri ölçümleri yapılmıştır. Bu testin önemi, üretici 

tarafından verilen referans doz değerleri ile ölçülen doz değerlerinin 

karşılaştırılmasıdır. Çizelge 4.5 ve Çizelge 4.6’da A merkezdeki doz ölçümü, B 

merkeze göre fantomun dış kenarında kuzey yönündeki, C merkeze göre doğu, D 

merkeze göre güney ve E merkeze göre batı yönündeki doz ölçümleridir. 
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Çizelge 4.7 Üretici firma tarafından önerilen kafa protokolleri için ölçülen CTDI100 
değerlerinin, üretici firma tarafından verilen referans değerler ile 
karşılaştırılması 

 
Referans Değerler CTDI100 (mGy) Ölçülen Değerler CTDI100 (mGy) 
A B C D E A B C D E 

S1 40 40 40 40 40 24,1* 26,6* 24,4* 22,9* 24,9* 

S2 - - - - - - - - - - 

S3 10,49-
19,47 

12,88-
23,92 

12,88-
23,92 

12,88-
23,92 

12,88-
23,92 21,63* 23,72 23,15 - 23,55

S4 10,49-
19,47 

12,88-
23,92 

12,88-
23,92 

12,88-
23,92 

12,88-
23,92 - - - - - 

S5 36,51 39,84 39,84 39,84 39,84 37,49 36,6 38,0 39,3 37,9 

S6 36,51 39,84 39,84 39,84 39,84 37,66 43,15 42,83 41,0 42,83

S7 20,18 23,87 22,42 21,31 23,04 19,18 20,71 19,91 19,92 20,04

 
  

Çizelge 4.8 Üretici firma tarafından önerilen vücut protokolleri için ölçülen CTDI100 
değerlerinin, üretici firma tarafından verilen referans değerler ile 
karşılaştırılması 

 
Referans Değerler CTDI100 (mGy) Ölçülen Değerler CTDI100 (mGy) 
A B C D E A B C D E 

S1 11 20 20 20 20 9,2* 20,5 19,6 16,6 19,7 

S2 - - - - - - - - - - 

S3 2,94-
5,46 

7,15-
13,27 

7,15-
13,27 

7,15-
13,27 

7,15-
13,27 4,97 10,02 9,61 8,48 9,6 

S4 2,94-
5,46 

7,15-
13,27 

7,15-
13,27 

7,15-
13,27 

7,15-
13,27 - - - - - 

S5 10,42 24,5 24,5 24,5 24,5 11,34 22,8 23,06 19,56* 22,18

S6 10,42 24,5 24,5 24,5 24,5 8,3* 15,46* 14,96* 12,85* 15,57* 

S7 5,99 13,59 13,36 11,92 13,55 5,3 10,53* 10,81* 9,26* 10,42* 

 
 
S1 için üretici firmanın önerdiği tolerans, referans değerden + %10’luk sapmalardır. 

Vücut protokolünde kenarlarda yapılan B,C,D,E ölçümleri dışında yapılan tüm 

ölçümler toleransın dışındadır. Burada kafa ve vücut protokolünün her ikisinde de 

fantomun merkezinde yapılan ölçümlerin tolerans dışı çıkması, demetin yeterli enerjiye 

sahip olmaması ve sistemin tüp çıkışında bir problem olabileceğini göstermektedir. 

Merkezdeki her iki değerin de toleransın altında kalması bunu doğrulamaktadır. S2’nin 

dozimetri ile ilgili herhangi bir referans dökümana ulaşılamaması nedeniyle ölçüm 
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yapılamamıştır. S3’te yapılan tüm ölçümlerde kafa protokolünde merkezde yapılan A 

ölçümü dışında, tüm değerler tolerans sınırlarının içinde çıkmıştır. S4’ün S3 ile aynı 

üretici firmanın, aynı modeli olmasına rağmen S4’te yapılan ölçümler esnasında üretici 

firma tarafından önerilen ışınlama parametrelerinin elde edilememesi sebebiyle 

herhangi bir ölçüm yapılmamıştır. Aynı üretici firmanın aynı modelli sistemleri olan S5 

ve S6 sistemleri için tolerans sınırı referans değerden + % 15’lik sapmadır. S5’te 

yapılan tüm ölçümler, vücut protokolünde yapılan D ölçümü dışında tolerans 

sınırlarının içerisindedir. Vücut protokolünde kenarda güney bölgesi olan D ölçümü 

tam olarak fantomun hasta masasının üzerine gelen bölgedir. Dikkat edilirse bu bölgede 

yapılan tüm ölçümlerde, ölçülen değer diğer kenarlarda yapılan ölçümler olan B,C  ve 

E ölçümlerinden düşüktür. Bunun sebebi X-ışınlarının masa azalımıdır. Firmanın 

önerdiği ışınlama parametreleri ile ışınlandığı halde tolerans sınırının dışında 

kalmasının sebebi masanın değiştirilmiş olması ve firma tarafından verilen referans 

değer için verilen ölçümde kullanılan masadan daha çok azalım veren bir masa 

kullanılmış olması olabilir. S6’da yapılan ölçümlerde kafa protokolü için elde edilen 

değerler tolerans sınırlarının içinde iken, vücut protokolü için elde edilen tüm değerler 

tolerans sınırlarının dışındadır. S7 için tolerans sınırları referans değerden + % 20’lik 

sapmalardır. Kafa protokolü için yapılan tüm ölçümler tolerans sınırlarının içinde iken, 

vücut protokolünde yapılan ölçümlerde, merkezdeki A ölçümü dışında, kenarlarda 

yapılan tüm ölçümler tolerans sınırlarının dışındadır. 

 
16 cm çaplı kafa benzeşimi ve 32 cm çaplı vücut benzeşimli PMMA fantomunda 

yapılan dozimetri ölçümlerinin ikinci kısmında havadaki CTDI ölçümlerinde olduğu 

gibi üretici firmanın önerdiği kafa, vücut protokollerinde ve radyoloji bölümü 

tarafından kullanılan rutin protokollerde ölçüm yapılmıştır. Her ölçüm için ağırlıklı 

CTDI, normalize CTDI, hacimsel CTDI ve DLP hesaplanmıştır. 
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Çizelge 4.9 Kafa fantomu ölçüm sonuçları 
 

Önerilen Protokol Bölümde Kullanılan Protokol 
CTDIw 
(mGy) 

nCTDIw 
(mGy/mAs) 

CTDIvol 
(mGy) 

DLP 
(mGy.cm) 

CTDIw 
(mGy) 

nCTDIw 
(mGy/mAs) 

CTDIvol 
(mGy) 

DLP 
(mGy.cm)

S1 24,4 O,0717 24,4 366 45,29 0,1258 45,29 498.2 

S2 - - - - 22,46 0,224 22,46 224.6 

S3 22,86 0,108 26,89 268.9 19,65 0,164 19,65 196.5 

S4 - - - - 50,66 0,200 50,66 532 

S5 37,79 0,581 37,79 377.9 91,55* 0,832 91,55 961.3 

S6 40,85 0,628 40,85 612.8 9,48 0,175 5,66 851 

S7 19,18 0,767 19,18 191.8 58,96 0,786 58,96 556 

 
 
Çizelge 4.10 Vücut fantomu ölçüm sonuçları 
 

Önerilen Protokol Bölümde Kullanılan Protokol 
CTDIw 
(mGy) 

nCTDIw 
(mGy/mAs) 

CTDIvol 
(mGy) 

DLP 
(mGy.cm) 

CTDIw 
(mGy) 

nCTDIw 
(mGy/mAs) 

CTDIvol 
(mGy) 

DLP 
(mGy.cm)

S1 15,84 0,046 15,84 190.1 9,11 0,046 9,11 109.3 

S2 - - - - 69,75* 0,697 69,75 697.5 

S3 7,94 0,079 3,97 794 4,69 0,052 2,345 234.5 

S4 - - - - 53,42* 0,693 61,05 555.6 

S5 18,38 0,282 18,38 174.6 14,98 0,342 17,12 166.9 

S6 12,57 0,193 12,57 119.4 1,91 0,636 1,14 17.13 

S7 8,59 0,343 8,59 85.9 14,91 0,317 11,93 119.3 

 
 
Ağrırlıklı CTDI kafa protokolü için Avrupa Birliğinin öngördüğü referans doz değeri 

60 mGy, vücut protokolü için 35 mGy’dir (Clarke 2000). Üretici firma tarafından 

önerilen kafa, vücut ve radyoloji bölümü tarafından kullanılan rutin vücut 

protokollerinin hepsi tek kesit kalınlığı için verilen protokollerdir. Radyoloji bölümleri 
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tarafından kullanılan kafa protokolleri sinüs bölgesinde dar kesitler, beyin bölgesinde 

geniş kesitler olmak üzere birbirini takip eden iki farklı kesit kalınlığında 

protokollerdir. Tek bir iyon odası ile aynı anda yapılan ölçümlerde hangi kesit 

kalınlığından ne kadar ışınlama okunduğu kestirilememesi sebebiyle, kafa 

protokollerinde radyoloji bölümünde kullanılan protokollerdeki en dar kesit kalınlığı 

için CTDI100 ölçülmüştür. Çizelge 4.9 ve Çizelge 4.10 dikkatle incelenirse radyoloji 

bölümlerinde kullanılan rutin protokoller için yapılan ölçümlerde, S5’te yapılan kafa 

protokolü ölçümü, S2 ve S4’te yapılan vücut protokolü ölçümlerinin Avrupa Birliğinin 

öngördüğü referans değerleri aştığı gözlenir. Önerilen protokollerde yapılan ölçümler 

ile rutin kullanılan protokollerde yapılan ölçümler arasındaki doz farkları Çizelge 

4.6’da verilen havadaki CTDI değerlerinde gözlenen farklar ile aynıdır. Bu nedenle 

havadaki CTDI değerleri için yapılan tüm analizler Çizelge 4.9 ve Çizelge 4.10’da 

verilen normalize CTDI, ağırlıklı normalize CTDI, hacimsel CTDI ve DLP değerleri 

içinde söylenebilir. 
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Saçılan radyasyon doz eğrileri için ölçüm yapılırken 32 cm çapındaki PMMA fantomu 

üretici firma tarafından önerilen ışınlama parametreleri ile taranmıştır. Sistemlerin 

kısıtlı süreler ile kullanıma verilmesi ve tüm doz eğrilerinin çizilmesi için uzun süren 

ölçümler gerekmesi nedeniyle sadece masa üzerinde fantomun tam karşısında 

izomerkeze 50 cm uzaklıkta ölçümler yapılmış ve ters kare kanunu ile düzeltme 

yapılarak, sadece masa üzerinde fantomun tam karşısındaki değer için karşılaştırma 

yapılmıştır. 

 

Çizelge 4.11 Saçılan radyasyon doz eğrisi ölçüm sonuçları 

 

Referans Değer Ölçülen Değer Ölçüm Koşulları 

S1 26,1 µGy/Tarama 56 µGy/Tarama 
kVp: 140, mA:340 

Rot.Süresi: 1sn 
Kesit Kalınlığı=10mm

S2 - 3,34 µGy/Tarama 
kVp: 120, mA:200 

Rot.Süresi: 1sn 
Kesit Kalınlığı=10mm

S3 150 µGy/Tarama 140 µGy/Tarama 
kVp: 130, mA:129 

Rot.Süresi: 1sn 
Kesit Kalınlığı=5mm 

S4 - - - 

S5 5,2 µGy/Tarama 7,6 µGy/Tarama 
kVp: 140, mA:100 

Rot.Süresi: 1sn 
Kesit Kalınlığı=5mm 

S6 5,2 µGy/Tarama 5,8 µGy/Tarama 
kVp: 140, mA:100 

Rot.Süresi: 1sn 
Kesit Kalınlığı=5mm 

S7 10 µGy/Tarama 16,64 µGy/Tarama 
kVp: 120, mA:300 

Rot.Süresi: 1sn 
Kesit Kalınlığı=8mm 

 

 

S3 ve S6’da yapılan ölçümler dışında tüm ölçümler referans değerleri ile tutarsız 

çıkmıştır. 
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Kesit kalınlıkları için yapılan kesit hassasiyet profili ve görüntülenmiş kesit kalınlığı 

testleri sonuçları aynı çizelgede verilmiştir. 

 

 

 

Çizelge 4.12 Kalite kontrol testleri yapılan tüm X-ışını bilgisayarlı tomografi 

sistemlerinin kesit hassasiyet doz profilleri ve görüntülenmiş kesit 

kalınlığı sonuçları 

 

Ölçülen 
Nom.Kes.Kal.1 Kabul Sınırı Kes. Has.2 Gör.Kes.Kal.3 

S1 

1 0-2 2 - 
3 2-4 4 3,09 
5 4-6 5 5,01 
7 5-8 - 7 
10 9-11 10 9,87 

S2 

1 0-2 2 1,13 
2 1-3 3 2,15 
3 2-4 4 2,33 
5 4-6 5 4,36 
7 6-8 7 6,44 
10 8-11 10 9,7 

S3 

1 0-2 1 1,42 
1,25 0,25-2,25 2 1,63 

2 1-3 2 2,12 
3 2-4 4 3,1 
5 4-6 6 4,97 
8 7-9 8 7,74 
10 8-11 10 9,1 

S4 

1 0-2 1,5 1,39 
1,5 0,5-2,5 2 - 
2 1-3 3 - 

2,5 1,5-3,5 2,5 - 
3 2-4 3,5 2,94 
4 3-5 4 - 
5 4-6 5 4,93 
8 7-9 - 7,58 

S5 

0,625 0-1,625 0,75 0,98 
1,25 0,25-2,25 1,75 1,16 
2,5 1,5-3,5 3,5 2,42 
3,75 2,75-4,75 4,75 3,65 

5 4-6 5 4,91 
7,5 6,5-8,5 8 7,4 
10 9-11 10 9,58 
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Çizelge 4.12 Kalite kontrol testleri yapılan tüm X-ışını bilgisayarlı tomografi 

sistemlerinin kesit hassasiyet doz profilleri ve görüntülenmiş kesit 

kalınlığı sonuçları(devam) 

 

Ölçülen 
Nom.Kes.Kal.1 Kabul Sınırı Kes. Has.2 Gör.Kes.Kal.3 

S6 

0,625 0-1,625 0,75 1,04 
1,25 0,25-2,25 3* 1,14 
2,5 1,5-3,5 3,5 2,41 
3,75 2,75-4,75 3,75 3,66 

5 4-6 5 4,88 
7,5 6,5-8,5 7,5 7,49 
10 9-11 10 9,84 

S7 

0,5 0-1,5 1 0,73 
1 0-2 1,25 1,03 
2 1-3 2,25 1,97 
3 2-4 4 2,89 
4 3-5 4 3,7 
5 4-6 5 4,7 
8 7-9 8 7,64 
10 9-11 10 9,69 

1 Nominal Kesit Kalınlığı 
2 Kesit Hassasiyeti 
3 Görüntülenmiş Kesit Kalınlığı 
 

S6’da kesit hassasiyet profili için 1,25 mm kesit kalınlıklı ölçüm dışında tüm ölçümler 

uluslararası kuruluşların verdiği kabul sınırlarının içindedir. 
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Kalite kontrol testlerinin son aşaması görüntü kalite testleridir. CT numarası tutarlılığı 

testi yapılırken kimi sistemlerde kesit kalınlığı geniş protokollerde ölçüm alınması 

nedeniyle 9 görüntüde değerlendirme yapılmıştır. Değerlendirme görüntülerin 

merkezine en az 100 piksel çapında ilgi alanları çizilerek yapılmıştır. CT numarası 

tutarlılığı testi ve gürültü ölçümleri Çizelge 4.13’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.13 CT numarası tutarlılığı testi ve gürültü 

 

Ref.Değ. 
(HU)1 

CT 
Num.2 

Ref. Değ. 
B.T.E.G. 

CT.N.T.(HU)3

B.T.E.G.
CT.N.T4 

Gürültü 
Ref.Değ.(HU) 

Gürültü 
Ölçülen 

S1 + 10 11 – 12* +1 1 3,4 + 0,4 3,078 

S2 + 10 12 – 17* +1 5 - 3,92 

S3 + 10 14 – 15* +1 1 2,4 2,73 

S4 + 10 2 +1 0 2,4 1,41* 

S5 + 10 3 - 4 +1 1 3 2,4* 

S6 + 10 2 +1 0 3 3,21 

S7 + 10 2 - 3 +1 1 % 0.5 ≤ % 0,44 
1 Referans Değer. 
210 görüntüde merkeze çizilen ilgi alanlarında elde edilen minimum ve     maksimum CT numaraları. 
3 Referans Değer Birbirini takip eden görüntülerde CT numarası tutarlılığı. 
4 Referans Değer Birbirini takip eden görüntülerde CT numarası tutarlılığı. 
 

CT numarası tutarlılığı testlerinde S1,S2 ve S3’te yapılan ölçümlerde suyun CT 

numarasına olan uyumlarının referans değerlerin dışında çıktığı gözlenmiştir. Yapılan 

gürültü ölçümlerinde S2 için herhangi bir referans değere ulaşılamadığı için ölçülen 

değer için herhangi bir değerlendirme yapılamamıştır. S4 ve S5 için yapılan gürültü 

ölçümleri referans değerle uyumlu çıkmamıştır. 
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CT numarası doğruluğu testi yapılırken CT numarası tutarlılığı testinde kullanılan aynı 

görüntüler kullanılmış ve her görüntüde en az dört kenara (kuzey, güney, batı ve doğu 

olmak üzere) ilgi alanları çizilerek değerlendirme yapılmıştır. Test sonuçları Çizelge 

4.14’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.14 CT numarası doğruluğu 

 

CT.Num.Doğ. 
Tol.(HU) 

CT Num.Doğ. 
Ölçülen 

S1 + 5 +1 

S2 + 5 +0,8 

S3 + 5 +1 

S4 + 5 +1 

S5 + 5 -3 

S6 + 5 +1 

S7 + 5 -2 

 

Ölçülen tüm değerler kabul sınırlarının içindedir. 
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X-ışın bilgisayarlı tomografi sistemlerinin farklı doğrusal soğurma katsayılarına sahip 

materyallerin CT numaralarının kalibrasyonları CT numarası doğrusallığı testi ile test 

edilmiştir. Sonuçlar en az 5 farklı kesit kalınlığında alınmış görüntülerden ortalama 

alınarak elde edilmiştir. CT numarası doğrusallığı testi sonuçları Çizelge 4.15’de 

verilmiştir. 

 

Çizelge 4.15 CT numarası doğrusallığı 

 

Tolerans (HU) Ölçülen (HU) 

Hava D.D.P.
E. Akrilik Teflon Hava D.D.P.E. Akrilik Teflon

S1 -950/ 
-1050 -85/-125 114/126 940/1040 -999,7 -92,2 121,5 972,3 

S2 -950/ 
-1050 -85/-125 114/126 940/1040 -1092,3* -109,8 124 1047,4* 

S3 -950/ 
-1050 -85/-125 114/126 940/1040 -1004 -92 122,6 1390* 

S4 -950/ 
-1050 -85/-125 114/126 940/1040 -991 -84 128 959 

S5 -950/ 
-1050 -85/-125 114/126 940/1040 -976,1 -91 118,6 940 

S6 -950/ 
-1050 -85/-125 114/126 940/1040 -974,5 -89 122,1 954,3 

S7 -950/ 
-1050 -85/-125 114/126 940/1040 -1007,3 -105,5 115,6 956,5 

 

CT numarası doğrusallığı testlerinde S2’nin hava ve teflon, S3’ün teflon materyalinde 

yapılan ölçümler uluslararası kuruluşların verdiği kabul sınırlarının dışında çıkmıştır. 
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Görüntü kalite kontrol testleri yapılırken son olarak tüm sistemlerin düşük ve yüksek 

kontrast ayırma gücü ölçülmüştür. 

 

Çizelge 4.16 Düşük kontrast ve yüksek kontrast ayırma gücü 

 

Referans Değer Tolerans Ölçülen Değer 
Düş.Kon. 

(3mmçap %) 
Yük.Kon
(çç/cm) 

Düş.Kon. 
(3mmçap%) 

Yük.Kon
(çç/cm) 

Düş.Kon. 
(3mmçap %) 

Yük.Kon
(çç/cm) 

S1 - 8 - + %10 
Ref.Değ. 0,37 8,22 

S2 ≤ %62,5 11 ≤ %62,5 + %10 
Ref.Değ %49,30 111 

S3 0,3 12,6 0,3 + %10 
Ref.Değ 0,32 11,6 

S4 0,3 14 0,3 + %10 
Ref.Değ 0,67* 152 

S5 0,3 8 0,3 + %10 
Ref.Değ 0,33 7,95 

S6 0,3 8 0,3 + %10 
Ref.Değ 0,37 8,21 

S7 0,55 14,5 0,55 + %10 
Ref.Değ 0,55 133 

1 Ölçüm görsel yapılmıştır. 
2 Ölçüm görsel yapılmıştır. 
3 Ölçüm görsel yapılmıştır. 
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Şekil 4.1 S1’e ait MTF fonksiyonu 
 

 
Şekil 4.2  S3’e ait MTF fonksiyonu 
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Şekil 4.3 S5’e ait MTF fonksiyonu 
 

 
Şekil 4.4 S6’ya ait MTF fonksiyonu 
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5. TARTIŞMA ve SONUÇ 

 

Tez çalışmasında kalite kontrol testleri yapılan sistemlere ait test sonuçları bir önceki 

bölümde verilmiştir. Bu bölümde ise elde dilen test sonuçlarının değerlendirmesi yer 

almaktadır. 

 

Çizelge 4.1’de görüldüğü üzere tüm sistemler için iç tarama pozisyonlama ışığı ve 

tarama düzlemi uyum testi, koronal ve sagital hizalama ışıkları uyum testi, aksiyel  

hareket ve helikal hareket testleri uluslararası kuruluşların verdiği kabul sınırları 

içindedir. Sadece S1’de koronal ve sagital hizalama ışıkları testi sonucunda 

hizalamanın kabul sınırları dışında olduğu gözlenmiş ve ilgili radyoloji bölümü ve 

üretici firmanın servis mühendisi haberdar edilmiştir. 

 

Mekanik testlerden masa uzaklık gösterici doğruluğu testi ve gantri eğimi testi sonucu 

elde edilen değerler uluslararası kuruluşların verdiği kabul sınırlarının içinde kalmıştır. 

Gantri eğimi doğruluğu testi yapılırken, her iki yönde de gantriye sistemin izin verdiği 

maksimum açılar verilir. S1 ve S5’te bu testler yapılırken radyoterapi filmlerinin büyük 

boy olması nedeniyle maksimum açılar verilememiştir. Kurulan test geometrisinin izin 

verdiği maksimum gantri açılarında ölçüm yapılmıştır. 

 

Dozimetri ölçümleri yapılırken ölçülen, havadaki CTDI ölçümleri referans bir değer 

teşkil etmesi amacıyla ölçülmüş ve elde edilen sonuçlar radyoloji bölümlerine teslim 

edilmiştir. 

 

Radyoloji bölümlerinde rutin olarak kullanılan protokollerde yapılan doz ölçümlerinde, 

S2 ve S4’de yapılan ölçümlerde vücut protokolü için ölçülen değerler Avrupa Birliğinin 

önerdiği referans doz seviyesinin üstünde bulunmuştur. S2’de yapılan ölçümün yüksek 

çıkmasının sebebi bölümde çalışan radyoloji teknisyenlerinin vücut protokolünü aksiyel 

tarama ile kullanmalıdır. Bilindiği üzere toraks ve abdomen bölgesi gibi büyük alanlı 

vücut protokolleri helikal tarama ile gerçekleştirilir. Sistemde helikal tarama modu 

olmasına rağmen protokolün aksiyel tarama ile kullanılması doz değerini arttırmıştır. 
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S4’te yapılan ölçümde vücut protokolü için elde edilen değerin yüksek olmasının 

sebebi ise helikal tarama yapılan protokolde pitch faktörünün 1’den düşük olması ve 

kesitlerin üst üste binmesi ile hasta dozunun gereksiz yere artmasıdır. Bölümlerde 

kullanılan rutin vücut protokolleri için 7 adet çok kesitli tomografi cihazında yapılan bir 

dozimetri çalışmasında ortalama normalize CTDI doz değeri 19 mGy’dir (Clarke, 

2000). Aynı çalışmada ölçülen en yüksek doz 29 mGy iken, en düşük doz 12 mGy’dir. 

S2 ve S4 için bu çalışmada ölçülen değerlerin literatür ile karşılaştırıldığında çok 

yüksek olduğu açıkça görülmektedir. S5 için yapılan rutin kafa protokolü ölçümünde 

doz değeri Avrupa Birliğinin önerdiği değerin üstünde çıkmıştır. Bu bölümde çalışan 

radyoloji teknisyenleri yapılan konuşmalarda teknisyenler, dozun yüksek olmasının 

sebebinin hekimler tarafından talep edilen yüksek kVp değerleri olabileceğini 

belirtmişlerdir. Bölümlerde kullanılan rutin kafa protokolleri için 14 adet çok kesitli 

tomografi cihazında yapılan bir dozimetri çalışmasında ortalama normalize CTDI doz 

değeri 60 mGy’dir (Smith 1998). Aynı çalışmada ölçülen en yüksek doz 81 mGy iken, 

en düşük doz 33 mGy’dir. S5 için bu çalışmada ölçülen değer literatür ile 

karşılaştırıldığında yüksek olduğu açıkça görülmektedir. Her üç kuruluşa konu 

hakkında bilgi verilmiştir. 

 

Saçılan radyasyon doz eğrileri elde edilirken, tüm oda boyunca doz eğrilerini çizmek 

için yapılacak ölçümlerin çok zaman alıcı olması nedeniyle, her sistemde sadece hasta 

masası üzerinde tek bir ölçüm yapılmıştır. S3 ve S6’da yapılan ölçümler dışında tüm 

ölçümler referans değerleri ile tutarsız çıkmıştır. Bu sistemlerin içinden sadece S1’in 

verdiği referans değer 42 cm çaplı PMMA fantomu ile yapılan ölçümler içindir. Hasta 

kalınlığı artıkça saçılan radyasyonun artması ve bu çalışmada kullanılan PMMA 

fantomunun 32 cm çaplı olması sebebiyle herhangi bir karşılaştırma yapılmamıştır. 

Referans değerler ile ölçülen değerler arasındaki farkların olası sebepleri arasında 

düşük doz bölgesinde iyon odasının hassasiyetini düşük olması ve bu tarz bir ölçümde 

kurulan geometrinin, üretici firma tarafından kurulan geometri ile aynı olmasının 

gerekliliği sıralanabilir.  
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Dozimetri testlerinin sonuncusu olan kesit hassasiyet profili ve görüntü kalite testlerinin 

sonuncusu olan görüntülenmiş kesit kalınlığı testlerinin sonuçları ortak olarak Çizelge 

4.12’de verilmiştir. S6’da kesit hassasiyet profili için 1,25 mm kesit kalınlıklı ölçüm 

dışında tüm ölçümler uluslararası kuruluşların verdiği kabul sınırlarının içindedir. Tüm 

ölçümlerin kabul sınırlarının içinde olması göz önünde tutulursa tek bir ölçümün hatalı 

çıkması, deney hatası olarak yorumlanabilir. 

 

CT numarasının tutarlılığı ve bu numaraların suyun CT numarasına olan uyumunun 

kontrol edildiği, CT numarası tutarlılığı testlerinde S1,S2 ve S3’te yapılan ölçümlerin 

suyun CT numarasına olan uyumlarının referans değerlerin dışında çıktığı gözlenmiştir. 

Kullanıcılar ile yapılan görüşmelerde her  sabah hasta almadan önce yapılması gereken 

sistemin otomatik olarak yapılan hava kalibrasyonu ve en az 3 günde bir tekrar edilmesi 

gereken otomatik olarak yapılan hızlı kalibrasyonlarının düzenli yapılmadığı ifade 

edilmiştir. Kullanıcılar bu hususta bilgilendirilmişlerdir. Birbirini takip eden 

görüntülerde CT numaralarının sapmalarının kabul sınırlarının içinde olması bunu 

desteklemektedir. Yapılan gürültü ölçümlerinde S2 için herhangi bir referans değere 

ulaşılamadığı için ölçülen değer için herhangi bir değerlendirme yapılamamıştır. S1, 

S3, S6 ve S7’de yapılan gürültü ölçümleri referans değerle uyumlu çıkmıştır. 20 cm 

çaplı homojen su fantomu ile yapılan gürültü ölçümlerinde ortalama gürültü 3 HU’dir 

(http://www.impactscan.org, 2005). Çizelge 4.13’ün ölçülen gürültü sütununda verilen 

gürültü değerlerinin ortalaması 3.02 HU’tir ve literatür ile uyumludur. 

 

Homojen su fantomu görüntülerinde merkezde çizilen ilgi alanına göre kuzey, güney, 

doğu ve batı kenarlarına çizilen ilgi alanları ile yapılan CT numarası doğruluğu testleri 

tüm sistemlerde uluslararası kuruluşların verdiği kabul sınırlarının içinde kalmıştır. 

Tüm sistemlerde, homojen bir obje dağılımında artefakt içermeyen, kusursuz bir 

dağılım gözlenmiştir. 

 

Doğrusal soğurma katsayıları farklı olan dört farklı materyalin bulunduğu fantom ile 

yapılan CT numarası doğrusallığı testlerinde S2’nin hava ve teflon, S3’ün teflon 

materyalinde yapılan ölçümler uluslararası kuruluşların verdiği kabul sınırlarının 
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dışında çıkmıştır. CT numarası tutarlılığı testinde CT numaralarının suyun CT 

numarasına uyum testinde kabul sınırları dışında kalan bu sistemler için, bu beklenen 

bir sonuçtur. Her iki sistemin kullanıcıları hava kalibrasyonu ve hızlı kalibrasyonları 

düzenli olarak yapmadıklarını belirtmişlerdir. Dikkat çeken husus, en yüksek doğrusal 

soğurma katsayısı ve en düşük doğrusal soğurma katsayına sahip materyallerde ki 

ölçümlerin kabul sınırlarının dışında olmasıdır. 

 

Yüksek kontrast ayırma gücü ölçümlerinde tüm sistemler için hesaplanan MTF 

değerlerinin % 2 sine denk gelen çç/cm değerleri, üretici firma tarafından verilen 

referans değerin + % 10’luk toleransını sağlamaktadır. S2, S4 ve S7 için yapılan 

ölçümlerde değerlendirme çç/cm fantomunda görsel olarak yapılmıştır. Şekil 4.1, Şekil 

4.3 ve Şekil 4.4’de S1,S5 ve S6 için çizilen MTF fonksiyonlarının ekspronansiyel 

azalımları beklenen bir sonuçtur. Bu üç sistem aynı üretici firmanın cihazlarıdır ve her 

birinin yüksek kontrast ayırma gücü testi için kullandığı algoritma standart 

algoritmadır. Şekil 4.2’de S3 için çizilen MTF fonksiyonun çizilen diğer MTF 

fonksiyonlarına göre daha yüksek bir değerde sonlamasının sebebi, bu cihazın üretici 

firmasının yüksek kontrast ayırma gücü için kullandığı algoritmanın ultra keskin isimli 

bir algoritma olması ve frekans uzayında, yüksek frekans değerlerini geçirgen 

olmasıdır. Çizgi çifti değerine bakılınca ayırma gücü yüksek gözükse de algoritmanın 

yapısı nedeniyle görüntüye eklediği ekstra gürültü sebebiyle görüntü bozulmaktadır. 

 

Düşük kontrast ayırma gücü ölçümlerinde S1 için üretici firma tarafından verilen bir 

referans değer bulunamaması nedeniyle herhangi bir karşılaştırma yapılamamıştır. S4 

dışında tüm test yapılan sistemlerde yapılan düşük kontrast ölçümleri, üretici firma 

tarafından verilen referans değer ile uyumlu çıkmıştır. Düşük kontrast ayırma gücü 

ışınlama parametrelerine bağlıdır ve dolayısıyla verilen doz ile değişir. Bu test 

yapılırken, test yapılan sistem için üretici firmanın önerdiği ışınlama parametrelerinde 

ölçüm yapmak çok önemlidir. Farklı bir X-ışın demeti spektrumu ile yapılan 

ölçümlerde düşük kontrast ayırma gücünün çok değiştiği ve hatta kullanılan yeniden 

yapılandırma algoritmalarını da bağlı olduğu gözlenmiştir. S4 için bu test yapılırken 

araştırıcının elinde üretici firmanın önerdiği ışınlama parametreleri olmaması 



 77

nedeniyle, üretici firmanın önerdiği ışınlama parametrelerinden farklı ışınlama 

parametreleri ile ölçüm yapılmış ve elde edilen değer beklendiği gibi referans değerden 

farklı çıkmıştır. 

 

Ülkemizde kullanılan tek ve çok kesitli X-ışını bilgisayarlı tomografi sistemleri için üç 

ana başlıktan oluşan ve her kullanıcının rahatlıkla uygulayabileceği bir test protokolü 

ve referans değerler çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar bu 

yönüyle, ülkemizdeki Radyoloji bölümleri için yararlı olacaktır. 
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