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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Günümüzde ilerleyen teknolojik geliĢmelere paralel olarak tıp alanında da ciddi
geliĢmeler mevcuttur. Özellikle tıbbi görüntülemeler alanındaki geliĢmeler, siz radyoloji
alanı öğrencilerini yakından ilgilendirmektedir. Çünkü bu alanda her geliĢtirilen yeni cihazın
ilerideki kullanıcıları sizler olacaksınız. Günümüzde kullanım alanı oldukça geniĢ olan
BTyöntemi ile radyolojik görüntüleme yapabilmek için bu modülde, cihaz hakkında bilgi
verilmiĢtir.
Modül baĢarıldığında, bilgisayarlı tomografi yönteminin, tıbbi görüntülemeler içindeki
yerini ve önemini cihazın çalıĢma prensibini, cihazın geliĢim evrelerini ve elde edilen
görüntü üzerideki iĢlemlerin neler olduğunu kavrayacaksınız. Bu bilgilerinizi kullanarak BT
incelemelerini daha sağlıklı yapabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Bu faaliyet sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle bilgisayarlı tomografi cihazının
ana ünite ve elemanlarını ayırt edebileceksiniz.

ARAġTIRMA






Günümüzde kullanılan radyolojik inceleme yöntemlerini araĢtırınız.
BT nin geliĢim aĢamalarını araĢtırınız.
BT nin kulanım alanlarını ve nedenlerini araĢtırınız.
BT nin diğer görüntüleme yöntemlerine göre üstünlükleri ve eksik yönlerini
araĢtırınız.
ÇalıĢmalarınızı rapor haline getirerek sınıfta arkadaĢlarınızla tartıĢınız.

1. BĠLGĠSAYARLI TOMOGRAFĠ CĠHAZI
Bilgisayarlı Tomografi (BT) cihazını kullanabilmek için cihazın çalıĢma prensibi
hakkında bilgili sahibi olmak gerekmektedir.

1.1. Bilgisayarlı Tomografi ile Ġlgili Radyolojik Terimler
Bilgisayarlı tomografi cihazı ile ilgili bilgilerin daha iyi kavranabilmesi için bazı
terimlerin açıklanması gerekmektedir. Bu terimler aĢağıda verilmiĢtir.
Dedektör: Gaz, mayın, radyoaktif mineral, manyetik dalgayı algılamak için kullanılan
cihazdır.
Kesit: Bir Ģey enlemesine veya boylamasına kesildiğinde ortaya çıkan yüzeydir
Ġnkrement: Artırma miktarın çoğalması
Gantri: Ġçerisinde x-ıĢını tüpü ve dedektörlerin bulunduğu, dikdörtgen Ģeklinde büyük bir
kutudur.
Algoritma: Bir problemin ideal çözümüne giden yola denir.
Rezolüsyon: Fark edilebilen en küçük değiĢimin ölçüsüdür.
Skenogram: Kılavuz görüntüdür.
Matrix: Dijital görüntüde yatay ve düĢey sıradaki toplam piksel sayısıdır.

3

Pencereleme: Dijital görüntü üzerinde insan gözünün görebileceği gri ton ayarlamasını ifade
eden terimdir.
Piksel: Dijital görüntüyü oluĢturan en küçük resim hücresidir.
Voksel: Bir pikselin üç boyutlu karĢılığıdır. Piksel bir noktayı iki boyutlu tanımlarken voksel
bir noktayı üç boyutlu zamanda tamamlayan grafik bilgisidir. Piksel görüntü elemanının
kısaltmasıdır. Voksel hecim elemanın veya hacim pikselinin kısaltmasıdır.
Hounsfield skalası /Hounsfield Units: (HU) Her pikselin bir sayısal karĢılığı vardır. Bu
sayılar suyun zayıflama değerini sıfır kabul eden bir ölçeğe göre düzenlenmiĢtir. -1000‟den
+1000‟e kadar uzanan bu ölçeğe “Hounsfield Skalası” denir.
Attenüasyon: X-ıĢını demetinin maddeden geçerken absorpsiyon veya sapma sonucu
Ģiddetindeki azalma demektir.
Window width (Pencere geniĢliği): Ġnceleme esnasında görmek istenilen oluĢumların,
hounsfield değerini içine aldıktan sonra görmek istenilmeyen oluĢumları dıĢarıda bırakacak
Ģekilde seçilen hounsfield skalası bandına denir.
Window level (Pencere seviyesi): Pencere geniĢliğinin tam ortasıdır.
Noise: Genel olarak gürültü parazit istenmeyen sestir. BT deki anlamı veri elde etmedeki
keskinliğin azalmasıdır.
FOV (Field Of View): Görüntü alanı
Pitch: BT tüpünün 360 derece dönüĢünü tamamladığı süre içerisinde, masanın ilerleme
mesafesinin kolimasyona bölünmesiyle elde edilen değerdir.
Zoomlama: Görüntü alanının küçültülmesi görüntünün büyütülmesidir.
Reformasyon –Rekontrüksiyon: Mevcut plandaki kesitlerin, istenilen bir baĢka planda
yeniden oluĢturulmasıdır.
Hiperdens: BT de beyaz görülen alanlara denir.
Hipodens: BT de siyah görülen alanlara denir.
Ġzodens: BT de Gri tonda olup referans dokuya eĢ yoğunluk gösteren alanlara denir

1.2. Bilgisayarlı Tomografi Yönteminin Tanımı ve Önemi
Bilgisayarlı tomografi, (BT) x ıĢınları ile vücudun incelenen bölgesinin kesitsel
görüntüsü oluĢturularak yapılan radyolojik teĢhis yöntemidir. BT nin tanımı bu Ģekilde
yapıldıktan sonra öneminin daha iyi kavranması için bazı baĢlıklar altında anlatılacaktır.
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Resim 1.1: Bt Cihazında kesitsel görüntü



Bilgisayarlı Tomografinin Kulanım Alanları

Konvansiyonel röntgende anatomik oluĢumların görüntüleri radyogramda üst üste
düĢer. Bilgisayarlı tomografi yönteminde kesit Ģeklinde görüntüleme yapılır. Bu nedenle
anatomik oluĢumların üst üste düĢmesi önlenir. Konvansiyonel radyografide radyogram
üzerinde farklı kontrast sayısı yaklaĢık 20 iken, BT de ise bu sayı 2000 i aĢar. BT de kontrast
sayısının fazlalığı dokuları birbirinden ayırdığı için su, ödem, hematom gibi yapılar daha iyi
görüntülenir. BT nin sık kullanıldığı alanları özetleyecek olursak
Kafa içi incelemelerde özellikle kafaiçi, kanamalarında BT ilk baĢvurulan
yöntemdir.
Toraks ve batın görüntülemelerde kullanım alanı çok geniĢtir. Bu
bölgelerde kitle var ise sınırları ve çevreye yayılmaları
görüntülenebilmektedir.
BT anjiografi ile damar içi darlıklar gösterilebilir.
Orta kulak içi kemikçiklerin ve yumuĢak dokuların incelenmesi yapılır.
Sinüslerin incelenmesinde ilk olarak tercih edilir.
Omurgada hem kemiklerin hem de disk gibi yumuĢak dokuların
incelenmesini sağladığı için özellikle bel fıtıklarında önemli yeri vardır.
Radyoterapi planlanması da BT ile yapılır.
Bu yeteneklerinden dolayı BT yöntemi ile görüntüleme, tıpta x ıĢınları ile tanıda
konvansiyonel röntgenden sonra devrim niteliğinde bir geliĢmedir. Önceden, ancak cerrahi
müdahale ile elde edilebilen tanılar artık BT ile baĢarılı bir Ģekilde yapılabilmektedir.
Maliyet olarak da uygun sayılabilecek özellikte olması günümüzde bu yöntemin tercih
edilmesini sağlamıĢtır.
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Tıpta, medikal görüntüleme cihazlarının hızlı geliĢmesi özellikle yumuĢak dokuların
incelenmesinde manyetik rezonansı (MR) BT nin önüne geçirmiĢtir.


Bilgisayarlı Tomografinin Zararlı Etkileri

Bilgisayarlı tomografide de röntgende olduğu gibi, en önemli zararlı etki iyonizan ıĢın
kullanılmasıdır. Bilgisayarlı tomografi incelemelerinde kullanılan ıĢının miktarını azaltmak
için çalıĢmalar yapılmaktadır. Çocuklarda mümkün olan en az dozla inceleme yapılması
önerilmektedir. Diğer bir risk faktörü de yine röntgende olduğu gibi kontrast madde
kullanımına bağlı ortaya çıkabilecek yan etkilerdir Hareketi engellemek için incelemenin
anestezi altında yapılması gereken durumlarda anestezinin komplikasyonları bilgisayarlı
tomografi çekiminde olası risk faktörü olarak görülür.


Bilgisayarlı Tomografide Kontrast Madde Kullanımı

Bilgisayarlı tomografi incelemelerinin büyük bir kısmında kontrast madde
kullanılmaktadır. Kontrast madde lezyonları daha görünür hale getirmek amacı ile
kullanılmaktadır. BT‟de de kullanılan enerji kaynağı x-ıĢını olduğu için röntgende kullanılan
kontrast maddeler kullanılabilir. Ancak baryumun yoğunluğunun yüksek olması bilgisayarlı
tomografide görüntüyü bozmaktadır. Bu nedenle BT de daha çok iyotlu kontrast maddeler
kullanılır. Kafa travmalarında kontrast madde hematomun beyaz görüntüsünü
maskeleyeceğinden kontrast madde kullanılmamalıdır. Akciğerlerin incelenmesinde,
vasküler bir anomali araĢtırılıyorsa kontrast madde kullanılır. Aksi durumda kontrasta gerek
yoktur. Batın bölgesindeki incelemeler Ġntravenöz yolla kontrast madde verilerek
yapılmaktadır.

Resim 1.2: Gantri, Hasta Masası Ve Otomatik Enjektör

Kontrast madde kullanımlarında bir takım reaksiyonlar geliĢebilmektedir.
GeliĢebilecek reaksiyonlar için her an hazır olunmalıdır. Bu amaçla öncelikle tüm personelin
ilk yardım bilgisine sahip olması gerekmektedir. Kontrast madde reaksiyonlarında yapılması
gerekenler, Kontrast Maddeler Ve Uygulamaları dersinde anlatılmıĢtır.
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Bilgisayarlı Tomografi Ġncelemelerinde Genel Ġlkeler
BT incelemesinin yapılabilmesi için doktor tarafından inceleme istemi
yapılmıĢ olmalıdır.
Gerekçesi olmayan bir hasta hiçbir zaman incelemeye alınmamalıdır.
Doktor inceleme istemi yaparken inceleme gerekçeleri ile hastaya
verilecek radyasyonun olası zararını karĢılaĢtırmalılardır.
Hastanın hamilelik durumlarını göz önünde bulundurulmalıdır.
Ġnceleme öncesi hazırlık görüntü kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu
nedenle her hasta, inceleme Ģekli, etkileri ve olası riskleri(iyot alerjisi
gibi) açısından sözlü ya da yazılı olarak bilgilendirilmelidir.
Ġncelemenin yapılmasını istediğine dair yazılı izni alınmalıdır.
Her inceleme için görüntüde hasta kimlik bilgilerinin, kurum bilgilerinin,
inceleme tarihinin ve taraf (sağ, sol) bilgileri yer almalıdır.



Bilgisayarlı Tomografide Güvenlik Önlemleri

Bilgisayarlı tomografi iyonizan radyasyon ile çalıĢmaktadır. Bu nedenle,
Radyoloji teknisyeninin kendisine, hastalara ve çevresine özel önem
göstermesi gerekekir.
BT incelemeleri, radyasyon dozu yüksek incelemeler olması nedeni ile
dikkatli bir Ģekilde kullanılmalıdır.
Farklı tanı yöntemleri ile çözümlenebilecek klinik sorunlarda BT‟tercih
edilmemeli, hastalar da konu ile ilgili bilgilendirilmelidir.
Ġnceleme sırasında inceleme odasında kalınmamalı, hastayı sabitlemek,
enjeksiyon vb zorunlu haller dıĢında inceleme odasına girilmemelidir.
Ġnceleme sırasında içeride bulunulması gerekiyor ise kurĢun önlük,
boyunluk ve gözlük kullanılmalıdır.
Radyasyonla yapılan diğer incelemelerde olduğu gibi,
mümkün
olabilecek en az radyasyon dozunun kullanılmasını simgeleyen ALARA
prensiplerine mutlaka uyulmalıdır.
Radyoloji uzmanı, medikal fizikçi ve radyoloji teknisyeni iyi bir ekip
çalıĢması yapmalıdır.
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BT Ġncelemelerinin YapılıĢı

Hastalarla ilgili inceleme öncesinde, inceleme sırasında ve sonrasında alınması
gereken önlemler vardır. Ġnceleme öncesi sedye ile birime getirilen hastanın güvenle
taĢınması, çocuk hastalarda sıcak ya da soğuğa karĢı koruma, incelenecek hastanın kimlik,
inceleme ve taraf doğrulaması yapılır. Ġnceleme odasında hastanın masa üzerindeki güvenliği
sağlanır. Bilinci yerinde olmayan hastalarda sabitleme için uygun araçlar kullanılır.
Sedasyon gereken hastalarda iĢlem sedasyon sağlandıktan sonra yapılmalıdır. Gerek görüntü
kalitesi gerekse hastanın inceleme stresinden kurtulması için hasta inceleme hakkında
bilgilendirilir. Hastaya inceleme sırasında hareket etmemesi ve nefes kontrolünü nasıl
sağlayacağı söylenir. Ġnceleme sırasında duyulabilecek mekanik sesler, kontrast madde
enjeksiyonuna bağlı sıcaklık hissi duyulabileceği, hastanın olası sorunlarda nasıl yardım
isteyeceği, iĢlemin sona erdiğinin nasıl anlaĢılacağı gibi bilgilerle hasta aydınlatılır.
Ġncelemeye baĢlamak için hasta, tarama ünitesindeki masanın üzerine yatırılır. Kesiti
alınacak anatomik bölgeye uygun pozisyon verilir.

Resim 1.3: BT Ġncelemesi

Ġncelenecek bölgesinin önce dijital bir radyografisi çekilir. Bunun için incelenecek
bölge gantri içerisinden geçirilir. Elde edilen dijital radyogram görüntüsüne, kılavuz görüntü,
topogram ya da skenogram denir. BT incelemelerinde, kesitlerin yanına üzerinde çizgiler
olan bir radyogram Ģeklinde eklenir.
Skenogram, kesitlerin nerelerden ve hangi açıyla alınacağını belirler. Kesitler
değerlendirilirken de hangi kesitin nereden geçtiğini belirler. Kesit kalınlığı seçilerek
incelemeye baĢlanır. Kesit alınırken incelenecek bölgenin hareket etmemesi önemlidir.
Göğüs ve karın inceleniyorsa hastaya nefesini tutması söylenir. Daha sonra görüntüleme
bölümüne gelen görüntüler monitörde iĢlenerek filme kaydedilir.
ĠĢlem sonrasında hastanın masadan kalkması sağlanır. Ġnceleme kontrastlı yapılmıĢ ise
hastalara, su içmesi önerisinde bulunulur.
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Resim 1.4: BT Ġncelemesi

BT incelemelerinde hasta ile doğrudan temasın kurulması, kontrast madde vb. ilaçların
uygulanması, hem hastanın hem de teknisyenin enfeksiyondan korunmasını gerektirir.
Enfeksiyondan korunma ile ilgili ayrıntılı bilgiler, kontrast maddeler ve uygulamaları
dersinde ayrıntılı olarak verilmiĢtir.

Resim 1.5: BT Ġncelemesi

1.3. Bilgisayarlı Tomografi Yönteminin Tarihsel GeliĢimi
Bilgisayarlı tomografi, 1963 yılında Cormak tarafından teorize edilmiĢ ve radyolojide
yeni bir çığır açmıĢ kesitsel görüntüleme yöntemidir. Temeli Röntgen cihazına
dayanmaktadır. Bir nesnenin, değiĢik açılardan çok sayıda iki boyutlu x- ıĢını görüntüleri
alınarak o nesnenin içyapısının üç boyutlu görüntüsü elde edilmeye çalıĢılır.
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Bilgisayarlı tomografi ile ilgili ilk baĢarılı klinik uygulamalar 1967 yılında Hausfield
tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Ülkemizde ilk kullanımı 1976 yılında Hacettepe Üniversitesi
Hastanesinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġlk bilgisayarlı tomografi cihazlarında, tek bir kesit
oluĢturabilmek için gerekli verileri toplamak 5 dakika gibi uzun bir süre gerektirmekteydi.
Bu olay bilgisayarlı tomografi'nin kullanılmasını engellemiĢ ve geciktirmiĢtir. Bilgisayarlı
tomografi uygulaması, sadece beyin incelemesinden ibaret kalmıĢ, sürenin uzunluğu dolayısı
ile solunum, intestinal peristaltizm gibi sınırlamalar bilgisayarlı tomografinin toraks, batın
gibi uygulama alanlarında da kullanılmasını geciktirmiĢtir. Bilgisayarlı tomografi cihazları,
geliĢtirilme ve rutinde kullanılma aĢamalarında bir dizi evrim geçirmiĢ ve bu gibi
dezavantajlarından arındırılmıĢtır.
Bilgisayarlı tomografi sürekli geliĢim göstermektedir. Bu geliĢim ve değiĢimleri
1.2.3,4ve 5. Jenerasyonlar olarak toplamak mümkündür. Birinci ve ikinci jenerasyon cihazlar
artık kullanılmamaktadır.
Birinci jenerasyon cihazlarda, tek dedektör bulunmaktadır. X ıĢınları, tek dedektörü
görmeye yetecek kadar çubuk Ģeklinde gibi kolime edilmiĢtir. Bu jenerasyondaki cihazlar,
tüp ve dedektör hasta çevresinde doğrusal bir çizgi boyunca birbirini görecek Ģekilde hareket
ederken tarama yapar. Tarama tamamlandıktan sonra tüpe 1derecelik açı verilir ve aynı iĢlem
devam edilir. Bu iĢlem tüp ve dedektörün hasta çevresini 180 derece dönene kadar devam
eder. Bu 180 derecelik tek bir dönüĢün tamamlanması yaklaĢık dört beĢ dakika sürmektedir.
Kesit almak için bu süre oldukça uzundur.

Resim 1.6: Birinci jenerasyon cihazlarda tüp ve dedektör

Ġkinci jenerasyon cihazlarda, doğrusal olarak dizilmiĢ üç dedektör kullanılmıĢtır. Üç
tane de x- ıĢını demeti, her dedektöre denk gelecek Ģekilde yelpaze gibi geniĢletilmiĢtir. Bu
jenerasyondaki cihazlarda da birinci jenerasyondaki gibi tüp ve dedektör hasta çevresinde
doğrusal bir çizgi boyunca birbirini görecek Ģekilde hareket ederken tarama yapılır. Tarama
tamamlandıktan sonra tüpe 10 derecelik açı verilir ve aynı iĢlem devam edilir. Bu iĢlem tüp
ve dedektörün hasta çevresini 180 derece dönene kadar devam eder. Bu cihazlarda, daha
hızlı tarama zamanı elde etmenin yanı sıra aynı anatomik oluĢumun birden fazla dedektörce
izlenmesi sayesinde ayrıntıda artıĢ sağlanmıĢtır.
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Resim 1.7: Ġkinci Jenerasyon Cihazlarda Tüp Ve Dedektörler.

Üçüncü jenerasyon cihazlarda, kolime edilmiĢ x- ıĢını demeti yelpaze Ģeklindedir.
IĢın demetinin karĢısında, ıĢın demetini gören konveks Ģekilde yerleĢtirilmiĢ çok sayıda
(300-600 adet) dedektör vardır. X ıĢını demeti ve dedektörler, hasta etrafında birbirleri ile
koordineli olarak 360 derecelik bir dönüĢ yapar.
Birinci ve ikinci jenerasyon cihazlarda sadece beyin incelemeleri yapılırken üçüncü
jenerasyon cihazlarda tüm vücut incelemeleri yapılır. Üçüncü jenerasyon cihazların 360
derecelik bir dönüĢ yapması kesit alma süresini (5 saniye) düĢürmüĢ kesit sayısını artırmıĢtır.
Bu cihazlarda gantry‟nin tek bir dönüĢünde birden fazla kesit görüntüsü alması inceleme
süresin de kısalmıĢtır.

Resim 1.8: Üçüncü jenerasyon cihazlarda tüp ve dedektörler.

Dördüncü jenerasyon cihazlarda, gantri boĢluğunu 360 derece çevreleyen çok
sayıda dedektör kullanır. Bu cihazlarda dedektörler sabittir ve hasta çevresinde sadece x ıĢını
tüpü döner. Dördüncü jenerasyon cihazlarda, kesit alım süresi 1-2 saniye düzeylerine
indirgenmiĢtir
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Resim 1.9: Dördüncü jenerasyon cihazlarda tüp ve dedektörler.

BeĢinci jenerasyon cihazlar, son derece hızlı (Ultrafast) bilgisayarlı tomografi olarak
da tanımlanmaktadır. Bu cihazlarda tüp ve dedektör hareketi ortadan kaldırılmıĢtır.
Dördüncü jenerasyondaki gibi bu cihazlarda da dedektör halka Ģeklindedir.
Gantri çok büyük bir x-ıĢını tüpü haline getirilmiĢtir. Gantri boĢluğuna anot halkası
yerleĢtirilmiĢtir. Katottan çıkan elektron demeti, anota doğru giderken hasta etrafında çok
kısa bir süre dönerek x ıĢını üretilir. Bu cihazlarda x-ıĢını çok odaklı elektron demeti
Ģeklinde uygulandığı için kesit alım süresi saniyenin altına indirgenmiĢtir. Ya da aynı sürede
birkaç kesit elde edilir.
BeĢinci jenerasyon cihazlarda düĢük ve yüksek rezolüsyon olmak üzere iki ayrı
çalıĢma modu vardır. Cihazın düĢük rezolüsyon modu seçildiğinde, saniyenin yarısı kadar
sürede, masa hareketi sağlanmadan sekiz adet ardıĢık kesit almaktadır. Yüksek rezolüsyon
modu seçildiğinde, 0.1-0.4 sn. gibi çok kısa sürede tek bir kesit alınır. Bu cihazlar
günümüzde henüz yaygın kullanıma girmemiĢ geliĢtirilme aĢamasındadır.
Yüksek Rezolüsyonlu BT(YRBT)
Bu bilgisayarlı tomografi yönteminde yüksek matriks (512 x 512, 1024 x 1024) ince
kolimasyon (1-3mm), küçük görüntüleme alanı (25cm) kullanılmaktadır. Bu özellikler,
mevcut düzlemdeki kesitlerin, istenilen bir baĢka düzlemde yeniden oluĢturulmasında
yüksek boyutsal rezolüsyon sağlamaktadır. Bu yöntem akciğer parankim hastalıklarının
tanısında kullanılır.
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Spiral (Helikal) BT
Spiral BT yöntemi 1989 yılından beri vücudun farklı bölümlerinin incelenmesinde
rutin olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemde, x ıĢını tüpü ve karĢısındaki dedektörler hasta
etrafında 360 derece dönüĢ yapar. Masa ise tüp ve dedektörlerle eĢ zamanlı olarak standart
BT deki skenogram tekniğinde olduğu gibi hareket eder. Böylece incelenen alandan
kesintisiz olarak veriler toplanır. Ġncelenen alandan sipiral olarak sürekli kesit alındığı için
bu yöntemde tarama süresi çok kısadır. Spiral BT de tarama hacmi x ıĢını tüpünün gücüne ve
masa hareketinin hızın bağlıdır. Ġdeal bir spiral BT den söz etmek için, x ıĢını tüpünün
yüksek kapasiteli olması gerekir. Aynı zamanda masa hareketi de seçilen kesit kalınlığına
eĢit olmalıdır.
Spiral BT de de taramaya baĢlamadan önce gantri açısı, kesit kalınlığı, (kolimasyon)
görüntü alanı (FOV) KV matriks, rekonstrüksiyon aralığı gibi parametreler belirlenir. Ayrıca
spiral BT de masa hareketi ve pitch de belirlenir. Tüpün 360 derece dönüĢünü tamamladığı
süre içinde, masanın ilerleme mesafesinin kesit kalınlığına bölünmesi ile elde edilen değere,
Pitch değeri denir. Tek bir spiral taramada taranacak alanı belirleyen faktörler kolimasyon,
pitch ve tarama süresidir.
Spiral taramada tüpün 360 derece dönmesi için geçen zaman genellikle 1 sn
olduğundan basit olarak[masa hızı /kolimasyon] Ģeklinde formülüze edilebilir. Örneğin 10
mm/sn masa hızı ve 10mm kolimasyonda (tarama zamanı 1 sn olarak kabul edilen cihazda)
pitch:10/10=1‟dir.

Resim 1.10: Spiral BT

Spiral BT de tek bir nefes tutması süresinde 24 -31 kesit alınır. Ġnceleme hızının bu
kadar yüksek olması, yutma ve solunum hareketlerinden kaynaklanan artefaktları ortadan
kaldırmıĢtır. Bu nedenle toraks ve batın incelemelerinde oldukça etkin kullanılmaktadır.
Ġnceleme tekniğinden kaynaklı olarak aralarda taranmamıĢ alan bırakmadığı için solunumdan
etkilenen organlardaki küçük lezyonların tespitini de kolaylaĢtırmıĢtır.
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Spiral BT yönteminin inceleme süresinin, kısa olması ve yüksek rezolüsyonlu üç
boyutlu rekonstrüksiyonlu olması, BT anjiyografide de baĢarılı olmasını sağlamıĢtır. Travma
sonrasında kafa kemiklerinin üç boyutlu görüntülerle daha ayrıntılı incelenmesini
sağlamıĢtır.
Hastaların spiral BT incelemesi sırasında aldıkları doz standart BT‟ dekine oranla
daha azdır.
Multidedektör (Multi slice) BT
BT nin tarihsel geliĢimine baktığımızda ne kadar hızlı bir geliĢim göstermiĢ olduğunu
görürüz. Multidedektör BT, 1990‟ lı yıllarda iki dedektörlü iken 2000‟li yıllarda 4,8,16,32,64
dedektör sıralı olarak getirilmiĢtir. Günümüzde ikili tüp teknolojisi ile 64 dedektör sıralı
cihazlar kullanılmaktadır. Multidedektör BTde, matriks, adapitif ve hibrit gibi farklı
Ģekillerde tasarlanmıĢ dedektötrler vardır. Bu dedektörler sayesinde en küçük kesit
kalınlığında ve en büyük hacimde taramalar yapılmaktadır. Multidedektör BT de gantri
dönüĢ süresi yarım saniyenin altındadır. Gantrinin dönüĢ süresinin bu kadar kısa olması
hastadan kaynaklı hareket artefaktlarının, görüntü üzerindeki olumsuz etkilerini en aza
indirgemektedir. Gantri dönüĢ süresinin kısalığı, daha geniĢ bir hacmin taranmasına da
olanak sağlanır. Multidedektör BT de, hem tarama hızının yüksekliği hem de geniĢ
hacimlerin taranması, özellikle BT anjiyografi incelemelerinde önemli avantaj sağlamıĢtır.

Resim 1.11: Multidedektör (Multi slice) BT dedektörler

Multidedektör BT de kesitlerin daha ince alınabilmesi ise görüntü planının
değiĢtirilmesini, multi planar (çok planlı) reformasyonu ve üç boyutlu görüntülerin en
yüksek kalitede elde edilmesini sağlanır. Multidedektör BTnin bu özellikleri, aĢağıda
belirtilen alanlarda ki incelemelerde oldukça baĢarılı olmasına neden olmuĢtur.
Serebral Anjiografide;
Dinamik olarak beynin
değerlendirebilmektedir.
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ve

anatomik

fonksiyonel

durumunu

Beyin damarları damar yapıları incelenebilmektedir.
Beyindeki kan hacmi, kan akımı ve kan geçiĢ hızı hesaplanabilmektedir.
Toraks incelemelerinde;
Ġncelenme sürelerinin kısalması, kalp gibi istemsiz hareketli organların
incelenmesinde büyük kolaylıklar sağlanır.
Multidedektör BT ile akciğerler non-invaziv olarak yüksek görüntü
kalitesi ile incelenir.
Sanal bronkoskopi yapılır.
BronĢ ve akciğer damar hastalıkları yüksek çözünürlük ile gösterilir
Ani Pulmoner damar tıkanması hastalarında önceleri mümkün olmayan
subsegmental düzeydeki embolilerin değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Resim 1.12: Multidedektör (Multi slice) BT ‘de akciğerin aksiyal planda kesitsel görüntüsü

Abdominal, renal ve periferik anjiografide;
Multidedektör BT ile non-invaziv olarak çok kısa sürede ve yüksek
çözünürlükte damarlardaki Aterostlerotik plaklar, daha önce yerleĢtirilmiĢ
greft ve stentler ile akut tıkanmaya neden olan emboliler
görüntülenebilmektedir.
Aort yırtılması, aort geniĢlemesi, böbrek atar damar patolojileri,
pankreas, karaciğer ve böbrek kanserleri arteryel/venöz tutulumun
araĢtırılması.
Multislice BT sistemleri çok fazlı kontrastlı çalıĢmalara olanak
sağlamaktadır. Örneğin karaciğerde üstüste iki kere arteryel faz taraması
yapılabilmektedir.
Kalın bağırsak kanserlerinde sanal kolonoskopi ile kalın bağırsakların iç
yüzeyi ile birlikte dıĢı da değerlendirilmektedir.
Lomber disk ve omurga incelemelerinde;
Disk hernisi incelemelerinde üç boyutlu ve sagital koronal ve aksiyal
görüntüler oluĢturularak daha kesin sonuçlar elde edilmektedir.
Ekstremite arterlerinin aterosklerotik lezyonları incelenmektedir.
Özellikle protez gibi metalik ortopedik materyal uygulanmıĢ hastalarda
eski BT incelemelerine göre görüntü kalitesi çok daha yüksektir.
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Ayrıca multidedektör BTnin, tüm vücut taramasını çok kısa sürede yapası travma
hastalarında, çocuklarda ve bilinci kapalı hastalarda incelemenin daha sağlıklı olmasını ve
kontrast madde dozunu azaltmıĢtır.

1.4. Bilgisayarlı Tomografinin ÇalıĢma Prensibi
Bilgisayarlı tomografinin kesit Ģeklinde görüntü aldığını daha önce belirtmiĢtik.
Burada oluĢturulan kesitsel görüntüler, bilgisayar aracılığı ile elde edilir. Bilgisayar görüntü
oluĢturmak için gerek duyduğu bilgileri x ıĢınları yardımı ile elde eder. BT de tüpten çıkan
ıĢınlar kolimasyon adı verilen bir iĢlem ile ince bir demet haline getirilir. Kolime edilen x
ıĢınları hasta vücudundan geçirilerek diğer uçta x ıĢınlarına hassas bir dedektör zincirine
ulaĢır. Hasta vücudundan geçen x ıĢınları absorbsiyona uğramaları nedeni ile ilk değerine
göre daha zayıflamıĢ durumdadır. Bu zayıflama miktarı dedektörlerle saptandıktan sonra
bilgisayarlarda, x ıĢınlarının taradığı alanın her noktasının x ıĢınını zayıflatma değeri
hesaplanır. Değerler hesaplandıktan sonra görüntü oluĢturma kolaylaĢır.

1.5. Bilgisayarlı Tomografi Cihazının Ana Ünite ve Elemanları
Bilgisayarlı tomografi cihazı ilk üretiminden bu güne kadar çok ilerlemeler
kaydetmesi ile birlikte bütün cihazlarda ortak üç ünite mevcuttur. Bunlar tarayıcı, bilgisayar
ve görüntüleme ünitesidir.


Tarayıcı

Tarama bölümü, gantri ve hasta masasından oluĢur. Gantri, içerisinde x-ıĢını tüpü ve
dedektörler bulunan, eni dar, kare Ģeklinde büyük bir kutu gibidir. Ortasında gantri açıklığı
denilen, hastanın girdiği yuvarlak bir açıklık vardır. Gantri, öne ve arkaya doğru belirli bir
derece eğilme özelliğine sahiptir. Bu eğilme gantriye, +30 ile -30 derece arasında açı verme
olanağı sağlar. Bu sayede aksiyal ve koronal kesit düzlemleri belirli bir oranda
açılandırılarak x- ıĢınlarının, incelenecek alana en uygun Ģekilde ulaĢması sağlanır.

Resim 1.13: Tarayıcı Ünitenin Elemanları; Gantri Ve Hasta Masası
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Gantri açıklığının çevresinde tüp ve dedektör zinciri bulunur. Kesit alma sırasında xıĢını tüpü ve dedektörler karĢılıklı olarak hastanın etrafında döner. Bu dönme esnasında tüp
x-ıĢını oluĢturmaya baĢlar.
Bilgisayarlı tomografide kesitsel görüntü elde edebilmek için tüpten çıkan x- ıĢını
kolime edilerek yelpaze Ģeklinde bir x- ıĢını demeti haline getirilir. Görüntü alma sırasında
istenilen kesit kalınlığına eĢit x- ıĢını demeti, x- ıĢınlarının saçılmasını en aza indirecektir.
Kolime edilmiĢ x- ıĢınları, alınan görüntünün kalitesinin artmasını sağlarken hastanın alacağı
radyasyon miktarını azaltmaktadır. X- ıĢını demetinin kalınlığı, yapılan BT incelemesinin
amacına göre cihazı kullanan tarafından belirlenir.
BT‟de dedektörler, konvansiyonel röntgende röntgen filminin yerini almıĢtır.
Konvansiyonel röntgende, hastayı geçen x ıĢınları filme ulaĢır. BT de ise hastayı geçen xıĢınları, dedektörler tarafından saptanır ve bilgisayar tarafından hastayı geçtikten sonraki X
ıĢınının zayıflama miktarı hesaplanır.
BT sistemlerinde sintilasyon ve xenon gazı içeren dedektörler kullanılır. Günümüzde
üretilen BT cihazlarında, xenon gazı içeren dedektörler mevcuttur. X- ıĢınları hastayı
geçtikten sonra bu dedektörlerdeki sıkıĢtırılmıĢ xenon gazı atomlarında iyonizasyona neden
olur. Xenon gazının sıkıĢtırılması x- ıĢınlarının daha duyarlı bir Ģekilde saptanmasını sağlar.
Hasta masası, BT incelemesi sırasında hastanın yatırıldığı yerdir. Manuel ya da
otomtik olarak uzaktan kumanda ile masanın gantri açıklığına giriĢ ve çıkıĢı sağlanır.
Ġnceleme esnasında, incelenen bölgeden ardıĢık kesit almak için her bir kesit alma
iĢleminden sonra masa hareket ettirilir. Alınan kesit kalınlığı ile masanın ilerlemesi
arasındaki iliĢkiye, inkrement denir. Masanın ilerlemesi kesit kalınlığı ile aynı değerde ise
inkrement birdir denir. Masa ilerlemesi kesit kalınlığının yarısına eĢit ise masa yarım
inkrementle ilerlemiĢ demektir. Kesit kalınlığının 1cm alındığı durumda inkrement iki
denirse kesitler arasında, kesit kalınlığına eĢit kalınlıkta incelenmemiĢ alan kalacağı
anlaĢılmalıdır.


Bilgisayar

Bilgisayar ünitesi, tarayıcı üniteden gelen bilgilerin iĢlenip değerlendirildiği yerdir.
Burada bilgilerin iĢlenmesi ve değerlendirilmesi, birçok matematiksel iĢlem ve
algoritmalarla gerçekleĢtirilir. Bu karmaĢık iĢlemlerin yapılabilmesi için bilgisayarların
yüksek kapasitede olması gerekir. Bilgisayarda, matematiksel iĢlemler ve algoritmalarla elde
edilen sonuçlar, tarama alanını temsil eden sayılardan oluĢmuĢ haritaya dönüĢtürülür. Bu
iĢleme, rekonstrüksiyon adı verilir.
Haritadaki eleman sayısını ( rakamsal değer) cihaz üreticileri belirler. Örneğin,
haritanın eleman sayısı 256x256 olarak belirlenmiĢ ise bu, haritada alt alta sıralanan 256
çizgi ve her bir çizgide 256 eleman olduğunu ifade eder.
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Tarama sonucunda elde edilen bilgiler, haritadaki eleman sayısı kadar değeri
hesaplamak için kullanılır. Harita elemanlarından herhangi birinin sahip olduğu değer, o
elemanın organizmada temsil ettiği odağın x- ıĢınlarını zayıflatma gücüne eĢittir.
Organizmada belirlenen bir odağın, kesit düzlemine paralel olarak uzunluk ve geniĢlik olarak
iki boyutu vardır. Ayrıca x- ıĢını demeti kalınlığına eĢit olarak bir de derinlik boyutu
mevcuttur. Bu derinlik boyutuna, hacim ya da voksel adı verilir.

Resim 1.14: Hounsfield skalasında gri tonların dağılımı

Bilgisayarlı tomografide her bir vokselin, x- ıĢınını zayıflatma değeri farklıdır. Bu
değeri standart bir değer ile belirlemek için hounsfield skalası adı verilen bir sistem
kullanılır.
Hounsfield skalasında x- ıĢını zayıflama değerleri (atenuasyon) -1000 ile +1000
arasında sınırlandırılmıĢtır. Bu skalaya göre, standart değerin ortasındaki sıfır (0) sayısı genel
olarak suyu temsil eder. Yağ dokusu ve hava skalanın negatif, yumuĢak dokular, kan ve
kemik pozitif yönünde yer alır.
BT de beyaz görülen alanlara hiperdens, siyah görülen alanlar hipodens denir. Gri
tonda olup referans dokuya eĢ yoğunluk gösteren alanlara ise izodens denir. Yapılan
pencereleme ayarları ile renk tonlarında değiĢiklik yapılabilir. Hounsfield skalasnın üstünde
yer alan yapılar, altındakine göre daima daha hiperdens görülürler. Bazen aynı yoğunlukta
izlenebilir, ancak hiçbir zaman daha hipodens görülmez.
Bilgisayarda oluĢturulan haritanın görsel bir ürüne dönüĢmesi için BT nin görüntü
ünitesinde iĢlenmesi gerekir.


Görüntüleme ünitesi

Bilgisayar ünitesinde oluĢturulan harita, görüntü ünitesinde görsel bir ürüne
dönüĢtürülür.
Görüntüleme ünitesi iki bölümden oluĢur. Birincisi bilgisayarın ekranı (monütör)
ikincisi ise multiformat ya da lazer kameralardır.
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Resim 1.15: Operatör odasında görüntülerin kaydedilmesi

Bilgisayarda oluĢturulan harita elemanlarının her birine rakamsal değerler verildiğini
daha önce belirtmiĢtik. Görüntüleme biriminde harita elemanlarının aldıkları rakamsal
değerlere göre gri renk skalasından bir renk kodu verilir. Bilgisayar ekranında harita gri renk
tonları ile renklendirildikten sonra siyahtan beyaza kadar değiĢen noktalardan oluĢan bir
resme dönüĢür. Resmi oluĢturan bu noktalara, piksel denir. Piksel sayısını belirten noktaların
ve çizgilerin birleĢiminden oluĢan örgüye de matriks adı verilir. Matris boyutu BT
cihazlarının teknolojik geliĢimine paralel olarak 256x256, 512x512 veya 1024x1024 Ģekilde
ifade edilir.

Resim 1.16: BT Görüntü taraması ve voxel.

Bilgisayarda oluĢturulan harita, bilgisayar ekranında renkle kodlanmıĢ bir haritaya
dönüĢtürülür. Renklerle kodlanmıĢ haritanın renklendirme kriterlerinde değiĢiklik yapmak
görüntünün üzerinde değiĢiklik yapmak anlamına gelir. Görüntü üzerinde değiĢiklik
pencereleme (windowing) iĢlemi ile gerçekleĢtirilir.
Normal insan gözü siyahtan beyaza kadar yaklaĢık yirmi gri tonu ayırt eder.
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Pencerelemenin amacı hounsfield skalasındaki +1000 ile -1000 aralığında gri tonların
seçilmesini sağlamaktır.
Bilgisayarlı tomografide pencereleme sisteminin, pencere geniĢliği (window with) ve
pencere seviyesi (window level) olmak üzere iki parametresi vardır.
Pencere geniĢliği, inceleme esnasında görmek istenilen oluĢumların, hounsfield
değerini içine aldıktan sonra görmek istenilmeyen oluĢumları dıĢarıda bırakacak Ģekilde
seçilen hounsfield skalası bandına denir. Pencere geniĢliği uygulandığında seçilen bant
içinde kalan hounsfield değerleri gri renk tonlarında olur. Bandın dıĢında kalan yerler siyah
ya da beyaz kalır.
Pencere seviyesi ise pencere geniĢliğinin tam orta noktasıdır.
Pencere geniĢliği daraldıkça gri ton baĢına düĢen doku sayısı azalacağından
absorpsiyon farkı da azalır. Dolayısı ile görüntülerde yüksek kontrast sağlanmıĢ olur.
Pencere geniĢliğinin gereğinden fazla dar tutulması, pencere alanı dıĢında kalan dokuların
gözde kaçmasına ya da yetersiz değerlendirilmesine neden olur. GeniĢ tutulması ise gri ton
baĢına düĢen doku sayısı artacağından absorpsiyon farkı artar; inceleme alanı homojen
görünür ve kontrastın azalmasına neden olur.
Görüntüleme ünitesinin diğer elemanı olan multi format ya da lazer kamerdır.
Görüntülerin bilgisayar ortamından multi format kamera ile filme aktarılması sağlanır. Multi
format kameraları içinde, üç boyutlu hareket yeteneği olan katot ıĢını tüpü bulunur. Katot
ıĢını hareket yeteneği ile karĢısına yerleĢtirilen filmin üzerine kesitlerin görüntüsünü kare
kare pozlandırır.
Günümüzde multi format kameraların yerini lazer kameralar almıĢtır. Lazer kameralar,
multi format kameralardaki katot ıĢını tüpünün yaptığı pozlandırmayı lazer ıĢınları ile yapar.
Lazer kameralarla pozlandırılan filmlerin görüntü kalitesi, multi format kameralarınkinden
daha yüksektir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda BT cihazının ünite ve elemanlarını
ayırt edebileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 BT‟de kullanılan terimlerin hangilerinin
diğer
görüntüleme
yöntemlerinde
 BT ile ilgili radyolojik terimleri doğru
kullanıldığını araĢtırınız
ve yerinde kullanınız.
 BT‟de kullanılan terimleri farklı
kaynaklardan da araĢtırınız.
 BT „nin tanımını yaparken diğer
 Bilgisayarlı
tomografi
yönteminin
görüntüleme
yöntemleri
ile
tanımını yapınız.
karĢılaĢtırarak farklı ve ortak yanlarını
belirtiniz.
 BT‟ nin kulanım alanlarını ayırt ediniz.

 BT
„nin
kullanım
etkinliğini araĢtırınız.

alanlarındaki

 BT‟ nin zararlı etkilerini konvansiyonel
röntgenle karĢılaĢtırınız.
 BT‟de kontrast madde kullanımını ayırt  BT‟de kontras uygulamanın sizin
ediniz.
göreviniz olmadığını unutmayınız.
 BT incelemelerindeki genel ilkeleri
 BT incelemelerinde genel ilkeleri ayırt
diğer görüntüleme yöntemlerindeki
ediniz.
ilkelerle karĢılaĢtırınız.
 BT‟nin zararlı etkilerni ayırt ediniz.

 BT‟de güvenlik önlemlerini ayırt ediniz.
 BT incelemesinin
kavrayınız.








 ALARA prensibini bir daha inceleyiniz.

yapıldığını  BT
incelemesini
konvansiyonel
incelemelerle karĢılaĢtırınız.
 BT‟ nin geliĢimindeki jenerasyonlar
BT cihazı jenerasyonlarının özelliklerini
arasındaki farkı modüldeki jeerasyon
ayırt ediniz
Ģekillerinden inceleyiniz.
 Yüksek rezolüsyonlu BT yönteminin
Yüksek rezolüsyonlu BT yönteminin
hangi yapıların incelenmesinde tercih
özelliklerini ayırt ediniz.
edildiğini
çeĢitli
kaynaklardan
araĢtırınız.
 Spiral (Helikal) BT yönteminin çalıĢma
Spiral
(Helikal)
BT
yönteminin
prensibini
diğer
jenerasyonlardaki
özelliklerini ayırt ediniz.
cihazlarla karĢılaĢtırınız.
 Multidedektör
(Multi
slice)
BT
Multidedektör
(Multi
slice)
BT
yönteminin özelliklerini Spiral (Helikal)
yönteminin özelliklerini ayırt ediniz.
BT
yönteminin
özellikleri
ile
karĢılaĢtırınız.
nasıl
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 BT‟ nin çalıĢma prensibini daha iyi
kavramak için röntgen cihazının çalıĢma
prensibini tekrar gözden geçirin.
 Tarayıcı ünitesindeki iĢlemleri ayırt  BT‟de kullanılan dedektör çeĢitlerini
ediniz.
araĢtırınız.
 BT‟ de kullanılan bilgisayarların
özelliklerini araĢtırınız.
 Bilgisayar ünitesindeki iĢlemleri ayırt
 Günümüzde en çok hangi matriks
ediniz.
boyudundaki cihazların kullanıldığını
araĢtırınız.
 Görüntüleme ünitesindeki iĢlemleri ayırt  Multiformat ve lazer kameraları
ediniz.
araĢtırınız.
 Bilgisayarlı tomografi cihazının çalıĢma
prensibini kavrayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Dijital görüntüyü oluĢturan en küçük resim hücresine ne ad verilir?
A) Ġnkrament.
B) Nois.
C) Piksel.
D) Voksel.
E) Rezolüsyon.

2.

Dijital görüntü üzerinde insan gözünün görebileceği gri ton ayarlamasını ifade eden
terim hangisidir?
A) Hounsfield skalası.
B) Rekonstrüksiyon-reformasyon.
C) Pencere geniĢliği.
D) Pencere seviyesi.
E) Pencereleme.

3.

AĢağıdakilerden ifadelerden hangisi, BT için kullanılamaz?
A) Kesit Ģeklinde görüntüleme yapılmaktadır.
B) Toraks ve batın görüntülemelerde kullanım alanı çok geniĢtir.
C) BT cihazında x-ıĢını kullanılır.
D) BT de yumuĢak dokuların görüntülenmesi MR dan daha iyi yapılır.
E) BT nin maliyet olarak uygun olması günümüzde tercih edilmesini sağlamıĢtır.

4.

AĢağıdakilerden hangisi, BT incelemesinin genel ilkelerinden değildir?
A) BT incelemesinin yapılabilmesi için doktor tarafından inceleme isteminin yapılmıĢ
olması.
B) Hastanın, inceleme Ģekli, etkileri ve olası riskleri(iyot alerjisi gibi) açısından sözlü
ya da yazılı olarak bilgilendirilmesi.
C) Hastanın, BT cihazının çalıĢma prensibi hakkında bilgilendirilmesi.
D) Hastanın yazılı ya da sözlü izninin alınması.
E) Her inceleme için görüntüde hasta kimlik bilgilerine yer verilmesi.

5.

AĢağıdakilerden hangisi, birinci jenerasyon cihazlar için yanlıĢ ifadedir.
A) Tek dedektör bulunmaktadır.
B) X ıĢınları, tek dedektörü görmeye yetecek kadar çubuk Ģeklinde gibi kolime
edilmiĢtir.
C) Tüp ve dedektör hasta çevresinde doğrusal bir çizgi boyunca birbirini görecek
Ģekilde hareket eder.
D) Tarama tamamlandıktan sonra tüpe 1 derecelik açı verilir.
E) Tüp ve dedektör hasta çevresinide 360 derece döner.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Bu faaliyet sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle bilgisayarlı tomografi görüntüsü
üzerindeki iĢlemleri ayırt edebileceksiniz.

ARAġTIRMA





BT görüntüsü üzerinde hangi iĢlemlerin neden yapıldığını araĢtırınız.
BT artefaktı nedenlerini araĢtırınız
Artefaktların görüntüdeki Ģekillerini araĢtırınız.
Cihaz operatörünün hangi artefaktları giderebileceğini araĢtırınız.

2. BĠLGĠSAYARLI TOMOGRAFĠ
GÖRÜNTÜSÜ VE GÖRÜNTÜ ÜZERĠNDEKĠ
ĠġLEMLER
Bilgisayarlı tomografinin tanıdaki önemini belirtmek için rezolüsyon kavramı
kullanılır. Rezolüsyon en küçük farklılıkları ayırt etmektir. BT‟ de görüntü üzerinde boyutsal
rezolüsyon ve kontrast rezolüsyondan söz edilir.

2.1. Boyutsal Rezolüsyon
Birbirine komĢu iki yapının ayırt edilebilme yeteneğine, boyutsal rezolüsyon denir.
Boyutsal rezolüsyon görüntüyü oluĢturan piksel boyutları ile yakından ilgilidir. Piksel
boyutlarının küçültülmesi, görüntü üzerinde daha fazla piksel olmasını sağlar. Görüntü
üzerindeki en küçük elemanın piksel, pikselin hacimsel değerinin de voksel olduğunu daha
önce belirtmiĢtik. Dolayısı ile piksel boyutlarının küçültülmesi vokselin de küçülmesi
anlamını taĢır. Görüntü üzerinde piksel ve vokselin küçültülmesi daha küçük oluĢumların
birbirinden ayırt edilmesini, yani boyutsal rezolüsyonu artırır. Piksel ve vokselin boyutları
çeĢitli Ģekillerde küçültülerek boyutsal rezolüsyonu artırılır. Kesit kalınlığı düĢürülerek
vokselin boyutu küçültülür. Dedektör boyutlarının küçültülmesi ve sayısının artırılması daha
küçük vokselerden veri toplamasını sağlar. Görüntü alanı (FOV) küçültülerek voksel
boyutlarının küçültülmesi sağlanır. X ıĢını tüpünde fokal spotun küçültülmesi de boyutsal
rezolüsyona katkı sağlar.
Boyutsal rezolüsyonu artırmak için yapılan iĢlemler nois faktörünü ortaya çıkarır.
Noisin kelime anlamı, gürültü, parazit ve istenmeyen sestir.Nois bilgisayarlı
tomografide,veri elde etme keskinliğinin azalması,elde edilen verilerden bazılarının inceleme
alanındaki gerçeği yansıtmaması anlamında kullanılır.Noisin artıĢı voksel bilgisinin doğru
okunmasını engeller.
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2.2. Kontrast Rezolüsyon
Film üzerindeki farklı yoğunlukları ayırt edebilme yeteneğine kontrast rezolüsyon
denir. Bilgisayarlı tomografinin kontrast rezolüsyonu konvansiyonel röntgene göre daha
yüksektir. Noisin artması görüntüde kaba ve grenli duruma yol açar. Bu durum kontrast
rezolüsyonunu azaltır. Kontrast rezolüsyonunu artırmak için noisin azaltılması gerekir.
Noisin azaltılması ise x- ıĢını dozu artırılarak ya da kesit kalınlığı artırılarak sağlanabilir.
Kontrast rezolüsyonunu artırmak ve noisi azaltmak ikisi de aynı anda isteniyorsa o zaman
kesit kalınlığı küçültülür, x- ıĢını dozu artırılır. BT cihazlarında kV sabit tutulur. X ıĢını dozu
mAs da yapılan ayarlamalarla değiĢtirilir.
BT de noisi önleyen, görüntü niteliğini ve kenar keskinliğini düzenleyen filtre denen
mekanizmalar vardır. Bu filtreler pirimer ve sekonder fitlere olmak üzere iki çeĢittir.
Primer filtreler, görüntünün ilk oluĢturulduğu aĢamada kullanılır. Primer filtrasyon ile
elde edilen görüntülerin tekrar filtrasyona tabi tutulmasına da sekonder filtrasyon denir.
Sekonder filtrasyonda soft ve sharp olmak üzere iki çeĢit filtre kullanılır. Soft filtreler
yumuĢak doku incelemelerinde kontrast rezolüsyonu artırmak için kullanılır. Sharp filtreler
ise kemiklerin incelenmesinde boyutsal rezolüsyonu artırmak için kullanılır.
Rezolüsyona etki eden faktörlerden biri de FOV‟un küçltülmesidir. Tüpün fokal
spotunun küçültülmesi, FOV‟u da küçültür. Böylece boyutsal rezolüsyon artırılır; ancak
fokal spotun belli bir sınırın altında olması x- ıĢını dozunu azaltır. Dozun azaltılması ise
kontrast rezolüsyonunu düĢürülür. Özellikle abdomen toraks gibi büyük alanların
incelenmesi yapılırken küçük fokal spot kullanılmaz.

2.3. Fov
Bilgisayarlı tomografi görüntüsündeki tüm alana FOV (görüntü alanı) adı verilir.
FOV operatör tarafından incelemenin amacına göre küçültülüp büyütülebilir. Yani
incelenen yapının belirli bir kısmını kapsayabilir ya da çevresindeki boĢlukları da içine
alacak Ģekilde ayarlanabilir. FOV‟u küçültmek için hasta, gantri boĢluğunda tüpe
yaklaĢtırılıp dedektör zincirinden uzaklaĢtırılır.
FOV‟u büyütmek için ise hasta tüpten uzaklaĢtırılırken dedektör zincirine yaklaĢtırılır.
FOV seçimi yapılırken incelenecek alanın geniĢliği göz önünde bulundurulmaktadır. Yüksek
boyutsal rezolüsyonu gerektiren durumlarda incelenecek alanın geniĢliğinden daha küçük
FOV seçilebilir.

2.4. Zoomlama
Zoomlama( odaklama) görüntü alanının yani FOV‟un küçültülmesi, görüntünün
büyütülmesi anlamına gelir.
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Zommlama BT kesitini oluĢturan görüntü alanının geniĢliğini gösterir ve incelenecek
alanın boyutuna göre seçilir. Zoomlama yapılan alanda FOV büyütüldükçe, sabit olan matris
içindeki piksellerin boyutları geniĢler. Bu durumda görüntünün boyutsal rezolüsyonu azalır.
Gerçek bir zoomlamada FOV „un küçültülmesi dolayısı ile piksel boyutlarının
geniĢlememesi gerekir.

Resim 2.1: Zoomlama yapılmıĢ görüntü

Zoomlama iĢlemi, rekonstrüksiyon zoomlama ve interpolatif zoomlama olmak üzere
iki Ģekilde yapılır.
Rekonstrüksiyon zoomlama, kesit parametreleri büyük FOV'a göre elde edilmiĢ
görüntülerde, bilgisayarın belleğinde, dedektörlerden gelen ham bilgiler duruyorsa
yapılabilir. Görüntü üzerinde iĢaretlenen alanın bilgileri yeniden değerlendirilir.
Değerlendirme sonucu elde edilen bilgilerle yeniden resim haritası oluĢturularak görüntü
büyütülür. Bu tip zoomlamada görüntünün kalitesi artmaktadır.
Interpolatif zoomlamada ise bilgisayar belleğinde haritalanmıĢ hounsfield değerleri
varken yapılır. Bu iĢlemde, büyütülmesi istenilen alan, bilgisayar ekranında iĢaretlenir.
Bilgisayar iĢaretlenen alanın tüm piksellerini geniĢletir. Alna komĢu piksel aralıklarını da her
ikisinin aritmetik ortalamasına eĢit yeni piksellerle doldururken görüntü büyür, ancak
görüntü detayında artıĢ olmaz.

2.5. Rekonstrüksiyon-Reformasyon
Bilgisayarlı tomografi cihazlarında gantri boĢluğunun sınırlı olmasından dolayı
genellikle aksiyal düzlemde kesitler alınır. Ancak bazı sınırlı bölgelerde (hipofiz
,temporamandibular eklem ve paranazal sinüslerde) koronal ve sagital düzlemlerde de
kesitler alınır. Bilgisayarlı tomografide ayrıca aksiyal düzlemde gantriye açı verilerek oblik
görüntülerde alınabilmektedir.

26

Bilgisayarlı tomografide kullanılan bilgisayarların ileri teknolojik özelliklere sahip
olması nedeni ile görüntülerin, aksiyal kesitler üzerinden farklı düzlemlere dönüĢtürülmesi
sağlanabilir. Bu iĢlem bilgisayarda özel bir program tarafından yapılır. Bu program
bilgisayar belleğindeki kesitleri üst üste yerleĢtirir. Daha sonra istenilen düzlemdeki resim
elemanlarını (pikselleri) yeni görüntüyü oluĢturacak Ģekilde birleĢtirir. Kısacası, eldeki var
olan düzlemdeki kesitlerin istenilen baĢka bir düzleme dönüĢtürülmesi iĢlemine,
rekonstrüksiyon-reformasyon denir.
Rekonstrüksiyon-reformasyon ile elde edilen görüntünün rezolüsyonu, aksiyal
düzlemde alınan görüntünün rezolüsyonu kadar yüksek olamaz. Rekonstrüksiyonreformasyon yapılacak kesitlerin rezolüsyonunu artırmak için kesitler, en düĢük kalınlıkta
birbirine eĢit ve aralıksız olarak alınır.
Son yıllarda geliĢtirilen yeni bilgisayar programları ile eldeki görüntüler üzerinden üç
boyutlu görüntüler oluĢturulabilmektedir. Yani üç boyutlu rekonstrüksiyon
yapılabilmektedir. Bu iĢleme, yüzey rekonstrüksiyon denir. Yüzey rekonstrüksiyonunda,
aksiyal düzlemde alınan kesitler, üst üste yerleĢtirilerek kesitlerin üzerinde bir sınır
belirlenir. Bu sınır içinde hounsfield değerlerine sahip pikseler birleĢtirilir. BirleĢtirilen
pikseller, bilgisayarda üç boyutlu reformasyona tabi tutularak yeni görüntüler oluĢturulur.
Yeni oluĢturulan görüntüler, yine bilgisayarda var olan programlarla kendi etrafında
döndürülerek görüntünün önünü arkası ayrı ayrı incelenebilir.

2.6. Görüntü Üzerindeki ĠĢlemler
Bt görüntüsü bilindiği gibi rakamsal değerlerden oluĢmaktadır. Bundan dolayı görüntü
üzerinde birçok ölçüm ve değerlendirme iĢlemleri yapılmaktadır. Bu iĢlemlerden en sık
yapılanı dansite ve boyut ölçümleridir. Bu iĢlemlerin yanı sıra eĢit hounsfield değerlerine
sahip piksellerin görüntülerini oluĢturmak yer alır. BT‟nin Rekonstrüksiyon-reformasyon
özelliğinden yararlanılarak farklı düzlemlerde yeni görüntüler alınmaktadır. Görüntü
üzerinde mesafe ölçümü yapılacak ise istenilen yerler imleç ile iĢaretlenerek belirlenir. Daha
sonra bilgisayar gerekli iĢlemleri yaparak ölçümü bildirir.
BT de farklı Ģekillerde dansite (yoğunluk) ölçümleri yapılır. Bunlardan en çok
kullanılanı bilgisayar ekranı üzerinde dansite ölçümü yapılacak alanı belirtmek için
büyüklüğü ayarlanabilen kare ya da daire Ģekilleri oluĢturulur. OluĢturulan Ģekil dansite
ölçümü yapılacak alanın üzerine yerleĢtirilir. Daha sonra Ģeklin büyüklüğü alanın
büyüklüğünden daha küçük hale gelecek Ģekilde ayarlanarak ölçüm yapılır.
Böylece cihaz dansitesi ölçülen bölgedeki pikselerin toplam hounsfield değerini piksel
sayısına bölerek ortalama dansiteyi hesaplar. Diğer bir dansite ölçüm iĢlemi de bilgisayar
ekranı üzerindeki artı iĢareti dansitesi ölçülecek alanın üzerine yerleĢtirildiğinde alanın
dansitesi hakkında genel bilgi verir.
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2.7. Bilgisayarlı Tomografi Artefaktları
Artefakt görüntü, üzerinde gerçek oluĢumları etkileyen bozan veya hayali oluĢumlara
neden olan istenmeyen görüntülerdir.
Diğer radyolojik incelemelerde olduğu gibi bilgisayarlı tomografide de birçok nedene
bağlı olarak artefaktlar geliĢir. Burada önemli olan görüntüde artefaktların tesbit edilmesi ve
nereden kaynaklandığının bilinmesidir. Aksi halde tanıda yanılgılara yol açabilir. Özellikle
hastadan kaynaklı bazı artefaktların düzeltilmesi için teknisyenin artefaktları iyi bilmesi
gerekir.
Bilgisayarlı tomografide artefaktlar; verilerin oluĢturulması, elde edilmesi, ölçülmesi
ya da iĢlenmesi aĢamalarında ortaya çıkmaktadır.
Bilgisayarlı tomografide hasta hareketleri, ıĢın sertleĢmesi, parsiyel volüm ve diğer
nedenler artefaktlara neden olur.

2.8. Hareket Artefaktları
Bilgisayarlı tomografi incelemesinde kesit alınırken hastanın hareket etmesi incelenen
anatomik yapının değiĢmesine neden olacağından elde edilen verilerde tutarsızlık olur.
Rekonstrüksiyon-reformasyon sonrasında görüntü üzerinde hareket yönü
doğrultusunda birbirine paralel çizgiler halinde artefaktlar oluĢur. Hareket artefaktı uzun
sürede kesit alan cihazlarda çok önemli bir sorundu. Günümüzdeki cihazların çok kısa sürede
kesit alması nedeni ile önemli sorun olmaktan çıkmıĢtır.

2.9. IĢın SertleĢmesi
X ıĢını tüpünden çıkan ıĢınların enerji düzeyleri birbirinden farklıdır. Yani bu ıĢınların
bir kısmı yüksek enerjili iken bir kısmı da düĢük enerjilidir. Bu nedenle x ıĢınları inceleme
esnasında geçtikleri değiĢik anatomik yapılarda farklı Ģekillerde penetrasyon ve absorbsiyon
özelliği gösterir.
Bilgisayarlı tomografide kullanılan x ıĢınları hetorojen özelliktedir. Hetorojen ıĢınların
düĢük enerjili olanları incelenen alanı geçerken absorbe edilir. Yüksek enerjili olanları ise
daha az absorbe edilir. Buna bağlı olarak incelenecek alanı geçip dedektöre ulaĢan x
ıĢınlarının ortalama değeri, tüpten çıktığı andaki ortalama değerinden daha yüksek olur. Bu
duruma, ıĢın sertleĢmesi (beam-hardening) etkisi denir. Ġnceleme alanları yani
organizmadaki oluĢumlarda heterojen yoğunlukta olduğu için x ıĢını demetinin buralardan
geçmesi, farklı oranlarda ıĢın sertleĢmesine neden olur. Özellikle organizmanın kalın ve
yoğun bölgelerinden (kemik doku gibi) x ıĢını geçerken yüksek enerjili olanlar, daha az
absorbe olduğundan daha belirgin ıĢın sertleĢmesi olacaktır. Bu durum, özellikle yoğun
oluĢumlar arasında bulunan daha az yoğunluktaki oluĢumların voksel değerinin, olması
gerekenden daha düĢük hesaplanmasına neden olur. Örneğin, beyin incelemelerinde bu
durum çarpıcı olarak görülür. IĢın sertleĢmesine bağlı artefakt, görüntülerde siyah çizgiler
Ģeklinde görülmektedir. IĢın sertleĢmesi artefaktı tamamen giderilemez. Azaltmak için ıĢın
filtreleme tenkilleri ve bazı bilgisayar programları kullanılır; ayrıca inceleme alanından
alınan kesit kalınlıklarını azaltıp mAs değerinin artırılması da ıĢın sertleĢmesinin etkilerini
azalır.
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2.10. Parsiyel Volüm Etkisi
Bilgisayarlı tomografide bu artefakt, cihazın veri elde etme tekniğinden kaynaklanır.
Parsiyel volüm etkisini daha iyi kavramak için Piksel ve vokseli hatırlatmakta yarar vardır.
Bilgisayarda elde edilen resmin en küçük elemanına pilsel demiĢtik. Kesit kalınlığı ile
belirlenen, üç boyutlu hacimsel birime voksel demiĢtik. Voksel içindeki dokuların, x-ıĢının
zayıflatması tek bir değer olarak hesaplanır; hesaplanan bu değer görüntü oluĢumunda
kullanılır.
Voksel içinde bir doku bulunduğunda, vokselin x- ıĢının zayıflatma değeri, o dokunun
x- ıĢının zayıflatma değeri ile aynıdır.
Bazı durumlarda bir vokselin içinde birden fazla doku bulunabilmektedir. Böyle bir
durumda dokuların oranı eĢit ise vokselin değeri, dokuların değerinin toplamının ikiye
bölünmesi ile bulunur. Örneğin voksel içinde bulunan dokulardan birinin değeri +50
hounsfield, diğerinin değeri +100 hounsfield ise ortalama değer +75100 hounsfieldir. ĠĢte bu
durum parsiyel volum etkisi olarak tanımlanır.
Parsiyel volüm etkisi, dansite bakımından birbirinden çok farklı değerlere sahip
inceleme alanlarında, çizgi ya da bant Ģeklinde artefaktlar oluĢturulur. Bu artefaktlar daha
çok paranazal sinüslerin ve petroz kemikler içinde mastoid hücrelerin incelenmesinde
görülür. Ayrıca inceleme alanı içinde metalik cisimlerin (amalgam diĢ dolgusu,metalik klip
vb) bulunması da bu artefaktın oluĢmasını sağlar.
Parsiyel volüm etkisini ortadan kaldırmak mümkün değildir. Ancak inceleme sırasında
alınan kesitlerin kalınlığı azaltılarak bu artefakt bir ölçüde engellenir. Metalik cisimlerin
oluĢturduğu artefaktları engellemek için kesit açısı değiĢtirilir.

2.11. Diğer Artefaktlar
Bilgisayarlı tomografide en sık görülen artefaktlar; ıĢın sertleĢmesi, hasta hareketleri
ve parsiyel volümden kaynaklanan artefaktlardır. Bunların dıĢında daha farklı nedenlerden
kaynaklanan artefaktlarda mevcuttur. Bunlar;





X ıĢını üretiminden kaynaklanan düzensizlikler,
Anot yüzeyinde küçük düzensizlikler,
Anot dönüĢünden kaynaklanan problemler,
Voltaj oynamaları.

Ayrıca dedektörlerden kaynaklanan artefaktlar da vardır.
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Dedektör sayısının gerekenden az olması, detektörler arası ölü bir boĢluğa neden olur.
Bu boĢluklar görüntüde rezolüsyonda azalma Ģeklinde görülür ve saptanması çok zordur.
Dedektörlerin dengesizlikleri ya da bozuklukları da artefakt oluĢturulur. Bu artefaktlara, ring
artefaktı denir. BT cihazında x ıĢını yoğunluğundaki küçük değiĢimler dedektörler tarafından
algılanır. Eğer dedektörler hassas bir Ģekilde kalibre edilmemiĢ ise bu değiĢimleri
algılayamaz. Bu durumda radyasyon sinyali olmadığı halde, dedekrörler varmıĢ gibi
algılayabilir. Ya da dedektörler, radyasyon yoğunluğundan doyarak artan yoğunluğa yanıt
vermeyebilir. Ring artefaktı görüntüler üzerinde halka Ģeklinde görülür. Dedektörlerin iyi
kalibre edilmemesinden doğan bu artefakt genellikle üçüncü jenerasyon cihazlarda görülür.
Dördüncü jenerasyonda görülmemesinin nedeni bu cihazlar kalibrasyonunu otomatik olarak
yapar.
Bt cihazında verilerin iĢlenme ve değerlendirilme yöntemleri de görüntüde artefaktlara
neden olabilir. Harita oluĢturma aĢamasında kullanılan filtre programları, bazen görüntü
üzerinde gerçek olmayan görüntülerin oluĢmasına neden olur.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda BT görüntüsü ve görüntü üzerindeki
iĢlemleri ayırt edebileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları
 Boyutsal
açıklayınız.

rezolüsyon

 Kontrast
açıklayınız.

rezolüsyonu

 BT‟ de görüntü
kavrayınız.

alanının

Öneriler
kavramını

kavramını  Kontrast rezolüsyonu ile boyutsal
rezolüsyonu karĢılaĢtırınız.
önemini  FOV‟un küçültülmesinin görüntü
açısından önemini araĢtırınız.

 Rekonstrüksiyon-Reformasyon
kavrayınız.

iĢlemini

 Görüntüde zoomlama yapmanın önemini
açıklayınız.
 Görüntü üzerinde yapılan ölçümleri ayırt
ediniz.

 Rekonstrüksiyon-Reformasyon
iĢleminin
yapılma
nedenlerini
araĢtırınız.
 Bt de yapılan zoomlama ile fotoğrafik
zumlamayı karĢılaĢtırınız.
 Dansite ölçüm Ģekillerini araĢtırınız.
 Artefaktların görüntüyü hangi yönde
etkilediğini araĢtırınız.

 BT de artefakt kavramını açıklayınız.
 Hareket
artfaktlarının
açıklayınız.

 Boyutsal rezolüsyonu artırmak için
yapılan iĢlemleri farklı kaynaklardan
araĢtırınız.

nedenlerini  BT de hangi hareketlerin artefakta
neden olabileceğini araĢtırınız.

 IĢın sertleĢmesini açıklayınız.

 IĢın sertleĢmesi artefaktı oluĢmuĢ BT
görüntüsü araĢtırınız.

 Parsiyel volüm etkisini açıklayınız.

 Piksel ve vokselin anlamlarına tekrar
bakınız.

 BT de meydana gelen diğer artefaktları
sıralayınız.

 Günümüzde kullanılan cihazlarda
hangi
artefaktlara
daha
sık
görüldüğünü
ve
nedenlerini
araĢtırınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi boyutsal rezolüsyonun artırılması ile ilgili yanlıĢ bir ifadedir?
A) Piksel ve voksel küçültülmesi,
B) Piksel ve volsel büyütülmesi.
C) Fokal spotun küçültülmesi.
D) Kesit kalınlığının küçültülmesi.
E) Dedektör boyutlarının küçültülmesi ve sayısının artırılması.

2.

Görüntü alanını ( FOV) küçültmek için aĢağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Kesit kalınlığı büyütülür.
B) Fokal spot büyütülür.
C) Hasta gantri boĢluğunda dedektörlere yaklaĢtırılırken tüpten uzaklaĢtırılır.
D) Hasta gantri boĢluğunda tüpe yaklaĢtırılırken dedektörlerden uzaklaĢtırılır.
E) Hasta gantri boĢluğunda dedektörlere ve tüpe eĢit mesafede konumlandırılır.

3.

Günümüzde kullanılan BT cihazlarında, hangi artefakt önemli bir sorun olmaktan
çıkmıĢtır?
A) IĢın sertleĢmesi.
B) Parsiyel volüm etkisi.
C) Voltaj oynamaları.
D) Dedektörlerden kaynaklanan artefaktlar.
E) Hareket artefaktları.

4.

AĢağıdakilerden hangisi BT de artefaktlara neden olmaz?
A) Anot dönüĢünden kaynaklanan problemler
B) X ıĢını üretiminden kaynaklanan düzensizlikler
C) Dedektör sayısını gerekenden az olması
D) Dedektörlerin otomatik olarak kalibre edilmesi
E) Dedektörlerin manuel olarak kalibre edilmesi

5.

Dedektörlerin bozuklukları ya da düzensizlikleri hangi artefaktın oluĢmasına neden
olur?
A) IĢın sertleĢmesine.
B) Ring artefaktına.
C) Parsiyel volüm etkisine.
D) Beam hardening‟e.
E) Hareket artefaktına.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Var olan düzlemdeki kesitlerin istenilen baĢka bir düzleme dönüĢtürülmesi iĢlemine ne
ad verilir?
A) Piksel.
B) Voksel.
C) Rezolüsyon.
D) Reformasyon-rekonstrüksiyon.
E) Dansite.

2.

BT de görüntü alanı küçültülerek görüntünün büyütülmesi iĢlemine ne ad verilir?
A) FOV.
B) Zoomlama.
C) Kontrast rezolüsyonu.
D) Hounsfield skalası.
E) Dansite ölçümü.

3.

BT de oblik görüntü almak için aĢağıdakilerden hangisi yapılır?
A) X- ıĢını tüpüne açı verilir.
B) Dedektörlere açı verilir.
C) Gantriye açı verilir.
D) Hastaya açı verilir.
E) Masaya açı verilir.

4.

BT de kesitler genellikle hangi düzlemde alınır?
A) Koronal
B) Aksiyal
C) Sagital
D) Oblik
E) Lateral

5.

AĢağıdakilerden hangisi, eldeki
oluĢturulması iĢlemidir?
A) Reformasyon.
B) Rekonstrüksiyon.
C) Yüzeyel rekonstrüksiyon.
D) Boyutsal rekonstrüksiyon.
E) Kontrast rezolüsyonu.

6.

AĢağıdakilerden hangisi, üçüncü jenerasyon cihazların özelliklerinden değildir?
A) X- ıĢını demeti çubuk Ģeklindedir.
B) X-ıĢını demeti yelpaze Ģeklindedir.
C) Çok sayıda dedektör vardır.
D) X-ıĢını ve dedektörler 360 derece dönüĢ yapar.
E) Gantrinin tek bir dönüĢünde birden fazla kesit alınır.

görüntüler
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üzerinde

üç boyutlu görüntüler

7.

Yuksek boyutsal rezolüsyon,yüksek matriks,ince kolimasyon ve küçük görüntüleme
alanı gibi özellikler BT nin hangi yöntemine aittir?
A) Üçüncü jenerasyon cihazlara.
B) Dördüncü jenerasyon cihazlara.
C) BeĢinci jenerasyon cihazlara.
D) Spiral BT‟ ye.
E) Yüksek rezolüsyonlu BT(YRBT) „ye.

8.

BT de dedektörlerin görevini konvansiyonel röntgende aĢağıdakilerden hangisi yapar?
A) X-ıĢını tüpü.
B) Rabforsatörler.
C) Hasta masası.
D) Röntgen filmi.
E) Film foküs mesafesi.

9.

BT incelemesinde alınan kesit kalınlığı ile masanın ilerlemesi arasındaki iliĢkiye ne ad
verilir?
A) Ġnkrement.
B) Skenogram.
C) Dedektör.
D) Rekonstrüksiyon.
E) Matriks.

10.

BT cihazının bilgisayarında oluĢturulan harita elemanlarına ,cihazın hangi biriminde
hounsfield skalasından gri renk kodu verilir?
A) Tarayıcı ünitesinde.
B) Bilgisayar ünitesinde.
C) Görüntüleme ünitesinde.
D) Dedektörlerde.
E) Lazer kameralarda.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

C
E
D
C
E

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

B
D
E
D
B

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
B
C
B
C
A
E
D
A
C
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