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AÇIKLAMALAR 
KOD 725TTT075 

ALAN  Radyoloji 

DAL/MESLEK Radyoloji Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Mamografi 

MODÜLÜN TANIMI  

Bu modül mamografi cihazını hazırlayarak, mamografi 

projeksiyonlarının uygulanması ile ilgili bilgi ve becerilerin 

kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖNKOġUL  

YETERLĠK Mamografi çekmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Radyasyon Güvenliği Mevzuatına uygun olarak radyoloji 

laboratuarında gerekli araç ve gereç sağlandığında, 

mamografi cihazını hazırlayarak mamografi 

projeksiyonlarını uygulayabileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Mamografi cihazını, radyografi için 

hazırlayabileceksiniz. 

2. Temel projeksiyonlarla mamografi çekebileceksiniz. 

3. Tamamlayıcı projeksiyonlarla mamografi 

çekebileceksiniz. 

4. Diğer yardımcı tekniklerle mamografi çekebileceksiniz. 

5. Mamografik giriĢimsel iĢlemlerde mamografi 

çekebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Mamografi cihazı, kumanda masası, kaset, 

filmler, kurĢun önlük, dozimetre, cerrahi eldiven. 

 

Ortam: Radyasyon güvenlik önlemlerinin alınmıĢ olduğu 

radyoloji laboratuarı  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

 

Öğretmen, modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Bu modül sonunda; mamografi cihazını radyografiye hazırlayabilecek, cranio-caudal, 

mediolateral-oblik, rotasyonda cranio-caudal, ayakta lateral, açılı cranio-caudal, tanjansiyal 

projeksiyonla, spotgrafi, konla kompresyon, magnifikasyon tekniği ve mamografik 

giriĢimsel iĢlemlerde mamografi çekim tekniğine ait bilgi ve becerileri kazanacaksınız. 

 

Bu bilgi ve becerileri kazanırken radyasyondan korunma önlemlerini alacak ve 

tekniğine uygun radyografi çekim iĢlemini gerçekleĢtireceksiniz.  

 

Bu modül çalıĢmasında kazanacağınız yeterlikler; ileride çekeceğiniz radyografilerde 

daha güvenilir tanı konulması, tedavi uygulanması ve hasta memnuniyetinin sağlanması 

açısından size çok önemli katkılar sağlayacaktır.   

 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 
 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle mamografi cihazını, 

kompresyon aparatını ve kasetleri, mamografi çekimi için hazırlayabileceksiniz.  
 

 

 
 

 Mamografi hakkında farklı kaynaklardan ve internet sitelerinden araĢtırma 

yapınız. 

 Mamografi cihazının yapısı, özellikleri ve çeĢitleri hakkında bilgi toplayınız. 

 Mamografi çekiminde kompresyonun önemini araĢtırınız. 
 

1. MAMOGRAFĠ CĠHAZLARI 
 

Mamografi; yoğunlukları birbirine yakın olan kas, yağ ve memenin glandüler 

yapılarını ve memenin patolojik değiĢikliklerini incelemek amacıyla  kullanılan bir yumuĢak 

doku radyografisidir. 
 

Mamografide; düĢük dozajlı X-ıĢını, yüksek kontrastlı ve yüksek yoğunluklu filmler 

ve özel olarak dizayn edilmiĢ röntgen cihazları kullanılır. Meme kanserinde erken tanı 

prognozu etkileyen en önemli etkendir. Hastalığın erken evrede yakalanması ile tedavi 

baĢarısı ve yaĢam oranı artar. Mamografi meme kanserinin erken teĢhis edilmesinde önemli 

rol oynar. 
 

Mamografi, meme kanserinde kontrol ve tanı amacı ile kullanılır. 
 

 Kontrol amaçlı mamografi,  herhangi bir Ģikayeti olmayan kadınlarda, olası 

meme kanserlerinin erken teĢhis edilmesinde kullanılır. Düzenli olarak 

yapıldığında, erken tanı olasılığını arttırarak tedavinin baĢarıya ulaĢmasını 

sağlar. 40 yaĢını aĢkın her kadının yılda bir kez mamografi çektirmesi tavsiye 

edilir.  

 Tanı amaçlı mamografi, kitle bulunması, meme akıntısı gibi meme ile ilgili 

Ģikayeti olanlar ve kontrol amaçlı patoloji için uygulanan bir yöntemdir. 

Patolojik durumlardaki mamografi, kuĢkulu dokunun tam yerini, boyutunu 

belirlemek ve çevre dokuyla lenf bezlerini görüntülemek amacı ile yapılır. Tanı 

amaçlı mamografi ile göğüs değiĢik açılardan görüntülenebilir.  
 

Meme; cilt, cilt altı yağ dokusu, glandüler yapılar, duktuslar ve aradaki bağ dokusu 

gibi aralarındaki kontrast farklılığı oldukça düĢük olan yapılardan oluĢur. Mamografi 

iĢleminde incelenen bölgenin, düĢük kontrast farklılığı olan yapılardan oluĢması ve buna 

bağlı olarak da X– ıĢınının absorbsiyon değerlerininde birbirine yakın olması nedeniyle 

kontrast farkının iyi ortaya konulması ve rezolüsyonun çok iyi olması gerekir. Meme 

muayenesinde saptanamayacak kadar küçük anomalilerin belirlenebilmesi için radyografi, 

düĢük dozda çekilmelidir.  

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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Mamografi tekniğinde Ģunlar önemlidir;  

 

 Meme kompresyonu ve hastaya doğru pozisyon verilmesi. (Yüksek kalitede 

mamografiler elde edilmesini sağlar.)   

 

 DüĢük kilovoltaj uygulanması. (Aralarındaki kontrast farklılığı oldukça düĢük 

olan meme yapılarının birbirinden ayırt edilebilmesi ve meme kanseri tanısında 

önemli rolü olan mikrokalsifikasyonların [minik kalsiyum birikmeleri] tanısı 

için düĢük kilovoltaj uygulanması önemlidir.)  

 

 Kanser riski taĢıyan memeye mümkün olduğunca düĢük doz verilmesi 

gerekmektedir. Bu nedenle radyolojik inceleme yapılırken en iyi görüntüleme 

sağlamaya çalıĢılırken bir yandan da hastanın aldığı doz düĢük tutulmalıdır. 

 

Mamografi ile memede farklı yoğunluktaki dokuların ayırt edilmesi sayesinde, erken 

evre meme kanseri bulgularından olan kireçlenme odaklarının veya küçük nodüllerin 

kolaylıkla görüntülenmesi sağlanır. Özellikle meme dokusu yoğun ve fibrokistik yapıda olan 

kadınlarda tanı üstünlükleri, daha da önem kazanmaktadır. Mamografi; göğüs dokusunun en 

iyi görüntülenebildiği dönemde yani adet kanamasının bitimini takip eden ilk hafta içerisinde 

yapılmalıdır. Her iki meme mamografi cihazı adı verilen özel bir röntgen cihazı yardımıyla 

sıkıĢtırılarak çeĢitli seviye ve kesitlerde filmler alınır. 

 

1.1. Mamografi Cihazlarının Tanımı 
 

Mamografi cihazları memeyi oluĢturan dokuları incelemek ve memedeki patolojik 

değiĢiklikleri tespit etmek için kullanılan röntgen tanı cihazlarıdır. Mamografi cihazları, 

meme görüntülenmesini kolaylaĢtıracak Ģekilde düzenlenmiĢtir. 

 

1.2. Mamografi Cihazının ÇeĢitleri 
 

 Klasik mamografi cihazları 

 Dijital mamografi cihazları 

 Diğer mamografi cihazları       

 

1.2.1. Klasik Mamografi Cihazları 
 

Mamografi cihazı; X- ıĢını tüpü, kompresyon sistemi ve kumanda masasından oluĢur. 

Cihazın tüpü, kaset tutucusu ve kompresyon plakası kraniokaudal, lateral ve oblik 

pozisyonlarda rahatlıkla görüntüleme sağlayacak Ģekilde dönebilir Ģekildedir. Bu cihazlarda, 

memenin sıkıĢtırılarak daha iyi görüntülenmesini sağlayan kompresyon üniteleri bulunur. Bu 

amaçla geliĢtirilmiĢ olan otomatik kompresyon sistemlerinde meme belli bir basınçta sıkıĢır. 

Mamografi cihazı, memenin sıkıĢtırılma Ģiddetini meme dokusuna göre ayarlar ve 

sıkıĢtırmayı ideal düzeydeyken otomatik olarak durdurur. 
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Resim 1.1: Klasik mamografi cihazı 
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Resim 1.2: Klasik mamografi cihazı ve tüpün hareketini sağlayan düğmeler 

 

Resim 1.3: Klasik mamografi cihazı tüpünün cranial-caudal görüntü (CC) mediolateral oblik 

(MLO) ve lateral pozisyonu 
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Resim 1.4: Mamografi cihazı  

 

Cihazda; bir adet 18x24 cm, bir adet 24x30 cm bucky, kompresyon tablası, 

magnifikasyon aparatı, magnifikasyon kompresyon plakası,18x24 cm ve 24x30 cm 

kompresyon plakası, 2-D biyopsi için delikli baskı plaka, esneyebilen baskı plakası, aksiler 

baskı plakası ve spot baskı plakası aparatları vardır. 

 
Resim 1.5: Mamografi cihazı aparatları 
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 Özellikleri 

 

Mamografi cihazlarında düĢük kilovoltaj (kV) tekniği (25–50 arası kV), 25–100 arası 

miliamper (mA), 0.1-0.2 sn‟lik süreler ve 0.1-0.6 mm‟lik fokal spotlar kullanır. Ġstenilen 

yumuĢak doku kontrastını sağlayabilmesi için anodu, molibdenden imal edilmiĢtir. Molibden 

anottan çıkan radyasyonun hemen hemen tamamı karakteristik radyasyon özelliğindedir. 

Tüpün penceresinde X-ıĢını absorbsiyonunu minimuma indirgemek için berilyum filtre 

kullanılır. DüĢük enerjili ıĢınlar, molibden ya da alüminyum filtreler kullanılarak filtre edilir. 

Radyografik ekspojur süresi, en iyi otomatik ekspojur sistemiyle belirlenir.  

 

1.2.2. Dijital Mamografi Cihazları 
 

Dijital mamografi cihazları, erken dönemde tanı oranını artırmak ve bunu en az X-

ıĢını dozu ile gerçekleĢtirmek amacıyla geliĢtirilmiĢtir. Dijital mamografide röntgen ıĢınları 

özel olarak tasarlanmıĢ dedektör plakalar üzerinde yakalanmakta, daha sonra bu elektronik 

sinyaller bilgisayara aktarılarak görüntü oluĢturur. 

 

Analog görüntülerin (normal röntgen filmini oluĢturan gri skala bilgileri) dijital 

bilgiye çevrilmesi 3 yöntemle yapılır. 

 

 Düz radyografilerin dijitalizasyonu, (film digitizer kullanımı) 

 Computed radyografi, (CR) 

 Dijital radyografi. (DR)  

 

 Düz radyografilerin dijitalizasyonu: Konvansiyonel düz radyografilerin, 

digitizer kullanılarak dijital veriye çevrilmesidir. Verimi en az olan metot budur. 

Bu metod, büyük departmanlarda filme dayalı sistemden PACS'a (picture 

archiving and communication systems: Görüntü arĢivleme sistemi) geçiĢ 

aĢamasında yararlıdır; ancak mamografilerdeki detay kaybı fazla olacağından 

rutin kullanımda tercih edilmez. 

 

 CR: CR tekniği, dijital veri elde etmek için konvansiyonel radyografi 

ekipmanını kullanan bir tekniktir. Konvansiyonel film yerine, burada yüklü bir 

plaka radyasyonu almaktadır. Daha sonra bu plaka dijital görüntü 

oluĢturmaktadır. 

 

 DR: Hastayı geçen radyasyonu direkt olarak dijital bilgiye çeviren elektronik 

detektörlerin (alıcıların) kullanıldığı bir metottur. Ġndirekt ve direkt dijital 

detektörler kullanılabilir. 

 

 Ġndirekt dijital detektörler: Bu sistemde konvansiyel mamografideki gibi 

kaset teknolojisi kullanılır. Meme dokusunu geçen x ıĢınları stimule (uyarmak) 

edici fosfor bir ekrandan geçtikten sonra önce ıĢık fotonlarına, daha sonra 

elektrik sinyallerine çevrilir.  
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 Direkt dijital detektörler: Meme dokusunu geçen x ıĢınları direkt elektronik 

sinyale dönüĢür. 

 

Resim 1.6: DR dijital mamografi cihazı 

 

 Cihazın yapısı 

 

Mamografi görüntüsünün elektronik olarak elde edilmesini sağlar. Dijital mamografi 

ünitesinde analog cihazda memenin yerleĢtirildiği ve komprese edildiği apareyin karĢısında 

yer alan kaset taĢıyıcısı ve kaset yerine imaj reseptörü olarak görev yapan fotoreseptör 

tabakası bulunur. X- ıĢını memeyi geçtikten sonra yüksek çözünürlüklü elektronik 

detektörler tarafından algılanır ve görüntüler dijital ortamda elde edilir. 

 
 Özellikleri 

 

Bu yöntemde mamografi ve bilgisayarlar birlikte kullanılır. Görüntüler direkt olarak 

bilgisayara aktarılır ve gerekirse bu görüntüler film kâğıdına basılır. En önemli avantajı, 

bilgisayar aracılığı ile Ģüpheli bir bölgenin daha iyi incelenmesine ve gerektiğinde bu 

görüntülerin CD aktarılmasına olanak sağlar. Ayrıca internet aracılığı ile meme konusunda 

deneyimli baĢka bir radyoloji uzmanına incelenmek üzere gönderilebilir. Dijital mamografi 

cihazı, memenin sıkıĢtırılma Ģiddetini meme dokusuna göre ayarlar ve sıkıĢtırmayı ideal 

düzeydeyken otomatik olarak durdurur. Bu da hastanın daha az ağrı duymasını sağlar. 

 

 Dijital mamografinin avantajları 

 Konvansiyonel mamografide görüntü bir kez oluĢturulduktan sonra 

değiĢtirilemez; buna karĢın dijital mamografide görüntü sayısal veriler 

olarak bilgisayar ortamındadır. Bu veriler görüntü bilgisinde kayıp 

olmaksızın daha düĢük dozla elde edilebilir. Tekrarlama gereksinimi 

olmaz.  
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 Görüntüler filme basılabilir, (elde edilen sayısal veriler daha sonra analog 

sinyallere dönüĢtürülebilir) TV monitör ya da laser printerlere 

aktarılabilir. 

 Görüntüleme ve filme kaydetme iĢlemi daha hızlıdır. Hastaya, rahat ve 

kolay pozisyon verilir. 

 Bilgisayar, olanakları kullanılarak daha geliĢmiĢ yöntemlerin 

araĢtırılmasına olanak sağlar. 

 PACS sistemi (Picture Archive and Communication Systems) ve tele 

radyolojiye imkan sağlar. 

 Yapay zeka sistemlerinin kullanımına izin verir. (CAD gibi) 

 Ayrıca dijital mamografide arĢivleme yapılabilir ve hastanın eski fimleri 

ile karĢılaĢtırma yapmak mümkün olur. 
 

 Dezavantajları 

 Uzaysal çözünürlülüğü sınırlıdır. 

 Birbirine komĢu ve kontrast farkı çok olan yapıların görüntülenmesinde 

artefaktlar (yalancı görüntüler) oluĢabilir. 

 Elde edilen bilgilerin görüntüye dönüĢtürülmesi aĢamasında ya da 

görüntüyü izlediğiniz ekranın teknik özelikleri yetersiz ise görüntü 

verilerinde bilgi kaybı olabilir. 

        

Resim 1.7: Dijital mamografi cihazı, kompresyon sistemi ve pozisyon verilmesi 
 

Dijital mamografi görüntüleri; yüksek çözünürlükte özel mamografi monitörlerinde, 

konusunda deneyimli uzman radyologlar tarafından değerlendirilir. 
 

1.2.3. Diğer Mamografi Cihazları 
 

 Kseromamografi  
 

Kseromamografi yumuĢak dokuların daha iyi görüntülenmesi amacıyla geliĢtirilmiĢ 

radyolojik bir yöntemdir. X-ıĢını, imaj reseptörü olarak röntgen filmi yerine üzeri selenyum 

tabakası ile kaplanmıĢ ve elektriksel olarak Ģarj edilmiĢ alüminyum plaka üzerine düĢürülür. 

Selenyum bir levhaya yansıtılan görüntü, daha sonra kağıt üzerine kaydedilir. Uygulama 

biçimi mamografiye benzemekle birlikte biraz daha karmaĢıktır. Bu incelemenin en önemli 

avantajı görüntü kalitesi ve yumuĢak doku planlarının kontrast rezolüsyonunun daha yüksek 

oluĢudur.  
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Kseromamografi, yapıların dıĢ çizgilerinin mamografide olduğundan daha net ve 

dolayısıyla ayrıntıların daha iyi görülebilmesini sağlar. Ayıca koltuk altına yakın lenf 

düğümlerinin ve derin yumruların daha iyi incelenmesine olanak verir. Alınan X-ıĢını 

dozunun daha fazla ve incelemenin pahalı oluĢu, yöntemin yaygın kullanımını 

sınırlamaktadır. 

   

Resim 1.8: Kseromamogramlar 

 

 Termografi  

 

Termografi, ısıya duyarlı kızılötesi bir kamerayla, vücut yüzeyinden yayılan kızılötesi 

ıĢınların ya da sıcaklıkla değiĢen elektromagnetik dalgaların görüntülenmesini sağlayan bir 

yöntemdir.  

 

Memenin termografi ile incelenmesinde, sıcak bölgeleri ortaya koyarak çeĢitli meme 

hastalıklarının saptanmasını sağlar. Memedeki tümör olan bölge, çevre dokulardan biraz 

daha sıcaktır. Çünkü kötü huylu meme tümörlerinin olduğu bölgede, memenin diğer 

bölgelerine göre daha fazla atar ve toplardamar bulunur. Dolayısıyla metabolizma da daha 

hızlıdır. Bu nedenle tümörler belli bir miktar ısı üreterek deriye aktarır ve bu ısı, 

termografide “sıcak bölge” olarak görünür. 

 

Termografik inceleme için hasta, 23–25 C° sıcaklıktaki inceleme odasına alınır. 

Vücudun oda ısısına uyum sağlayabilmesi için inceleme bölgesindeki giysileri çıkartılır. 10–

15 dakika kadar bu ortamda bekletilir. Ġnceleme iĢlemine baĢlamak için cihaz çalıĢtırılarak 

hasta, termal kamera karĢısına alınır. Termal kamera tarafından algılanan ısı dalgaları 

kamera içindeki hareketli ayna yardımıyla detektörün altındaki sensöre (algılayıcı) yansıtılır. 

Sensöre gelen analog sinyaller, ana kart aracılığı ile bilgisayarda dijital sinyallere 

dönüĢtürülür. Bilgisayarda oluĢturulan dijital görüntü renklendirilir. Renklendirme iĢleminde 

sıcak bölgeler için kırmızı ve tonları; soğuk bölgeler için mavi ve tonları kullanılır.  
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Resim 1.9: Termografi yöntemi 
 

Termografi yaygın olarak kullanılmaz. Termografinin kullanımım sınırlayan en 

önemli etken hata payının yüksekliğidir. Meme iri ya da tümör küçük ve derinde olduğunda, 

üretilen ısı deriye ulaĢmaz ve termografiyle saptanamaz. Ayıca meme, yapısal olarak 

kanlanma artıĢından dolayı ya da baĢka bir nedenle çok damarlıysa sıcak bölgelerin 

saptanması güçtür. Olguların %10-20'sinde tümör olduğu halde termografide görülmez; 

“yalancı negatiflik” denen bu durum özellikle çapı 2 cm‟nin altında olan küçük tümörler için 

söz konusudur. Olguların %10-40‟ında ise tümör bulunmadığı halde termografi bazı kuĢkulu 

görüntüler verir; yalancı pozitiflik denen bu duruma bir iltihap, özellikle adet öncesi 

dönemde görülen kanlanma artıĢı, bazı iyi huylu hastalıklar ve doğum kontrol hapları gibi 

ilaçlar yol açabilir.  
 

 Bilgisayarlı laser mamografi: Laser ıĢınları kullanılarak memedeki anormal 

bulguların teĢhis edilmesini sağlayan kesitsel bir görüntüleme yöntemidir. Bu 

yöntemle memedeki 0,1 mm çapındaki lezyonları saptanabilir.  
 

Bilgisayarlı laser mamografi yöntemiyle yapılacak inceleme için hasta, görüntüleme 

çemberi ve laser detektörünü içeren masaya yüzü aĢağıya gelecek Ģekilde yatırılır. 

Ġncelemeden önce meme masa üzerindeki oyuklara yerleĢtirilir. Hastaya uygun pozisyon 

verildikten sonra 1–3,5 mm kesit aralığı belirlenir. Daha sonra laser detektörü ile değiĢik 

açılardan memenin görüntülenmesi sağlanır. Toplanan veriler bilgisayar sisteminde 

iĢlendikten sonra oluĢturulan görüntü, monitörden izlenerek incelenmek üzere uygun 

materyallere aktarılır. 

 

Resim 1.10: Bilgisayarlı laser mamografi 
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 Tomosentez: Üç boyutlu incelemeyi sağlayan mamografik tekniktir. Teknik 

olarak X ray tüpünün farklı açılarla hareketi ile yaklaĢık 1 mm‟lik kesitler 

Ģeklinde 28 görüntü elde edilerek rekonstuksiyon (yeniden yapılandırma) 

yapılır. Bir pozisyon elde edilmesinde kullanılan total doz klasik mamografide 

bir pozisyon için verilen doza yaklaĢık olarak eĢittir. Daha az kompresyon 

yapılır. Süperpoze dokular arasında kanseri daha kolay saptar. Dens memede 

lezyon görünürlüğü artar. Kitlelerde mikrokalsifikasyondakinden daha 

baĢarılıdır. 

      

Resim 1.11: Tomosentezle elde edilen mamogramlar 

 

 Bilgisayar destekli mamografi: Son zamanlarda klasik mamografiler, kısaca 

CAD (Computer-aided Detection and Diagnosis) adı verilen bilgisayar 

desteğiyle incelenmektedir. Burada, mamografi filmleri bir okuyucu tarafından 

dijital olarak bilgisayara geçirilir ve eldeki filmlerin daha iyi incelenmesine 

olanak sağlanır. Bu yöntemle eski mamografiler de daha iyi incelenebilir. CAD 

direkt olarak kalsifikasyon ve lezyonları gösterebilmektedir. 

   

Resim 1.12: Bilgisayar destekli mamografi ile inceleme yapılması 

 

1.3. Kompresyon Sistemi 
 

Kompresyon sistemi, memenin sıkıĢtırılarak daha iyi görüntülenmesini sağlar.  
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1.3.1. Kompresyon Sisteminin Tanımı 
 

Memenin kalınlığını homojen Ģekilde azaltarak dozun ve saçılan radyasyonun 

azalmasını sağlayan, görüntü keskinliğini arttıran sistemdir.  

 

1.3.2. Kompresyon Sisteminin Yapısı 
 

Kompresyon sistemi, kompresyon plağı ve kontrol mekanizmasından oluĢur. 

Kompresyon plağı ince, sert plastikten yapılır. Görüntü alıcısının düzlemine paralel düz alt 

yüzeyi vardır. Kompresyon plağının görüntü açısının düzlemine dik olan kenarları, meme 

dokusunun göğüs duvarından uzaklaĢtırılarak görüntü alanına girmesini sağlar. 

   
Resim 1.13: Kompresyon plakları 

 

ġekil 1: Memenin cihazda yer alan plakalar arasında sıkıĢtırılması ile filmlerin çekilmesi 
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Resim 1.14: Klasik mamografi cihazının kompresyon göstergesi                    

 

1.3.3. Kompresyon Sisteminin Görevi 
 

Mamografik görüntü kalitesinin iyi olması için memenin yeterli oranda sıkıĢtırılması 

gerekir. Meme, sıkıĢtırma plakası ile kaset tutucuya doğru bastırılarak sıkıĢtırılır. SıkıĢtırma 

plakası manuel sıkıĢtırma düğmesi veya motorla hareket ettirilen ayak pedalları kullanılarak 

hareket ettirilir. 

 

Kompresyon sisteminin görevleri; 

 

 Kompresyon uygulanması meme dokusunun kalınlığını azaltır, böylece hem 

doz hem de saçılan radyasyon azalır; görüntü keskinliği artar ve doz azalır. 

 Obje reseptör mesafesinin kısaltılması yoluyla geometrik bulanıklığı azaltır.  

Meme yapılarının birbirinden ayrılmasını sağlayarak doku süper pozisyonlarını 

ortadan kaldırır.  

 Ekspojur süresince memeyi sabit tutarak harekete bağlı görüntü bulanıklığını 

azaltır. Bunun için inferior ve posterior yüzeyleri arasında 90º açı bulunan sert 

kompresyon plakları tercih edilmelidir.  Posterior kenarları yuvarlak ya da 

meyilli olan kompresyon plakları derin meme dokusunu homojen olarak 

komprese edemez ve ıĢınlama süresince memeyi sabit tutamaz. Ayrıca 

mamografi filminin arka kenarı boyunca homojen meme kompresyonu gerekir; 

çünkü filmin arka kenarı yuvarlak değil düzdür. Kompresyon sırasında 

kompresyon yüzeyinin  görüntü reseptör planına paralel olması gerekir. Bu 

paralellikte, 1 cm den daha fazla sapma olmamalıdır.   

 Uygun kompresyon plağı ve iyi kompresyon, memenin nazikçe ve sıkıca öne 

doğru çekilmesi ile birlikte, görüntülenen meme dokusu miktarının en üst 

düzeyde olmasını sağlar. Ayak pedalıyla kontrol edilebilen mamografi 

sistemleri, kompresyon plağının aĢağıya doğru hereketi sırasında teknisyenin 

pozisyonlama için her iki elini de kullanmasına olanak verir.  
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Dens fibroglandüler, doku içindeki bir kanser odağının saptanması için dokuların 

yeterli komprese edilerek dağıtılması gereklidir. Yetersiz kompresyon ve buna bağlı hareket 

bulanıklığı, daha sık olarak mediolateral oblik (MLO) pozisyondaki radyografilerde görülür. 

Tüm görüntü alanında olabileceği gibi memenin bir parçasında da oluĢabilir. MLO 

radyografide yetersiz kompresyonun bir sonucu olarak memede sarkma oluĢabilir, buna 

“deve burnu” görüntüsü de denir. 

 

Yetersiz meme kompresyonunun en sık nedeni teknisyenin hastada rahatsızlık 

oluĢturmamak için basıyı az uygulamasıdır. Kompresyon, hasta hazırlıklıysa ve aniden değil 

de yavaĢ yavaĢ uygulanırsa çok daha kolay tolere edilebilir. Bu yüzden, incelemeye 

baĢlamadan önce teknisyenin yapılacaklarını hastaya açıklaması, önemlidir. Kompresyonun 

ne kadar süreceği, nasıl yapılacağı ve neden önemli olduğu konusunda bilgilendirilmiĢ olan 

hasta, bu durumu daha kolay tolere edecektir. Kompresyonun hastaya rahatsızlık vereceği 

ama ağrılı olmayacağı, ancak incelemenin kalitesini arttıracağı mutlaka söylenmelidir. Bazı 

kadınlarda memeler menstruel siklus öncesinde ya da sırasında (ya da nadiren siklusun diğer 

zamanlarında) çok hassas olabilmektedir. Bu kadınlarda mamografi, memelerin en az hassas 

olduğu zamana göre planlanmalıdır. 

 

Kompresyon plağı ve kaset tutucunun (bucky) yüzeyi her hastadan sonra 

temizlenmelidir. Kompresyon yüzeyinin hasar görmemesi için üretici firmanın önerilerine 

uyulmalıdır. 

 

1.4. Kasetler 
 

Mamografi uygulamaları için geliĢtirilmiĢ, tek ranforsatörlü kasetlerdir. Mamografi 

ünitelerinde 18x24 cm ve 24x30 cm boyutunda kaset ve kompresyon sistemi birlikte 

bulunmalıdır. Meme boyutuna göre bu iki boyuttan uygun olanın seçilmesi önemlidir. Büyük 

bir meme küçük boyutlu kasetle görüntülenirse, aksilla ya da memenin bir parçası görüntü 

alanı dıĢında kalır. Küçük memenin büyük görüntü reseptöründe incelenmesi ise MLO 

radyografide omuz ve abdomenin engellemesi nedeniyle yeterli kompresyonun 

yapılamamasına ve memenin sarkma problemine yol açabilir.  

   

Resim 1.15: Mamografi kasetleri 
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1.4.1. Direkt Exposure Film 
 

Bu film, hastanın aldığı dozu arttırdığından dolayı günümüzde kullanılmaz.  

 

1.4.2. Ranforsatörlü Film 
 

Tek emülsiyonludur. Burada iĢlem, direkt radyografide olduğu gibidir. Yüksek hızlı 

ve yüksek rezolüsyonlu filmler, tek ranforsatörlü kasetlerle kullanılmaktadır. Tek 

ranforsatör, tüpe bakan taraftadır. Üretilen yüksek hızlı film ve ranforsatörlerle radyasyon 

dozu, oldukça düĢürülmüĢtür. Bu sayede, grid kullanımı bile mümkün olur. 

 

1.4.3. Kseromamografi Filmi 
 

Bu yöntemde, x-ıĢınlarıyla ya da görülebilir ıĢıkla etkileĢime girdiğinde iletken özellik 

kazanan bir madde olan selenyum kullanılır. Selenyum, metal bir levha üzerindedir. Memeyi 

geçen x-ıĢınlarının miktarıyla orantılı olarak, x-ıĢınının fazla düĢtüğü yerlerde metal levha 

üzerindeki selenyum deĢarj olur. Karanlık ortamda özel bir cihazın içinde bu levhanın 

üzerine ters yüklü ince bir doz (toner) püskürtülür. Toner deĢarj olmayan kısımların üzerine 

yapıĢır; böylece elektriksel olarak levhaya tutunan toz zerreciklerinden bir görüntü 

oluĢturulur. Bu görüntü, özel bir kağıda aktarılır. Selenyum, karanlık ortamda Ģarj edilerek 

tekrar tekrar kullanılabilir. Kaliteli bir görüntü veren bu yöntemde, görüntüler, kenar 

zenginleĢtirme yöntemiyle oluĢturulur. Görüntünün kontrastı düĢüktür. Bu yöntemin tek 

dezavantajı, hastanın aldığı dozun yüksek olmasıdır.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Mamografi cihazını ve kompresyon sistemini radyografi için hazırlayınız.      

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Havalandırma sistemini çalıĢtırınız. 
 Havalandırma sisteminin çalıĢıp 

çalıĢmadığını kontrol etmelisiniz. 

 Ana Ģalteri açınız. 

 Düğmeyi çevirerek ana Ģalteri 

açmalısınız. 

 

 
 

 Cihazı açma kapama konumuna 

getiriniz. 

 

 
 

 Kompresyon aparatının yerini kontrol 

ediniz. 

 

 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Destek tabakayı kontrol ediniz. 

 
 

 Kompresyon aparatının hareketini 

kontrol ediniz. 

 Ayak pedallarını kullanarak kompresyon 

aparatının hareketini kontrol etmelisiniz. 

 

 
 

 Kaseti doğru yerleĢtiriniz. 

 Kasette üzerinde isimliğin hastanın 

meme dokusunun üzerini 

kapatmamasına dikkat etmelisiniz. 

 

 
 

 Kasetin yerini kontrol ediniz. 

 DüĢük kilovolt ayarı yapınız. 

 DüĢük kilovoltaj uygulanmasının 

mamografideki önemini 

unutmamalısınız.  

 Miliamper ayarı yapınız.  

 IĢınlama süresi (saniye) ayarı yapınız.  

 Exposure yapınız.  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 
AĢağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, klasik mamografi cihazının özellikleri ile ilgili doğru 

değildir? 

A) Mamografi cihazında voltaj, 25-50 Kv arasındadır.  

B) Cihazda 25–100 mA ve 0,1-0,2 sn‟lik süreler kullanılır.  

C) Genellikle 0,1 mm ile 0,6 mm‟lik fokal spotlar kullanılır. 

D) Radyografik ekspojur süresi en iyi otomatik ekspojur sistemiyle belirlenir. 

E) Görüntü elektronik olarak elde edilir. 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, dijital mamografinin avantajlarından değildir?       

A) Görüntüleme ve filme kaydetme iĢlemi daha hızlıdır. 

B) Görüntüler filme basılabilir. 

C) Uzaysal çözünürlülüğü sınırlıdır. 

D) Hastaya, rahat ve kolay pozisyon verilir. 

E)  Bilgisayar olanakları kullanılarak daha geliĢmiĢ yöntemlerin araĢtırılmasına 

olanak sağlar. 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, yapıların dıĢ çizgilerinin mamografide olduğundan daha net 

ve dolayısıyla ayrıntıların daha iyi görülebilmesini sağlayan ayıca koltukaltına yakın 

lenf düğümlerinin ve derin yumruların daha iyi incelenmesine olanak veren mamografi 

yöntemidir? 

A) Kseromamografi.  

B) Klasik mamografi. 

C) Dijital mamografi. 

D) Bilgisayar destekli mamografi. 

E) Termografi. 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerleri doğru sözcüklerle doldurunuz. 
 

4. Mamografi çekilirken aralarındaki kontrast farklılığı oldukça düĢük olan meme 

yapılarının birbirinden ayırt edilebilmesi ve meme kanseri tanısında çok önemli rolü 

olan mikrokalsifikasyonların tanısı için …………… ……….………….. uygulanması 

zorunludur. 
 

5. Memenin kalınlığını homojen Ģekilde azaltarak dozun ve saçılan radyasyonun 

azalmasını sağlayan, görüntü keskinliğini arttıran yapılara, 

…………………………………denir. 
 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 
 

Bu faaliyet sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle temel projeksiyonlarla (cranio-

caudal ve mediolateral- oblik ) mamografi çekimini yapabileceksiniz.  

 

 

 
 

 Cranio-caudal pozisyonda mamografi çekimini, internetten ve farklı 

kaynaklardan araĢtırınız. 

 Mediolateral- oblik pozisyonda mamografi çekimini, internetten ve farklı 

kaynaklardan araĢtırınız. 

 Radyoloji laboratuarına giderek cranio-caudal pozisyonda ve mediolateral oblik 

pozisyonda mamografi çekimini izleyiniz. 

 

2. TEMEL PROJEKSĠYONLAR 
 

Mamografide memeye uygun pozisyonu vermek görüntü kalitesini önemli derecede 

etkiler. Memeye uygun pozisyon vermekteki asıl amaç, olabildiğince çok dokunun 

görüntülenmesini sağlamaktır. YanlıĢ pozisyonlama yapılması, görüntüde belirgin doku 

kaybıyla sonuçlanır ve kitleler görüntü dıĢında kalarak atlanabilir. Memeye uygun pozisyon 

verilebilmesi için meme anatomisinin ve hareket yeteneğinin anlaĢılması gerekir. Memenin 

lateral ve inferior bölümleri hareketli, medial ve süperior bölümleri hareketsizdir.  

 

Tanı ve tarama amaçlı mamografik incelemelerde standart olarak kullanılan iki temel 

projeksiyon vardır. Bunlar, cranio-caudal (CC) ve mediolateral- oblik (MLO) 

projeksiyonlardır.  

 

2.1. Cranio-Caudal Pozisyonda Mamografi 
 

Cranio-caudal (CC) pozisyon, tarama ve tanısal amaçlı mamografik incelemelerde 

kullanılan temel projeksiyonlardan biridir.  

 

2.1.1. Radyografinin Amacı 
 

Cranio-caudal radyografi subareolar bölge, (meme baĢının hemen arka kısmı) santral 

ve medial meme dokusunun görüntülenmesi amacı ile çekilir. Posteriorda pektoralis kasının 

görüntülenmesi yeterli posterior meme dokusunun görüntülendiğini gösterir. Uygun 

pozisyonlama, memenin arka dokularındaki lezyonların görülmesini sağlar. Oblik filmle 

birlikte kullanıldığında, meme içi lezyonların lokalizasyonu kolaylaĢtırır.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

 22 

   

ġekil 2.1: Cranio-Caudal Pozisyon 

 

2.1.2. Cranio-Caudal Pozisyonda Mamografi Çekim Tekniği  
 

Cranio-caudal pozisyonda aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanır.   

 

 Hasta Hazırlığı 

 

Radyasyondan koruyucu önlemler alınır. Bu önlemler, teknisyenin kendine yönelik 

önlemler ve hastaya yönelik önlemlerdir. Hasta, ismi okunarak hastaya, bilgi formu 

doldurtturulur. Çekilecek radyografiyle ilgili bilgi verilir. Hasta radyografi odasına alınır. 

Hastanın, vücudunun üst kısmındaki giysileri ve görüntüyü engelleyici eĢyaları çıkarttırılır.  

 

Bu modülde yer alan diğer faaliyetlerde de hasta hazırlığı aynı şekilde yapılır. 

 

 Pozisyon Tekniği 

 

Hasta, ayakta mamografi cihazının önüne alınır. Dijital mamografi cihazlarında 

yapılan radyografi çekimlerinde görüntü, detektörler aracılığı ile elde edilir. Dijital 

mamografi cihazlarında çalıĢılmıyorsa kaset seçim iĢlemi yapılır. 

 

Klasik mamografi cihazlarında, hastanın meme yapısına göre 18x24 cm veya 24x30 

cm ebadındaki kasetler kullanılır. Kaset seçimi yapılır. Kaset dolabından kaset alınır. Kasetin 

sağ tarafına “R” veya sol tarafına “L”   iĢareti konur. Kaset, kaset tutucuya yerleĢtirilir. 

     

Resim 2.1: Kasetin kaset tutucuya yerleĢtirilmesi 
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Bazı mamografi cihazlarında iĢaret kaset tutucunun üzerindedir. Kaset, kaset tutucuya 

yerleĢtirildikten sonra iĢaret koyulur. R CC, L CC, R ML, R MLO gibi. Kompresyon aparatı 

açılır. 

     

Resim 2.2: Kasetin sağ tarafına “R” veya sol tarafına “L” iĢaretinin koyulması 

 

Cranio-caudal pozisyonda, supero-inferior olarak vertikal x-ıĢını kullanılır. Cihazın 

konumu sabit olduğu için merkezi ıĢın otomatik olarak ayarlanır. Hastanın meme yapısına 

göre Kv ve mAs değerleri aĢağıdaki tablodaki gibi ayarlanır. 

 

Manuel 

teknikler 

Film 

Ebatları 

(cm) 

Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 

Küçük 

memeler 

18x24 cm 

 

 

Evet 

 
23–25 16–40 

Normal 

memeler 
24-30cm 

Evet 

 26–29 80-175 

 

Dijital mamografi cihazları ile yapılan çekimlerde Kv ve mAs değerleri hastanın 

meme yapısına göre otomatik olarak ayarlanır. 

 

Röntgen teknisyeni, incelenen memenin medial tarafında durur. Pozisyon verirken 

memenin hareketli ve hareketsiz kenarları dikkate alınmalıdır. Meme altı katlantısı doğal 

hareket sınırlarının izin verdiği ölçüde yukarı kaldırılır. 

 

Kaset tutucu, yukarı kaldırılmıĢ meme alt katlantısının (inframammarian katlantı) 

kenarına kadar yükseltilir.  

 



 

 24 

   

Resim 2.3: Memenin yukarı kaldırılırak, kaset tutucunun yukarı kaldırılmıĢ meme alt 

katlantısının kenarına kadar yükseltilmesi 

 

Resim 2.4: Memenin kaset tutucunun üzerine koyulması 

 

Bir el memenin altında, diğer el memenin üstünde iken, meme dokusu göğüs 

duvarından nazikçe uzaklaĢtırılır ve meme baĢı kaset tutucunun ortasına gelecek Ģekilde 

yerleĢtirilir; böylece meme baĢının santral noktada olması sağlanır. Tanımlanan bu iki el 

tekniği, memeyi göğüs duvarından uzaklaĢtırarak en fazla miktarda meme dokusunun 

görüntülenmesini sağlar. 

     

Resim 2.5: Ġki el tekniği ile memeye pozisyon verilmesi 

 



 

 25 

Bir el göğüs duvarına yakın olacak Ģekilde memenin üstüne konularak meme bu 

pozisyonda tutulur. Bu sırada diğer elle karĢı meme kaldırılarak kaset tutucunun kenarı, 

sternuma dayanana kadar hasta döndürülür. Diğer meme kaset tutucunun köĢesine bırakılır. 

Hastanın baĢı öne doğru eğilerek makineye doğru yaklaĢması sağlanır. Böylece superior 

meme dokusu görüntü reseptörü üzerine getirilmiĢ olur. Hastanın incelenen taraftaki kolu 

öne uzatılır ve eli cihazın tutma yerini kavrar. Bu manevralar, medialdeki meme dokusunun 

görüntülenmesini kolaylaĢtırır. 

 

Resim 2.6: Memenin sabit pozisyonda tutulması 

 

Kompresyon uygulamaya baĢlayınca, memeyi tutan el meme baĢına doğru hareket 

ettirilir ve cilt katlantılarını engellemek için lateraldeki doku öne doğru düzleĢtirilir. Eğer 

hala cilt katlantıları varsa kompresyon düzeneğinin altından bir parmak yardımıyla 

düzeltilmeye çalıĢılır. Kompresyon bandı ile meme yeterince sıkıĢtırılır. Meme kompresyon 

bandı ile yeterince sıkıĢtırıldığında, memenin medial kesimi tümüyle görüntü alanına girmiĢ 

ve meme baĢı ortada olacak Ģekilde kasetin ortasında santralize edilmiĢ olmalıdır. Hastanın 

omzu geriye alınarak baĢı, yana çevrilir. 

   

Resim 2.7: Memenin kompresyon bandı ile sıkıĢtırılması 
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Resim 2.8: Erkek hastada cranio-caudal pozisyonda mamografi çekimi 

 

Exposure yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. 

Hastaya,„hareket etme,‟ komutu verilir. Exposure düğmesine basılır. Film banyo ve baskı 

iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyogram elde edilir. 

   

Resim 2.9: Cranio-caudal pozisyonda elde edilen mamogram 
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2.2. Medio Lateral- Oblik Pozisyonda Mamografi 
 

Mediolateral- oblik (MLO) pozisyon, tarama ve tanısal amaçlı mamografik 

incelemelerde kullanılan temel projeksiyonlardandır. 

 

ġekil 2.2: Medio lateral- oblik pozisyon 

 

2.2.1. Radyografinin Amacı 
 

Mediolateral- oblik pozisyon, tüm meme dokusunun görüntülenebildiği bir 

pozisyondur. Bu pozisyonda görüntüye mümkün olan en fazla dokunun alınabilmesi için 

pektoralis kasının yeterli görüntülenebilmesi gerekir. Uygun alınan bir MLO radyografide 

pektoral kas yaklaĢık meme baĢı düzeyine kadar üçgen Ģeklinde görüntülenmelidir. Derin ve 

yüzeyel meme dokuları birbirinden ayırt edilir.  Ayrıca memede en sık karĢılaĢılan kanser 

yerleĢim yeri olan üst dıĢ kadran ve aksiller kuyruk, diğer pozisyonlara göre daha iyi 

görüntülenir. 

 

Memenin glandüler yapısı alt-iç kesimden üst-dıĢ kesime doğru uzanır. Mediolateral- 

oblik pozisyon, memenin uzun aksına dik açılı ıĢın verilmesini sağlar; böylece glandüler 

yapıların birbirine süperpozisyonu önlenmiĢ olur. 

 

2.2.2. Medio Lateral- Oblik Pozisyonda Mamografi Çekim Tekniği     
 

Mediolateral- oblik pozisyonda aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanmaktadır.   

 

 Hasta Hazırlığı 

 

Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetinde  (Kraniokaudal pozisyonda mamografi) 

yapılan hazırlığın aynısıdır. 
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 Pozisyon Tekniği 

 

Hasta, ayakta mamografi cihazının önüne alınır. Dijital mamografi cihazlarında 

yapılan radyografi çekimlerinde görüntü detektörler aracılığı ile elde edilir. Dijital 

mamografi cihazlarında çalıĢılmıyorsa kaset seçimi iĢlemi yapılır. 

 

Klasik mamografi cihazlarında, hastanın meme yapısına göre 18x24 cm veya 24x30 

cm ebadındaki kasetler kullanılır. Kaset seçimi yapılır. Kaset dolabından kaset alınır. Kasetin 

sağ tarafına “R” veya sol tarafına “L”   iĢareti konur. Kaset, kaset tutucuya yerleĢtirilir.(Bazı 

mamografi cihazlarında iĢaret kaset tutucunun üzerindedir.) Kaset, kaset tutucuya 

yerleĢtirildikten sonra iĢaret koyulur. (R CC, R ML, R MLO gibi) Kompresyon aparatı açılır. 

 

Cihazın konumu sabit olduğu için merkezi ıĢın otomatik olarak ayarlanır. Hastanın 

meme yapısına göre Kv ve mAs ortalama değerleri aĢağıdaki tablodaki gibi ayarlanır. 

 

Manuel 

teknikler 

Film 

Ebatları 

(cm) 

Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 

Küçük 

memeler 
18x24 cm 

 

Evet 

 
23–25 16–40 

Normal 

memeler 
24-30cm Evet 26–29 80-175 

 

Dijital mamografi cihazları ile yapılan çekimlerde Kv ve mAs değerleri, hastanın 

meme yapısına göre otomatik olarak ayarlanır. 
 

Kaset tutucu, pectoral kasa paralel olacak Ģekilde, yatay eksene göre 30-60o arasında 

açılandırılır. Verilen açı vücut yapısına göre değiĢir. Genellikle 40- 45o  açı yeterli 

olmaktadır. MLO pozisyonda, en çok doku miktarını görüntülemek için her zaman kasetin 

açısı pektoral kasa paralel olmalıdır. Pektoral kasa paralel olmayan bir açıda görüntüleme 

yapılması, daha az dokunun görüntülenmesine neden olur. 

 

Resim 2.10: Kaset tutucuya açı verilmesi 
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Pektoral kasın açısını belirlemek için teknisyen, parmaklarını hastanın aksillasına, 

kasın arkasına yerleĢtirmeli ve memenin hareketli kenarını daha belirgin hale getirmek için 

pektoral kası nazikçe hareket ettirmelidir.  

   

Resim 2.11: Pektoral kasın açısının belirlenmesi 
 

Radyografisi çekilecek meme alttan tutularak kaset tutucu üzerine pektoral kasıda 

alacak Ģekilde yerleĢtirilir. Dokuların süperpozisyonunu önlemek için meme, göğüs 

kafesinden uzağa, dıĢa ve yukarı doğru hareket ettirilir. 

   

Resim 2.12: Memenin kaset tutucu üzerine yerleĢtirilmesi ve kompresyon yapılması 
 

Pektoral kası gevĢetmek için hastanın kolu, dirsek fleksiyonda olacak Ģekilde kaset 

tutucunun arkasına düĢmelidir.  

 

Resim 2.13: Dirseğin fleksiyonda tutulması 



 

 30 

Dokuların süperpoze olmasını önlemek için meme, göğüs kafesinden uzağa, dıĢa ve 

yukarı doğru hareket ettirilir. Kompresyon uygulamaya baĢlanır. Kompresyon plağı 

sternumu geçtikten sonra hasta, kalçası ve ayakları mamografi ünitesine bakana kadar 

döndürülür. Kompresyon plağının üst köĢesi klavikulanın hemen altında olmalıdır. Meme 

baĢının santral noktada olması sağlanır. Teknisyen, elini görüntü alanından çekerken, 

memeyi bu pozisyonda tutacak yeterli kompresyon oluĢana kadar memenin anteriorunu 

desteklemeye devam eder. Bu kombine el hareketlerine “dıĢa ve yukarı” manevrası denir.  

“DıĢa ve yukarı” manevrasının önemi çok fazladır. Eğer memeyi destekleyen el çok erken 

bırakılırsa meme düĢecek ve dokular süperpoze olacaktır. Kompresyon bandı ile meme 

yeterince sıkıĢtırılır. Meme kompresyon bandı ile yeterince sıkıĢtırıldığında, meme altı 

katlantı bölgesinden aksillaya kadar kasetin ortasında konumlandırılır ve hastanın omuzu 

geriye alınarak, baĢı yana çevrilir. 

   

Resim 2.14: Memenin kompresyon bandı ile sıkıĢtırılması 

 

 

Resim 2.15: Erkek hastada mediolateral- oblik pozisyon 

 
Exposure yapmadan önce hastanın konumu, son bir kez daha gözlenir. 

Hastaya,ʺhareket etmeʺ, komutu verilir. Exposure düğmesine basılır. Film banyo ve baskı 

iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyogram elde edilir. 
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Resim 2.16: Mediolateral-oblik pozisyonda elde edilen mamogramlar 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 
Cranio-caudal ve mediolateral- oblik pozisyonda mamografiyi tekniğine uygun olarak 

çekiniz.  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

Cranio-caudal pozisyonda mamografiyi tekniğine uygun olarak çekiniz 

 Radyasyondan korunma önlemleri 

alınız. 
 

 Hastaya, bilgi formu doldurturunuz. 
 Hastanın bilgi formu doldurmasına 

yardımcı olabilirsiniz. 

 Hastayı, radyografi ile ilgili 

bilgilendiriniz. 

 Yapılan iĢlemin süresi ve yapılacak iĢlem 

hakkında bilgi verebilirsiniz. 

 Hastayı, radyografi odasına alınız.  

 Hastanın vücudunun üst kısmındaki 

giysileri ve görüntüyü engelleyici 

eĢyaların çıkarılmasını sağlayınız. 

 Hastanın aksesuarlarını çıkarıp 

çıkarmadığını kontrol etmelisiniz. 

 Hastayı, ayakta mamografi cihazının 

önüne alınız. 

 Hastanın boyuna göre cihaz yükseklik 

ayarı yapmalısınız. 

 Hastanın meme büyüklüğüne göre 

kaset tutucu ve kompresyon plağı 

seçimi yapınız. 

 Kaset tutucu ve kompresyon aparatını 

dikkatli bir Ģekilde yerleĢtirmelisiniz. 

 Kaset tutucu ve kompresyonun 

temizliğini yapınız. 
 

 Kasete iĢaret koyunuz. 
 ĠĢaretin inceleme bölgesinin dıĢında 

kalmasına dikkat etmelisiniz. 

 Kaseti, kaset tutucuya yerleĢtiriniz. 
 Kaseti dikkatli bir Ģekilde 

yerleĢtirmelisiniz. 

 Kompresyon aparatını açınız. 
 Kompresyon baskı pedallarını kullanarak 

meme yapısına göre ayarlamalısınız. 

 Kaset tutucuyu yukarı kaldırılmıĢ 

memenin alt katlantısının kenarına 

kadar yükseltiniz. 

 

 Bir el memenin altında, diğer el 

memenin üstünde iken meme dokusunu 

göğüs duvarından nazikçe 

uzaklaĢtırınız ve meme baĢı kaset 

tutucunun ortasına gelecek Ģekilde 

yerleĢtiriniz. 

 Meme altı katlantısının doğal hareket 

sınırlarının izin verdiği ölçüde yukarı 

kaldırılmasına dikkat etmelisiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Bir elinizi göğüs duvarına yakın olacak 

Ģekilde memenin üstüne koyunuz ve 

memeyi bu pozisyonda tutunuz. 

 ĠĢlem esnasında hastaya nazik 

davranmalısınız. 

 Meme baĢının santral noktada olmasını 

sağlayınız. 

 Meme baĢının santral noktada olmasını 

sağladıktan sonra lateral ve veya medial 

meme dokusunun kaset dıĢında 

kalmamasına dikkat etmelisiniz.  

 Kompresyon bandı ile memeyi 

yeterince sıkıĢtırınız. 

 Ġdeal kompresyonda dokunun sert olması 

gerektiğini unutmamalısınız. 

 Hastanın omzunu geriye alarak baĢını 

yan tarafa çeviriniz. 

 Hastanın baĢını ıĢınlanan tarafın aksi 

yönüne çevirmelisiniz. 

 Hastaya “hareket etme” komutunu 

veriniz. 

 Komutu vermeden önce hastayı, yapacağı 

eylem konusunda bilgilendirmeliniz. 

 Doz ayarı yapınız. 
 Hastanın meme yapısına göre uygun doz 

değerini ayarlamalısınız. 

 Miliamper ayarı yapınız. 
 Hastanın meme yapısına göre uygun  

mAs değerini ayarlamalısınız. 

 IĢınlama süresi ile birlikte exposure 

yapınız.   

 Hastayı kontrol etmelisiniz. 

 Exposure yaparken kurĢunlu paravan 

arkasında durmalısınız. 

Mediolateral- oblik pozisyonda mamografiyi tekniğine uygun olarak çekiniz. 

 Kasete iĢaret koyunuz. 
 ĠĢaretin, inceleme bölgesinin dıĢında 

kalmasına dikkat etmelisiniz. 

 Kaseti, kaset tutucuya yerleĢtiriniz. 
 Kaseti dikkatli bir Ģekilde 

yerleĢtirmelisiniz 

 Kompresyon aparatını açınız. 
 Kompresyon baskı pedallarını kullanarak 

meme yapısına göre ayarlamalısınız. 

 Kaset tutucuyu, pectoral kasa paralel 

olacak Ģekilde, yatay eksene göre 30-

60o arasında açılandırınız. 

 Pozisyonlarda tekniğin gerektirdiği 

ayrıntıları dikkate almalısınız. 

 Pektoral kasın açısını belirleyiniz.  

 Pektoral kasın açısını belirlemek için 

parmaklarınızı hastanın aksillasına, kasın 

arkasına yerleĢtirerek pektoral kası 

nazikçe hareket ettirmelisiniz. 

 Radyografisi çekilecek memeyi alttan 

tutarak kaset tutucu üzerine pektoral 

kasıda alacak Ģekilde yerleĢtiriniz. 

 Pozisyonun bozulmaması için elinizle 

memeyi alttan desteklemelisiniz. 

 Pektoral kası gevĢetmek için hastanın 

kolunun, dirsek fleksiyonda olacak 

Ģekilde kaset tutucunun arkasında 

olmasını sağlayınız. 

 Pozisyonun verilmesini engelleyecek 

Ģekilde, hastanın omuz ve dirsek 

ekleminde rahatsızlığı olup olmadığını 

sormalısınız. 

 Meme baĢının santral noktada olmasını 

sağlayınız. 

 Meme baĢının santral noktada olmasını 

sağladıktan sonra lateral ve veya medial 

meme dokusunun kaset dıĢında 

kalmamasına dikkat etmelisiniz. 
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 Kompresyon bandı ile memeyi 

yeterince sıkıĢtırınız. 

 Parmağınızla hafifçe memeye 

vurduğunuzda memenin sert olmasına ve 

hareketsiz olmasına dikkat etmelsiniz.  

 Hastanın omzunu geriye alarak baĢını 

yana çevirmesini sağlayınız. 

 Hastanın baĢının veya ellerinin çekim 

alanına girmemesini sağlamalısınız. 

 Hastaya, “hareket etme” komutunu 

veriniz. 

 Hastaya yapacağı eylemi 

hatırlatmalısınız. 

 Doz ayarı yapınız. 
 Hastanın meme yapısına göre uygun doz 

vermelisiniz.  

 Miliamper ayarı yapınız. 
 Hastanın meme yapısına göre uygun mAs 

değerini ayarlamalısınız. 

 IĢınlama süresi ile birlikte exposure 

yapınız. 

 Exposuredan önce hastayı tekrar kontrol 

etmelisiniz.  

 Exposure yaparken kurĢunlu paravan 

arkasında durmalısınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, cranio-caudal radyografinin amaçlarından değildir? 

A) Üst dıĢ kadran ve aksiller bölgenin görüntülenmesi amaçlanır 

B) Subareolar bölge görüntülenir. 

C) Santral bölge görüntülenir. 

D) Medial meme dokusu görüntülenir. 

E) Memenin arka dokularındaki lezyonlar görüntülenir. 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, cranio-caudal radyografinin pozisyon teknikleri ile ilgili 

doğru değildir? 

A) Hasta, cihazın önüne alınır. 

B) Kaset seçimi yapılır. 

C) Kaset tutucu, yatay eksene göre 30-60o arasında açılandırılır. 

D) Teknisyen, incelenen memenin medial tarafında durur. 

E) Kv ve mAs değerleri hastanın meme yapısına göre ayarlanır. 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, mediolateral-oblik radyografinin pozisyon teknikleri ile ilgili 

doğru değildir? 

A) Kaset, kaset tutucuya yerleĢtirilir. 

B) Kaset seçimi yapılır. 

C) Pektoral kasın açısını belirlenir. 

D) Kaset tutucu, yatay eksene göre 30-60o arasında açılandırılır. 

E) Kaset tutucu, yukarı kaldırılmıĢ memenin alt katlantısının kenarına kadar 

yükseltilir. 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerleri doğru sözcüklerle doldurunuz. 

 

4. Cranio-caudal radyografide kullanılan tekniği, ………  ……… memeyi göğüs 

duvarından uzaklaĢtırarak en fazla miktarda meme dokusunun görüntülenmesini 

sağlar. 

 
5. Uygun alınan bir MLO radyografide, …………….. ……….. yaklaĢık meme baĢı 

düzeyine kadar üçgen Ģeklinde görüntülenmelidir. 

 

 

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. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

 

 

Bu faaliyet sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ve tamamlayıcı projeksiyonlarla 

(rotasyonda cranio- caudal, ayakta lateral ve açılı kranio-kaudal projeksiyonlarla) mamografi 

çekimini yapabileceksiniz.  

 

 

 
 

 Rotasyonda cranio- caudal pozisyonda mamografi çekimini internetten ve farklı 

kaynaklardan araĢtırınız. 

 Ayakta lateral projeksiyonla mamografi çekimini internetten ve farklı 

kaynaklardan araĢtırınız.  

 Açılı kranio-kaudal projeksiyonla mamografi çekimini internetten ve farklı 

kaynaklardan araĢtırınız. 

 

3. TAMAMLAYICI PROJEKSĠYONLAR 
 

Bu projeksiyonlar, temel projeksiyonlarda herhangi bir Ģüpheli görünüm saptanırsa bu 

görünümün daha detaylı araĢtırılabilmesi için kullanılan projeksiyonlardır. Tamamlayıcı 

projeksiyonlar; Rotasyonda Cranio- Caudal projeksiyon, ayakta lateral projeksiyon ve açılı 

kranio-kaudal projeksiyonlardır. 

 

3.1. Rotasyonda Cranio- Caudal Pozisyonda Mamografi 

(Laterale YönlendirilmiĢ cc ) 

 

Rotasyonda cranio- caudal Pozisyonda mamografi, memenin aksiller kuyruğundaki ve 

dıĢ kesimindeki derin lezyonların görüntülenmesinde yardımcıdır. 

 

3.1.1. Radyografinin Amacı 
 

Rotasyonda cranio- caudal pozisyonla mamografi, memenin medial ve lateral arka 

bölümlerini görüntülemek amacı ile kullanılır. 

 

Memenin arka sınırını oluĢturan göğüs duvarının eğimli, film kenarının düz olması 

nedeniyle normal bir kraniokaudal projeksiyonda memenin medial ve lateral bölümleri 

görüntülenmez. Memenin dıĢ kesimini görüntülemek için medial rotasyon,   iç kesimi daha 

iyi görüntüleyebilmek için lateral pozisyon kullanılır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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3.1.2.Rotasyonda Cranio- Caudal Pozisyon Mamografi Çekim Tekniği  
 

Rotasyonda cranio- caudal pozisyonda aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanmaktadır. 

 

 Hasta Hazırlığı 

 

Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetinde  (Kraniokaudal Pozisyonda Mamografi) 

yapılan hazırlığın aynısıdır. 

 

 Pozisyon Tekniği 

 

Rotasyonda cranio- caudal pozisyonda mamografi, medial veya lateral olarak 

çekilebilir. Hasta ayakta mamografi cihazının önüne alınır. Kasete sağ iĢareti koyulur ve 

kaset, kaset tutucuya yerleĢtirilir. Kompresyon aparatı açılır. 

 

Cihazın konumu sabit olduğu için merkezi ıĢın otomatik olarak ayarlanır. Hastanın 

meme yapısına göre Kv ve mAs ortalama değerleri aĢağıdaki tablodaki gibi ayarlanır. 

 

Manuel 

teknikler 

Film 

Ebatları 

(cm) 

Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 

Küçük 

memeler 
18x24 cm Evet 23–25 16–40 

Normal 

memeler 
24-30cm Evet 26–29 80-175 

 

Dijital mamografi cihazları ile yapılan çekimlerde Kv ve mAs değerleri hastanın 

meme yapısına göre otomatik olarak ayarlanır. 

 

 Medial Rotasyon Pozisyonu 

 

Medial rotasyon pozisyonu, memenin dıĢ kesimini görüntülemek amacı ile çekilir. 

Hastaya rutin cranio- caudal radyografi pozisyonu verilir. Radyografisi çekilecek meme 

alttan tutularak kaset tutucu üzerinde, medial tarafa rotasyon yaptırılır. Hastanın omzu geriye 

alınarak baĢı yana çevrilir. Kompresyon bandı ile memeyi yeterince sıkıĢtırılır. Hastaya 

hareket etmemesi komutu verilir. IĢınlama süresi ile birlikte exposure yapılır. 
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Resim 3.1: Medial rotasyon pozisyonu 
 

 Lateral Rotasyon Pozisyonu 
 

Radyografisi çekilecek meme, lateral tarafa rotasyon yaptırılır ve kompresyon bandı 

ile sıkıĢtırılır. 

   

Resim 3.2: Lateral rotasyon pozisyonu 
 

Exposure yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. 

Hastaya,”hareket etme” komutu verilir. Exposure düğmesine basılır. Film banyo ve baskı 

iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyogram elde edilir. 

 
Resim 3.3: Lateral Rotasyon pozisyonda elde edilen mamogram 
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3.2.Ayakta Lateral Projeksiyonla Mamografi (90 Derece Lateral) 
 

Ayakta lateral projeksiyonla mamografi, sık kullanılan ek radyografilerden birisidir. 

Özellikle yerçekimi etkisiyle Ģekil değiĢtiren kalsifikasyonların tanınmasında önemlidir. 

 

3.2.1. Radyografinin Amacı 
 

Radyografi, temel projeksiyonlarda herhangi bir Ģüpheli lezyon saptanırsa bu lezyonun 

kesinliğini ve gerçek lokalizasyonunu belirlemek için çekilir. Ayrıca „MLO‟ veya „CC‟ 

radyografilerinden birinde görüldüğü halde diğerinde görülmeyen bir bulgunun, gerçek mi 

yoksa doku süperpozisyonu mu olduğu; artefakt ya da cilt lezyonundan mı kaynaklandığının 

ayırt edilmesinde kullanılabilir. 

 

Memede lezyon saptanması halinde, geometrik bulanıklığı azaltmak amacıyla obje-

film mesafesinin en yakın olmasını sağlayacak Ģekilde mediolateral veya lateromedial olarak 

çekilebilir. Mediolateral projeksiyonda memenin dıĢ kesimi, iyi görülürken lateromedial 

projeksiyonda iç kesimi iyi görülür. Bu projeksiyonda, horizontal ıĢın kullanıldığı için sıvı 

seviyeleride gösterilebilir. 

 

3.2.2. Ayakta Lateral Projeksiyonla Mamografi Çekim Tekniği     
 

Ayakta lateral projeksiyonla mamografide aĢağıdaki çekim teknikleri 

uygulanmaktadır. 

 
 Hasta Hazırlığı 

 

Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetinde  (Kraniokaudal Pozisyonda Mamografi) 

yapılan hazırlığın aynısıdır. 

 

 Pozisyon Tekniği 

 

Cihazın konumu sabit olduğu için merkezi ıĢın otomatik olarak ayarlanır. Hastanın 

meme yapısına göre Kv ve mAs ortalama değerleri aĢağıdaki tablodaki gibi ayarlanır. 

 

Manuel 

teknikler 

Film 

Ebatları 

(cm) 

Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 

Küçük 

memeler 
18x24 cm Evet 23–25 16–40 

Normal 

memeler 
24-30cm Evet 26–29 80-175 

 

Dijital mamografi cihazları ile yapılan çekimlerde Kv ve mAs değerleri hastanın 

meme yapısına göre otomatik olarak ayarlanır. 
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Ayakta lateral projeksiyonla mamografi, mediolateral veya lateromedial olarak 

çekilebilir. 

 

 Mediolateral pozisyon 

 

Kasete iĢaret koyulur ve kaset, kaset tutucuya yerleĢtirilir. Tüpün kolu 90 

radyografisi çekilecek tarafa döndürülür. Kompresyon aparatı açılır. 

 

Resim 3.4: Tüpe mediolateral radyografi için pozisyon verilmesi 

 

Hasta, ayakta mamografi cihazının önüne alınır. Hastanın radyografisi çekilen 

taraftaki kolu, 90 abdüksiyonda kaset tutucunun üstüne yerleĢtirilir. 

 

Resim 3.5: Hastanın radyografisi çekilen taraftaki kolunun 90 abdüksiyonda kaset tutucunun 

üstüne yerleĢtirilmesi 

 

Meme dokusu ve aksilla öne doğru (antero mediale) çekilir. Meme göğüs duvarından 

öne doğru çekilirken bir yandan da yukarı doğru kaldırılır ve kaset tutucu üzerine 

yerleĢtirilir. Meme baĢı, santrale ve ıĢına dik gelecek Ģekilde ortalanır. Hasta, kaset tutucuya 

doğru döndürülür ve kompresyona baĢlanır. 
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Kompresyon plağı sternuma geçtiğinde, memenin kaset tutucunun ortasında tam 

lateral pozisyona gelmesi sağlanacak Ģekilde hasta biraz daha döndürülür. Kompresyon 

devam ederken memenin anteriör kısmından tutulmaya devam edilir ve aynı zamanda 

abdominal dokuda nazikçe aĢağıya doğru çekilerek meme alt katlantısı açılır. 

 

Hastanın omzu geriye alınarak baĢı radyografisi çekilen tarafın aksi yönüne çevrilir. 

Kompresyon bandı ile meme yeterince sıkıĢtırılır. 

 

Resim 3.6: Mediolateral radyografi pozisyonu 

 

 Lateromedial pozisyon 

 

Kasete iĢaret koyulur ve kaset, kaset tutucuya yerleĢtirilir. Tüpün kolu 90  çevrilir. 

Hasta, ayakta mamografi cihazının önüne alınır. Kaset tutucunun üst kenarı, suprasternal 

çentik düzeyine gelecek Ģekilde ayarlanır ve hastanın sternumu kaset tutucunun kenarına 

dayanır. 

 

Resim 3.7: Tüpe lateromedial radyografi için pozisyon verilmesi 
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Memenin hareketli lateral ve inferiör dokusu, orta hatta ve yukarı doğru çekilir, hasta 

kaset tutucuya doğru döndürülür ve kompresyon plağı latismus dorsi kasını geçecek Ģekilde 

indirilir. 

 

Kompresyon plağı latismus dorsiyi geçtikten sonra hastanın görüntülenen taraftaki 

kolu, kaset tutucunun üstüne doğru kaldırılır. Hastanın dirseği pektoral kası gevĢetmek üzere 

fleksiyonda olmalıdır. 

 

Memenin kaset tutucunun ortasında tam lateral pozisyonda olması sağlanır. 

Abdominal doku nazikçe aĢağıya doğru çekilerek meme alt katlantısı açılır. Hastanın omzu 

geriye alınarak baĢı radyografisi çekilen tarafın aksi yönüne çevrilir. Meme, kompresyon 

bandı yeterince sıkıĢtırılır. 

 

Resim 3.8: Lateromedial radyografi pozisyonu 

 

Exposure yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. 

Hastaya,”hareket etme” komutu verilir. Exposure düğmesine basılır. 

 

Resim 3.9: Erkek hastada lateromedial radyografi pozisyonu 
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3.3. Açılı Kranio- Kaudal Projeksiyonla Mamografi 
 

Açılı kranio-kaudal projeksiyonla mamografi, kranio-kaudal ile oblik pozisyon 

arasında bir açı kullanılarak çekilir. Kleopatra pozisyonu olarak da adlandırılır. 

 

3.3.1. Radyografinin Amacı 
 

Üst dıĢ kadranı incelemek için kullanılan bir projeksiyondur. Memenin en lateral 

parçasını ve aksiller bölgeyi göstermek için kullanılır. 

 

3.3.2. Açılı Kranio-Kaudal Mamografi Çekim Tekniği   
 

Açılı kranio-kaudal projeksiyonla mamografide aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanır. 

 

 Hasta Hazırlığı 

 

Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetinde (Kraniokaudal Pozisyonda Mamografi) 

yapılan hazırlığın aynısıdır. 

 

 Pozisyon Tekniği 

 

Cihazın konumu sabit olduğu için merkezi ıĢın otomatik olarak ayarlanır. Hastanın 

meme yapısına göre Kv ve mAs ortalama değerleri aĢağıdaki tablodaki gibi ayarlanır. 

 

Manuel 

teknikler 

Film 

Ebatları 

(cm) 

Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 

Küçük 

memeler 
18x24 cm Evet 23–25 16–40 

Normal 

memeler 
24-30cm Evet 26–29 80-175 

 

Dijital mamografi cihazları ile yapılan çekimlerde Kv ve mAs değerleri hastanın 

meme yapısına göre otomatik olarak ayarlanır. 

 

Kasete iĢaret koyulur ve kaset, kaset tutucuya yerleĢtirilir. Bu projeksiyonda, 

kraniokaudal ile oblik projeksiyonlar arasında bir açı kullanılır. Tüpün kolu aksiller kuyruğa 

paralel olacak Ģekilde açılandırılır. Hasta kolunu kaldırır, elini baĢının arkasına koyar, kasete 

doğru döner ve geriye doğru 45˚  kadar eğilir. Teknisyen bu projeksiyonda hastaya destek 

olmalıdır. Radyografisi çekilecek memenin lateral bölümü kaset tutucunun üzerine 

yerleĢtirilir. Hastanın baĢı radyografisi çekilen tarafın aksi yönüne çevrilir. Meme, 

kompresyon bandı ile yeterince sıkıĢtırılır. 
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Resim 3.10: Açılı kranio-kaudal projeksiyonla mamografide pozisyon verilmesi 

 

Exposure yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. 

Hastaya,”hareket etme” komutu verilir. Exposure düğmesine basılır. Film banyo ve baskı 

iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyogram elde edilir. 

 

 

Resim 3.11: Açılı kranio-kaudal projeksiyonla elde edilen mamogram 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Rotasyonda cranio- caudal, ayakta lateral ve açılı kranio-kaudal projeksiyonlarla 

mamografiyi tekniğine uygun olarak çekiniz. 

 

Rotasyonda cranio- caudal projeksiyonla mamografiyi tekniğine uygun olarak 

çekiniz 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 

alınız. 

 KurĢun önlük giymeliniz. 

 Dozimetre takmalısınız. 

 Hastaya bilgi formu doldurturunuz. 
 Hastanın bilgi formu doldurmasın yardımcı 

olabilirsiniz. 

 Hastayı radyografi ile ilgili 

bilgilendiriniz. 

 Yapılan iĢlemin süresi ve yapılacak iĢlem 

hakkında bilgi vermelisiniz. 

 Hastayı radyografi odasına alınız. 
 Hastanın giyinme odasını kullanmasını 

sağlayabilirsiniz. 

 Hastanın vücudunun üst kısmındaki 

giysileri ve görüntüyü engelleyici 

eĢyaları çıkarttırınız. 

 Hastanın aksesuarlarını çıkarıp 

çıkarmadığını kontrol etmelisiniz. 

 Hastayı ayakta mamografi cihazının 

önüne alınız. 

 Hastanın boyuna göre cihaz yükseklik 

ayarı yapmalısınız. 

 Kasete iĢaret koyunuz. 
 ĠĢaretin inceleme bölgesinin dıĢında 

kalmasına dikkat etmelisiniz. 

 Kaseti, kaset tutucuya yerleĢtiriniz. 
 Kaset tutucu ve kompresyon aparatını 

dikkatli bir Ģekilde yerleĢtiriniz. 

 Kompresyon aparatını açınız.  

 Radyografisi çekilecek memeyi alttan 

tutarak kaset tutucu üzerinde, medial 

tarafa rotasyon yaptırınız.  

 Kaseti dikkatli bir Ģekilde yerleĢtiriniz. 

 Hastanın omzunu geriye alarak, baĢını 

yana çevirtiniz. 

 Çekim esnasında hastanın baĢının görüntü 

alanına girmediğinden emin olmalısınız. 

 Kompresyon bandı ile memeyi 

yeterince sıkıĢtırınız. 

 Kompresyonu baskı pedallarını kullanarak 

meme yapısına göre ayarlamalısınız. 

 Hastaya “hareket etme” komutunu 

veriniz. 
 Hastaya yapacağı eylemi hatırlatmalısınız. 

 Doz ayarı yapınız.  Uygun Kv değerini ayarlamalısınız. 

 Miliamper ayarı yapınız.  Uygun mAs değerini ayarlamalısınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 IĢınlama süresi ile birlikte exposure 

yapınız. 

 Exposure yaparken kurĢunlu paravan 

arkasında durmalısınız. 

 Exposure yapmadan önce hastanın 

konumunu son bir kez daha 

gözleyebilirsiniz. 

Radyografisi çekilecek memeyi daha sonra lateral tarafa rotasyon yaptırınız. 

 Meme, kompresyon bandı ile 

sıkıĢtırınız.  

 Yetersiz kompresyonun görüntü kalitesini 

etkileyeceğini unutmamalısınız. 

 Hastaya, hareket etme komutunu 

veriniz. 

 Sesinizi, hastanın duyacağı Ģekilde 

ayarlamalısınız. 

 Doz ayarı yapınız.  

 Miliamper ayarı yapınız.  Uygun mAs değerini ayarlayınız. 

 IĢınlama süresi ile birlikte exposure 

yapınız. 

 Exposure yaparken kurĢunlu paravan 

arkasında durmalısınız. 

 Exposure yapmadan önce hastanın 

konumunu son bir kez daha 

gözleyebilirsiniz. 

Ayakta Lateral Projeksiyonla mamografiyi tekniğine uygun olarak çekiniz 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan koruyucu önlemler 

alınız. 

 KurĢun önlük giymelisiniz. 

 Dozimetre takmalısınız. 

 Hastaya, bilgi formu doldurturunuz. 
 Hastanın bilgi formu doldurmasın yardımcı 

olabilirsiniz. 

 Hastayı, radyografi ile ilgili 

bilgilendiriniz. 

 Yapılan iĢlemin süresi ve yapılacak iĢlem 

hakkında hastaya bilgi vermelisiniz. 

 Hastayı, radyografi odasına alınız. 
 

 Hastanın, vücudunun üst kısmındaki 

giysileri ve görüntüyü engelleyici 

eĢyaları çıkarttırınız. 

 Hastanın aksesuarlarını çıkarıp 

çıkarmadığını kontrol etmelisiniz. 

 Hastayı, ayakta mamografi cihazının 

önüne alınız. 

 Hastanın boyuna göre cihaz yükseklik 

ayarı yapmalısınız. 

 Kasete iĢaret koyunuz. 
 ĠĢaretin inceleme bölgesinin dıĢında 

kalmasına dikkat etmelisiniz. 

 Kaseti, kaset tutucuya yerleĢtiriniz.  Kaseti dikkatli bir Ģekilde 

yerleĢtirmelisiniz. 

 Tüp kolunu, 90 radyografisi çekilen 

tarafa döndürünüz. 
 

 Kompresyon aparatını açınız.  
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 Hastanın radyografisi çekilen taraftaki 

kolunu 90 abdüksiyona getiriniz. 

 ĠĢlem esnasında hastaya nazik 

davranmalısınız. 

 Meme dokusu ve aksillayı öne doğru 

çekerek kaset tutucu üzerine 

yerleĢtiriniz. 

 Cilt katlantıları varsa, kompresyon 

düzeneğinin altından bir parmak 

yardımıyla düzeltmelisiniz. 

 Meme baĢını, santrale ve ıĢına dik 

gelecek Ģekilde ortalayınız. 
 

 Hastanın omzunu geriye alarak, baĢını 

yana çeviriniz. 

 Hastanın baĢını radyografisi çekilen tarafın 

aksi yönüne çevirmelisiniz. 

 Kompresyon bandı ile memeyi 

sıkıĢtırınız. 

 Memenin gergin olup olmadığını kontrol 

etmelisiniz. 

 Hastaya “hareket etme” komutunu 

veriniz. 
 

 Doz ayarı yapınız.  Fazla doz vermemelisiniz. 

 Miliamper ayarı yapınız.  Uygun mAs değerini ayarlamalısınız. 

 IĢınlama süresi ile birlikte exposure 

yapınız. 

 Exposure yaparken kurĢunlu paravan 

arkasında durmalısınız. 

Açılı kranio-kaudal projeksiyonla mamografi çekiniz. 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan koruyucu önlemler 

alınız. 

 KurĢun önlük giymelisiniz. 

 Dozimetre takmalısınız. 

 Hastaya, bilgi formu doldurturunuz. 
 Hastanın bilgi formu doldurmasın yardımcı 

olabilirsiniz. 

 Hastayı, radyografi ile ilgili 

bilgilendiriniz. 

 Yapılan iĢlemin süresi ve yapılacak iĢlem 

hakkında bilgi vermelisiniz. 

 Hastayı, radyografi odasına alınız. 
 

 Hastanın vücudunun üst kısmındaki 

giysileri ve görüntüyü engelleyici 

eĢyaları çıkarttırınız. 

 Hastanın aksesuarlarını çıkarıp 

çıkarmadığını kontrol etmelisiniz. 

 Hastayı, ayakta mamografi cihazının 

önüne alınız. 

 Hastanın boyuna göre cihaz yükseklik 

ayarı yapmalısınız. 

 Kasete  iĢaret koyunuz. 
 ĠĢaretin inceleme bölgesinin dıĢında 

kalmasına dikkat etmelisiniz. 

 Kaseti, kaset tutucuya yerleĢtiriniz.  Kaseti dikkatli bir Ģekilde 

yerleĢtirmelisiniz. 

 Kompresyon aparatını açınız.  Kaset tutucu ve kompresyon aparatını 

dikkatli bir Ģekilde yerleĢtirmelisiniz. 

 Tüp kolunu, aksiller kuyruğa paralel 

olacak Ģekilde açılandırınız. 
 Verdiğiniz açıdan emin olmalısınız. 

 Radyografisi çekilecek memenin 
 Memenin aksiler bölümünün tamamının 
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aksiller bölümünü, kaset tutucu 

üzerine yerleĢtiriniz. 

kasete yerleĢtirilmesini sağlayınız. 

 Hastanın kolunu, kaset tutucunun 

arkasındaki makinenin koluna 

tutturunuz. 

 Hastanın uygun pozisyonda olduğundan 

emin olunuz. 

 Hastanın baĢını, radyografi çekilen 

tarafın aksi yönüne çeviriniz. 
 

 Hastaya, “hareket etme” komutunu 

veriniz. 
 

 Doz ayarı yapınız.  Fazla doz vermelisiniz. 

 Miliamper ayarı yapınız.  Uygun mAs değerini ayarlamalısınız. 

 IĢınlama süresi ile birlikte exposure 

yapınız. 

 Exposure yaparken kurĢunlu paravan 

arkasında durmalısınız. 

 Exposure yapmadan önce hastanın 

konumunu son bir kez daha gözlemelisiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

 

AĢağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Memenin medial ve lateral arka bölümlerini görüntülemek amacı ile hangi pozisyonda 

mamografi çekilir? 

A) Rotasyonda cranio- caudal pozisyonda. 

B) Lateromedial pozisyonda. 

C) Mediolateral pozisyonda. 

D) Açılı kranio-kaudal pozisyonda. 

E) Mediolateral-oblik pozisyonda. 

 

2. AĢağıdakilerden hangisinde, horizontal ıĢın kullanıldığı için sıvı seviyeleride 

gösterilebilmektedir? 

A) Rotasyonda cranio- caudal pozisyonda. 

B) Cranio- caudal pozisyonda. 

C) Ayakta lateral projeksiyonda. 

D) Açılı kranio-kaudal pozisyonda. 

E) Mediolateral-oblik pozisyonda. 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, memenin en lateral parçasını ve aksiller bölgeyi göstermek 

için kullanılan ve kleopatra pozisyonu olarak da adlandırılan pozisyondur? 

A) Rotasyonda cranio- caudal pozisyon. 

B) Cranio- caudal pozisyon. 

C) Ayakta lateral projeksiyonda. 

D) Açılı kranio-kaudal pozisyon. 
E) Mediolateral-oblik pozisyon. 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerleri doğru sözcüklerle doldurunuz. 

 
4. Temel projeksiyonlarda herhangi bir Ģüpheli lezyon saptanırsa bu lezyonun kesinliğini 

ve gerçek lokalizasyonunu belirlemek için ………………………projeksiyonlarla 

mamografi çekilir. 

5. Ayakta lateral projeksiyonla mamografi, mediolateral veya ………………….. olarak 

çekilebilir. 

 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

 

 

Bu faaliyet sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ve yardımcı tekniklerle mamografi 

çekimini yapabileceksiniz.  

 

 

 
 

 Spotgrafi tekniği ile mamografi çekimini, internetten ve farklı kaynaklardan 

araĢtırınız. 

 Magnifikasyon tekniği ile mamografi çekimini, internetten ve farklı 

kaynaklardan araĢtırınız. 

 Konla kompresyon tekniği ile mamografi çekimini, internetten ve farklı 

kaynaklardan araĢtırınız. 

 Tanjansiyal projeksiyonla mamografi çekimini, internetten ve farklı 

kaynaklardan araĢtırınız. 

 Radyoloji laboratuvarına giderek tanjansiyal projeksiyonla mamografi çekimini 

izleyiniz. 
 

4. YARDIMCI TEKNĠKLER 
 

4.1. Spotgrafi Tekniği Ġle Mamografi 
 

Spotgrafi sık uygulanan basit bir tekniktir. Ġlgilenilen alanda (meme alanı) kalınlığın 

daha fazla azaltılmasını ve böylece meme dokusunun daha çok ayrılmasını sağlar. Kalınlıkta 

daha fazla azalma, ilgilenilen alana yapılan kolimasyon ile birleĢtiği için spot kompresyonda 

kontrast artar ve bulguların değerlendirilmesi kolaylaĢır. 
 

4.1.1. Radyografinin Amacı 
 

Spotgrafi tekniği ile mamografi, dens meme dokusu alanlarında saklanan ya da 

kuĢkulu olan bulguları daha iyi değerlendirmek için kullanılır. Memede sınırlı bir alan 

komprese edildiği için lezyon-çevre meme dokusu ayırımı iyi bir Ģekilde yapılabilir. 

 

ġekil 4.1: Spot kompresyon 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
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4.1.2. Spotgrafi Tekniği ile Mamografi Çekim Tekniği  
 

Spotgrafi tekniği ile mamografide aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanır. 

 

 Hasta Hazırlığı 

 

Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetinde  (Kraniokaudal Pozisyonda Mamografi) 

yapılan hazırlığın aynısıdır. 

 

 Pozisyon Tekniği 

 

Cihazın konumu sabit olduğu için merkezi ıĢın otomatik olarak ayarlanır. Hastanın 

meme yapısına göre Kv ve mAs ortalama değerleri aĢağıdaki tablodaki gibi ayarlanır. 

 

Manuel 

teknikler 

Film 

Ebatları 

(cm) 

Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 

Küçük 

memeler 

18x24 cm 

 

Evet 23–25 16–40 

Normal 

memeler 
24-30cm Evet 26–29 80-175 

 

Dijital mamografi cihazları ile yapılan çekimlerde Kv ve mAs değerleri hastanın 

meme yapısına göre otomatik olarak ayarlanır. 

 

Spot kompresyon plağı takılır. Kasete sağ veya sol iĢareti koyularak kaset tutucuya 

yerleĢtirilir. 

   

Resim 4.2: Spot kompresyon baĢlığının takılması 

 

Röntgen teknisyeni,  rutin mamografileri kullanarak lezyonun yerleĢim yerini belirler 

ve spot kompresyon alanını saptar. 
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Hasta ayakta mamografi cihazının önüne alınır. 

Lezyonun yerleĢimini belirlemek için; 

 

 Meme baĢından posteriora çekilen çizgi üzerinden lezyonun derinliği, 

 Lezyonun süpero-inferior yada medio-lateral hatta bu çizgiye uzaklığı, 

 Lezyonun cilt yüzeyine uzaklığı ölçülür. 

 

Resim 4.3: Lezyonun yerleĢimini saptamak için meme cildi üzerinden ölçüm yapılarak 

kordinatların yaklaĢık olarak belirlenmesi 

 

Daha sonra elle kompresyon yapılarak hastaya yeniden pozisyon verilir ve ölçülen üç 

boyut meme cildine iĢaretlenir.  

 

Resim 4.4: Elle kompresyon yapılması 
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Resim 4.5: Kordinatlarla belirlenen yerin iĢaretlenmesi 

   

Resim 4.6: Cilt üzerinde iĢaretlenen bölgeye kompresyon yapılması 

 

Spot kompresyon plağı ile cilt üzerinde iĢaretlenen bölgeye kompresyon yapılır. 

Hastanın baĢı, radyografisi çekilen tarafın aksi yönüne çevrilir. Kompresyon bandı ile meme 

yeterince sıkıĢtırılır. 

   

Resim 4.7:Kompresyon uygulanması, lateral kompresyon uygulanması 

 
Exposure yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. 

Hastaya,„hareket etme,‟ komutu verilir. Exposure düğmesine basılır. Film banyo ve baskı 

iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyogram elde edilir. 
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Resim 4.8: Mamografide doku opasiteleri ile örtülü kuĢkulu lezyonun gösterildiği mamogram 

 

Resim 4.9: Spot kompresyonun uygulanması ile meme dokusunun ayrılması ve lezyonun ortaya 

çıkmasını gösteren mamogram 
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4.2.Konla Kompresyon Tekniği ile Mamografi 
 

Bu teknik ile Ģüpheli alanın sıkıĢtırılması ile lezyonun daha net görüntülenmesi 

sağlanır. 

 

4.2.1. Radyografinin Amacı 
 

Standart pozisyonlarda Ģüpheli alan sınırları iyi gösterilememiĢse kompresyon konu 

kullanılarak bu kesim sıkıĢtırılarak incelenebilir. Bu Ģekilde diğer yapılar görüntü alanında 

çıkarılarak süperpoze olmaları önlenir ve lezyonun gerçek sınırları gösterilir. Bu teknik, 

Ģüpheli lezyonun saptandığı projeksiyonda uygulanmalıdır. 

 

4.2.2. Konla Kompresyon Tekniğiyle Mamografi Çekim Tekniği  
 

Konla kompresyon tekniğiyle mamografide aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanır.   

 

 Hasta Hazırlığı 

 

Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetinde  (Kraniokaudal Pozisyonda Mamografi) 

yapılan hazırlığın aynısıdır. 

 

 Pozisyon Tekniği 

 

Cihazın konumu sabit olduğu için merkezi ıĢın otomatik olarak ayarlanır. Hastanın 

meme yapısına göre Kv ve mAs ortalama değerleri aĢağıdaki tablodaki gibi ayarlanır. 

 

Manuel 

teknikler 

Film 

Ebatları 

(cm) 

Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 

Küçük 

memeler 
18x24 cm Evet 23–25 16–40 

Normal 

memeler 
24-30cm Evet 26–29 80-175 

 

Dijital mamografi cihazları ile yapılan çekimlerde Kv ve mAs değerleri hastanın 

meme yapısına göre otomatik olarak ayarlanır. Kompresyon konu takılır. Kasete sağ veya sol 

iĢareti koyularak, kaset tutucuya yerleĢtirilir. 

 

Radyografisi çekilecek memedeki lezyonun yerine göre hastaya, kranio kaudal veya 

mediolateral oblik projeksiyon pozisyonlarından biri verilir. Röntgen teknisyeni rutin 

mamografileri kullanarak lezyonun yerleĢim yerini belirler ve kompresyon alanını saptar. 

Meme, kaset tutucu üzerine yerleĢtirilerek memedeki lezyon üzerine kompresyon konu 

yerleĢtirilir. 
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Resim 4.10: Lezyonun yerleĢim yerinin belirlenmesi 
 

Hastanın baĢı, radyografisi çekilen tarafın aksi yönüne çevrilir. Kompresyon bandı ile 

meme yeterince sıkıĢtırılır. 

 

Resim 4.11: Kompresyon uygulanması 
 

Exposure yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. Hastaya, 

ʺhareket etmeʺ, komutu verilir. Exposure düğmesine basılır. Film banyo ve baskı 

iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyogram elde edilir. 

  

Resim 4.12: MLO radyografide tespit edilen Ģüpheli bölge ve konla kompresyon tekniğiyle elde 

edilen mamogram 
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4.3. Magnifikasyon Tekniği Ġle Mamografi 
 

Rutin radyografilerle gösterilemeyen bazı bulguların gösterilmesini sağlar. Benign (iyi 

huylu) ve malign (kötü huylu) lezyonların ayırıcı tanısında önemlidir. Spot kompresyon ile 

birlikte veya tek baĢına kullanılır.  

 

4.3.1. Radyografinin Amacı 
 

Kitle konturunun değerlendirilmesi, yapısal özelliklerinin daha iyi gösterilmesi ve 

mikrokalsifikasyonların morfoloji dağılım ve sayısının daha tanımlanabilmesi için kullanılan 

bir tekniktir. 

 

Magnifikasyon tekniğinde, özellikle mikrokalsifikasyonların daha iyi gösterilebilmesi 

için magnifikasyon platformu ve magnifikasyon sonrası oluĢabilecek geometrik bulanıklığı 

giderebilmek için fokal spot kullanılır. Küçük fokal spot kullanılması nedeni ile expojur 

uzun sürer. Hastanın uzun expojur süresince hareketsiz kalması önemlidir. Memenin görüntü 

reseptöründen uzak olması nedeniyle oluĢan hava boĢluğu, saçılan radyasyonun filme 

ulaĢmasını önler. Bu nedenle magnifikasyon incelenmesinde grid kullanımına gerek yoktur. 

 

4.3.2. Magnifikasyon Tekniğiyle Mamografi Çekim Tekniği 
 

Magnifikasyon tekniğiyle mamografide aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanır. 

 

 Hasta Hazırlığı 

 

Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetinde  (Kraniokaudal Pozisyonda Mamografi) 

yapılan hazırlığın aynısıdır. 

 

 Pozisyon Tekniği 

 

Cihazın konumu sabit olduğu için merkezi ıĢın otomatik olarak ayarlanır. Hastanın 

meme yapısına göre Kv ve mAs ortalama değerleri aĢağıdaki tablodaki gibi ayarlanır. 

 

Manuel 

teknikler 

Film 

Ebatları 

(cm) 

Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 

Küçük 

memeler 
18x24 cm 

 

Evet 

 
23–25 16–40 

Normal 

memeler 
24-30cm Evet 26–29 80-175 

 

Dijital mamografi cihazları ile yapılan çekimlerde Kv ve mAs değerleri, hastanın 

meme yapısına göre otomatik olarak ayarlanır. 
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Röntgen tüpünün kolu 180˚ çevrilir. Magnifikasyon aparatı ve magnifikasyon baskı 

plakası takılır. Kasete sağ veya sol iĢareti koyularak kaset, kaset tutucuya yerleĢtirilir. 

   

Resim 4.13: Magnifikasyon aparatı  ve magnifikasyon aparatının takılması 

   

Resim 4.14: Spot kompresyon plağı veya magnifikasyon baskı plakasının takılması 

   

Resim 4.15: Kasetin kaset tutucuya yerleĢtirilmesi 

 

Hasta, ayakta mamografi cihazının önüne alınır. Radyografisi çekilecek memedeki 

lezyonun yerine göre hastaya temel projeksiyonlardan (MLO-CC) biri verilir. Hastanın baĢı, 

radyografisi çekilen tarafın aksi yönüne çevrilerek meme kompresyon bandı ile yeterince 

sıkıĢtırılır. 
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Resim 4.16: Kompresyon baskı plakası ile memenin sıkıĢtırılması 
 

Exposure yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. 

Hastaya,„hareket etme,‟ komutu verilir. Exposure düğmesine basılır. Film banyo ve baskı 

iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyogram elde edilir. 

   

Resim 4.17: CC radyografide tespit edilen Ģüpheli bölge ve magnifikasyon tekniğiyle elde edilen 

mamogram 

 

4.4. Tanjansiyal (Teğet) Projeksiyonla Mamografi 
 

Bu teknik, palpe edilen lezyonların subkutan yağ dokusu üzerine getirilerek 

görüntülenmesini sağlar. 
 

4.4.1. Radyografinin Amacı 
 

Tanjansiyal (teğet) projeksiyonla mamografi, dens glandüler doku nedeniyle sınırları 

iyi seçilemeyen palpabl (elle hissedilebilen) lezyonların görüntülenmesi için kullanılır. 

Ayrıca mamografide görünen cilt kalsifikasyonlarını doğrulamak için de kullanılabilir. 
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4.4.2. Tanjansiyal Projeksiyonla Mamografi Çekim Tekniği   
    

Tanjansiyal projeksiyonla mamografide aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanır.  

                  

 Hasta Hazırlığı 

 

Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetinde (Kraniokaudal Pozisyonda Mamografi) 

yapılan hazırlığın aynısıdır. 

 

 Pozisyon Tekniği 

 

Kasete sağ iĢareti koyularak kaset tutucuya yerleĢtirilir ve kompresyon aparatı açılır. 

Hasta, ayakta mamografi cihazının önüne alınır. 

 

Cihazın C koluna ve hastaya, X- ıĢını palbaple lezyona teğet geçecek Ģekilde pozisyon 

verilir. Bu pozisyon, palpable kitleyi subkutan yağın üzerine getirir ve görüntülenmesini 

sağlar. Kitlenin tam üstüne kurĢun iĢaret yerleĢtirilmesi, pozisyonlamayı ve değerlendirmeyi 

kolaylaĢtırır. Hastanın baĢı, radyografisi çekilen tarafın aksi yönüne çevrilir. Meme, 

kompresyon bandı ile yeterince sıkıĢtırılır. 

 

Cihazın konumu sabit olduğu için merkezi ıĢın otomatik olarak ayarlanır. Hastanın 

meme yapısına göre Kv ve mAs ortalama değerleri aĢağıdaki tablodaki gibi ayarlanır. 

 

Manuel 

teknikler 

Film 

Ebatları 

(cm) 

Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 

Küçük 

memeler 
18x24 cm 

 

Evet 

 
23–25 16–40 

Normal 

memeler 
24-30cm Evet 26–29 80-175 

 

Dijital mamografi cihazları ile yapılan çekimlerde Kv ve mAs değerleri, hastanın 

meme yapısına göre otomatik olarak ayarlanır. 

 

Exposure yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. 

Hastaya,ʺhareket etmeʺ, komutu verilir. Exposure düğmesine basılır. 

 

4.5. Klevaj (Vadi Grafisi, Çift Meme Kompresyon Radyografisi) 
 

Bu teknik ile her iki memenin medial kısımlarının görüntü alanına girmesini 

sağlayacak Ģekilde pozisyon verilerek memenin en medial bölgesinin görüntülenmesi 

sağlanır. 
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4.5.1. Radyografinin Amacı 
 

Klevaj radyografisi, memenin posteromedial kesimindeki derin lezyonları 

görüntülemek için kullanılır. 
 

4.5.2. Klevaj Projeksiyonla Mamografi Çekim Tekniği   
 

Klevaj projeksiyonla mamografide aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanmaktadır. 
 

 Hasta Hazırlığı 
 

Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetinde  (Kraniokaudal Pozisyonda Mamografi) 

yapılan hazırlığın aynısıdır. 
 

 Pozisyon Tekniği 
 

Cihazın konumu sabit olduğu için merkezi ıĢın otomatik olarak ayarlanır. Hastanın 

meme yapısına göre Kv ve mAs ortalama değerleri, aĢağıdaki tablodaki gibi ayarlanır.  
  

Manuel 

teknikler 

Film 

Ebatları 

(cm) 

Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 

Küçük 

memeler 
18x24 cm 

 

Evet 

 
23–25 16–40 

Normal 

memeler 
24-30cm Evet 26–29 80-175 

 

Dijital mamografi cihazları ile yapılan çekimlerde Kv ve mAs değerleri, hastanın 

meme yapısına göre otomatik olarak ayarlanır. 
 

Hastanın baĢı, ilgilenilen alanın ters tarafına çevrilir. Teknisyen hastanın önünde 

görüntülenecek memenin medial tarafında durarak pozisyon verir. Her iki meme altı cilt 

katlantısı kaldırılarak memeler kaset tutucunun üstüne yerleĢtirilir. Her iki memenin medial 

kesimlerinin bütünüyle öne çekildiğinden emin olunur ve kompresyon uygulanır. 

 

ġekil 4.1: Klevaj radyografi pozisyonu Ģeması 
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Resim 4.18: Klevaj radyografi pozisyonu 

 

Exposure yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. 

Hastaya,"hareket etmeʺ komutu verilir. Exposure düğmesine basılır. Film banyo ve baskı 

iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyogram elde edilir. 

 

Resim 4.19: Klevaj radyografi pozisyonu ile elde edilen mamogram 

 

4.6. Yuvarlama (Laterale, Mediale, Süperiora, Ġnferiora) 
 

Yuvarlama pozisyonu, süperpoze meme dokusunu çözümlemede kullanılır. 
 

4.6.1. Radyografinin Amacı 
 

Yuvarlama pozisyonu süperpoze meme dokusunu çözümlemede kullanılır. Amaç 

standart radyografilerden birinde görülen kuĢkulu bir lezyonun tespitini yaparak lezyonu 

daha iyi tanımlamaktır. 

 

4.6.2 Yuvarlama Projeksiyonuyla Mamografi Çekim Tekniği   
 

Yuvarlama projeksiyonuyla mamografide, aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanır.  
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 Hasta Hazırlığı 

 

Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetinde (Kraniokaudal Pozisyonda Mamografi) 

yapılan hazırlığın aynısıdır. 

 

 Pozisyon Tekniği 

 

Hasta, ayakta mamografi cihazının önünde durur. Eller memenin her iki tarafına 

yerleĢtirilir ve doku zıt yönlerde yuvarlanır. Yuvarlama laterale, mediale, süperiora ya da 

inferiora istenen yönde yapılabilir. Meme yuvarlanmıĢ pozisyonda komprese edilir. 

 

Cihazın konumu sabit olduğu için merkezi ıĢın otomatik olarak ayarlanır. Hastanın 

meme yapısına göre Kv ve mAs ortalama değerleri, aĢağıdaki tablodaki gibi ayarlanır. 

 

Manuel 

teknikler 

Film 

Ebatları 

(cm) 

Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 

Küçük 

memeler 
18x24 cm 

 

Evet 

 
23–25 16–40 

Normal 

memeler 
24-30cm Evet 26–29 80-175 

 

Dijital mamografi cihazları ile yapılan çekimlerde Kv ve mAs değerleri, hastanın 

meme yapısına göre otomatik olarak ayarlanır. 

 

Exposure yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. 

Hastaya,„hareket etme,‟ komutu verilir. Exposure düğmesine basılır.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Spotgrafi, Konla Kompresyon, Magnifikasyon ve Tanjansiyal projeksiyonla 

mamografi çekiniz. 

 

Spotgrafi tekniği ile mamografi çekiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan koruyucu önlemler alınız.  

 Hastaya, bilgi formu doldurtunuz. 
 Hastanın, bilgi formu doldurmasına 

yardımcı olabilirsiniz. 

 Hastayı, radyografi ile ilgili 

bilgilendiriniz. 

 Yapılan iĢlemin süresi ve yapılacak 

iĢlem hakkında bilgi verebilirsiniz. 

 Hastayı, radyografi odasına alınız.  

 Hastanın, vücudunun üst kısmındaki 

giysileri ve görüntüyü engelleyici eĢyaları 

çıkarttırınız. 

 Hastanın, aksesuarlarını çıkarıp 

çıkarmadığını kontrol etmelisiniz. 

 Hastayı, ayakta mamografi cihazının 

önüne alınız. 

 Hastanın, boyuna göre cihaz yükseklik 

ayarı yapmalısınız. 

 Spot kompresyon plağını takınız.  

 Kasete sağ veya sol iĢareti koyunuz. 
 ĠĢaretin inceleme bölgesinin dıĢında 

kalmasına dikkat etmelisiniz 

 Kaseti, kaset tutucuya yerleĢtiriniz. 
 Kaset tutucu ve kompresyon aparatını 

dikkatli bir Ģekilde yerleĢtirmelisiniz. 

 Kompresyon aparatını açınız. 
 Kompresyon aparatının hareketini 

kontrol etmelisiniz. 

 Radyografi çekilecek memedeki lezyonun 

yerine göre hastaya, kranio kaudal veya 

Mediolateral Oblik projeksiyon 

pozisyonlarından birini veriniz. 

 Uygun pozisyonu kullanmaya dikkat 

etmelisiniz. 

 Memedeki lezyon yerini tespit ediniz. 
 Rutin mamografileri kullanarak 

lezyonun yerini tespit etmelisiniz. 

 Elle kompresyon yaparak hastaya yeniden 

pozisyon veriniz ve ölçülen üç boyutu 

meme cildine iĢaretleyiniz.  

 ĠĢareti koyarken dikkatli olmalısınız. 

 Memenin çekilecek bölgesine 

kompresyon plaklarını yerleĢtiriniz. 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Hastanın baĢını, radyografi çekilen tarafın 

aksi yönüne çeviriniz. 

 Hastanın, baĢının çekim alanına 

girmemesini sağlamalısınız, 

 Memeyi, kompresyon bandı ile 

sıkıĢtırınız. 

 Kompresyonu yavaĢ yavaĢ 

uygulayınız. 

 Yetersiz kompresyonun görüntü 

kalitesini etkileyeceğini ve hastanın 

yüksek radyasyon dozu alacağını 

unutmamalısınız. 

 Hastaya, “hareket etme” komutunu 

veriniz. 
 Hastayı, tekrar gözlemleyiniz. 

 Doz ayarı yapınız. 
 Kendiniz ve hasta için fazla dozun 

zararlı olduğunu unutmamalısınız. 

 Miliamper ayarı yapınız.  

 IĢınlama süresi ile birlikte exposure 

yapınız. 

 Yetersiz exposurun doku içindeki 

detayların algılanmasında güçlük 

oluĢturacağını unutmamalısınız.  

Konla Kompresyon tekniği ile mamografi çekiniz. 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan koruyucu önlemler alınız.  

 Hastaya, bilgi formu doldurtunuz. 
 Hastanın, bilgi formu doldurmasına 

yardımcı olabilirsiniz. 

 Hastayı, radyografi ile ilgili 

bilgilendiriniz. 

 Yapılan iĢlemin süresi ve yapılacak 

iĢlem hakkında bilgi verebilirsiniz. 

 Hastayı, radyografi odasına alınız.  

 Hastanın, vücudunun üst kısmındaki 

giysileri ve görüntüyü engelleyici eĢyaları 

çıkarttırınız. 

 Hastanın, aksesuarlarını çıkarıp 

çıkarmadığını kontrol etmelisiniz. 

 Kompresyon plağını takınız.  

 Kasete, sağ veya sol iĢareti koyunuz. 
 ĠĢaretin incelenecek bölgenin dıĢında 

kalmasına dikkat etmelisiniz. 

 Kaseti, kaset tutucuya yerleĢtiriniz. 
 Kaset tutucu ve kompresyon aparatını 

dikkatli bir Ģekilde yerleĢtirmelisiniz. 

 Kompresyon aparatını açınız. 
 Kompresyon aparatının hareketini 

kontrol etmelisiniz. 

 Hastayı, ayakta mamografi cihazının 

önüne alınız. 

 Hastanın, boyuna göre cihaz yükseklik 

ayarı yapmalısınız. 

 Radyografi çekilecek memedeki lezyonun 

yerine göre hastaya, Kranio kaudal veya 

mediolateral oblik projeksiyon 

pozisyonlarından birini veriniz. 

 Pozisyonlarda tekniğin gerektirdiği 

ayrıntıları dikkate almalısınız. 
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 Memedeki lezyon yerini tespit ediniz. 
 Rutin mamografileri kullanarak 

lezyonun yerini tespit etmelisiniz. 

 Memeyi, kaset tutucu üzerine 

yerleĢtiriniz. 

 Ġncelenecek memeyi kasetin üzerine 

uygun pozisyonda yerleĢtirmeye dikkat 

etmelisiniz. 

 Memedeki lezyon üzerine Kompresyon 

konu‟ nu yerleĢtiriniz. 
 

 Hastanın baĢını, radyografisi çekilen 

tarafın aksi yönüne çeviriniz. 

 Hastanın baĢının çekim alanına 

girmemesini sağlamalısınız. 

 Kompresyon bandı ile memeyi 

sıkıĢtırınız. 

 Kompresyonu yavaĢ yavaĢ 

uygulayınız. 

 Yetersiz kompresyonun görüntü 

kalitesini etkileyeceğini ve hastanın 

yüksek radyasyon dozu alacağını 

unutmayınız. 

 Hastaya, “hareket etme” komutunu 

veriniz. 
 Hastayı tekrar gözlemleyiniz. 

 Doz ayarı yapınız. 
 Kendiniz ve hasta için fazla dozun 

zararlı olduğunu unutmamalısınız. 

 Miliamper ayarı yapınız.  

 IĢınlama süresi ile birlikte exposure 

yapınız. 

 Yetersiz exposurun doku içindeki 

detayların algılanmasında güçlük 

oluĢturacağını unutmamalısınız. 

Magnifikasyon tekniği ile mamografi çekiniz. 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan koruyucu önlemler alınız.  

 Hastaya, bilgi formu doldurturunuz. 
 Hastanın, bilgi formu doldurmasına 

yardımcı olabilirsiniz. 

 Hastayı, radyografi ile ilgili 

bilgilendiriniz. 

 Yapılan iĢlemin süresi ve yapılacak 

iĢlem hakkında bilgi vermelisiniz. 

 Hastayı, radyografi odasına alınız.  

 Hastanın vücudunun üst kısmındaki 

giysileri ve görüntüyü engelleyici eĢyaları 

çıkarttırınız. 

 Hastanın, aksesuarlarını çıkarıp 

çıkarmadığını kontrol etmelisiniz. 

 Röntgen tüpünün kolunu 180˚ çevriniz.   

 Magnifikasyon aparatı ve magnifikasyon 

baskı plakasını takınız. 
 

  Kasete, sağ veya sol iĢareti koyunuz. 
 ĠĢaretin inceleme bölgesinin dıĢında 

kalmasına dikkat etmelisiniz 
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 Kaseti, kaset tutucuya yerleĢtiriniz. 
 Kaset tutucu ve kompresyon aparatını 

dikkatli bir Ģekilde yerleĢtirmelisiniz. 

 Kompresyon aparatını açınız. 
 Kompresyon aparatının hareketini 

kontrol etmelisiniz. 

 Hastayı ayakta mamografi cihazının 

önüne alınız. 

 Hastanın, boyuna göre cihaz yükseklik 

ayarı yapmalısınız. 

 Radyografisi çekilecek memedeki 

lezyonun yerine göre hastaya, temel 

projeksiyon pozisyonlarından birini 

veriniz. 

 

 Memedeki lezyon yerini tespit ediniz.  

 Hastanın, baĢını radyografi çekilen tarafın 

aksi yönüne çeviriniz. 
 

 Kompresyon bandı ile memeyi 

sıkıĢtırınız. 
 

 Hastaya, “hareket etmemesi” komutunu 

veriniz. 
 

 Doz ayarı yapınız. 
 Kendiniz ve hasta için fazla dozun 

zararlı olduğunu unutmamalısınız. 

 Miliamper ayarı yapınız.  

 IĢınlama süresi ile birlikte exposure 

yapınız. 

 Yetersiz exposurun doku içindeki 

detayların algılanmasında güçlük 

oluĢturabileceğini unutmayınız 

UYTanjansiyal projeksiyonla mamografi çekiniz. 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan koruyucu önlemler alınız.  

 Hastaya, bilgi formu doldurturunuz. 
 Hastanın, bilgi formu doldurmasına 

yardımcı olabilirsiniz. 

 Hastayı, radyografi ile ilgili 

bilgilendiriniz. 

 Yapılan iĢlemin süresi ve yapılacak 

iĢlem hakkında bilgi vermelsiniz. 

 Hastayı, radyografi odasına alınız.  

 Hastanın, vücudunun üst kısmındaki 

giysileri ve görüntüyü engelleyici eĢyaları 

çıkarttırınız. 

 Hastanın, aksesuarlarını çıkarıp 

çıkarmadığını kontrol etmelisiniz. 

 Hastayı, ayakta mamografi cihazının 

önüne alınız. 

 Hastanın, boyuna göre cihaz yükseklik 

ayarı yapmalısınız. 
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 Kasete sağ veya sol iĢareti koyunuz. 
 ĠĢaretin inceleme bölgesinin dıĢında 

kalmasına dikkat etmelisiniz. 

 Kaseti, kaset tutucuya yerleĢtiriniz. 
 Kaset tutucu ve kompresyon aparatını 

dikkatli bir Ģekilde yerleĢtirmelisiniz. 

 Kompresyon aparatını açınız. 
 Kompresyon aparatının hareketini 

kontrol etmelisiniz. 

 Radyografi çekilecek memenin palbaple 

kitlesi X- ıĢınına dik gelecek Ģekilde tüpü 

ve hastayı döndürünüz. 

 Pozisyonlarda tekniğin gerektirdiği 

ayrıntıları dikkate almalısınız. 

 Hastanın baĢını, radyografi çekilen tarafın 

aksi yönüne çeviriniz. 
 

 Kompresyon bandı ile memeyi 

sıkıĢtırınız. 
 

 Hastaya, “hareket etmemesi” komutunu 

veriniz. 
 

 Doz ayarı yapınız. 
 Kendiniz ve hasta için fazla dozun 

zararlı olduğunu unutmamalısınız. 

 Miliamper ayarı yapınız.  

 IĢınlama süresi ile birlikte exposure 

yapınız. 

Yetersiz exposurun doku içindeki 

detayların algılanmasında güçlük 

oluĢturabileceğini unutmamalısınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerleri doğru sözcüklerle doldurunuz. 

 

1. Dens meme dokusu alanlarında saklanan ya da kuĢkulu olan bulguları daha iyi 

değerlendirmek için ………………….. tekniği ile mamografi kullanılır. 

2. Magnifikasyon tekniğinde, magnifikasyon platformu ve magnifikasyon sonrası 

oluĢabilecek geometrik bulanıklığı giderebilmek için ……………………… kullanılır. 

3. ……………………. tekniğiyle mamografi çekiminde diğer yapıların görüntü alanında 

çıkarılarak süperpoze olmaları önlenir ve böylece lezyonun gerçek sınırları 

gösterilebilir. 

4. Tanjansiyal (teğet) projeksiyonla mamografi çekiminde, kitlenin tam üstüne  

5. ……………   ………..  yerleĢtirilmesi pozisyonlamayı ve değerlendirmeyi 

kolaylaĢtırır. 

6. ……………….. radyografisi, memenin posteromedial kesimindeki derin lezyonları 

görüntülemek için kullanılır. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

 

 
 

Bu faaliyet sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle mamografik giriĢimsel 

iĢlemlerde mamografi çekimini yapabileceksiniz.  

 

 

 
 

 Mamografik giriĢimsel iĢlemler nelerdir, farklı kaynaklardan ve internetten 

araĢtırınız. 

 

5. MAMOGRAFĠK GĠRĠġĠMSEL ĠġLEMLER 
 

Mamografi eĢliğinde yapılan giriĢimsel iĢlemler; iĢaretleme, duktografi ve biyopsidir.  

 

Mamografi eĢliğinde yapılan giriĢimsel iĢlemler için mamografi aygıtlarının özel 

lokalize edici stereotaksik biyopsi ve iĢaretleme üniteleri vardır. Stereotaksik biyopsi ve 

iĢaretleme ünitesi ile birbirinden farklı açılarda iki ayrı projeksiyonda alınan radyografiler 

üzerinde yapılan hesaplamalarla lezyonun derinliği ve ciltteki giriĢ noktası belirlenerek 

biyopsi ya da iĢaretleme yapılabilir.  

 

Resim.5.1: Biyopsi ve iĢaretleme aparatları 

 

5.1. ĠĢaretleme 

 

ĠĢaretleme, erken evrede saptanan ve oldukça küçük olan kitle ya da kireçlenme 

seklindeki Ģüpheli lezyonların normal meme dokusuna zarar vermeden çıkarılmasını 

sağlamak amacı ile yapılan iĢlemdir. Memedeki lezyona, ameliyat öncesi ultrasonografi ya 

da mamografi eĢliğinde ince metal bir tel takılır ve lezyonun yeri tam olarak belirlenir. Tel 

ile iĢaretleme denen bu yöntem ile ameliyat anında Ģüpheli lezyon isabetli bir Ģekilde ve 

normal dokuya zarar vermeden çıkarılır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

 71 

 
ġekil 5.1: Tel ile iĢaretleme yöntemi ve dokunun çıkarılması iĢlemi 

 

 

ġekil 5.2: Dokunun çıkarılması iĢlemi 

 

5.1.1. ĠĢaretlemenin Amacı 
 

ĠĢaretlemenin amacı pre-operatif dönemde operatöre yol göstermektir. 

 

 Hasta Hazırlığı 

 

Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetinde  (Kraniokaudal Pozisyonda Mamografi) 

yapılan hazırlığın aynısıdır. 

 

 Pozisyon Tekniği 

 

Hasta, mamografi cihazının önüne alınır. Memedeki lezyonun yerine göre A.P. Oblik 

veya 90 tam lateral pozisyonlarından biri verilir. Özel delikli, iĢaretleme plağı lezyonu 

kaplayacak Ģekilde yerleĢtirilir. Lezyonun koordinatlarını belirlenerek özel iĢaretleme plağı 

yerleĢtirilir. 
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Resim.5.2: ĠĢaretleme plağı ve iĢaretleme plağının cihaza takılması 

 

Hastanın baĢı, radyografisi çekilen tarafın aksi yönüne çevrilir. Meme, kompresyon 

bandı ile meme yeterince sıkıĢtırılır. Hastaya, ʺhareket etmeʺ komutu verilir. Doz ayarı 

yapılır. IĢınlama süresi ile birlikte exposure yaparak ilk radyografi elde edilir. 

 

Resim.5.3: ĠĢaretlemeden önce elde edilen ilk mamogram 

 

Dr. tarafından lezyonun yeri belirlenip iğne sabitlendikten sonra kontrol radyografisi 

çekilerek lezyonun içerisinde olup olmadığı kontrol edilir. Dr. tarafından iğne çevresi sargı 

bezi ile sarılarak sabitlenir ve hasta, ameliyathaneye gönderilir. 
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Resim.5.4: ĠĢaretlemeden sonra elde edilen mamogram 

 

Hastaya Dr. tarafından cerrahi müdahale yapıldıktan sonra spesman mamografi 

ünitesine getirilerek kontrol radyografileri çekilir. Bu radyografilerdeki amaç, ilgili alanın 

çıkarılıp çıkarılmadığını kontrol etmektir. 

 
Resim.5.5: Cerrahi müdahale yapıldıktan sonra spesmanin mamografi ünitesine 

getirilmesi ile çekilen kontrol radyografisi 

 

5.2. Duktografi (Süt Kanallarının Görüntülenmesi) 
 

Meme kanallarının görüntülenmesidir. (duktografi; galaktografi) 
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5.2.1. Duktografinin Amacı 
 

Meme baĢından kendiliğinden ve özellikle kanlı akıntısı olan hastalarda, akıntının 

nedenini tespit etmek amacı ile kullanılan yöntemdir. 

 

 Hasta Hazırlığı 

 

Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetinde  (Kraniokaudal Pozisyonda Mamografi) 

yapılan hazırlığın aynısıdır. 

 

 Pozisyon Tekniği 

 

Uzman tarafından uygulama yapılmadan önce hangi kadrandaki kanal ya da 

kanallardan akıntı olduğunun saptanması önemlidir. Ultrason ile geniĢlemiĢ kanalların hangi 

kadranda olduğu belirlenebilir. SaptanabilmiĢse tek bir kanala, saptanamamıĢsa o kadrandaki 

bir kaç kanalın meme baĢındaki ağzı özel aletlerle geniĢletilir ve buradan kanal içine 

yerleĢtirilen ince bir borucuk (kateter) aracılığı ile filmlerde net görüntü verecek madde 

(radyoopak madde) verilir ve mamografi çekilir.  

 

Film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyogram elde edilir. 

 

Resim.5.6: Duktografi 

 
Duktografi ile verilen radyoopak madde, ana kanal ve tüm dallarına yayılarak 

kanallarda herhangi bir sertliğin (papillom) ya da kanserle uyumlu olabilecek bir 

düzensizliğin olup olmadığını gösterebilir. 
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5.3. Biyopsi 
 

Herhangi bir doku ya da organda saptanan Ģüpheli bir oluĢumdan örnekler alınarak 

incelenmesi iĢlemine biyopsi denir. Bazı durumlarda Ģüpheli oluĢumun tamamı çıkarılarak 

incelenebilir. 

 

Meme hastalıklarının tanısında kullanılan çeĢitli biyopsi yöntemleri vardır. Bu 

yöntemler, iğne biyopsileri ve cerrahi biyopsiler olarak iki gruba ayrılır. Her bir yöntem, her 

hasta ve hastalıkta uygun olmayabilir. En uygun yöntem seçimini belirleyen temel 

değiĢkenler; saptanan sorunun özellikleri ve biyopsiyi uygulayacak olan cerrah ve 

radyologun deneyimi ve uygulanacak olan yöntemin hasta tarafından benimsenmesidir. 

 

5.3.1. Ġğne Biyopsileri 
 

Ġğne biyopsileri, ince iğne biyopsisi ve kalın iğne biyopsisi olarak iki kısımda 

incelenir. 

 

 Ġnce Ġğne Biyopsisi  

 

Ġnce iğne biyopsisi, sadece tanı koymak amacı ile memede kuĢkulu alana ince bir 

enjektör yardımı ile ulaĢılıp küçük örnekler alınmasıdır. Kistik bir meme kitlesine yapıldığı 

takdirde kistin içindeki sıvı aspire edilir ve bu sıvı sitopatolojik inceleme amacı ile patolojiye 

gönderilir. Eğer kitlenin içi meme parankimi dokusundan oluĢuyor ise yine alınan örnekler 

tanı konulabilmesi amacı ile mikroskopik inceleme için patoloji bölümüne gönderilir. 

 

Resim.5.7: Ġnce iğne biyopsisi 

 

 Kalın Ġğne (kor veya tru-cut) Biyopsisi 

 

Kalın iğne biyopsisi, hem tanı hem de tedavi amaçlı kullanılabilir. Bu iĢlem için ince 

iğne biyopsi iğnesinden farklı olarak daha büyük çapta bir iğne kullanılır ve bu iğneye bir 

doku kesici adapte edilir. Bu sayede ince iğne biyopsisinden farklı olarak daha büyük 

boyutlu materyaller alınabilir ve daha doğru tanı konulabilme Ģansı artar. 

http://www.adnanisgor.com/tibbiekbilgi2tanimmetin.html#biyopsi
http://www.adnanisgor.com/tibbiekbilgi2tanimmetin.html#inceiğnebiyopsisi
http://www.adnanisgor.com/tibbiekbilgi2tanimmetin.html#kalinigne
http://www.adnanisgor.com/tibbiekbilgi2tanimmetin.html#inceiğnebiyopsisi
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Meme iğne biyopsileri direkt elle yapılabileceği gibi çok küçük, derin yerleĢimli veya 

ele gelmeyen oluĢumlar için çeĢitli görüntüleme yöntemleri eĢliğinde de yapılabilir. Bu 

bağlamda ultrason, mamografi veya MR eĢliğinde yapılan iğne biyopsilerine, görüntü 

eĢliğinde altında biyopsi (Imaging Guided Biopsy) adı verilir. Örneğin, mamografi altında 

yapılan biyopsiye, sterotaktik meme biyopsisi denir. Günümüzde sterotaktik biyopsi 

tekniği ultrasonografi ve MR ile de kullanılır. 

 

5.3.2. Cerrahi Biyopsiler 
 

 Ġnsizyonel biyopsi 

 

Kitlenin bir kısmının çıkarılmasıdır. 

 

 Eksizyonel biyopsi (açık cerrahi biyopsi) 

 

Kitlenin, tamamının çıkarılmasıdır.  Cerrahi biyopsi eğer palpe edilemeyen bir lezyon 

için yapılıyorsa bu durumda ameliyat öncesinde bir tel ile veya radyoaktif madde verilerek 

kuĢkulu alan çeĢitli radyografik yöntemler kılavuzluğunda iĢaretlenir ve ameliyathanede 

çıkarılır. 

 

Vakumlu biyopsi sistemleri: Bu sistemde kullanılan kalın iğnenin yan yüzünde bir 

boĢluk vardır. Meme cildine lokal anestezi altında küçük bir kesi yapılır ve iğne görüntüleme 

yöntemi eĢliğinde istenen bölgeye yerleĢtirilir. Cihazın uyguladığı vakumla iğne kalınlığına 

uyan doku parçası iğnede bulunan boĢluğa doğru emilir ve dönebilen  kesici bir bıçakla 

silindir Ģeklindeki bu doku kesildikten sonra iğnenin arkasında bulunan toplayıcı bölüme 

alınır. Ġğne yerinde tutularak  iĢlem,  360º lik bir alanda birkaç kez tekrarlanabilir ve  

hastalıklı olduğu düĢülen dokunun bir kısmı veya tamamı çıkarılabilir. Vakumlu sistem, 

mamografi ile beraber kullanılabildiği gibi el yardımı ile ultrason eĢliğinde de kullanılabilir. 

http://www.adnanisgor.com/meme3tanimetin.html#sterotaktik
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Mamografik giriĢimsel iĢlemlerde mamografi çekiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan koruyucu önlemler 

alınız. 

 

 

 Hastaya, bilgi formu doldurtunuz. 
 Hastanın bilgi formu doldurmasına 

yardımcı olabilirsiniz. 

 Hastayı, radyografi ile ilgili 

bilgilendiriniz. 

 Yapılan iĢlemin süresi ve yapılacak 

iĢlem hakkında hastaya bilgi 

vermelisiniz. 

 Hastayı, radyografi odasına alınız.  

 Hastanın vücudunun üst kısmındaki 

giysileri ve görüntüyü engelleyici 

eĢyaları çıkarttırınız. 

 Hastanın aksesuarlarını çıkarıp 

çıkarmadığını kontrol etmelisiniz. 

 Hastayı, ayakta mamografi cihazının 

önüne alınız. 

 Hastanın boyuna göre cihaz yükseklik 

ayarı yapmalısınız. 

 Kasete sağ veya sol iĢareti koyunuz. 
 ĠĢaretin inceleme bölgesinin dıĢında 

kalmasına dikkat etmelisiniz. 

 Kaseti, kaset tutucuya yerleĢtiriniz. 
 Kaset tutucu ve kompresyon aparatını 

dikkatli bir Ģekilde yerleĢtirmelsiniz. 

 Kompresyon aparatını açınız. 
 Kompresyon aparatının hareketini 

kontrol emelisiniz. 

 Memedeki lezyonun yerine göre A.P. 

Oblik veya 90 tam lateral 

pozisyonlarından birini veriniz. 

 Pozisyonlarda tekniğin gerektirdiği 

ayrıntıları dikkate almalısınız. 

 Özel delikli, iĢaretleme plağını lezyonu 

kaplayacak Ģekilde yerleĢtiriniz. 
 

 Lezyonun koordinatlarını belirleyerek 

özel iĢaretleme plağını yerleĢtiriniz. 
 

 Hastanın baĢını radyografisi çekilen 

tarafın aksi yönüne çeviriniz. 
 

 Memeyi kompresyon bandı ile yeterince 

sıkıĢtırınız. 

 Kompresyonu yavaĢ yavaĢ 

uygulamalısınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Hastaya, “hareket etme” komutunu 

veriniz. 
 Hastayı tekrar gözlemelisiniz. 

 Doz ayarı yapınız. 
 Hastanın meme yapısına göre uygun doz 

verebilirsiniz. 

 Miliamper ayarı yapınız.  

 IĢınlama süresi ile birlikte exposure 

yaparak ilk radyografiyi elde ediniz. 

 Exposure yaparken kurĢunlu paravan 

arkasında durmalısınız. 

 Exposure yapmadan önce hastanın 

konumunu son bir kez daha 

gözlemelisiniz. 

 Dr. tarafından lezyonun yeri belirlenip 

iğne sabitlendikten sonra tekrar kontrol 

radyografisi elde ediniz. 

 

 Hastaya, Dr. tarafından cerrahi müdahale 

yapıldıktan sonra spesman kontrolü için 

radyografi elde ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerleri doğru sözcüklerle doldurunuz. 

 

1. Erken evrede saptanan oldukça küçük olan kitle ya da kireçlenme seklinde Ģüpheli 

lezyonların normal meme dokusuna zarar vermeden çıkarılmasını sağlamak amacı ile 

yapılan iĢleme, …………………………… denir. 

2. ĠĢaretleme yapılırken Dr. tarafından lezyonun yeri belirlenip iğne sabitlendikten sonra 

…………….. ………………… çekilerek lezyonun içerisinde olup olmadığı kontrol 

edilir. 

3. Meme baĢından kendiliğinden ve özellikle kanlı akıntı olan hastalarda akıntının 

nedenini tespit etmek için kullanılan yönteme, ………………… denir. 

4. Herhangi bir doku ya da organda saptanan Ģüpheli bir oluĢumdan örnekler alınarak 

incelenmesi iĢlemine, ……………….. adı verilir. 

5. Genel anlamda mamografi eĢliğinde ve kalın iğne ile yapılan biyopsilere, 

…………….. ………………….. denir. 

 

 

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.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi,  mamografi tekniği ile ilgili doğru değildir?  

A) Meme kompresyonu. 

B) Hastaya doğru pozisyon verilmesi. 

C) DüĢük kilovoltaj uygulanması. 

D) Kaset seçimi. 

E) FFM mesafesi. 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, klasik mamogrfi cihazının özellikleri ile ilgili doğru değildir? 

A) Bu cihazlarda tüp yerine geliĢtirilmiĢ dedektör sistemi vardır. 

B) Mamografi cihazında voltaj, 25-50 Kv arasındadır.  

C) Cihazda 25–100 mA ve 0,1-0,2 sn‟lik süreler kullanılır. 

D) Genellikle 0,1 mm ile 0,6 mm‟lik fokal spotlar kullanılır. 

E) Molibden anottan çıkan radyasyonun neredeyse tamamı karakteristik 

radyasyondur. 

 

3. Hangisi ısıya duyarlı kızılötesi bir kamerayla, vücut yüzeyinden yayılan kızılötesi 

ıĢınların ya da sıcaklıkla değiĢen elektromagnetik dalgaların görüntülenmesini 

sağlayan bir yöntemdir? 

A) Kseromamografi.  

B) Termografi.  

C) Bilgisayar destekli mamografi. 

D) Klasik mamografi. 

E) Dijital Mamografi. 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi kompresyon sisteminin görevlerinden değildir? 

A) Kompresyon uygulanması meme dokusunun kalınlığını azaltır. 

B) Obje reseptör mesafesinin kısaltılması yoluyla geometrik bulanıklığı azaltır.  

C) Görüntüleme ve filme kaydetme iĢleminin hızlı olmasını sağlar. 

D) Meme yapılarının birbirinden ayrılmasını sağlayarak doku süper pozisyonlarını 

ortadan kaldırır.  

E) Ekspojur süresince memeyi sabit tutarak harekete bağlı görüntü bulanıklığını 

azaltır. 

5. AĢağıdaki radyografilerden hangisi subareolar bölge (meme baĢının hemen arka 

kısmı), santral ve medial meme dokusunun görüntülenmesi amacı ile çekilir? 

A) Cranio-Caudal radyografi. 

B) Mediolateral-Oblik radyografi. 

C) Rotasyonda Cranio-Caudal radyografi. 

D) Ayakta Lateral radyografi. 

E) Spotgrafi. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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6. AĢağıdakilerden hangisinde memede en sık karĢılaĢılan kanser yerleĢim yeri olan üst 

dıĢ kadran ve aksiller kuyruk diğer pozisyonlara göre daha iyi görüntülenir? 

A) Cranio-Caudal radyografi. 

B) Mediolateral-Oblik radyografi. 

C) Tanjansiyal projeksiyonla radyografi. 

D) Magnifikasyon. 

E) Spotgrafi. 

 

7. AĢağıdakilerden hangisi, mamografi dens meme dokusu alanlarında saklanan ya da 

kuĢkulu olan bulguları daha iyi değerlendirmek için kullanılır?  

A) Magnifikasyon. 

B) Konla Kompresyon. 

C) Tanjansiyal projeksiyonla radyografi. 

D) Spotgrafi. 

E) Açılı Cranio-Caudal radyografi. 
 

AĢağıda cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D) yanlıĢ ise (Y) yazınız. 
 

8. ( ) Klevaj radyografisi, süperpoze meme dokusunu çözümlemede kullanılır.  

9. ( ) Herhangi bir doku ya da organda saptanan Ģüpheli bir oluĢumdan örnekler 

alınarak incelenmesi iĢlemlerine, biyopsi adı verilir.  

10. ( ) ĠĢaretlemenin amacı, preoperatif dönemde operatöre yol göstermektir.  

11. ( ) Spesman mamografi ünitesine getirilerek kontrol radyografileri çekilir. Bu 

radyografilerdeki amaç, ilgili alanın çıkarılıp çıkarılmadığını kontrol etmektir. 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerleri doğru sözcüklerle doldurunuz. 
 

12. …………………………,projeksiyonla mamografi dens glandüler doku nedeniyle 

sınırları iyi seçilemeyen palpabl (elle hissedilebilen) lezyonların görüntülenmesi için 

kullanılır. 

13. …………………………. ,pozisyonu süperpoze meme dokusunu çözümlemede 

kullanılır. 

14. Ġğne biyopsileri ince iğne biyopsisi ve ………… ………. biyopsisi olarak iki kısımda 

incelenir.  

15.  …………………………..ile verilen radyoopak madde ana kanal ve tüm dallarına 

yayılarak kanallarda herhangi bir sertliğin (papillom) ya da kanserle uyumlu 

olabilecek bir düzensizliğin olup olmadığını gösterebilir. 

 

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 modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

http://www.adnanisgor.com/tibbiekbilgi2tanimmetin.html#biyopsi
http://www.adnanisgor.com/tibbiekbilgi2tanimmetin.html#inceiğnebiyopsisi
http://www.adnanisgor.com/tibbiekbilgi2tanimmetin.html#kalinigne
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 
1 E 

2 C 

3 A 

4 
DÜġÜK 

KĠLOVOLTAJ 

5 
KOMPRESYON 

SĠSTEMĠ 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 C 

3 E 

4 ĠKĠ EL 

5 PEKTORAL 

KAS 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 
1 A 

2 C 

3 D 

4 TAMAMLAYIC

I 

5 LATEROMEDĠ

AL 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4’ÜNCEVAP ANAHTARI 
 

1 SPOTGRAFĠ 

2 FOKAL SPOT 

3 KONLA 

KOMPRESYON 

4 KURġUN  

ĠġARET 

5 KLEVAJ 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ 5’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 ĠġARETLEME 

2 KONTROL 

RADYOGRAFĠSĠ 

3 DUKTOGRAFĠ 

4 BĠYOPSĠ 

5 STEROTAKTĠK 

BĠYOPSĠ 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 

 
1 E 

2 A 

3 B 

4 C 

5 A 

6 B 

7 D 

8 YANLIġ 

9 DOĞRU 

10 DOĞRU 

11 DOĞRU 

12 TANJANSĠYAL 

13 YUVARLAMA 

14 KALIN ĠĞNE 

15 DUKTOGRAFĠ 
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