
Mamografi Teknik Genel Bilgi
Mamografi ile ilgili temel bilgiler,

mamografi sistemleri (film ekran-CR-dijital sistemler) 
görüntü oluşumu vs.
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Meme Görüntüleme  Yöntemleri

Mamografi  
*Analog MG

*Komputerize MG (CR)

*Dijital MG

-MG Tomosentez

-Kontrastlı  MG

-CAD (Bilgisayar destekli tanı)

Ultrasonografi  

*US Renkli Doppler

*US Elastografi

Manyetik Rezonans (MR)

Girişimsel Tanı Yöntemleri      

*Duktografi

*Duktoskopi

*Lezyon lokalizasyonu

*Biyopsiler



Mamografi tarihçe
⚫ 1895 Wilhelm Roentgen - X-ray

⚫ 1913 Albert Salomon-Cerrah-mastektomi spesimen X-ray

⚫ 1930-1938 in vivo mamografi çalışmaları

⚫ 1949 Raul Leborgne-kompresyon teknik-kalsifikasyonlar

⚫ 1956-1960 Robert Egan-Yüksek mAs-Düşük kVp-Yüksek kontrast-Direk film

⚫ 1966-1980 Modern mamografi-molibden target-Tek emuls. film-ekr-kaset

⚫ 1980-2000 İmaj kalitesi geliştirildi-Grid tekniği-yüksek frek. Jeneratör-AEC

⚫ 2000-2010 Dijital mamografi

⚫ 2011--- Dijital MG tomosentez - Kontrastlı dijital  MG…..



The world’s first 
clinical 

mammography was 
performed in 1927 

by the surgeon Otto 
Kleinschmidt at 

Leipzig University 
Hospital.





Heidelberg University 
Women’s Hospital. 1957





Mamografik anatomi



Meme Fizyolojisi

• Meme hormonal dinamik bir organdır.  Bu da kliniğe şişlik ve ağrı olarak 
yansımaktadır.

• Hormonal etki menstruasyon, gebelik, laktasyon, menapoz gibi farklı 
dönemlerde meme yapısında birtakım değişikliklere, dolayısıyla radyolojik 
görüntü farklılıklarına yol açar.

• Mamografi çekiminin yapılacağı en ideal dönem menstrasyonun 7-12. 
günleri arasıdır.



1- İyi bir mamografinin ne olduğunu bilmiyorsak,  
bir mamografinin kötü çekilmiş olduğunu 
algılayamayız!!!

2-Mamografi , bulanık bir görüntü olarak 
kalabileceği gibi, meme dokularının ayrıntılı bir 
haritası haline de getirilebilir!!!

3- Mamografi çekiminin sonunda, kanseri çekim 
odasında bırakıp çıkmayalım!!!

G.W. Eklund…..



• Standartlara uygun iyi bir mamografi 
çekebilmenin ilk koşulu kullandığımız cihazları 
tanımak ve teknik özelliklerini bilmektir

• İnternet…  Bilgi…
http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Mamografi.pdf

• TRD web sayfası

• Tekniker-Teknisyen Dernek web sayfaları



Hangi tuşa 

basmalıyım?
Biz genellikle 

her ikisine de 

basıyoruz

AECMANUAL
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MAMOGRAFİ 

KONTROL 

PANELİ



MAMOGRAFİ

• Yoğunlukları birbirine yakın olan yağ ve memenin 
glandüler yapılarını incelemek amacıyla;

Yumuşak doku çekimine göre özel olarak tasarlanmış 
cihazlardır



Mamografi Kullanım Amaçları

• Tarama-Asemptomatik sağlıklı kadınlarda

• Tanı-Semptomlu kadınlarda   

*İzlem-Bazı lezyonlarda ve tedavi sonrasında 

*Rehberlik-Girişimsel işlemlerde



Mamografi Cihazı

• Özel X-ray tüpü

• Döner anod

• Fokal spot

• Filtre

• Kolimatör

• Kompresyon plakası

• Hareketli grid

• Optimize Film Ekran veya detektör
sistemi

• Otomatik ekspojur sensörü (AEC)



X ışın tüpü
•Şehir şebekesinden alınan alternatif akım yükseltilir ve düz akıma çevrilir
•Bu yüksek akım vakumlu bir cam tüp içinde katod ve anod arasına uygulanır
•Katod flamanı ısıtılır.
•Termoiyonik olay sonucu oluşan elektronlar hızla anoda çarptırılır.
•Anodda oluşan kinetik enerji elektromanyetik x-ışını olarak salınır.



X ışın oluşumu

Elektron demetinin hızla anota
(fokal spot) çarpması sonucu:

• %99.8  ısı

• %0.2  x-ışını 

*Karekteristik radyasyon (%15)

*Frenleme radyasyonu (%85)



X-Işın tüpü

Mamografi çekimlerinde:

• Uygulamada  25-35 kV,  25-100mA  ve  2 sn’den düşük 
ekspojür parametreleri kullanılmalıdır. 

• Günümüzde yüksek teknolojiye sahip cihazlarda tam 
otomatik ya da yarı otomatik  ekspojür teknikleri 
kullanılmaktadır.

• Memenin tek yönlü mamogramında uygulanan doku dozu   
2 mGy’den düşük olmalıdır .    (Avrupa maks. 2 mGy, ABD 
maks. 3 mGy).



Anod

• Mamografi tüplerinde erime noktası yüksek bir materyal; 
molibdenum (Mo), rhodium (Rh) ve tungsten (W) kullanılır.

• Döner anod: elektronlar hep aynı noktaya çarpmadığı için ısı 
etkisi geniş alana yayılarak etkisini kaybeder

• Gereksiz ışınların objeye ulaşmasını engellemek için anod-
filtre kombinasyonları kullanılır; Mo-Mo, Mo-Rh, Rh-Rh, W-Rh,   
W-Al

• Kalın ve dens meme dokusunda daha iyi penetrasyon için 
Mo/Rh veya Rh/Rh kombinasyonları daha uygun olmaktadır



Fokal Spot

• Anodun üzerindeki x ışınının salındığı alana fokal spot 

adı verilir.

• Yüksek uzaysal rezolusyon ve geometrik bulanıklığın en 
aza indirilmesi için MG tüplerinin fokal spot boyutu çok 
küçük (<0.4mm) olmalıdır.

• Genelde kullanılan fokal spot boyutu;

*Rutin mamogramlar için 0.3 mm , 

*Magnifikasyon grafileri için ise 0.1 mm’dir.



Fokal Spot
• Gerçek fokal spot
• Efektif fokal spot (anod açısına bağlı)
• Büyük: 0.3 mm (normal çekim)
• Küçük: 0.1 mm (magnifikasyon)



Magnifikasyon grafisi

• Küçük fokal spot (0.1 mm) ile 

gridsiz olarak, memeyi imaj 

reseptöründen uzaklaştırarak 

çekilir (≤1.8)

• Kalsifikasyon gibi yüksek 

kontrastlı küçük yapıların 

rezolüsyonu 



X-ışın filtrasyonu

• Uygun filtrasyon ile gereksiz 
düşük enerjili ışınların 
memeye ulaşması 
engellenerek  X-ışınlarının 
kalitesi artırılır.

• Mamografide molibden, 
rodyum, tungsten ve 
aluminyum anod- filtre 
kombinasyonları kullanılır.  
(Mo-Mo, Mo-Rh, Rh-Rh, W-
Rh, W-Al )



Kolimasyon

• Gereksiz x ışınlarının 
azaltılması ve yalnızca 
görüntülenecek alan üzerine 
ışın düşürülmesi amacıyla 
tüpün ağzına imaj reseptörü 
ile uygun büyüklükte diafram
ve kon takılır

• Işın demetinin büyüklük ve 
şeklini ayarlar

• Saçılan radyasyonu azaltır



Grid (bucky)

• Kurşun çubuklar ya da bal peteği 
şeklindedir

• Obje ile film arasındadır

• Saçılan radyasyonun film üzerine 
düşmesini önler, kontrast 

• Gerekli ekspojur 2 kat artar (Bucky
faktörü)

• Çekim sırasında hareket halindedir 
(görüntülerinin filme yansımasını 
önlemek için)

• Magnifikasyonda kullanılmaz



İMAJ RESEPTÖRLERİ

•Film-Ranforsatör-Kaset

•CR fosfor plaka

•Dijital detektör

Digital Detector



AEC
Otomatik ekspojur kontrolü

• Ekspojur öncesi: memenin dansitesini ölçerek 
uygun çekim parametrelerini belirler

• AEC sensörü memede parankimin yoğun 
olarak izlendiği alanın altına gelecek şekilde 
yerleştirilmeli (X-ışın santralizasyonu)

• Dijital cihazlarda otomatik



AEC



AEC sensör (detektör) butonu



Konvansiyonel AEC - Akıllı (dijital) AEC

Meme bezinin varsayılan konumuna göre ayarların manuel

olarak yapılmasını gerektirir.

Ekspojür öncesi alınan görüntüde bölge pozlamasını

otomatik olarak seçer.



AEC 1

x x x



Mamografi sistemleri

Analog-Konv. MG CR-Komputerize MG Dijital MG

X-ışın tüpü X-ışın tüpü X-ışın tüpü

Kaset-Film-ranforsatör Kaset-Fosfor plaka Dijital Detektör

Banyo CR Okuyucu PC monitor

Film PC  monitor



Analog Mamografi



ANALOG MAMOGRAFİ
KASET-FİLM-RANFORSATÖR

Tek emülsiyonlu film-Tek ekranlı kaset



Karanlık oda-film 

banyo sistemi

Analog Mamografi

Laser film baskı cihazı



CR Mamografi

Analog mamografi ile 

kullanılır

Özel bir CR kaseti 

kullanılır



CR okuyucu

•Özel CR kaseti
•Fosfor reseptör plaka
•Latent imaj 
•CR okuma-silme
•Dijital ortam-PC

•1980’ler geçiş dönemi 
dijitalizasyon



Dijital MG



Dijital mamografi

Analog sistemlerde detektör olarak mamografi filmi veya CR fosfor plaka 

kullanılırken, dijital mamografi cihazlarında  dijital dedektör kullanılır.



Dijital mamografi



Dijital Mamografi

• Kontrast rezolusyon yüksek, detay daha iyi

• Özellikle dens memelerde, premenapoz veya 
50 yaş altı kadınlarda performansı daha yüksek

• Daha düşük doz radyasyon kullanılmaktadır

• Girişimsel işlemler daha kolay ve hızlı 
yapılmaktadır



Dijital-Analog



MG-Tomosentez

• 3 Boyutlu  incelemeye olanak sağlar

• Daha  az kompresyon

• Radyasyon dozu dijital mamografiden 
daha yüksek

• Heterojen ve aşırı yoğun memede  
süperpozisyonu kaldırarak lezyon 
saptanabilirliğini  artırır .

• Kitlelerde  kalsifikasyonlara  göre daha  
başarılı

• X- ray tüpünün  farklı açılarla hareketi ile  
yaklaşık 1mm’lik  kesitler  şeklinde        
11-28 görüntü  elde  edilerek   
rekonstruksiyon yapılır.



Tomosentez



Mamografi
Analog-Dijital-Tomosentez



Dijital Tomosentez MG



Kontrastlı  Dijital  MG

• Malign lezyonlarda yeni 

damarlanmanın gösterilmesine 

dayanır

• İVKM sonrası kontrast tutan 

alanlar değerlendirilir

• Doz  ~konvansiyonel MG

• Dens memede okült veya belirsiz 

lezyon saptama

• Rezidü-nüks-yayılım saptama



CAD-Bilgisayar Destekli Tanı

• Bilgisayar hafızasında önceden kayıtlı binlerce lezyon 
sayesinde, değerlendirme sırasında görüntü üzerinde 
bazı sembollerle radyoloji uzmanının uyarılması esasına 
dayanır. 

• Mamografileri birbirinden bağımsız 2 radyoloji uzmanının 
değerlendirmesi (çift kör) ile meme kanseri tanı oranı 
yaklaşık % 5-15 artmaktadır.

• Yetersiz radyoloji uzman sayısı ve zaman faktörü 
nedeniyle ikinci okumaya alternatif olarak CAD 
kullanılabilir.



Mamografik limitasyonlar

(Sınırlılıklar)

• Cihaza bağlı

*Eski analog, CR 

*Kalibrasyon, bakım

*Akreditasyon



Mamografik limitasyonlar

• Meme yapısına bağlı

*C ve D paterne sahip heterojen

yoğun memeler



Mamografik limitasyonlar

• Teknisyen/Teknikere bağlı

*Yanlış ekspojür parametreleri (kV, mAs)

*Yetersiz kompresyon

*Kötü pozisyon



Düşük ekspojur Doğru ekspojur Fazla ekspojur

Mamografi film yanıtı



Kompresyon

• Çok önemli

• Yavaş olarak uygulanmalı

• Ne kadar komprese edilmeli ?

*Meme dokusunun yapısına

*Kadının tolere etme derecesine ya da ağrı duyma eşiğine  bağlı



İyi kompresyon

⚫ Hareketsizlik                                                                                                                

-Görüntü keskinliği artar

⚫ Eşit kalınlık
-Uniform dansite

⚫ Saçılma azalır
-Kontrast rezolusyon artar

⚫ Obje-İmaj mesafesi azalır
-Uzaysal rezolusyon artar

⚫ Meme dokusu incelir
-Radyasyon dozu azalır

⚫ Fibroglandüler doku dağılır

-Süperimpozisyonlar azalır



yetersiz kompresyon



Pozisyon



2012 yılı Mamografi kalite denetimi
(1000 mamografi) 



Yetersiz mamografi

• Radyografik dansite bozulur

• Radyografik kontrast bozulur

• Doku içindeki detayların algılanmasında güçlük

• Yalancı negatif sonuçlar

• Aşırı tanı

• Aşırı geri çağırma

• Mükerrer çekim, kümülatif radyasyon



Mamografik limitasyonlar

• Kadınlar açısından 

*Ağrı 

*Radyasyon dozu

*Fazla tanı



Ağrı

• Ağrısız mamografi çekimi için en uygun zaman 
menstruasyonun başlangıcından 7-12. günler arasıdır

• Bilgilendirilmiş, rahat ve koopere hastalar daha iyi tolere
ederler

• Sürekli konuşup sakinleştirerek  karşılıklı  iletişim içinde 
uygulanmalı

• Ağrı yerine basınç terimi daha uygun

• Ağrı çok fazla olursa hasta bir sonraki kontrole gelmeyebilir 
buna yol açmamak gerekir



Radyasyon Dozu

• Dijital mamografide çok düşük

• Ortalama glandüler doz: her çekim için 2 mGy
(2 mSv=0.2 rad)

• Risk: 40-55 Y yıllık, 55-74 Y iki yılda bir, 34 yıl tekrarlanan bir 
taramada kümülatif doza bağlı meme kanseri oluşma olasılığı 
1/1000

• Avantaj: Erken tanı ve ölüm oranında azalma; 50-69 Y iki yılda 
bir yapılacak tarama ile kurtarılabilecek kadın sayısı 
350/100.000

Avrupa Meme Görüntüleme Derneği (EUSOBI) 



Fazla tanı

50-69 Y arasında taranan her 1000 kadın için;

• 7-9 meme kanseri ölümü engellenmektedir,

• 4 meme kanseri fazla tanı almaktadır,

• 170 kadın negatif sonuçlanacak girişimsel 
olmayan ek inceleme için geri çağırılmaktadır,

• 30 kadın negatif sonuçlanacak girişim gerektiren 
işlemler için geri çağırılmaktadır. 

Uygulamada, kadınların yaşamını kurtarma 
olasılığı fazla tanı olasılığının iki katıdır. 

Avrupa Meme Görüntüleme Derneği (EUSOBI) 



Teşekkürler…


