
Mamografide 

görüntü kalitesi

Dr.Eda ELVERİCİ

T.C.Sağlık Bakanlığı 

Ankara Şehir Hastanesi



MAMOGRAFİ

En zor

konvansiyonel

inceleme



Yapılar Dansite
gr./cm

3

20 keV ile lineer 
atenüasyon katsayısı

Meme doku tipi
Fibroglanduler doku
Yağlı doku
Cilt

1.035
0.93
1.09

0.80
0.45
0.80

Ort meme
50% glanduler; 50% yağ 0.98 0.62 

Lezyon
Karsinom
Kalsifikasyon (mikro)

1.045
2.3 

0.85
12.5 

Meme yapıları

Düşük kontrast obje



RAPOR



Görüntü oluşum zinciri

Ekspojur

©© -X-ray üniti
©© pozisyonlama

©© kompresyon

©© grid

©© AEC

Dedektör

©© ekran

©© film

©© kaset

Banyo

©© karanlık oda

©© kimyasallar

©© banyo cihazı

©© değişkenler

Değerlendirme

©© görüntü OD

©© negatoskop

©© oda ışığı

Sistem komponentleri

X-ray üniti



Görüntü Kalitesi

◼ Pozisyonlama

◼ Kompresyon

◼ Ekspojur

◼ Kontrast

◼ Görüntü keskinliği

◼ Gürültü (noise)

◼ Artefaktlar

◼ Kolimasyon

◼ Film etiketleme



Görüntü Kalitesi

2341 MG ünitesi 1034 (%44)’ünde hata +

◼ %20 pozisyonlama

◼ %15 ekspojur

◼ %14 kompresyon

◼ %13 keskinlik

◼ %11 etiketleme

◼ %8 artefaktlar

◼ %5 gürültü 

Bassett. Radiology 2000;215:698-702

165 MG ünitesi     988 Mammografi

◼ %40.2 pozisyonlama

◼ %18.9 ekspojur

◼ %7.2  kompresyon

◼ %9.3 etiketleme

◼ %15.8 artefaktlar

Ozsoy A. ve ark. Iran J Radiol t 2017



Vücut yapısı

Hasta kooperasyonu

Memenin hareket sınırları

Pozisyonlama



Pozisyonlama

Standart 

◼ Mediolateral oblik (MLO)

◼ Kraniokaudal ( CC)



Pozisyonlama





Kaset tutucu fazla yüksek



Hastaya yetersiz rotasyon

medial kısım



Göğüs duvarının kasete iyi temas etmemesi



Kaset tutucu fazla yüksek Kaset tutucu fazla alçak





Hangisi ile kanser saptanabilir





















◼ Meme kalınlığını homojen azaltır

◼ Glandüler doz azalır

◼ Saçılan radyasyon azalır 

◼ Kontrast artar

◼ Görüntü keskinliği artar (OF mesafesi )

◼ Memenin hareketsiz kalmasını sağlar

◼ Dokuların bası ile dağılmasını sağlar

Kompresyon



• Uygun kompresyon plağı    

kullanılmalı

• Kompresyon plak yüzeyi ile    

kaset tutucu paralel olmalı

• Uygun yeterli kompresyon



Yetersiz kompresyon







◼ Yetersiz ekspojurda:

 Film optik dansitesi (OD) düşük 

 Radyografik kontrast azalır

 Doku içindeki detayların algılamasında güçlük

 Yalancı negatif sonuçlar

Ekspojur



◼ Yetersiz ekspojur nedenleri:

 Yetersiz banyo kullanımı

 Yetersiz kompresyon

 “AEC” fonksiyon yetm, uygunsuz yerleştirme

Yetersiz ekspojur  Düşük kontrast



“AEC”

filterfilter

S2S2

S1S1

AutomaticAutomatic
ExposureExposure
ControlControl

kaset
gridgrid

AEC AEC 

tubetube

x



AEC 1

AEC algılayıcının yanlış yerleştirilmesi

x x x







(Komşuluk gösteren dokuların OD farklılıkları)

Düşük kontrast nedenleri:

 Yetersiz ekspojur

 Yetersiz kompresyon

 Uygun olmayan film banyo işlemi

 Düşük kontrast film kullanımı

 Uygun olmayan anod/ filtre kullanılması

 Grid kullanılmaması

 Yüksek kVp

Kontrast



Kontrast





( İnce detayların görülebilmesi )

Görüntü keskinliğinde bozulma  Bulanıklık

◼ Hareket (yetersiz kompresyon)

◼ Yetersiz film ekran teması 

(bozulmuş kasetler, sıkışan hava)

◼ Hızlı ekran

◼ Çift yüzü emülsiyonlu filmler

◼ Geometrik faktörler

Görüntü keskinliği



Görüntü keskinliği



Artefakt

Mamografide meme yapısının kendisi dışındaki 

faktörlerden kaynaklanan optik dansite değişiklikleri

◼ Yalancı patolojiyi taklit edebilir

◼ Gerçek patolojiyi örterek gizleyebilir

◼ Raporlamayı güçleştirebilir
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Etiketleme

Zorunlu olanlar:

◼ Merkez adı

◼ Hastanın ad, soyadı

◼ Yaş (doğum tarihi)

◼ Kayıt no

◼ Tarih

◼ Teknisyen 

◼ Ekran no

◼ Taraf/ pozisyon





Kriter Kabul edilebilir sınır İstenen sınır

1.Optik dansite 1.4-1.9 1.4-1.9

2.Uzaysal rezolüsy > 12 çizgi çifti /mm > 15 ç.çifti /mm

3.Glandüler doz < 2.5 mGy < 2.0 mGy

5.Tekrar < %3 < %1

39.…….

AB Performans Kriterleri

Görüntü kalitesi/ teknik faktörler



Kalite kontrolü

◼ Cihazların işleyiş testlerinin rutin olarak 

yapılması, yorumlanması ve yapılacak düzeltici 

faaliyetler 





Sonuç

◼ Kanser taramasının yaygınlaşması, kalite kontrolü 

ve güvencesini gerekli hale getirmiştir.

◼ Tarama ve tanısal işlemlerde standartlara uyum 

önemlidir.

◼ Denetleme mekanizmaları oluşturulmalıdır.



TEŞEKKÜRLER… 



Mamografide teknik gereklilikler

◼ Yüksek kontrast

◼ Yüksek rezolusyon

◼ Düşük görüntü gürültüsü (noise)

◼ Minimum radyasyon dozu

◼ Optimum standart pozisyonlar



Posterior dokuların ya da pektoralis majorun 

yeterli görüntülenememesi






