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Mamografi incelemeleri meme kanseri teşhisinde en
I. metotlardan
GİRİŞ birisi olup, gelişen
yaygn olarak kullanlan
teknolojisiyle
mikro-kalsifikasyonlarn erken evre
Mamografi incelemeleri meme kanseri teşhisinde en
tespitinde etkin bir metottur [1]. Özellikle kadnlarda
yaygn olarak kullanlan metotlardan birisi olup, gelişen
sklkla rastlanan meme kanseri daima glanduler meme
teknolojisiyle
mikro-kalsifikasyonlarn erken evre
dokusu içerisinde meydana gelmektedir, bu nedenle
tespitinde etkin bir metottur [1]. Özellikle kadnlarda
mamografi incelemelerinde meme dokusunun maruz
sklkla rastlanan meme kanseri daima glanduler meme
kaldğ dozun takip edilmesi gerekmektedir [2].
dokusu içerisinde meydana gelmektedir, bu nedenle
Uluslararas standartlara göre mamografi sistemlerinde
mamografi incelemelerinde meme dokusunun maruz
MGD değerinin her alt ayda bir veya mamografi
kaldğ dozun takip edilmesi gerekmektedir [2].
sisteminde önemli bir değişim (arza v.b.) meydana
Uluslararas standartlara göre mamografi sistemlerinde
geldiğinde hesaplanmas önerilmektedir [3,4,5].
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61223-3-2
ve
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[3,4,5].
benzer
şekilde
Avrupa (European
guidelines)
standartlarna
göre, baz seri ölçümler ve hesaplamalar gerektirmektedir
Ortalama glanduler doz ölçümleri TS EN 61223-3-2 ve
[4,5,6]. Glanduler dokunun meme içerisinde olmasndan
benzer şekilde Avrupa (European guidelines) standartlarna
dolay
glanduler
doz
ölçümleri
direk
olarak
göre, baz seri ölçümler ve hesaplamalar gerektirmektedir
gerçekleştirilemez. Doz değerinin hesaplanabilmesi için
[4,5,6]. Glanduler dokunun meme içerisinde olmasndan
yüzey girişindeki hava kerma (ESAK) ve yar-değer
dolay
glanduler
doz
ölçümleri
direk
olarak
kalnlk (HVL) değerlerinin hesaplanmas gerekmektedir.
gerçekleştirilemez. Doz değerinin hesaplanabilmesi için
Diğer taraftan full-field dijital mamografi sistemleri her bir
yüzey girişindeki hava kerma (ESAK) ve yar-değer
şnlama sonrasnda meme dokusunun maruz kaldğ doz
kalnlk (HVL) değerlerinin hesaplanmas gerekmektedir.
değerini sistem üzerinde göstermektedir. Bu veri ile
Diğer taraftan full-field dijital mamografi sistemleri her bir
hastann maruz kaldğ doz değeri annda takip
şnlama sonrasnda meme dokusunun maruz kaldğ doz
edilebilmekte ve herhangi bir hesaplamaya gerek
değerini sistem üzerinde göstermektedir. Bu veri ile
duyulmamaktadr.
hastann maruz kaldğ doz değeri annda takip
edilebilmekte ve herhangi bir hesaplamaya gerek
duyulmamaktadr.
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Bu çalşmada, uluslararas standartlarda önerilen ölçüm
metodu kullanlarak hesaplanan MGD değeri ile
mamografi sistemi tarafndan gösterilen MGD değeri farkl
kalnlktaki Poly Methyl Methacrylate (PMMA) plakalar
için hesaplanmş ve hesaplanan ve gösterilen değerler
arasnda bir fark olup olmadğn tespit etmek amacyla
karşlaştrma yaplmştr. Ölçümler “full auto mode”
otomatik şnlama kontrolüne (AEC) sahip dijital
mamografi sisteminde gerçekleştirilmiştir.
II.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
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Dönüşüm faktörleri ise HVL ve skştrlmş meme
kalnlğnn bir fonksiyonu olarak tablo halinde
belirlenmiştir. g-Faktörü, Dance (1990) [9], Dance ve ark.
(2000) [10] ve Dance ve ark. (2009 ve 2011) [7,11]
tarafndan hesaplanan % 50 glanduler dokuya karşlk
gelmektedir ve HVL değerleri için belirlenmiştir. g ve cFaktörleri x-ray şn spektral karakteristiğini temsil eder,
s-faktörü ise Mo/Mo dşnda hedef/filtre tarafndan
üretilen x-ray spektrumundaki farkllklar düzeltmek için
kullanlmaktadr [6,12,13,14].

MATERYAL VE METOT
III.

Çalşmada farkl kalnlkta meme kalnlklarn simule
etmek amacyla PMMA plakalar kullanlmştr.
Ölçümler mamografi sisteminde 20mm meme kalnlğ
için tungsten anot ve 0,05mm rhodium (W/Rh)
kombinasyonunda, 30 mm, 40mm, 45mm, 50mm ve
60mm meme kalnlğ için ise tungsten anot ve 0,05mm
gümüş (W/Ag) kombinasyonunun seçilmesi ile
gerçekleştirilmiştir.
MGD değerinin hesaplanabilmesi için, her bir meme
kalnlğnda yüzey girişindeki hava kerma ve HVL
değerleri mamografi sistemleri için tasarlanmş, uygun
hedef/filtre kombinasyonuna sahip radyasyon ölçüm
dedektörü kullanlarak hesaplanmştr. Hava kerma
ölçümleri, belirlenmiş dönüşüm faktörleri ile ortalama
glanduler doza (MGD) çevrilmiş ve meme glanduleri
içerisindeki radyasyon dozu belirlenmiştir. Dönüşüm
faktörleri IEC (The International Electrotechnical
Commission) European guidelines (Avrupa standartlar)
ve IAEA (The International Atomic Energy Agency)
standartlarnda Dance ve meslektaşlar tarafndan
hesaplanmştr [7].
Ortalama glanduler doz hesab için, klinikte kullanlan
otomatik şnlama kontrolü (AEC) “full auto mode”
ayarlanmş ve 20mm kalnlğnda PMMA plakas
şnlanmştr. Bu ölçümler 30, 40, 45, 50, 60 mm PMMA
kalnlğ için tekrar edilmiştir. Her bir şnlama sonrasnda
PMMA plakalar için mamografi sistemi tarafndan
gösterilen MGD değeri kayt edilmiştir. Kullanlan
mamografi sisteminin üretici servis manuelinde
belirtildiği üzere gösterilen MGD değeri Dance ve ark.
tarafndan önerilen metot ile hesaplanmaktadr [2,5]. Son
olarak dijital tomosentez cihazlarnda meme dozunun
tahmini için kullanlan yöntem genişletilmiş ve tablo
halinde yaynlanmştr [7,8].

PMMA plakalar ile simule edilmiş farkl meme
kalnlklar için Uluslararas standartlarda belirtilen ve
Dance ve ark. tarafndan önerilen metoda göre hesaplanan
MGD değerleri, mamografi sisteminde gösterilen MGD
değerleri, kullanlan hedef/filtre kombinasyonu ve her bir
meme kalnlğ için belirlenen hata değerleri Tablo 1’de
gösterilmiştir [12].
PMMA
Kalnlğ
(mm)

Hedef

Filtre

Hesaplanan
MGD
(mGy)

Sistemde
Gösterilen
MGD
(mGy)

Hata
(mGy)

20

W

Rh

0,67

0,7

0,03

30

W

Ag

0,75

1,0

0,25

40

W

Ag

0,97

1,4

0,43

45

W

Ag

0,99

1,5

0,51

50

W

Ag

1,05

1,7

0,65

60

W

Ag

1,53

2,4

0,87

Tablo 1. Her bir meme kalnlğ için hesaplanan ve gösterilen
MGD değerlerinin karşlaştrlmas

Elde edilen sonuçlara göre, gösterilen ve hesaplanan
ortalama glanduler doz değerleri arasnda fark olduğu
görülmüştür (Şekil 1).

Ortalama glanduler doz değeri Denklem (2.1) ile
hesaplanmştr;
MGD= K.g.c.s

SONUÇLAR

(2.1)

K, gelen hava kerma değeri olup (geri saçlm
olmadan), PMMA yüzeyi üzerinde hesaplanmaktadr.
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Hesaplanan MGD Değeri (mGy)

•

Hava kerma ve HVL ölçümlerinde kullanlan
dozimetre kaynakl- dozimetre kalibrasyonu
veya pozisyonu,

•

Meme kalnlk ölçümlerinden kaynakl,

•

PMMA yaps ile glanduler doku yapsnn farkl
oluşundan kaynakl olabileceği düşünülmektedir.
PMMA genel olarak meme dokusundan daha
yoğundur bu nedenle kVp veya hedef/filtrenin
herhangi birinin otomatik seçimi gerçek meme
dokusundan biraz daha farkl olabilmektedir.

Ortalama Glanduler Doz (mGy)

Gösterilen MGD Değeri (mGy)
2.4

2.5
2
1.4

1.5
1

0.75
0.670.7

1

0.97

1.7

1.5

1.53

1.05

0.99

0.5
0

20

30
40
45
50
Meme Kalnlğ (mm)

60

Şekil 1. Meme kalnlğna göre ortalama glanduler doz
değerlerinin değişimi

Hesaplanan MGD Değeri (mGy)

Hesaplanan MGD ile gösterilen MGD değeri arasnda ise
lineer bir ilişki olduğu görülmektedir (Şekil 2.)
2
y = 0,5055x + 0,2604
R² = 0,9731

1.5

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
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1

Hesaplanan MGD ile gösterilen MGD değerleri arasnda
lineer (R2 = 0.97) bir ilişki olduğu gözlemlenmektedir.
Hedef/filtre kombinasyonu ve meme kalnlğnn
glanduler doz ölçümlerinde etkili parametrelerden olduğu
gözlemlenmektedir. 20mm meme kalnlğ için sistem
W/Rh kombinasyonunda şnlamay gerçekleştirmiş ve
hesaplanan MGD ile ölçülen MGD arasndaki farkn
0.03mGy olarak minimum seviyede olduğu görülmüştür.
Sistem üzerinde her bir şnlama sonrasnda hastann
maruz kaldğ ortalama glanduler doz değerinin sistem
tarafndan
gösterilmesi
hastann
doz
takibinin
yaplabilmesi açsndan önemli bir parametre olduğu
açktr. Ancak gösterilen doz değerinin gerçek değere
yakn olmas önem taşmaktadr. Her bir meme kalnlğ
için limit glanduler doz değeri belirlenmiş olup
şnlamalarn bu limit değerler içerisinde kalmas
gerekmektedir [4,5].
KAYNAKÇA

0.5
0
0

1

2

Gösterilen MGD Değeri (mGy)

3

Şekil 2. Hesaplanan MGD değerlerinin gösterilen MGD
değerlerine göre değişim grafiği

IV.
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Mamografi sistemi tarafndan gösterilen MGD değerinin,
hesaplanan MGD değerinden (maksimum 0,87mGy) daha
yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Aradaki fark Şekil 1’ de
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artmaktadr. Bu çalşmann önemli sonuçlarndan birisi
gösterilen MGD değerinin hesaplanan MGD değerinden
daha yüksek olmasdr. Aradaki farkn sebebi tam olarak
açklanamamş olup,
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