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(MRayl), Zayflatma Katsays (dB/cm⋅MHz) ve Saçlma
Katsays (sr-1⋅cm-1)’dr.

B. Görüntüleme Modlar
Beş adet görüntüleme modu bulunmaktadr. Bunlar;

Fantomlar; yumuşak ve sert doku fantomlar olarak ikiye
ayrlmaktadr. Yumuşak doku fantomlarnn; kan, kemik
iliği, beyin, meme, kardiyak, göz, karaciğer, prostat, sinüs
boşluğu, iskelet kas, damar ve çoklu organ gibi baz
örnekleri bulunmaktadr. Sert doku fantomlarna ise kortikal
kemik, trabekülar kemik, tüm kemik ve diş sert dokular
gibi
örnekler
verilebilir.
Ultrasonik
görüntüleme
sistemlerinin performans testi, kalite kontrolü (kalite
güvence sistemleri gereği yeni cihazlarn kabul testleri) ve
ultrason cihazn kullanacak operatörlerin eğitimi için doku
benzeri malzemeler kullanlmaktadr. Ultrasonografi,
operatöre bağl bir tekniktir. Yetenek-Eğitim-Deneyim
gerektirir [2].

A Modu : Genlik Modu (Amplitude)
B Modu : Parlaklk / Canllk Modu (Brightness)
M Modu : Hareket (Motion)
PW Modu: Darbeli Dalgal Doppler Görüntüleme Modu
C Modu : Renkli Doppler Görüntüleme Modudur.
Çalşmamzda “B Modu” görüntüleme modu ile ölçümler
alnmştr.
C. Referans Görüntüleme Fantomu (TMM; Doku Benzeri
Malzeme)
Ölçümlerde referans
marka 040GSE model,
fantomu kullanlmştr.
2’de, fantomdaki ölçüm
gibidir.

Bu çalşmada, araştrma amaçl üretilen Ultrasonix
marka “Sonix Touch Q+” ultrasonografi cihaznn görüntü
kalitesi, referans doku benzeri ticari fantom malzeme
üzerinden yedi farkl operatör ile karşlaştrmal ölçümler
yaplarak incelenmiştir.
II.

görüntüleme fantomu olarak CIRS
genel amaçl çoklu doku ultrason
Kullanlan fantom aşağda Şekil
noktalar ise Şekil 3’te gösterildiği

KULLANILAN YÖNTEM

A. Görüntüleme Cihaz ve Dönüştürücüler
Aşağda Şekil 1’de de görüldüğü gibi, görüntüleme
çalşmas Ultrasonix marka “Sonix Touch Q+”
ultrasonografi cihaz ile gerçekleştirilmiştir. Söz konusu
sistem araştrma amaçl olarak üretilmiş olup “Doppler” ve
“Renkli Doppler” dâhil birçok görüntüleme moduna sahip
gelişmiş bir ultrasonografi cihazdr. Sistemle beraber
C73/50 konveks, L14-5/38 lineer ve SA4-2/24 sektör
dönüştürücüler kullanlmaktadr. Ultrasonix Sonix Touch
Q+ ultrason sistemi; kullanm kolay, taşnabilir bir
ultrasonik görüntüleme teşhis cihazdr. Sistem, LCD ekran,
dokunmatik ekranl operatör konsolu, ana kart ve çeşitli
tipte taklp çkarlabilir dönüştürücülerden oluşmaktadr.
Ultrasonografik görüntülemede görüntü kalitesini en çok
etkileyen ksm, hastayla da arayüz oluşturan dönüştürücü
ksmdr. Bu çalşmada C73/50 konveks tip dönüştürücü
kullanlmştr. Uygulama tipi olarak da görüntüleme
cihazndan “abdomen-karn bölgesi” tipi seçilmiştir.

Şekil 2. CIRS marka 040GSE model görüntüleme fantomu

Şekil 3. CIRS marka 040GSE model görüntüleme fantomu üzerindeki
ölçüm noktalar
Şekil 1. Ultrasonix Sonix Touch Q+ Ultrasonografi Sistemi ve
Ölçümlerde Kullanlan Çeşitli Tiplerdeki (Sektör, Konveks, Lineer)
Dönüştürücüler
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D. Ultrasonik Görüntüleme Sistemlerinin Test ve Kalite
Kontrolünde İncelenen Parametreler

E. Z Score ile Sonuçlarn Değerlendirilmesi
Bu çalşmada, katlmclarn z says (skoru) değerleri
aşağdaki 1 numaral denklem kullanlarak hesaplanmştr.

Ultrasonik görüntüleme sistemlerinin performans testi ve
kalite kontrolünde, IEC 1390 (Revizyon Tarihi Temmuz
1996) standardna göre [3] aşağdaki baz parametrelere
baklmaktadr:
•
•
•
•
•
•
•
•

z=

Ölü Bölge (Dead Zone)
Uzaklk Doğruluk Ölçümleri
(Horizontal & Vertical Distance Accuracy
Measurements)
Aksiyal/Eksenel Ayrma Gücü / Çözünürlük
(Axial Resolution)
Lateral/Yanal Ayrma Gücü / Çözünürlük
(Lateral Resolution)
Gri Ölçek Hedefleri (Gray Scale Targets)
Görüntü Homojenitesi (Image Uniformity)
Kist Görüntüleme / Anekoik Hedefler
(Anechoic Targets)
Alglanabilir Görüntü Derinliği (Depth of
Visualization)

x − x pt

σ pt

(1)

verildiğinde,
• Xpt : Atanan değer
• X: Katlmc sonucu
• σpt : Yeterlilik testi değerlendirmesi için hesaplanan
standart sapmadr.
Eğer,
• |z| ≤ 2 ise analiz uygundur. Sonuç, “Başarl” olarak
değerlendirilir.
• 2 < |z| < 3 ise analiz kabul edilebilir, ancak sorunun
incelenmesi gerekir.
• |z| ≥ 3 ise analiz kabul edilemez ve düzeltici önlem
alnmaldr.

Fantomlar üzerinde çok çeşitli ölçüm parametreleri
konulabilmektedir. Örneğin aşağda Şekil 4’te bir başka
fantom üzerinde incelenen baz ölçüm parametreleri
görülebilir.

III.

SONUÇLAR

A. Dikey Uzaklk Ölçümü
Dikey uzaklk ölçümünde görüntüleme fantomu üzerinde
iki nokta arasndaki 10 mm’lik nominal ölçü seçilmiş ve
yedi farkl operatör tarafndan ölçümler alnmştr. Ölçüm
sonuçlar aşağda Tablo 1’de verildiği gibidir.
Tablo 1. 10 mm’lik Dikey Uzaklk Ölçümü
mm

OPR1 OPR2 OPR3 OPR4 OPR5 OPR6 OPR7

Ortalama

9,83

9,87

9,81

9,92

9,80

9,83

9,87

Std. Sapma

0,22

0,15

0,15

0,20

0,17

0,28

0,28

Z Score*

0,09

0,07
0,09
0,04
0,10
0,09
TÜM OPERATÖRLER BAŞARILI
BULUNMUŞTUR.

0,07

0,58

0,50
0,92
1,83
1,25
0,58
TÜM OPERATÖRLER BAŞARILI
BULUNMUŞTUR.

0,50

Durumu
Z Score**
Durumu

*Atanmş Değer ve Toleranstan
**Ortalamalarn Ortalamasndan ve Std Sapmalardan

B. Yatay Uzaklk Ölçümleri
Yatay uzaklk ölçümlerinde görüntüleme fantomu
üzerinde iki nokta arasndaki 10 ve 20 mm’lik nominal
ölçüler seçilmiş ve yedi farkl operatör tarafndan ölçümler
alnmştr. Ölçüm sonuçlar aşağda Tablo 2 ve Tablo 3’de
verildiği gibidir.

Şekil 4. Fantom üzerinde incelenen baz ölçüm parametreleri

Çalşmamzda, kullandğmz fantom üzerinde Uzaklk
Doğruluk Ölçümleri (Dikey ve Yatay Uzaklk), Ölü Bölge
Says ve Alglanabilir Görüntü Derinliği ölçümleri
yaplmştr.

95

8-10 Kasım 2018 / Gazi Magosa / KKTC

Tablo 2. 10 mm’lik Yatay Uzaklk Ölçümü
mm
Ortalama

10,33

10,07

10,37

10,07

10,13

9,92

9,95

Std. Sapma

0,25

0,32

0,37

0,56

0,17

0,38

0,58

Z Score*

0,11

0,02

0,12

0,02

0,04

0,03

0,02

Buradan kazanlan deneyim ile TUBİTAK UME Medikal
Metroloji
Laboratuvar,
ülkemizdeki
kalibrasyon
laboratuvarlarna ve talep eden kullanclara ultrason
cihazlarnn kalite kontrolü konusunda eğitim verebilir bir
duruma gelmiştir.

TÜM OPERATÖRLER BAŞARILI
BULUNMUŞTUR.

Durumu
Z Score**

önemli olduğu görülmüştür. Yetenek ve deneyimlerin
ultrason cihazlar ve fantomlar kullanlarak sürekli
karşlaştrmal eğitimler ile geliştirilebileceği görülmüştür.

OPR1 OPR2 OPR3 OPR4 OPR5 OPR6 OPR7

1,24

Durumu

0,31
1,45
0,27
0,04
1,16
TÜM OPERATÖRLER BAŞARILI
BULUNMUŞTUR.

0,98

Bundan sonraki çalşmalarda, TÜBİTAK UME Medikal
Metroloji Laboratuvar olarak hedeflerimiz arasnda
ultrasonik görüntüleme sistemlerinin test ve kalite
kontrolünü yapmak üzere ulusal fantomlar üretmek, bunlar
referans malzeme olarak standardize etmek, ultrasonik
görüntüleme cihazlarnn test ve kalibrasyonlarn yapmak,
bu alanda ulusal karşlaştrmalar organize etmek ve
uluslararas araştrmalara katlmak ve hem ülkemizde hem
de yakn coğrafyamzda operatör eğitimleri düzenlemek
bulunmaktadr.

*Atanmş Değer ve Toleranstan
**Ortalamalarn Ortalamasndan ve Std Sapmalardan

Tablo 3. 20 mm’lik Yatay Uzaklk Ölçümü
mm

OPR1 OPR2 OPR3 OPR4 OPR5 OPR6 OPR7

Ortalama

19,66

19,83

19,84

19,69

20,09

19,98

19,96

Std. Sapma

0,28

0,22

0,33

0,21

0,24

0,20

0,46

Z Score*

0,11

0,06

0,05

0,10

0,03

0,01

0,01

TÜM OPERATÖRLER BAŞARILI
BULUNMUŞTUR.

Durumu
Z Score**
Durumu

TEŞEKKÜR
Ölçüm çalşmalarna yapmş olduklar katklardan dolay
stajyer öğrencilerimiz ; Tuğçe Kubaş, Selçuk Altnay, Kübra
Ergül, Esra Toprak, Ayşenur Kraç, Şeyma Atc ve Erkan
Bulut’a teşekkür ederiz.

1,23

0,21

0,15

1,06

1,44

0,73

KAYNAKÇA

0,62

TÜM OPERATÖRLER BAŞARILI
BULUNMUŞTUR.

(1) http://www.marketsandmarkets.com/Market-

Reports/ultrasound-market-467.html

(2) Martin O. Culjat, David Goldenberg, Priyamvada Tewari
and Rahul S. Singh, A review of tissue substtutes for
ultrasound imaging, Ultrasound in Med. & Biol., Vol. 36,
No. 6, pp. 861–873, 2010
(3) CEI IEC 1390 Ultrasonics - Real-time pulse-echo systems Test procedures to determine performance specifications

*Atanmş Değer ve Toleranstan
**Ortalamalarn Ortalamasndan ve Std Sapmalardan

C. Ölü Bölge Says ve Alglanabilir Görüntü Derinliği
Ölçümleri
Ölü Bölge says 5/5’tir. Yani tüm noktalar fantom
üzerinde görüntülenmiştir. Alglanabilir görüntü derinliği
78,78 ± 0,01 mm olarak bulunmuştur.
IV.

TARTIŞMA

Günümüzde ultrasonografi sistemleri görüntüleme yapan
cihazlar arasnda ulaşlabilirlik (diğer görüntüleme
sistemlerine nazaran daha ucuz), kullanm kolaylğ ve
kişiye verdiği zarar miktar bakmndan da daha avantajl bir
konuma gelmektedir. Görüntülemenin doktor tarafndan
direk hastaya uygulanan ve uygulama esnasnda tannn
konulduğu bir inceleme olmas, yaplan tetkiki tamamen
sistemi kullanmakta olan kişilerin de bilgi ve becerilerine
bağml bir hale getirmektedir.
Bu bildiride, ultrason cihaznn görüntü kalitesi, referans
doku benzeri ticari fantom malzeme üzerinde yedi farkl
operatör ile karşlaştrmal ölçümler yaplarak incelenmiştir.
Operatörlerden eğitimci eşliğinde standart prosedürü
uygulamalar istenmiştir. Ultrason cihazlarn kullanacak
operatörlerin eğitiminin standart prosedürler temelinde
hassas okumalar / değerlendirmeler yapmak yönünden çok
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