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BÖLÜM II

PET S‹STEMLER‹N‹N KAL‹TE KONTROLÜ VE
KABUL TESTLER‹
Klinik çal›ﬂmalarda PET görüntüleme sistemlerinden elde edilen sonuçlar›n güvenilirli¤i ve do¤rulu¤u
için kalite kontrol uygulamalar› gerçekleﬂtirilmelidir.
Bu uygulamalar ile hasta ve çal›ﬂanlar›n daha fazla
radyasyona maruz kalmalar› önlenecek ve kurulduklar› andaki performanslar›n› kaybetmiﬂ sistemlerin teﬂhis edilmesi mümkün olacakt›r. Kalite kontrol uygulamalar› ile herhangi bir cihaz›n performans› kantitatif
olarak belirlenerek klinik çal›ﬂmalar›n do¤ru ve güvenilir olmas› sa¤lan›r. Bu uygulamalar rutin kalite kontrol uygulamalar›, kabul ve referans testleri olmak üzere iki bölümde incelenecektir. Sistemlerin performans›n› belirlemek amac›yla uygulanan testler 2D ve 3D veri toplama özelliklerine sahip sistemlerde her iki mod
için de ayr› ayr› uygulanmal›d›r. Ayr›ca her tekrarla-
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nan test için ç›kan sonuçlar kay›t edilmeli ve önceden
elde edilen sonuçlar ile karﬂ›laﬂt›r›lmal›d›r.

A. RUT‹N KAL‹TE KONTROL UYGULAMALARI
Bu bölümde Siemens ECAT ART (yar›m halka ve
dönen detektörlü) ve Siemens ECAT EXACT (tam halka detektörlü) sistemlerinde uygulanan rutin kalite
kontrol uygulamalar› anlat›lacakt›r.
Bu testler sistemin kullan›m an›ndaki performans›n›n anlaﬂ›labilmesi için yap›lmal›d›r. Günlük detektör
kontrolü ve harici kaynak kullanarak transmisyon atenüasyon düzeltmesi yapan sistemlerde atenüasyon düzeltme faktörünün bulunmas› için boﬂ “blank” veya referans taramas› yap›l›r. Ayr›ca, uniform olmayan detektör yan›t›n› düzeltmek için detektör normalizasyonu yap›lmal›d›r. Testler üretici firman›n verdi¤i protokol kullan›larak gerçekleﬂtirilir.

1. GÜNLÜK TESTLER
Sistemde günlük klinik çal›ﬂmalara baﬂlamadan önce gerçekleﬂtirilmesi gereken en önemli testler günlük
detektör kontrolü (daily detector check) ve boﬂ veya referans taramas›d›r. Tam halka detektörlü sistemlerde
boﬂ taramas› ile detektör kontrolü ayn› anda yap›lmaktad›r. Sürelerinin uzun olmas› nedeniyle günlük çal›ﬂmalar› aksatmamak için testlerin gece veya sabah erken saatlerde uygulanmas›nda yarar vard›r. Bu nedenle, istenilen saate programlanarak sistemin testleri
kendisinin yapmas› sa¤lanabilir.
1.1 Blank (boﬂ)Tarama
Pozitron yayarak annihilasyon radyasyonuna neden olan kaynaklar kullanarak atenüasyon düzeltmesi
yapan sistemlerde uygulan›r. Çal›ﬂma s›ras›nda taray›c› görüﬂ alan›n›n (field of view-FOV) içinde herhangi
bir cisim bulunmamal›d›r.
Testin Yap›l›ﬂ›
1. Genellikle Ge-68 çizgisel kaynaklar› kullan›l›r.
2. Sisteme monte edilmiﬂ kaynaklar içinde bulunduklar› z›rhlar›ndan ç›karak taray›c› FOV’u içerisinde
dairesel yörünge üzerinde hareket ederler.
3. Toplanan say›mlar atenüasyon düzeltme faktörünün hesaplanmas›nda kullan›l›r.
1.2 Referans taramas›
Annihilasyon radyasyonuna neden olmayan (tek
›ﬂ›n yay›nlayan) kaynaklar kullanarak atenüasyon düzeltmesi yapan, yar›m halka ve dönen detektör sis-
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temine sahip taray›c›larda uygulan›r.
Testin Yap›l›ﬂ›
1. Genellikle kolimatize edilmiﬂ ve Cs-137 nokta
kaynaklar› kullan›l›r.
2. Test üretici firma taraf›ndan verilen radyoaktivite içermeyen üniform blok “slab” fantom kullan›larak gerçekleﬂtirilir (ﬁekil 1).
3. Fantom, taﬂ›y›c›s›na yerleﬂtirilerek aksiyel
FOV’u ortalayacak ﬂekilde konumland›r›l›r.
4. Sisteme monte edilmiﬂ kaynaklar bulunduklar›
z›rhlar›ndan ç›karak ›ﬂ›nlar›n› aksiyel FOV’a yönlendiren kolimatör arkas›nda taray›c›n›n aksiyel yönünde
hareket ederler (ﬁekil 2).
5. Toplanan say›mlar atenüasyon düzeltme faktörünün hesaplanmas› için kullan›l›r.

ﬁekil 3. Dönen
detektörlü (yar›m halka)
sistemlerde detektör
kontrolü

ﬁekil 4. Sinogram Viewer

ﬁekil 1. Slab fantom

ﬁekil 2. Nokta kaynak kolimatörü

1.3 Detektör kontrolü
Amaç: Detektör bloklar› aras›ndaki say›m farkl›l›klar› olup olmad›¤›n›n anlaﬂ›lmas› için uygulan›r. Detektör stabilitesini en iyi gösteren yöntemdir.
1.3.1 Dönen detektörlü (yar›m halka) sistemlerde detektör kontrolü
Testin Yap›l›ﬂ›
1. En az 20 cm çap›nda ve 20 cm uzunlu¤unda silindirik ve pozitron yayan uzun yar› ömürlü radyonüklid
içeren, aktivitesi 0.1 ile 1.6 miliCi aras›nda olan uni-
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form fantom veya aktivitesi 0.005 ile 1 miliCi aras›nda
olan uniform çizgisel kaynak kullan›l›r (Ge-68).
2. Kaynak, taray›c› FOV’unun alt k›sm›na yerleﬂtirildiktan sonra 2 saat süreyle veya 200 000 000 say›m
toplan›r (ﬁekil 3).
3. Bütün detektör bloklar›n›n say›mlar› toplanarak
ortalama blok say›m› bulunur. Bu ortalama say›m belirli bir blo¤un say›m› ile karﬂ›laﬂt›r›l›r. Aradaki fark
yüzde olarak hesaplan›r.
4. Bulunan de¤er % 2.5 ile 7 aras›nda ise kontrol
için Sinogram Viewer’a bak›l›r (ﬁekil 4).
5. E¤er sinogramda bütün kesitler uniform ise ve sinogram üzerinde çevresinden farkl› siyah çizgiler gösteren blok defekti yoksa çal›ﬂmalara devam edilir.
6. Bulunan de¤er % 7 ile 11 aras›nda ise sistem normalizedir. E¤er 11’den büyük ise detektörlerin enerji
ay›rma gücünün yeniden ayarlanmas› gerekmektedir.
Bu test, yüzde olarak gürültü (root mean squareRMS) de¤erini de verir. RMS % 15 den büyük ise detektör kazançlar›nda kayda de¤er sapma var demektir.
Her iki durum için de servis ça¤›rmak gerekir.
1.3.2. Tam halka detektörlü sistemlerde detektör kontrolü
Bu tür sistemlerde blank taramas› ve günlük detektör kontrolü ayn› anda uygulan›r.
Testin Yap›l›ﬂ›
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ﬁekil 5. Uniformite testinin yap›l›ﬂ›

ﬁekil 6. Geometrik Ark Düzeltmesi

1.Çizgisel kaynak kullanarak 2 saat süreyle veya
400 000 000 say›m toplan›r.
2. Uygulanan blank taramas› ile referans olarak kabul edilen en son yap›lan normalizasyon an›ndaki
blank taramas› aras›nda ki-kare (chi-square) hesaplamas› uygulan›r.
3. E¤er bulunan standart sapma de¤eri 2.5 ile 5 aras›nda ise sistem normalizedir. Fakat, 5’ten büyük ise
sistemin yeni bir normalizasyona gereksinimi var demektir. Yeni bir normalizasyon yap›lmal› veya servis
ça¤›r›lmal›d›r.
4. Bütün detektör bloklar›n›n say›mlar› toplanarak
ortalama blok say›m› bulunur.
5. Bu ortalama say›m belirli bir blo¤un say›m› ile
karﬂ›laﬂt›r›l›r.
6. Aradaki fark yüzde olarak hesaplan›r. Bulunan
de¤er % 10’dan küçük ise sistem normalizedir.
7. E¤er % 10’dan büyük ise detektörlerin enerji ay›rma gücünün yeniden ayarlanmas› gerekmektedir.
8. Bu test de yüzde olarak gürültü de¤erini verir.
RMS % 15 den büyük ise detektör kazançlar›nda kayda
de¤er sapma var demektir. Her iki durum için de servis
ça¤›rmak gerekir.

2. Fantom, taray›c›n›n FOV’una vertikal eksende
merkezden 25 mm kay›k olacak ﬂekilde konumland›r›l›r (ﬁekil 5). Yaklaﬂ›k olarak 0.94 milyar do¤ru olay
“true event” say›m› toplan›r.
3. Görüntü uniformitesi, oluﬂturulan kesitler üzerinde 15 cm çap›nda ilgi alan› “region of interest-ROI”
çizilerek bulunan standart sapma “standart deviationSD” de¤erleri ile RMS de¤iﬂimleri bulunur.
4. Volüm RMS de¤iﬂimi % 10’dan küçük olmal›d›r.
Ayr›ca, görüntüler görsel olarak da de¤erlendirilmelidir.

2. HAFTALIK TESTLER
Haftal›k periyotlarda uniformite ve sensitivite testleri uygulanmal›d›r. Bu bölümde anlat›lan uniformite
ve sensitivite testi, PET performans testleri NEMA
(National Electrical
Manufacturers Association) NU 2-1994 standartlar›ndan al›nm›ﬂt›r. Bölüm B’de NEMA NU 2-2001 standartlar›na göre uygulanan sensitivite testi ayr›nt›l› olarak anlat›lacakt›r.
2.1 Uniformite testi
Amaç: Taray›c›n›n uniform bir fantom aktivitesini
do¤ru bir ﬂekilde uniform olarak gösterme yetene¤ini
ölçmek amac›yla uygulan›r.
Testin Yap›l›ﬂ›
1. Aktivitesi 0.1 ile 1.6 miliCi aras›nda olan unifom
Ge-68 fantomu kullan›l›r.
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2.2 Sensitivite
Sensitivite taray›c›n›n saniye baﬂ›na birim aktivitede saptad›¤› do¤ru coincidence olaylar›n miktar›d›r.
Testin Yap›l›ﬂ›
1. Uniformite testinde kullan›lan fantom kullan›l›r.
2. Fantom, taray›c› FOV’unun merkezine konumland›r›larak 15 dakika süreyle say›mlar toplan›r.
3. Sistem toplam sensitivitesi,
-Tam halka detektörlü sistemlerde 2D için en az 170
000 say›m/ saniye/mikroCi/ml
ve 3D için en az 780 say›m/ saniye/mikroCi/ml olmal›d›r.
-Yar›m halka dönen detektörlü sistemlerde (bu sistemler 3D modunda çal›ﬂ›r) ise en az 260 say›m/ saniye/mikroCi/ml olmal›d›r.

3. ALTI AYLIK TESTLER
Bölüm B’de anlat›lan kabul ve referans testleri alt›
ayda bir tekrarlanmal›d›r.
4. KAL‹BRASYONLAR
4.1 Detektör normalizasyonu
Uniform olmayan detektör davran›ﬂlar›n› önlemek
amac›yla rekonstraksiyon (görüntüyü yeniden oluﬂturma) öncesi sinogram verilerine aﬂa¤›daki üç düzeltmeden oluﬂan normalizasyon uygulan›r.
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ﬁekil 7. Tek ›ﬂ›n yay›nlayan kaynaklar kullanarak atenüasyon düzeltmesi yapan sistemlerde kaynak pozisyonu kalibrasyonu

4.1.1 Geometrik ark düzeltmesi (geometric arc
correction)
Taray›c›n›n çok halkal› blok detektör yap›s› nedeniyle transvers FOV merkezine olan uzakl›k artt›kça
karﬂ›l›kl› kristalleri birleﬂtiren çizgiler (line of response-LOR) aras› boﬂluklar azal›r (ﬁekil 6). Bu düzensizli¤in giderilmesi için bu düzeltmeye gereksinim duyulur.
4.1.2 Kristal etkisinin düzeltilmesi (crystal interference correction)
Kristal etkisi, ayn› halkada bulunan karﬂ›l›kl› kristallerin ›ﬂ›n demetine karﬂ› verdi¤i geometrik yan›t
profilidir. Profiller, di¤er halkalarda bulunan kristaller
için oldu¤u kadar ayn› halkada bulunan kristaller için
de çok az kararl›d›r.
4.1.3 Uniform olmayan kristal verimi düzeltmesi
Kristal verimi bütün detektörlerin uniform olarak
›ﬂ›nlanmas› ile elde edilen verilerden hesaplan›r. Düzeltme, herhangi bir detektördeki ›ﬂ›nlama ortalamas›n›n toplam ›ﬂ›nlama ortalamas›ndan çok fazla sapma
göstermemesi için uygulan›r.
Bu düzeltmelerin oluﬂturulmas› için üretici firman›n verdi¤i protokol kullan›larak normalizasyon kalibrasyonu yap›lmal›d›r. E¤er sistemde 2D ve 3D modlar›n›n ikisi de bulunuyorsa her mod için ayr› ayr› yap›l›r.
Testin Yap›l›ﬂ›:
1. 2D için 3 miliCi ve 3D için 0.5 miliCi aktiviteli
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Ge-68 fantomu kullan›l›r.
2. Fantom, taray›c›n›n FOV merkezine konumland›r›larak 2D için 400 milyon ve 3D için 200 milyon say›m
toplan›r.
3. Rapor edilen sonuç, kesitler üzerindeki normalize
edilmiﬂ LOR’lar› kapsar. LOR’lar ortalaman›n ± % 10’u
aras›nda olmal›d›r.
4. E¤er bu aral›¤›n d›ﬂ›nda önemli miktarda LOR
varsa normalizasyonun kalitesinden ﬂüphe edilmelidir.
S›kl›k: Ayda bir kez veya günlük detektör kontrolü
sonuçlar›na ba¤l› olarak gereksinim duyuldu¤u zaman
yap›lmal›d›r.
4.2 Kaynak pozisyonu kalibrasyonu
Tek ›ﬂ›n yay›nlayan kaynaklar kullanarak atenüasyon düzeltmesi yapan sistemlerde yap›lan bir kalibrasyondur. Kaynak pozisyonlar›, kaynaklar› verimli bir
ﬂekilde kullanmak amac›yla belirli zaman aral›klar›nda kalibre edilmelidir. Rutin olarak 3 ayda bir kez normalizasyon sonras› veya görüntüde büyük halka artefaktlar görülmeye baﬂland›¤›nda uygulanmal›d›r. Kalibrasyon esnas›nda taray›c› FOV’u içi boﬂ olmal›d›r.Yaklaﬂ›k olarak 50 dakika say›m toplan›r. Her kolimatör kanal›na karﬂ›l›k gelen say›mlar›n e¤rileri ç›kar›l›r. Bu e¤rilerin yükseklikleri aﬂa¤› yukar› birbirine
eﬂittir. En baﬂtaki e¤rinin daha yüksek olmas› kolimatör yap›s›ndan kaynaklanmaktad›r. E¤rilerin tepe noktalar› grafik üzerindeki k›rm›z› renkli çizgiler üzerinde
bulunmas› gerekir (ﬁekil 7).
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ﬁekil 8. Atenüasyon düzeltme faktörlerinin hesaplanmas›nda kullan›lan
fantom

4.3 Atenüasyon Kalibrasyonu
Tek ›ﬂ›n yay›nlayan kaynaklar kullanarak atenüasyon düzeltmesi yapan sistemlerde yap›lan bir kalibrasyondur. Atenüasyon düzeltme faktörlerinin tahmin
edilmesi amac›yla uygulan›r. Detektör ve detektör
elektroni¤i onar›m gördü¤ü, “bucket setup” sonras› ve
lineer atenüasyon katsay›s›nda göze çarpan de¤iﬂiklikler oldu¤u zaman yinelenmelidir.
Bu kalibrasyona baﬂlamadan önce referans taramas› yap›l›r.
20 cm çap›nda ve 20 cm uzunlu¤unda aktivite içermeyen su ile doldurulmuﬂ fantom (ﬁekil 8) taray›c›
FOV merkezine konumland›r›larak protokol baﬂlat›l›r.
Fantom ile taray›c› FOV’u aras›nda metal bulunmamal›d›r.

B. KABUL VE REFERANS TESTLER‹
(NEMA NU 2-2001)
Cihaz›n montaj› yap›l›p kullan›ma haz›r hale geldikten sonra gerçekleﬂtirilecek olan bu testler imalat,
nakledilme veya montaj s›ras›nda oluﬂabilecek problemlerin baﬂlang›çta çözülmesine ve ilerideki çal›ﬂmalar için referans olarak kullan›lacak sonuçlar›n elde
edilmesine olanak verir. Bu referans de¤erleri cihazda
zamanla ortaya ç›kacak de¤iﬂiklerin tespit edilmesinde
çok büyük yarar sa¤larlar. Kabul ve referans testleri
olarak NEMA taraf›ndan standartlaﬂt›r›lan PET performans testleri uygulanmal›d›r. Ayr›ca, bu testler alt›
ayl›k zaman aral›klar›yla uygulanarak ilerleyen süreç
içerisinde cihaz›n performans› izlenmelidir. Bu bölümde NEMA’n›n en son yay›nlad›¤› NU 2-2001 numaral›
standard›nda yer alan testler aç›klanacakt›r.

I-TANIMLAMALAR VE SEMBOLLER
A. Tan›mlamalar
Aksiyel FOV: Transaksiyel tomografik görüntüleri
oluﬂturan PET cihaz›n›n uzun eksenine paralel maksi-
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mum uzakl›k.
Apodization : Apodizasyon sinyal/gürültü oran› veya
rezolüsyonu artt›rmak için yap›lan iﬂlemleri içeren geniﬂ bir tan›md›r.
Prompt (ilk al›nan) say›mlar: PET'in standart coincidence penceresinde al›nan coincidence say›mlar. Do¤ru, saç›lm›ﬂ ve random (rastgele) coincidence say›mlar›
kapsar.
Sinogram: Transaksiyel görüntünün uzaysal sunumunun iki boyutlu projeksiyonu. Bir boyut merkezden
radyal uzakl›¤a di¤er boyut ise projeksiyon aç›s›na iliﬂkindir.
Transvers FOV: Cisimlerin görüntülenebilece¤i
PET'in uzun eksenine dik en büyük dairesel alan›n çap›.
Test fantomu: Her ölçümde kullan›lan fantom ve
elemanlar› o ölçümün tan›mlamas›nda belirtilmiﬂtir.
B. Standart Semboller
Bu testlerin anlat›m›nda belirli de¤erler için sembolik aç›klamalar kullan›lm›ﬂt›r.
Temel bir de¤eri daha fazla aç›klamak amac›yla
sembollerde alt yaz› kullan›lm›ﬂt›r (Cxxx gibi). Baz› ba¤›ms›z de¤iﬂkenlerin fonksiyonu olarak aç›klanan tüm
de¤erler Q(x) ile sembolize edilir. Burada x, ilgili yaz›da tan›mlanan de¤iﬂkeni temsil etmektedir.
Testlerin çeﬂitli bölümlerinde kullan›lan semboller
bu bölümde listelenmiﬂtir. Sadece o bölümde kullan›lan
semboller ayn› bölüm içerisinde tan›mlanm›ﬂt›r.
Say›mlar (Cxxx): Coincidence say›mlar›n miktar›.
CROI : Planar ROI'deki say›mlar›n miktar›
CTOT : Say›mlar›n toplam miktar›
Cm
: Maksimum say›m miktar›
Cr+s
: Random ve saç›l›m say›mlar›n›n toplam›
CL
: ‹lgili projeksiyon alan›n›n sol
kenar›ndaki say›m miktar›
CR
: ‹lgili projeksiyon alan›n›n sa¤
kenar›ndaki say›m miktar›
CH
: S›cak aktivite alanlar›nda çizilen
ROI'lerin say›mlar›
CB
: Backgroundda (background) çizilen
ROI'lerin say›mlar›
CC
: So¤uk aktivite alanlar›nda çizilen
ROI'lerin say›mlar›
Radyoaktivite (Axxx): MBq (MegaBecquerels) veya
miliCi (milliCuries) cinsinden radyoaktivite miktar›.
1 MBq = 106 parçalanma/saniye=37x106 miliCi
A0
: T0 zaman›ndaki baﬂlang›ç radyoaktivitesi
Aave,j : j bilgi toplamas›ndaki (acquisition) ortalama radyoaktivite
Acal
: Tcal zaman›ndaki radyoaktivite
Tcal zaman›nda kuyu say›c› veya doz kalibratöründe
saptanan Acal aktivitesi kullan›larak, T0 zaman›ndaki
ilk radyoaktivite aﬂa¤›daki formüle göre hesaplan›r
(F.1).
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(F.1)
T1/2 radyoizotopun yar› ömrüdür. Belirli bir acquisition için ortalama radyoaktivite; baﬂlang›çtaki A0 aktivitesi, radyonüklidin yar› ömrü ve acquisition süresi
kullan›larak aﬂa¤›daki formüle göre bulunur (F.2).
(F.2)
Baﬂlang›çtaki radyoaktivite Aj ; doz kalibratörü veya kuyu say›c› da saptanan Acal aktivitesi, baﬂlang›ç
zaman›na göre radyoaktivite azal›m düzeltmesi ve j acquisition'›n›n baﬂlama zaman› Tj kullan›larak aﬂa¤›daki formüle göre hesaplan›r (F.3).
(F.3)
Radyoaktivite konsantrasyonu (axxx): MBq veya miliCi cinsinden birim hacimdeki radyoaktivite miktar›.
: En yüksek do¤ru olay say›m h›z›nat,peak
daki radyoaktivite konsantrasyonu
aeff
: Kat› bir silindirin içindeki çizgisel
kayna¤›n ortalama efektif aktivite
konsantrasyonu
aH
: S›cak küredeki radyoaktivite konsantrasyonu
aB
:Background radyoaktivite konsantrasyonu
aNEC,peak
: En yüksek gürültü eﬂde¤eri say›m
(noise equivalent count-NEC) h›z›ndaki radyoaktivite konsantrasyonu
Bir hacimde (V) uniform olarak da¤›l›m gösteren
radyoaktivite konsantrasyonu aﬂa¤›daki formül ile bulunur (F.4).
(F.4)
Böylece ortalama radyoaktivite konsantrasyonu
(F.5):
(F.5)
Efektif radyoaktivite konsantrasyonu hesaplan›rken kullan›lan hacim de¤eri çizgi kayna¤›n de¤il solid
silindirin hacmidir.
Yar› ömür (T1/2): Bir radyonüklidin çekirdek say›s›n›n bozunuma u¤rayarak yar›ya inece¤i süre. F-18
izotopunun yar› ömrü 109.8 dakikad›r.
H›z (Rxxx): Saniyede ölçülen coincidence olaylar›n
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say›s›. Coincidence say›mlar›n›n Tacq süresine bölünmesiyle bulunur.
: Planar ROI'deki say›m h›z›
RROI
RTOT
: Toplam say›m h›z›
RExtr
: Potansiyel say›m h›z› (kay›ps›z)
Rt
: Do¤ru olay (true event) say›m h›z›
Rs
: Saç›lm›ﬂ olay (scatter event) say›m
h›z›
Rr
: Random olay say›m h›z›
Rt,peak
: En yüksek do¤ru olay h›z›
RNEC
: NEC h›z›
RNEC,peak
: En yüksek NEC h›z›
RCORR
: Radyoaktivite azal›m› düzeltilmiﬂ
say›m h›z›
Zaman (Txxx):
T1/2
:
Tacq
:
Tj
:
Tcal
:

Saniye kullan›l›r.
Bir yar› ömür süresi
Bir acquisition süresi
j acquisition'›n›n baﬂlang›ç zaman›
Kuyu sayac› veya doz kalibratörü
ölçümünün zaman›
TT,E
: Emisyon ve transmisyon
acquisition'lar›n›n toplam süresi
Hacim (V) : Mililitre cinsinden ölçülen fiziksel
hacim.

II. KABUL VE REFERANS TESTLER‹
A. Uzaysal rezolüsyon
Bir sistemin uzaysal rezolüsyonu iki noktay› ay›rma
kabiliyetini gösterir. Ölçüm, havada tutulan nokta kaynaklar›n “smoothing” veya apodizasyon yap›lmam›ﬂ görüntüleri rekonstrakte edilerek yap›l›r.
AMAÇ: Nokta radyoaktif kaynaklardan al›nan görüntülerin noktasal da¤›l›m fonksiyonlar›n›n (point
spread function-PSF) geniﬂli¤ini karakterize etmektir.
Da¤›l›m fonksiyonunun FWHM (full width at half maximum) ve FWTM (full width at tenth maximum)’daki
tam geniﬂli¤ini ölçmektir.
Bütün sistemlerde uzaysal rezolüsyon, transvers
kesitte radyal ve tanjantal olmak üzere iki yönde ölçülür. Ek olarak aksiyel rezolüsyon da ölçülür. Transvers
FOV ve görüntü matriks geniﬂli¤i transvers kesitteki
piksel geniﬂli¤ini belirler. PSF geniﬂli¤ini en pratik ﬂekilde ölçmek ve yüksek çözünürlü¤ü sa¤lamak için
FWHM en az 3 piksellik “span” içermelidir [Span, aksiyel veri ölçüsünü tan›mlamak için kullan›l›r. Michelogram'daki tek say›l› düzlemler için kullan›lan hücre
say›s› ile çift say›l› düzlemler için kullan›lan hücre say›lar›n›n toplam›d›r]. Görüntü piksel geniﬂli¤i beklenen
FWHM’nin üçte birinden küçük olmal›d›r.
Bu testde radyoaktif kaynak olarak F-18 kullan›l›r.
Aktivitesi ölü zaman kay›plar›n›n % 5’ini ya da random
olay h›z› toplam olay h›z›n›n % 5’ini geçmemelidir.
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Semboller
Rezolüsyon (RES); bir nokta kayna¤›n transvers kesit görüntüsünün geniﬂli¤inin ölçülmesidir. FWHM ve
FWTM olarak belirtilir.
Testin yap›l›ﬂ›
1. Nokta kaynak, iç çap› 1 mm'den d›ﬂ çap› ise 2
mm’den küçük kapiller tüp içine az miktarda konulmuﬂ konsantre aktiviteden oluﬂur. Kapiller tüp içindeki aktivitenin aksiyel büyüklü¤ü 1 mm’den küçük olmal›d›r.
2. Kaynaklar tomograf›n uzun eksenine paralel olarak aﬂa¤›daki gibi 6 noktaya konumland›r›lmal›d›r (ﬁekil 9).
a. Aksiyel yönde:
● Aksiyel FOV’un merkezine
● Aksiyel FOV merkezinden, aksiyel FOV geniﬂli¤inin dörtte bir uzakl›ktaki 2 noktaya
b. Transvers yönde:
FOV merkezi için kaynak vertikal eksende merkezden 1 cm kay›k durumda yerleﬂtirilmelidir.
Not: Taray›c›n›n geometrik yap›s› gantry’nin merkezinde çok küçük bir alan kaplad›¤› için gerçek d›ﬂ› sonuçlar verebilir. Bu nedenle, 1 cm’deki test taray›c›n›n
performans›n› gere¤ince test edebilmek için yap›lmal›d›r.
● X=0 ve Y=10 cm noktas›na
● X=10 cm ve Y=0 noktas›na
●

3. Test yukar›da belirtilen 6 konumda yinelenmelidir. Çoklu kaynak veya tek kaynak ile yap›labilir. Her
bir konum için en az 100 000 say›m toplan›r. Klinik çal›ﬂmalarda kullan›landan daha iyi örnek büyüklü¤ü seçilebilir.

ﬁekil 9. Rezolüsyon ölçümlerindeki kaynak pozisyonlar›.

4. Bütün uzaysal rezolüsyon verileri “smoothing”
veya apodizasyon uygulanmadan filtrelenmiﬂ geri yans›tma (backprojection-FBP) ile iﬂlenir.
5. Üç ortogonal yöndeki görüntü volümü ve aktivite
da¤›l›m piklerinde yer alan profillerde bir boyutlu yan›t
fonksiyonlar› oluﬂturularak PSF'lar›n FWHM ve
FWTM de¤erleri bu 3 yönde saptan›r. Bu profillerin
ölçme yönüne uygun aç›lardaki geniﬂli¤i FWHM'un 2
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ﬁekil 10. FWHM ve FWTM de¤erlerinin bulunmas›

kat›d›r. Bunun nedeni ölçüm de¤iﬂkenli¤ini azaltmakt›r. FWHM ve FWTM de¤erleri, yan›t fonksiyonunun
maksimum de¤erinin yar›s› veya onda bir de¤erindeki
bitiﬂik pikseller aras›nda lineer interpolasyon ile saptan›r (ﬁekil 10). Maksimum de¤er, pik noktas› ve ona en
yak›n iki noktan›n kullan›lmas›yla bir parabolik e¤ri
ile saptan›r. De¤erler piksel geniﬂli¤ine çarp›larak mm
olarak bulunur.
6. Her radius (kayna¤›n merkeze olan uzakl›¤›) için
radyal, tanjantal ve aksiyel rezolüsyon, iki aksiyel konumun ortalamas› olarak Tablo I'e göre sistem rezolüsyonu de¤erleri olarak rapor edilir.
B. Saç›l›m Fraksiyonu, Say›m Kay›plar› ve Random
Ölçümü
Pozitron annihilasyonu sonucu ortaya ç›kan gama
›ﬂ›nlar›n›n saç›l›m› yanl›ﬂ konumland›r›lm›ﬂ coincidence olaylar olarak alg›lan›r. Farkl› tasar›mlar PET taray›c›lar›n›n saç›lm›ﬂ radyasyona farkl› duyarl›l›klar göstermelerine neden olur. Say›m kay›plar› ve random
olaylar›n ölçümü PET’in yüksek aktiviteli radyoaktif
kaynaklar› do¤ru olarak ölçme becerilerini gösterir.
Bu iﬂlemin ilk amac› saç›lm›ﬂ radyasyona olan göreceli sistem duyarl›l›¤›n› ölçmektir. Saç›l›m bütün kesitler için saç›l›m fraksiyonu ﬂeklinde tan›mlan›r. Bu iﬂlemin ikinci amac› ise, çeﬂitli düzeylerde kaynak aktivitesi bulunmas› durumunda, sistem ölü zaman› ve ortaya ç›kan random olaylar›n göreceli sistem duyarl›l›¤›na
olan etkilerini ölçmektir.
Do¤ru olay h›z›, toplam coincidence olay h›z›ndan
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Tablo I. Uzaysal rezolüsyon formülleri (RESx, RESy ve RESz x, y ve z yönlerindeki rezolüsyonu gösterir)
Ölçüm çeﬂidi

Formül

1 cm radius
Transvers

Her iki z konumu için
ortalama X ve Y (4 say›)

Aksiyel

2 z konumunun
ortalamas› (2 say›)

10 cm radius
Transvers radyal

‹ki z konumu için
ortalama 2 transvers (4 say›)

Transvers tanjantal

Her iki z konumu için
ortalama 2 transvers (4 say›)

Aksiyel rezolüsyon

Her iki z konumu için
ortalama 2 transvers (4 say›)

saç›lm›ﬂ olay h›z› ile random olay h›z›n›n ç›kar›lmas›yla elde edilir. Random ölçüm yöntemlerinde, yanl›ﬂ konumlu olaylar random ölçümünün bir parças› olarak
yer al›r. Ayr›ca, enerji pikindeki kaymalar random sonuçlar›n› etkileyebilir. Çünkü saç›l›m fraksiyonunun,
say›m h›z›n›n bir iﬂlevi olarak sabit oldu¤u varsay›l›r.
Test fantomu solid ve silindirik yap›dad›r. Bu silindir 0.96 ± 0.01 graviteli polietilen’den yap›lm›ﬂt›r. D›ﬂ
çap› 203 ± 3 mm (8 inç), uzunlu¤u 700 ± 5 mm’dir. Silindirin merkez eksenine paralel olarak, 45 ± 1 mm
radyal uzakl›kta 6.4 ± 0.2 mm (1/4 inç) çap›nda boﬂluk
bulunmal›d›r (ﬁekil-11 A). ‹malat ve kullan›m kolayl›¤› için silindir test s›ras›nda bir araya getirilebilen çeﬂitli k›s›mlardan oluﬂabilir. Ancak, bu fantomun tasar›m› ve bir araya getiriliﬂinde parçalar aras›nda hiç bir
aç›kl›k bulunmamal›d›r. Çünkü, olabilecek aç›kl›klarda saç›l›mdan ba¤›ms›z aksiyel radyasyon alanlar› oluﬂacakt›r.
Fantomun çizgisel kayna¤› polietilen ya da polietilen kaplamal› plastik tüplerden oluﬂur. Uzunlu¤u en az
800 mm, iç çap› 3.2 ± 0.2 mm (1/8 inç) ve d›ﬂ çap› 4.8 ±
0.2 mm (3/16 inç) olmal›d›r (ﬁekil-11 B).
Bu testte kullan›lan radyonüklid F-18’dir. Radyoaktivite miktar› aﬂa¤›daki iki h›z›n ölçülmesine olanak
verecek kadar olmal›d›r.
Rt,peak
: En yüksek do¤ru say›m h›z›
RNEC,peak
: En yüksek NEC h›z›

Bu amaçlara ulaﬂ›lmas› için gerekli baﬂlang›ç aktivitesine iliﬂkin önerileri üretici verir. Baﬂlang›ç aktivitesi, fantoma enjekte etmeden önce kalibre edilmiﬂ doz
kalibratöründe saptanmal›d›r.
Semboller
Saç›l›m fraksiyonu (scatter fraction-SF): Taray›c›
FOV’unun tan›mlanm›ﬂ bir ROI’sinde; saç›lm›ﬂ coincidence olaylar›n, saç›lm›ﬂ ve do¤ru coincidence olaylar›n
toplam›na olan oran›d›r.
Testin Yap›l›ﬂ›
1. Tüpün 700 ± 5 mm’lik k›sm› aktivitesi bilinen
yüksek miktarda aktivite ile doldurularak fantomda
bulunan 6.4 ± 0.2 mm çap›ndaki boﬂlu¤a yerleﬂtirilir
(ﬁekil 11).

ﬁekil 11. Solid fantom (A) ve çizgisel kaynak (B)
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ﬁekil 12. Çizgisel
kayna¤›n solid fantom
içine yerleﬂtirilmesi

Çizgisel kayna¤›n 700 ± 5 mm’lik k›sm›na belli miktarda radyoaktivite su ile kar›ﬂt›r›l›p konulur ve iki ucu
kapat›l›r. Aktivite alan› fantomun boyunu karﬂ›layacak
ﬂekilde fantomdaki boﬂlu¤a yerleﬂtirilir. Fantom, çizgisel kaynak hasta yata¤›na en yak›n konumda olacak
ﬂekilde hasta yata¤›na konumland›r›l›r. Fantom transvers ve aksiyel FOV’lar›n merkezine 5 mm'ye kadar hata pay›yla konulabilir (ﬁekil 12).
2. Yüksek miktarda aktivite içeren fantom PET’in
FOV'una yerleﬂtirilerek farkl› bozunum zamanlar›nda
ölçümler al›n›r. Random olay h›z›n›n do¤ru olay h›z›na
oran› aktivite yar›lanmas›na paralel olarak düﬂer. Son
olarak da % 1’den daha az bir de¤ere iner. Ayr›ca, sistemin coincidence olaylar› de¤erlendirmedeki etkinli¤i,
aktivitenin azalmas›yla say›m kay›plar›n›n ihmal edilebilir seviyeye inmesine kadar sürer. Böylece random
ve iﬂlem kay›plar›ndan ba¤›ms›z coincidence say›m h›z› ölçülür.
3. Ölçülen bu do¤ru h›z yüksek aktivite düzeylerine
ekstrapole edilir. Ekstrapole edilen h›z ölçülen h›zla
karﬂ›laﬂt›r›larak yüksek aktivite düzeylerinde sistemin
maruz kald›¤› say›m kay›plar› de¤erlendirilir. Bu tekni¤in do¤rulu¤u yeterince düﬂük aktivite düzeylerinde
toplanan say›m istatisti¤inden önemli oranda etkilendi¤i için, daha düﬂük say›m h›zlar›nda ölçümün yinelenmesi gerekebilir.
Do¤ru olaylar›n say›m kay›p h›z› toplam h›z›n %
1’inden ve random olay h›zlar›n›n do¤ru olay h›zlar›n›n
% 1’inden daha düﬂük seviyede kalmas› için geçen sürede radyonüklidin yar› ömrünün (T1/2) yar›s›ndan daha k›sa aralarla veri toplan›r. Acquisition süresi (Tacq,j),
T1/2’nin dörtte birinden az olmal›d›r. Acquisition tamamen tomografik olmal› ve dönen taray›c›lar her görüntü almada tam ve uniform aç›l› örnekleme verecek ﬂekilde dönmelidir. Dönen taray›c›larda, acquisition süresine (Tacq) detektörlerin dönmesi için gerekli süre de
eklenmelidir.
Sistem ölü zaman kay›plar›n›n do¤ru olarak de¤erlendirilmesi için, do¤ru h›zlar›n %1’inin alt›ndaki say›m kayb› h›zlar› ve random h›zlara iliﬂkin yeterli ista-
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tisti¤in toplanmas› gereklidir. Her acquisition en az
500 000 kesin say›m içermelidir. En yüksek say›m h›z›na iliﬂkin ölçümlerin yeterince s›kl›kla yap›lmas› bu h›z›n do¤ru ﬂekilde saptanmas› için önemlidir. Bu nedenle üreticilerin taray›c›lar›na iliﬂkin baﬂlang›ç aktivitesi,
görüntü alma zamanlar› ve görüntü alma sürelerine
iliﬂkin protokol önermeleri gerekir.
4. Aksiyel FOV’u 65 cm veya daha küçük olan tomograflarda, i kesitinin her jacquisition'› için sinogram
oluﬂturulur. 65 cm'den büyük aksiyel FOV’lu tomograflarda ise 65 cm içindeki kesitlerin acquisition'›nda sinogram oluﬂturulur. Detektör sensitivitesi veya detektör hareketleri, random, saç›l›m, ölü zaman ya da atenüasyon gibi varyasyonlara iliﬂkin hiçbir düzeltme ölçümlere uygulanmamal› ve random olay ç›karmas› yap›lmamal›d›r.
Sinogramlar taray›c›n›n toplad›¤› düzeltme yap›lmam›ﬂ toplam say›mlar› içermelidir. Yani do¤ru, random ve saç›lm›ﬂ olaylar› içermelidir. Ayr›ca, random
say›m h›zlar›n› do¤rudan ölçebilen taray›c›lar bu ölçümleri aﬂa¤›daki ayr›nt›lar› verilmiﬂ olan random say›m h›zlar›n›n de¤erlendirilmesinde kullanmayabilir.
Oblik sinogramlar, her bir kesit için sinogramdaki say›mlar›n miktar› korunarak tek bir sinograma indirgenir (single slice rebinning).
5. j acquisition'›n›n her i sinogram›nda fantomun
merkezinden 12 cm uza¤a konumlanm›ﬂ pikseller s›f›ra ayarlan›r. Sinogramdaki her a projeksiyon aç›s›nda
çizgisel kaynak merkezinin konumland›r›lmas›, en
yüksek de¤ere sahip pikselin bulunmas›yla saptan›r.
En yüksek de¤ere sahip pikselin sinogram merkezindeki pikselle ayn› s›rada yer almas› için her projeksiyon
kayd›r›l›r. Ayn› s›raya koyma iﬂleminden sonra ayn›
radyal off-set'e sahip her projeksiyon aç›s›ndaki pikseller bir pikselde toplanarak toplam projeksiyon oluﬂturulur (F.6). Böylece, toplam projeksiyondaki her piksel
kendisiyle ayn› radyal off-set’e sahip her projeksiyon
aç›s›ndaki bütün piksellerin toplam›na eﬂit olur.
(F.6)
r
: bir projeksiyondaki piksel say›s›
φ
: sinogramdaki projeksiyon say›s›
rmax(a) : φ projeksiyondaki maksimum de¤erin konumunu gösterir.
Sinogram›n merkezinde 40 mm geniﬂli¤indeki alan›n sa¤ ve sol uçlar›ndaki piksel yo¤unluklar›n›n CL,i,j
ve CR,i,j say›mlar› toplam projeksiyondan elde edilir
(ﬁekil 13). Projeksiyon merkezindeki pikselden ± 20
mm uzakl›ktaki piksel yo¤unluklar›n› bulmak için lineer interpolasyon kullan›l›r. Uç piksellerin yo¤unlu¤u
olan CL,i,j ve CR,i,j de¤erlerinin ortalamas›, fraksiyon de¤erlerini de içeren 40 mm’lik alan›n içinde yer alan piksel say›s›yla çarp›l›r. Ç›kan sonuç 40 mm'lik alan d›ﬂ›n-
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daki piksellerin say›mlar›na eklenerek j acquisition'›n›n i kesiti için random ve saç›l›m say›mlar›n›n toplam› olan Cr+s,i,j de¤eri bulunur.

Do¤ru olay h›z›n›n bulunmas›

Her j acquisition’›nda her i kesitine iliﬂkin do¤ru
olay h›z› Rt,i,j aﬂa¤›daki gibi hesaplan›r (F.10).
(F.10)
Burada Tacq,j acquisition zaman›d›r. Sistem do¤ru
olay h›z› Rt,j bütün i kesitlerindeki Rt,i,j’lerin toplam›
olarak hesaplan›r.
Random olay h›z›n›n bulunmas›

Her j acquisition’›nda, her i kesitine iliﬂkin random
olay h›z› Rr,i,j aﬂa¤›daki gibi hesaplan›r (F.11).
ﬁekil 13. Background say›mlar›nda 40 mm'lik alan›n birleﬂtirilmesi.

j acquisition'›nda i kesitinin toplam projeksiyonunda yer alan bütün piksellerin toplam› toplam olay say›m› CTOT,i,j de¤erini verir. Her j acquisition'›n ortalama
aktivitesi Aave,j hesaplan›r.
Saç›l›m Fraksiyonu

Do¤ru say›m h›zlar›n›n %1’nin alt›ndaki say›m kayb› h›z› ve random h›zlar›ndan oluﬂan dizinin son j’ acquisition'lar› saç›l›m fraksiyonunun saptanmas›nda
kullan›l›r.
Bu acquisition'larda Cr+s,i,j' de¤erinin önemsiz say›da random say›mlar› oldu¤u ve sadece saç›lan say›mlardan oluﬂtu¤u ve benzer ﬂekilde CTOT,i,j' de¤erinin de
sadece do¤ru ve saç›l›m say›mlar›ndan oluﬂtu¤u varsay›l›r.
Her kesite ait saç›l›m fraksiyonu olan SFi düﬂük aktivite acquisition’lar›n aﬂa¤›daki ﬂekilde toplanmas›yla
hesaplan›r (F.7).

(F.11)
Sistem random olay h›z› Rr,j bütün i kesitlerindeki
Rr,i,j’lerin toplam› olarak hesaplan›r.
Saç›lm›ﬂ olay h›z›n›n bulunmas›

Her j acquisition’›nda, her i kesitine iliﬂkin saç›lm›ﬂ
olay h›z› Rs,i,j aﬂa¤›daki gibi hesaplan›r (F.12).
(F.12)
Sistem saç›lm›ﬂ olay h›z› Rs,j bütün i kesitlerindeki
Rs,i,j’lerin toplam› olarak hesaplan›r.
NEC h›z›n›n bulunmas›

Her j acquisition’›nda do¤rudan random ç›kar›m›
yapanlar d›ﬂ›ndaki bütün sistemlerde, her i kesitine
iliﬂkin NEC h›z› (RNEC,i,j) aﬂa¤›daki gibi hesaplan›r
(F.13).

(F.7)

(F.13)

Sistem saç›l›m fonksiyonu SF, SFi de¤erlerinin
a¤›rl›k ortalamas› olarak aﬂa¤›daki gibi hesaplan›r
(F.8).

Do¤rudan random ç›kar›m› kullanan sistemler her i
kesitine iliﬂkin RNEC,i,j de¤erini aﬂa¤›daki gibi hesaplamal›d›r (F.14).

(F.8)
(F.14)
Toplam olay h›z›n›n bulunmas›

Her j acquisition’›nda her i kesitinin toplam olay h›z› RTOT,i,j aﬂa¤›daki gibi hesaplan›r (F.9).
(F.9)

Sistem NEC h›z› (RNEC,j) bütün i kesitlerindeki
RNEC,i,j de¤erlerinin toplam› olarak hesaplan›r.
6. De¤erlendirme
Say›m h›z› grafi¤i

Burada Tacq,j acquisition zaman›d›r. Sistem toplam
olay h›z› RTOT,j bütün i kesitlerindeki RTOT,i,j'nin toplam› olarak hesaplan›r.
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Aﬂa¤›daki beﬂ de¤erin ortalama radyoaktivite konsantrasyonu olan aave,j’nin bir iﬂlevi olarak grafi¤i
çizilir. Burada, V volümü, silindirik fantomun toplam
volümüdür (22 000 cm3).
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Rt,j
Rr,j
Rs,j
RNEC,j
RTOT,j

:
:
:
:
:

Sistem
Sistem
Sistem
Sistem
Sistem

do¤ru olay h›z›
random olay h›z›
saç›lm›ﬂ olay h›z›
NEC h›z›
toplam olay h›z›

En yüksek say›m de¤erleri

Yukar›daki
rapor edilir.
Rt,peak
RNEC,peak
at,peak
aNEC,peak

grafikten türeyen aﬂa¤›daki de¤erler
: En yüksek do¤ru say›m h›z›
: En yüksek NEC h›z›
: Rt,peak de¤erinin ulaﬂ›ld›¤› aktivite
konsantrasyonu
: RNEC,peak de¤erinin ulaﬂ›ld›¤›
aktivite konsantrasyonu

Sistem saç›l›m fraksiyonu

SF de¤eri rapor edilir.
C. Sensitivite
PET’in sensitivitesi bir kaynak için saniye baﬂ›na
do¤ru coincidence olaylar›n saptand›¤› say›m miktar›d›r. Pozitron yay›l›m›ndan sonra oluﬂan annihilasyonu
korumak için kayna¤›n çevresini, belli miktarda bir
materyel “sleeve” ile sarmak gerekir. Kayna¤› çevreleyen bu materyel ortaya ç›kan gama ›ﬂ›nlar›n› azalt›r.
Atenüasyondan ba¤›ms›z bir ölçüm yapabilmek için,
bilinen absorbe ediciler taraf›ndan sar›lm›ﬂ uniform
do¤rusal kaynak ile ard›ﬂ›k ölçümler yap›l›r. Absorblay›c›s›z sensitivite bu ölçümlerden ekstrapolasyonla bulunur.
Bu ölçüm için ﬁekil 14’de gösterilen sensitivite fantomu ve F-18 kullan›l›r. Say›m kay›plar› %1’den az olacak ve random olay h›z› do¤ru olay h›z›n›n % 5’inden az
olacak ﬂekilde düﬂük aktivite kullan›lmal›d›r. Fantomdaki baﬂlang›ç aktivitesi doz kalibratöründe ölçülerek
saptanmal›d›r.
Semboller

Birikmiﬂ “sleeve” duvar kal›nl›¤› (X): Sensitivite ölçümünde kullan›lan metal sleeve duvarlar›n toplam
kal›nl›¤›.
Atenüasyon Katsay›s› (m): Gama ›ﬂ›nlar›n›n bir
maddede ilerlerken etkileﬂime maruz kalma olas›l›¤›n›n ölçümü. 1/mm olarak gösterilir.
Sensitivite (S): Önemsenmeyecek kadar düﬂük say›m h›z› kayb› veren düﬂük aktiviteli radyoaktif kaynaklar ile coincidence olaylar›n saptanma h›z›n›n ölçümüdür.
Si
: i kesitinin sensitivitesi
STOT : Toplam sistem sensitivitesi
Testin Yap›l›ﬂ›
1. Plastik tüpün 700 ± 5 mm’lik k›sm› belli miktarda radyoaktif su ile kar›ﬂt›r›larak doldurulur ve tüpün
iki ucu kapat›l›r. Bu aktivite (Acal) ve aktivitenin ölçüm
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ﬁekil 14. Sensitivite test fantomu.

zaman› (Tcal) kaydedilmelidir. Fantom transaksiyel
FOV’un merkezine, kullan›lan herhangi bir destek mekanizmas› FOV’un d›ﬂ›nda kalacak ﬂekilde konumland›r›l›r.
2. Kesit baﬂ›na en az 10 000 do¤ru olay say›s› toplan›ld›¤›ndan emin olmak için bir süre say›m al›n›r.
LOR’un taray›c› aksisine çapraz oldu¤u görüntü kesitine, oblik LOR halinde say›m tayin etmek için “single
slice rebinning” uygulan›r. Ölçüm zaman› T1 ve acquisition süresi Tacq ve kaç kez say›m toplanaca¤› kaydedilir. Tam tomografik veri elde etmek için detektörleri
hareket eden taray›c›larda, acquisition zaman›na detektörlerin hareket süresi eklenir. Saniye baﬂ›na al›nan say›mlar›n h›z› (R1,i) kesitte toplanan say›mlar›n
geçen süreye bölünmesiyle bulunur. Bunun ard›ndan 4
sleeve’in her biri fantoma eklenir. Her ölçümde Tj ve
Rj,i de¤erleri kaydedilerek ölçümler yinelenir. Farkl›
radyal konumlarda sensitiviteyi ölçmek için yukar›daki paragrafta tan›mlanan iﬂlem transaksiyel FOV’un
merkezinden 10 cm radyal off-set’te yinelenir.
3. Hesaplamalar ve Analiz:
3a. Sistem Sensitivitesi: ‹zotop yar›lanmas› ile
oluﬂan say›m h›z›ndaki de¤iﬂiklikler, 5 sleeve’e ait her
ölçümde her kesit için aﬂa¤›daki formülle düzeltilir
(F.15).
(F.15)
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‹zotop yar›lanmas› düzeltildikten sonra kesitlerin
RCORR,j,i h›zlar› toplanarak RCORR,j de¤eri bulunur. Daha sonra regresyon iﬂlemi ile aﬂa¤›daki eﬂitlik oluﬂturulur (F.16).
(F.16)
Burada Xj birikmiﬂ sleeve duvar kal›nl›¤›n›, RCORR,0
atenüasyonsuz say›m h›z›n› gösterir. Metaldeki atenüasyon katsay›s› (mM) küçük miktardaki saç›lm›ﬂ radyasyonu karﬂ›lamak üzere de¤iﬂebilir.
Ayn› iﬂlem tomograf merkezinden 10 cm off-set’te
yap›lacak sensitivite ölçümleri için de yinelenir.
Sistem sensitivitesi aﬂa¤›daki formülle hesaplan›r
(F.17).
(F.17)
3b. Aksiyel Sensitivite Profili: En küçük tüpte
(C1,Plane) 0 cm radyal off-set'te toplanan veri kullan›larak, her kesitteki sensitivite aﬂa¤›daki gibi hesaplan›r
(F.18).
(F.18)
4. De¤erlendirme
Her radyal off-set’in sensitivitesi say›m/ sn/ MBq
olarak rapor edilir. Ayr›ca, her kesitteki Si sensitivitesi
grafi¤e çizilerek aksiyel sensitivite profili çizilir.
Sistem sensitivitesi ve aksiyel sensitivite profili de
rapor edilir.
D. Say›m Kay›plar› ve Random Düzeltmelerinin
Do¤rulu¤u
Çok de¤iﬂken koﬂullarda kayna¤›n aktivite da¤›l›m›n›n say›sal ölçümü için PET’in ölü zaman kay›plar›
ve random olaylar› telafi edebilme yetene¤i vard›r.
Özellikle klinik uygulamada karﬂ›laﬂ›lan yüksek say›m
h›zlar›nda bu düzeltmenin do¤rulu¤u tomografik çal›ﬂman›n say›mlar› ile iliﬂkilidir. Bu test çeﬂitli görüntüleme koﬂullar›n› gerektirmez ve basit bir aktivite da¤›l›m›n› kullan›r. Ancak yüksek radyoaktivite kullanmak
ve fazla zaman harcamak gerekir.
Amaç: Görüntülerdeki random olaylar ve ölü zaman kay›plar› için yap›lan düzeltmelerin do¤rulu¤unu
ölçmektir.
Random olaylar ve ölü zaman kay›plar› için B maddesindeki “saç›l›m fraksiyonu, say›m kay›plar› ve random ölçümü” testine ait fantom verileri yap›lan düzeltmeden sonra net hatay› ölçmek için de kullan›labilir.
Düzeltme yap›lm›ﬂ do¤ru say›m oranlar› ile düﬂük say›m oranlar›ndan ekstrapole edilen beklenen say›m
oran› aras›nda karﬂ›laﬂt›rma yap›l›r. Düﬂük say›mlarda ölü zaman ve random hatalar› önemsizdir. Tüm dü-
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zeltmeler uygulanmal›d›r.
Bu test için F-18 kullan›l›r. Radyoaktivite miktar›,
do¤ru olay h›z›n›n ölü zaman kay›p de¤erinin %50’sine
ulaﬂmas›n› sa¤layacak kadar fazla olmal› ve en yüksek
do¤ru say›m h›z› (Rt,peak) ile en yüksek NEC h›z›n›n
(RNEC,peak) ölçülmesine olanak tan›mal›d›r.
Semboller

Rölatif say›m h›z› hatas› (∆r): Beklenen say›m h›z›
ve ölçülen say›m h›z› aras›ndaki fark, beklenen h›z›n
yüzdesi olarak tan›mlan›r.
Testin Yap›l›ﬂ›
1. Çizgisel kayna¤›n 700 ± 5 mm’lik k›sm›na belli
miktarda radyoaktivite içeren su konularak iki ucu kapat›l›r. Aktivite alan› fantomun boyunu karﬂ›layacak
ﬂekilde fantomdaki boﬂlu¤a yerleﬂtirilir. Fantom, çizgisel kaynak, hasta yata¤›na en yak›n konumda olacak
ﬂekilde hasta yata¤›na konumland›r›l›r. Fantom merkezi transvers ve aksiyel FOV’lar›n merkezinde olmal›d›r (ﬁekil 12).
2. Do¤ru olaylar›n say›m kay›p h›z› toplam h›z›n
%1’inden ve random h›zlar›n do¤ru olay h›zlar›n›n
%1’inden daha düﬂük seviyeye ulaﬂmas› için geçen sürede radyonüklidin yar› ömrünün (T1/2) yar›s›ndan daha s›k aral›klarla veri toplan›r. Acquisition süresi
(Tacq,j), T1/2’nin dörtte birinden az olmal›d›r. Acquisition tamamen tomografik olacak ve dönen taray›c›lar her
görüntü almada tam ve üniform aç›l› örnekleme verecek ﬂekilde dönmelidir.
3. Sistem ölü zaman kay›plar›n›n do¤ru olarak de¤erlendirilmesi için, do¤ru h›zlar›n %1’inin alt›ndaki
say›m kay›p h›zlar› ve random h›zlara iliﬂkin yeterli istatisti¤in toplanmas› gereklidir. Her acquisition en az
500 000 prompt say›m içermelidir. Bu nedenle, üreticilerin taray›c›lar›na ait baﬂlang›ç aktivitesi, görüntü alma zamanlar› ve görüntü alma süreleri ile ilgili protokol önermeleri gerekir.
4. Aksiyel FOV’u 65 cm veya daha küçük olan tomograflarda tüm kesitler yeniden oluﬂturulur. 65
cm'den büyük aksiyel FOV’lu tomograflarda ise 65 cm
içindeki kesitler yeniden oluﬂturulur. Veriye random ve
ölü zaman düzeltmesi uygulanmal›d›r. Standart parametreler kullan›larak görüntüler yeniden oluﬂturulur.
5. Yeniden oluﬂturulmuﬂ her i görüntüsü üzerinde
tüm analizler yap›labilir. Her bir j acquisition'› için Aave,j ortalama aktivitesi hesaplan›r. Ortalama efektif aktivite konsantrasyonu (aeff,j) her bir j acquisition'› için
Aave,j’nin test fantomunun hacmine (22 000 cm3) bölünmesi ile bulunur.
6. Her i kesitinin transvers FOV merkezine (çizgisel
kayna¤› merkezlemeyecek ﬂekilde) 180 mm çap›nda dairesel ROI çizilir. Do¤ru olaylar›n say›s› CROI,i,j, her i
kesiti ve j acquisition'› için ölçülür. Do¤ru olay h›z›
(RROI,i,j) aﬂa¤›daki formül ile hesaplan›r (F.19).
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(F.19)
Ölü zaman kay›plar› veya random olay içermeyen j
acquisition'› için geçerli olan ekstrapole edilmiﬂ do¤ru
say›m h›z› (RExtr,i,j ) her i kesiti için hesaplan›r. ‹statistik etkileri en aza indirmek için RExtr,i,j, aﬂa¤›daki denklem ile elde edilir (F.20).
(F.20)
En düﬂük aktiviteli acquisition için k=1
Her j acquisition'›n›n her i kesiti için rölatif say›m
h›z› hatas› ∆ri,j aﬂa¤›daki formülden yüzde olarak
hesaplan›r (F.21).
(F.21)
7. De¤erlendirme: Her kesit için ∆ri,j ve aeff,j de¤erleri grafik haline getirilir. Grafik üzerinde aeff,j’ye
karﬂ› ∆ri,j 'nin en düﬂük ve en yüksek de¤erleri iﬂaretlenir. Noktalar bir e¤ri oluﬂturmak için birleﬂtirilir. Maksimum Íri,j e¤im de¤eri, aktivite veya aNEC,peak de¤erlerinin alt›nda ise rapor edilir.
E. Görüntü Kalitesi, Saç›lma ve Atenüasyon Düzeltmelerinin Do¤rulu¤u
Klinik görüntüleme koﬂullar›n› simule eden standartlaﬂt›r›lm›ﬂ görüntüleme için farkl› görüntüleme
sistemlerinin görüntü kalitesini karﬂ›laﬂt›rmak, sistem
performans›n›n farkl› yönlerinin kompleks etkileﬂiminden dolay› yararl›d›r. ‹nsan vücudunun kilosu ve ﬂekline ba¤l› olarak oluﬂan radyofarmasötik tutulumundaki
de¤iﬂiklikler nedeniyle fantom kullan›larak klinik çal›ﬂmalara benzer görüntüleme yapmak zordur. Bu nedenle, tek bir fantom çal›ﬂmas›n›n sonuçlar› sadece özel
bir görüntüleme koﬂuluna uygun olarak de¤erlendirilir.
Bu ölçümün amac›, hem s›cak hem so¤uk lezyonlarla, tüm vücut çal›ﬂmas›nda elde edilen görüntüleri simule ederek görüntü üretmektir. Uniform olmayan
atenüasyona sahip vücut fantomunda farkl› çaplarda
küreler görüntülenir. Taray›c› alan› d›ﬂ›nda aktivite
vard›r. S›cak ve so¤uk kürelerin görüntü kontrast› ve
sinyal-gürültü oranlar› görüntü kalitesinin ölçülmesinde kriter olarak kullan›l›r. Ayr›ca, bu ölçümden atenüasyon ve saç›l›m düzeltmesinin do¤rulu¤u hesaplan›r.
Bu test için F-18 kullan›l›r.

Background de¤iﬂkenli¤i (Nxxx): Görüntü kalitesi
ölçümünde kullan›l›r.
Nj: j görüntü volümünde çizilen bütün ROI'ler için
de¤iﬂim katsay›s›
Rölatif say›m hatas› (∆C): Beklenen ve ölçülen
say›mlar aras›ndaki fark›n yüzde olarak ifadesi.
∆Clung : Akci¤er insert’ündeki rölatif hata.
Standart sapma (SDxxx): Background
de¤iﬂimlerinin ölçümünde kullan›l›r.
SDj : j görüntü volümünde çizilen bütün ROI'ler
için standart sapma.
Testin Yap›l›ﬂ›
1. Çal›ﬂman›n baﬂlang›c›nda vücut fantomunun
background aktivite konsantrasyonu 0.14 mikroCi/ml
(± % 5) olmal›d›r. Bu, tipik tüm vücut görüntüleme için
kullan›lan konsantrasyona denk gelir (10 miliCi/ 70
000 ml). E¤er üretici taraf›ndan önerilirse daha düﬂük
bir aktivite de kullan›labilir. Kullan›lan aktivite konsantrasyonu kaydedilir.
2. So¤uk lezyonlar radyoaktivite içermeyen su ile
doldurulur. S›cak lezyonlar, background aktivitenin
önce 8 sonra 4 kat› olacak ﬂekilde aktivite ile doldurulur (N=4 ve 8).
3. Fantomun 700 mm'lik çizgisel kayna¤›, vücut fantomunun background aktivite konsantrasyonuna eﬂit
efektif aktivite konsantrasyonu elde etmek için yeterli
olan 3,08 miliCi aktivite ile doldurulur. E¤er vücut fantomunda daha düﬂük background aktivitesi olursa çizgisel kaynakta daha düﬂük miktarda aktivite kullan›l›r.
Görüntüleme fantomunun dört parças› vard›r:
a. ‹ç uzunlu¤u en az 180 mm olan vücut fantomu
(ﬁekil 15)
b. Vücut fantomuna yerleﬂtirilen duvar kal›nl›¤› 1
mm ve daha az, iç çaplar› 10,13,17, 22 mm küresel kaynaklar
c. Fantomun aksiyel uzunlu¤u ile ayn› boyda, duvar
kal›nl›¤› 4 mm’ den az, d›ﬂ çap› 50 ± 2 mm ve ortalama
yo¤unlu¤u 0.30 ± 0.1 gr/ml olan düﬂük atom numaral›
materyelden yap›lm›ﬂ silindirik bir insert.
d. Bölüm B’de anlat›lan “saç›l›m fraksiyonu, say›m
kay›plar› ve random ölçümü” testinin yap›lmas›nda
kullan›lan 700 mm uzunlu¤unda silindirik solid polietilen yap›da test fantomu ve çizgisel kayna¤›.

Semboller

Kontrast (Qxxx):
QH
QC
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: S›cak küre kontrast›
: So¤uk küre kontrast›
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ﬁekil 15. Vücut fantomu ve
kesiti, bütün de¤erler ± 1 mm
do¤rulukla mm cinsinden
verilmiﬂtir. Fantom yap›s›

orta kesitinde olacak ﬂekilde konumland›r›l›r. Transaksiyel pozisyonda da fantomun merkezi taray›c›n›n merkezinde olmal›d›r. Kürelerin merkezindeki 3 mm'lik
fantom boyutu taray›c›n›n orta kesitindeki plate üzerinde olacakt›r.
700 ± 5 mm uzunluktaki çizgisel kaynak F-18 ile
doldurularak 700 mm uzunlu¤undaki silindirik solid
test fantomun 6.4 mm'lik boﬂlu¤una yerleﬂtirilir. Taray›c›n›n FOV'u d›ﬂ›nda aktiviteye sahip tüm vücut çal›ﬂmalar›nda aktivite da¤›l›m› ile ilgili daha iyi tahminlerde bulunabilmek için test fantomu, vücut fantomunun baﬂ k›sm›na konumland›r›l›r (ﬁekil 17).

ﬁekil 16. Fantomun doldurulabilir küreleri, bütün çaplar, iç çap olarak
verilmiﬂtir. Kürelerin duvar kal›nl›klar› £1 mm’dir. Kürelerin merkezleri ayn›
transvers kesitte aksiyel olarak yer alacak ﬂekilde, monte edildikleri plate'in iç
yüzeyinden 70 ± 10 mm uzakl›kta olmal›d›r. Fantom polymethylmethacrylate'den imal edilmelidir. Küreler alternatif olarak camdan yap›labilir.

‹ki büyük küre (28 ve 37 mm) so¤uk lezyon görüntüleme için suyla, di¤er küreler (10,13,17 ve 22 mm) s›cak lezyon görüntüleme için F-18 ile doldurulur. Kürelerin merkezleri ayn› transvers kesitte aksiyel olarak
yer alacak ﬂekilde plate yüzeyinden 68 mm uzakl›kta
olmal›d›r. Küreler transvers pozisyonda, fantom merkezinde 5.72 cm yar› çapl› daire üzerinde olacak ﬂekilde vücut fantomuna yerleﬂtirilir. 17 mm çapl› küre,
fantomun horizontal ekseni üzerinde olmal›d›r (ﬁekil
16).
Vücut fantomu background aktivitesi ile doldurularak, aksiyel pozisyonda kürelerin merkezi taray›c›n›n
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ﬁekil 17. Fantomlar›n konumland›r›lmas›
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4. Veri toplama zaman› yata¤›n aksiyel uzakl›¤› dikkate al›narak saptan›r. Tüm vücut görüntülemedeki
ﬂartlar dikkate al›narak 100 cm'lik aksiyel görüntüleme uzunlu¤u toplam 60 dakikal›k süre içinde al›nmal›d›r. Her bir yatak pozisyonunda atenüasyon düzeltmesi yap›ld›¤› varsay›larak emisyon ve transmisyon görüntüleme süreleri bu süreye dahil olmal›d›r. Emisyon
ve transmisyon görüntüleme için gerekli tarama zaman› aﬂa¤›daki formül ile hesaplan›r. (F.22)
(F.22)

Uzunluk
= 100 cm
Aksiyel step = Tüm vücut çal›ﬂmalar›nda iki yatak
pozisyonu aras›ndaki uzakl›k
Toplam görüntüleme zaman›n›n artmas› veya uzunlu¤un azalaca¤› durumlar dikkate al›narak ek önlemler al›n›r. Özellikle 50 cm uzunluk toplam 60 dakikada
görüntülenebilir. Simüle edilen toplam aksiyel görüntüleme uzunlu¤u ve gerçek emisyon ve transmisyon zamanlar› rapor edilmelidir. Görüntü say›mlar› s›n›rl›
olaca¤› için sonuçlar›n güvenirli¤ini artt›rmak amac›yla görüntülemenin 3 kez yinelenmesi önerilir. Ayn› say›mlar› alabilmek için yinelenen görüntülerin süreleri
aktivitenin yar› ömrü dikkate al›narak artt›r›lmal›d›r.
5. Verilere tüm düzeltmeler uygulanmal›d›r. Tüm
vücut çal›ﬂmalar› için üretici taraf›ndan önerilen standart parametreler (görüntü matris büyüklü¤ü, piksel
büyüklü¤ü, kesit kal›nl›¤›, rekonstraksiyon algoritmalar›, filtreler ve di¤er smoothing uygulamalar›) kullan›larak görüntüler yeniden oluﬂturulur. Bu rekonstraksiyon parametreleri rapor edilmelidir.
6. Görüntü kalitesi: Analizde bütün s›cak ve so¤uk
kürelerin bulundu¤u görüntü merkezindeki transvers
kesit kullan›l›r. Her bir so¤uk ve s›cak küreye ilgili kürenin iç çap›na mümkün oldu¤unca yak›n çapta bir dairesel ROI çizilir. ROI analiz araçlar› ROI içindeki pikselleri hesaplamal› ve 1 mm veya daha az harekete izin
vermelidir.
S›cak ve so¤uk kürelere çizilen ROI'ler ile ayn› büyüklükteki ROI'ler vücut fantomu background'›na çizilir. Bu background ROI'leri kürelere ve fantom kenar›na 15 mm'den daha yak›n uzakl›kta olmamal›d›r.
Background üzerinde 12 adet 37 mm çap›nda ROI'ler
çizilir. (ﬁekil 18). Daha küçük çapl› (10,13,17, 22 ve 28
mm) olan background ROI'leri 37 mm'lik background
ROI'lerinin içine çizilir. Böylece tek bir kesite her boyuttaki küre için 12 adet background ROI'si çizilmiﬂ
olur. Merkezdeki kesite ve bu kesitten ± 10 mm ile ± 20
mm uzakl›ktaki kesitlere (toplam 5 kesit) her boyut
için toplam 60 background ROI'i çizilir. Di¤er ölçümler
için ROI yerleri kay›t edilmelidir. Her bir background
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ROI ortalama say›m› kay›t edilir. Her bir s›cak küre (j)
için yüzde kontrast de¤eri (QH,j) aﬂa¤›daki formülle
hesaplan›r (F.23).
(F.23)
CH,j : j s›cak küre ROI'inin ortalama say›m›
CB,j : j s›cak küresi için çizilen background ROI'inin
ortalama say›m›
aH : S›cak küre aktivite konsantrasyonu
aB : Background aktivite konsantrasyonu
Her bir so¤uk küre (j) için yüzde kontrast de¤eri
(QC,j) aﬂa¤›daki formülle hesaplan›r (F.24).

(F.24)
CC,j : j so¤uk küre ROI'inin ortalama say›m›
CB,j : j so¤uk küresi için çizilen background
ROI'inin ortalama say›m›
j küresi için background de¤iﬂimi (Nj) aﬂa¤›daki
formülle hesaplan›r (F.25):

(F.25)
j küresinin background ROI'i say›mlar›n›n standart
sapmas› SDj aﬂa¤›daki formülle hesaplan›r (F.26).

(F.26)

ﬁekil 18. Görüntü kalite analizi için background yerleﬂimi: ROI'ler kürelerin
üzerine çizilir. ROI'lerin çaplar› kürelerin fiziksel iç çaplar›na mümkün oldu¤u
kadar yak›n olmal›d›r. Her bir küre için background'a 12 adet ROI çizilir.
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Atenüasyon ve Saç›l›m Düzeltmelerinin
Do¤rulu¤u
Akci¤er insert'i merkezine 30 ± 2 mm çap›nda dairesel ROI çizilir. Her bir i kesiti için ROI'lerin ortalama
say›m de¤eri (Clung,i ) kaydedilir. Bir önceki bölümde
çizilen background ROI'leri ile ayn› lokalizasyonda 12
adet 30 ± 2 mm çap›nda dairesel ROI her bir kesit üzerinde çizilir. Her bir i kesiti için background ROI'lerin
ortalama say›m de¤eri (CB,i) kay›t edilir.
Saç›lma ve atenüasyon düzeltmelerindeki rezidüel
hatan›n ölçümü, yani her bir i kesiti için rölatif hata
(ÍClung,i ) aﬂa¤›daki formülle hesaplan›r (F.27).
(F.27)
Clung,i : Akci¤er insert'indeki ROI'in ortalama
say›m›
CB,i : Görüntü kalite analizi için çizilen 60 adet (30
mm çap›nda) ROI'in ortalama say›m›
8. Aﬂa¤›daki unsurlar kay›t edilmelidir:
a) Fantomda kullan›lan background aktivite konsantrasyonu ve üreticinin tüm vücut çal›ﬂmalar› için
önerdi¤i enjekte edilen doz,
b) Toplam aksiyel görüntüleme zaman›, aksiyel step
büyüklü¤ü, transmisyon görüntüleme zaman› ve emisyon görüntüleme zaman› gibi acquisition parametreleri,
c) Transaksiyel ve aksiyel yönlerin her ikisinde de
uygulanan her türlü düzeltme (saç›lma, random atenüasyon, ölü zaman, bozunum ve normalizasyon), rekonstraksiyon filtreleri ve di¤er smoothing uygulamalar›, piksel boyutu, görüntü matris boyutu ve kesit kal›nl›¤› gibi rekonstraksiyon parametreleri,
d) ‹ki aktivite konsantrasyonun oran›, her bir kürenin yüzde olarak background de¤iﬂikli¤i ve yüzde kontrast de¤erleri,
e) Her bir kesit için ÍClung,j de¤eri. Bu hatalar›n ortalamas› da kaydedilmelidir.
f) Transvers görüntülerde kürelerin merkezi boyunca ve koronal görüntülerde 17 mm’lik kürenin merkezi
boyunca görüntülenmiﬂ aktivite oran› b, d ve f her bir
tarama koﬂulu için rapor edilir.

EK:
SAÇILIM FRAKS‹YONU VE SAYIM HIZI
(NEMA NU 2-1994)
Bu standartlar›n yay›n›nda tan›mlanan testler esas
olarak onkolojik uygulamalar›n tüm vücut görüntülemelerine odaklanm›ﬂt›r. Bu nedenle beyin görüntüleme
uygulamalar›nda PET’in performans›yla ilgili bilgi vermez. NU 2-1994 ile devaml›l›¤› sa¤lamak için saç›l›m
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fraksiyonu ve say›m h›z› testlerinin orijinal NEMA fantomu (20 cm çap›nda ve 19 cm uzunlu¤unda) ile yap›lmas› önerilir. Genel olarak küçük fantom daha yüksek
say›m h›z› ve daha düﬂük saç›l›m fraksiyonuna sahiptir. Ancak, fantomlardan hiç birisi bir hasta çal›ﬂmas›n›n tam performans›n› veremez. Küçük fantomlar beyin çal›ﬂmalar›n›n performans›n› daha iyi verirken büyük fantomlar tüm vücut çal›ﬂmalar›nda daha iyidir.
Bu, özellikle geniﬂ aksiyel FOV’lu 3D taray›c›lar› için
önemlidir.
Bu ekte tan›mlanan yöntemler rapor edilirken kar›ﬂ›kl›¤a neden olmamas› için sonuçlar›n NU 2–1994 ölçüm yöntemlerine göre elde edildi¤i belirtilmelidir.
E.1. Fantom

Test fantomu iç çap› 190 ± 1 mm, duvar kal›nl›¤› 3
± 1 mm ve d›ﬂ çap› 203 ± 3 mm olan polymethylmethacrylate (PMMA)'den yap›lm›ﬂ bir silindirdir. ‹çinin
s›v› ile doldurulabilir olmas› için her iki ucu PMMA ile
kapat›lm›ﬂt›r (ﬁekil 19).

ﬁekil 19. NEMA-1994 fantomu

Test fantomunun çizgisel kayna¤›; en fazla 2 mm iç
çapa sahip, en az 185 mm boyunda ve s›v› doldurulabilir özellikte olacakt›r. Fantomun uzun eksenine paralel
olarak fantom merkezine ve radyal yönde merkezden
45 ile 90 mm uzakl›¤a yerleﬂtirilecektir (± 3 mm do¤rulukla).

E.2.SAÇILIM FRAKS‹YONU ÖLÇÜMÜ
E.2.1 Pozitron annihilasyonu sonucu ortaya ç›kan
gama ›ﬂ›nlar›n›n saç›l›m› yanl›ﬂ konumland›r›lm›ﬂ coincidence olaylar olarak alg›lan›r. Farkl› tasar›mlar
PET taray›c›lar›n›n saç›lm›ﬂ radyasyona farkl› duyarl›l›klar göstermelerine neden olur.
E.2.2 Bu testin amac›, sistemin saç›lm›ﬂ radyasyona
göreceli duyarl›l›¤›n› ölçmektir. Saç›l›m son tomografta
ve her bir kesitte saç›l›m fraksiyonu (SF) olarak tan›mlan›r.

133

Kalite Kontrol, Enstrümantasyon ve Radyasyon Güvenli¤i Komitesi Yönergesi

E.2.3 Su dolu fantomun 3 radyal pozisyonu için çizgisel kaynak görüntüsü al›n›r. Çizgisel kayna¤›n her sinogram›nda saç›lmayan olaylar, merkezde 40 mm geniﬂli¤indeki alanda oldu¤u kabul edilir. Bu geniﬂlik
keyfi olarak seçilir. Çünkü, saç›l›m de¤eri bölgenin tam
geniﬂli¤ine nispeten duyars›zd›r ve ço¤u PET'in çizgisel
kaynak görüntüsünde 20 mm d›ﬂ›nda az miktarda saç›lmayan olay yer al›r (ﬁekil 20).

ﬁekil 20. Saç›lan ortamda uygun bir kayna¤›n say›m yo¤unlu¤unun
sinogram projeksiyonu.

Saç›l›m›n miktar›, saç›l›m uçlar›n›n kesiﬂti¤i noktalardan ve 40 mm geniﬂli¤indeki alan›n kenarlar›ndan
lineer interpolasyonla bulunur. Çizginin alt›ndaki ve
40 mm geniﬂli¤indeki alan›n d›ﬂ›ndaki saç›l›m bulunan
saç›l›ma eﬂ de¤erdir. Uniform kaynak da¤›l›mlar› için
saç›l›m fraksiyonunun bulunmas›, yavaﬂ de¤iﬂkenlik
gösteren bir radyal ba¤›ml›l›¤›n oldu¤u varsay›larak
yap›l›r. Bu varsay›mda, merkezi eksen boyunca bir çizgisel kayna¤›n saç›l›m fraksiyonu 22.5 mm çapl› alan›n
d›ﬂ›ndaki alana uygulanmas› ile bulunur. Merkezden
45 mm off-set’deki eksen boyunca çizgisel kayna¤›n saç›l›m fraksiyonu, 22.5 ve 67.5 mm aras›ndaki dairesel
alana uygulan›r. Benzer ﬂekilde 90 mm off-set'deki çizgisel kayna¤›n saç›l›m fraksiyonu, 67.5 ve 100 mm aras›ndaki dairesel alana uygulan›r (ﬁekil 21). Üç adet saç›l›m fraksiyonu de¤eri uyguland›klar› alanlar taraf›ndan ortalama bir de¤er olarak verilir. Dairesel alanlar›n oranlar› s›ras›yla 1:8:10.75’dir.

E.2.3.1 Radyonüklid: Bu testin uygulanmas›nda F18 kullan›l›r. Kaynak aktivitesi, ölü zaman kay›plar›n›n % 5'ini aﬂmayacak ya da random coincidence h›z›
toplam olay h›z›n›n % 5’ini aﬂmayacak ﬂekilde küçük
olmal›d›r.
E.2.3.2 Kaynak da¤›l›m›: Fantom, saç›c› ortama sahip olmak için radyoaktivite içermeyen su ile doldurulur. Fantom, merkezi taray›c›n›n hem aksiyel hem de
transaksiyel FOV merkezinde olacak ﬂekilde hasta yata¤›na konumland›r›l›r. Çizgisel kaynak fantomun
uzun eksenine paralel olarak s›rayla fantom merkezine
ve radyal yönde merkezden 45 ile 90 mm uzakl›¤a konumland›r›l›r.
E.2.3.3 Veri toplama: Yukar›da belirtilen her çizgisel kaynak konumu için görüntü al›narak sinogram verileri elde edilir. Aksiyel FOV'dan daha küçük alan
içinde yer alan her kesit için en az 200 000 say›m toplanmal›d›r. Her kaynak konumu için acquisition süresi
ayn› olmal›d›r.
E.2.3.4 Veri iﬂleme: Verilere ölü zaman kay›plar› ve
random coincidence düzeltmesi uygulanmal›d›r. Saç›l›m ve atenüasyon düzeltmesi uygulanmamal›d›r.
E.2.4 Fantomun aksiyel yöndeki iki kenar›ndan en
az 1 cm'lik uzakl›ktan itibaren yer alan kesitler analiz
edilmelidir. Böylece 17 cm'den daha küçük aksiyel
FOV'lu taray›c›larda bütün kesitler iﬂlemlenmiﬂ olur.
Her i sinogram›ndaki, fantomun merkezinden 12
cm uza¤a konumlanm›ﬂ pikseller s›f›ra ayarlan›r. Sinogramdaki her a projeksiyon aç›s›nda çizgisel kaynak
merkezinin konumland›r›lmas›, en yüksek de¤ere sahip pikselin bulunmas›yla saptan›r. En yüksek de¤ere
sahip pikselin sinogram merkezindeki pikselle ayn› s›rada yer almas› için her projeksiyon kayd›r›l›r. Ayn› s›raya koyma iﬂleminden sonra ayn› radyal off-set'e sahip her bir projeksiyon aç›s›ndaki pikseller bir pikselde
toplanarak toplam projeksiyon oluﬂturulur (F.28). Böylelikle toplam projeksiyondaki her piksel kendisiyle ayn› radyal off-set’e sahip her projeksiyon aç›s›ndaki bütün piksellerin toplam› olur.

(F.28)

r
: Bir projeksiyondaki piksel say›s›
i
: Kesit say›s›
k= 1, 2 ve 3 say›lar›; merkeze ve radyal yönde merkezden 45 ile 90 mm uzakl›¤a konumland›r›lan kaynaklar› gösterir.

ﬁekil 21. Uniform saç›l›m hesaplanmas› için çizgisel kaynak saç›l›m ölçüm
bölgeleri.
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Sinogram›n merkezinde 40 mm geniﬂli¤indeki alan›n sol ve sa¤ uçlar›ndaki piksel yo¤unluklar›n›n CL,i,k
ve CR,i,k say›mlar› toplam projeksiyondan elde edilir
(ﬁekil 20). Projeksiyon merkezindeki pikselden ± 20
mm uzakl›ktaki piksel yo¤unluklar›n› bulmak için line-
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er interpolasyon kullan›l›r. Uç piksellerin yo¤unlu¤u
olan CL,i,k ve CR,i,k de¤erlerinin ortalamas› fraksiyon
de¤erlerini de içeren 40 mm’lik alan›n içinde yer alan
piksel say›s›yla çarp›l›r. Ç›kan sonuç 40 mm'lik alan d›ﬂ›ndaki piksellerin say›m›na eklenerek k kaynak konumu ve i kesiti için Cs,i,k saç›l›m say›mlar› bulunur.
Toplam olay say›s› (CTOT,i,k) toplam projeksiyondaki
bütün piksellerin toplam›d›r. k konumundaki çizgisel
kayna¤›n ortalama aktivitesi (Aave,k), Tacq,k zaman
aral›¤› boyunca elde edilen acquisition verilerinden hesaplan›r.
Uygun bir uniform kaynak da¤›l›m›nda her kesit
için saç›l›m fraksiyonu (SFi) aﬂa¤›daki formül ile hesaplan›r (F.29).

(F.29)

Her kesit için hesaplanan SFi de¤erleri tablo haline
getirilir. Uniform kaynaklar için sistem saç›l›m fraksiyonu (SF), SFi de¤erlerinin ortalamas› al›narak hesaplan›r.

E.3. SAYIM KAYBI ve RANDOM ÖLÇÜMÜ
Say›m kay›plar› ve random h›zlar›n›n bulunmas›
PET’in yüksek radyoaktiviteli kaynaklar› do¤ru bir ﬂekilde ölçme yetene¤ini gösterir.
E.3.1 Bu iﬂlemin amac› kaynak aktivitesinin birkaç
düzeyinde, sistem ölü zaman› ve
random olaylara ba¤l› olarak oluﬂan kay›p olaylar›n
bulunmas›d›r.
E.3.2 Yüksek aktiviteli bir kaynak PET’in FOV'una
konumland›r›l›r. Kaynak aktivitesi azal›rken random
olay h›z› do¤ru olay h›z›na oranla daha fazla azal›r.
Kaynak aktivitesinin azalmas› sonucu random h›z› ve
say›m kay›plar› önemini yitirir. Bu nedenle, sistem coincidence olaylar› proses ederken daha verimli çal›ﬂ›r.
Do¤ru coincedence say›m h›z›n›n önemsiz random h›z›
ve say›m kay›plar› ile ölçülmesi, yüksek aktivite düzeylerinde say›m kay›plar›n› tahmin edebilmesi için sistemi kalibre eder. Bu yöntemin do¤rulu¤u kalibrasyon ölçümü s›ras›ndaki say›m h›z› kay›plar› ve random h›z›
ile s›n›rl›d›r.
E.3.3 Testin Yap›l›ﬂ›
E.3.3.1 Radyonüklid: Bu test için F-18 kullan›l›r.
Radyoaktivite miktar›, do¤ru olay h›z›n›n ölü zaman
kay›p de¤erinin % 50’sine ulaﬂmas›n› sa¤layacak kadar
fazla olmal› ve en yüksek say›m h›z›ndaki do¤ru olay
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h›z› (Rt,peak) ile random olay h›z›n›n do¤ru olay h›z›na
eﬂit oldu¤u andaki do¤ru olay h›z›n›n (Rt=r) ölçülmesine olanak vermelidir.
Teste baﬂlarken fantoma konulan aktivite konsantrasyonu, kalibre edilmiﬂ doz kalibratörü ya da kuyu say›c›da ölçülen radyoaktivite miktar› ve fantomun iç
hacmi kullan›larak bulunur.
E.3.3.2 Kaynak da¤›l›m›: Bilinen miktardaki radyoaktivitenin su ile kar›ﬂt›r›lmas›yla doldurulan fantom,
merkezi taray›c›n›n transvers ve aksiyel FOV merkezlerinde olacak ﬂekilde konumland›r›l›r.
E.3.3.3 Veri toplama: Do¤ru olaylar›n say›m kay›p
h›z›, toplam h›z›n %1’inden ve random h›zlar›n do¤ru
olay h›zlar›n›n %1’inden daha düﬂük seviyeye ulaﬂmas› için geçen sürede radyonüklidin yar› ömrünün (T1/2)
yar›s›ndan daha s›k aral›klarla veri toplan›r. Acquisition süresi (Tacq,j), T1/2’nin dörtte birinden az olmal›d›r.
Son 3 veri toplama; yüksek say›m h›z›nda ve uzun
acquisition süresinde, yeterli istatisti¤i sa¤lamak ve
analizlerdeki yanl›ﬂlardan kaç›nmak için önemlidir. Bu
nedenle üreticilerin taray›c›lar›na ait baﬂlang›ç aktivite konsantrasyonu, görüntü alma zamanlar› ve görüntü alma süreleri ile ilgili protokol önermeleri gerekir.
E.3.3.4 Veri iﬂleme: Aksiyel FOV'u 17 cm ve daha az
olan PET'lerde her bir j acquisition'› ve her bir i kesiti
için sinogramlar oluﬂturulur. Aksiyel FOV'u 17 cm'den
büyük olan PET'ler de ise merkezdeki 17 cm'lik aksiyel
alan içinde yer alan acquisition'lar›n kesitleri için sinogramlar oluﬂturulur. Detektör sensitivitesi veya detektör hareketleri, random, saç›l›m, ölü zaman ya da
atenüasyon gibi varyasyonlara iliﬂkin hiçbir düzeltme
uygulanmamal›d›r.
E.3.4 Analiz: Her j acquisition'› için ortalama aktivite (Aave,j) ve ortalama aktivite konsantrasyonu (aave,j ) hesaplan›r.
E.3.4.1 Ölü zaman ölçümü: Tüm fiziksel FOV üzerinde yer alan her sinogramdaki say›mlar toplan›r. Bu
iﬂlem tomografinin dizayn›na ba¤l› olarak j acquisition'›n›n i kesitindeki Ct+s+r,i,j veya Ct+s,i,j say›mlar›n›
verir. Birinci durumda Ct+s,i,j'yi elde etmek için
Ct+s+r,i,j'den random say›mlar (Cr,i,j) ç›kart›l›r.
Random say›mlar (Cr,i,j), üreticinin önerdi¤i standart proses teknikleri (gecikmiﬂ coindicence gibi) kullan›larak hesaplanabilir. Do¤ru ve saç›lan say›mlar›n
toplam h›z› (Rt+s,i,j) aﬂa¤›daki formül ile hesaplan›r
(F.30).
(F.30)

E¤er ölü zaman kayb› yok ise j acquisition'› için elde
edilen RExtr,i,j her kesit için hesaplan›r. ‹statistik
etkilerini en aza indirgemek için RExtr,i,j aﬂa¤›daki
formülden bulunur (F.31).
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(F.31)

k=1 en küçük aktivite ile yap›lan acquisition'd›r.
Her j acquisition'›n›n her i kesiti için ölü zaman
(PDTi,j) yüzde olarak aﬂa¤›daki formülle hesaplan›r
(F.32).

(F.32)

PDTi,j'nin % 50'li oldu¤u durumlarda aktivite
konsantrasyonu lineer interpolasyon kullan›larak her i
kesiti için bulunur.
Her kesitin de¤erleri toplanarak sistem de¤erleri
elde edilir. Sistem do¤ru olay say›m h›z› ve saç›lan olay
say›m h›z› toplam› (Rt+s,sys,j) aﬂa¤›daki formülle
hesaplan›r (F.33).

E.3.4.2 Do¤ru Olay Say›m H›z›: Her bir i kesiti için;
sinogram›n radyal yönünde merkezlenen, 240 mm geniﬂli¤inde ve sinogram›n bütün aç›lar›n› kapsayan dikdörtgen bir ROI çizilir. Her sinogramda ROI içerisindeki say›mlar toplan›r. Bu iﬂlem tomografinin dizayn›na
ba¤l› olarak j acquisition'›n›n i kesitindeki CROI,t+s+r,i,j
veya CROI,t+s,i,j say›mlar›n› verir. Birinci durumda
CROI,t+s,i,j'yi elde etmek için CROI,t+s+r,i,j'den random say›mlar (CROI,r,i,j) ç›kart›l›r. Do¤ru say›m h›z› (RROI,t,i,j)
aﬂa¤›daki formül ile hesaplan›r (F.36).
(F.36)
SFi, bölüm E.2 de elde edilen saç›l›m fraksiyonu
de¤eridir.
Random say›m h›z› aﬂa¤›daki formülle hesaplan›r
(F.37).
(F.37)

(F.33)

Ölü zaman kayb›n›n olmad›¤› durumlarda j acquisition'› için elde edilen RROI,Extr,i,j her kesit için hesaplan›r. ‹statistik etkilerini en aza indirgemek için
RROI,Extr,i,j aﬂa¤›daki formülden bulunur (F.38).

i, 17 cm veya daha küçük aksiyel FOV içerisindeki
kesitlerin say›s›d›r.
E¤er ölü zaman kayb› yok ise j acquisition'› için
sistem RExtr,sys,j h›z› aﬂa¤›daki formülle hesaplan›r
(F.34).

(F.38)

k=1 en küçük aktivite ile yap›lan acquisition'd›r.
(F.34)

i, 17 cm veya daha küçük aksiyel FOV içerisindeki
kesitlerin say›s›d›r.
Her j acquisition '›n›n sistem ölü zaman› (PTDsys,j)
yüzde olarak aﬂa¤›daki formülle hesaplan›r (F.35).

(F.35)

PTDsys,j'nin % 50'li oldu¤u durumlarda aktivite
konsantrasyonunu saptamak için lineer interpolasyon
kullan›l›r.
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Do¤ru olay say›m h›z›n›n random olay say›m h›z›na
eﬂit oldu¤u durumlarda say›m h›z› ve aktivite konsantrasyonu lineer interpolasyon kullan›larak her i kesiti
için bulunur.
Sistemin do¤ru olay say›m h›z› (RROI,t,sys,j) aﬂa¤›daki
formülle bulunur (F.39):

(F.39)

i, 17 cm veya daha küçük aksiyel FOV içerisindeki
kesitlerin say›s›d›r.
Sistem random olay say›m h›z› (RROI,r,sys,j) aﬂa¤›daki
formül ile hesaplan›r (F.40).

(F.40)
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i, 17 cm veya daha küçük aksiyel FOV içerisindeki
kesitlerin say›s›d›r.
Sistem do¤ru olay say›m h›z›n›n sistem random olay
say›m h›z›na eﬂit oldu¤u durumlarda say›m h›z› ve aktivite konsantrasyonu lineer interpolasyon kullan›larak hesaplan›r.
Sistem say›m h›z› (RROI,Extr,sys,j)aﬂa¤›daki formülle
bulunur (F.41).

COINCIDENCE GAMA KAMERALARIN KAL‹TE
KONTROLÜ
Coincidence gama kameralarda PET görüntüleme
yap›l›rken saç›l›m etkisini azaltmak için aksiyel yönde
septalar› bulunan Aksiyel Shield kullan›l›r (ﬁekil 22).

(F.41)

i, 17 cm veya daha küçük aksiyel FOV içerisindeki
kesitlerin say›s›d›r.
E.3.5 De¤erlendirme
E.3.5.1 Ölü zaman ölçümü: PDTi'nin % 50'ye eﬂit oldu¤u aktivite konsantrasyonlar› her bir kesit için tablo
haline getirilir.
Sistem için, PDTsys'nin % 50'ye eﬂit oldu¤u aktivite
konsantrasyonu rapor edilir. Ayr›ca aktivite konsantrasyonunun bir fonksiyonu olarak PDT grafik üzerinde
gösterilir.
E.3.5.2 Do¤ru olay h›z› ölçümü: Her bir i kesiti için
aﬂa¤›daki parametreler tablo haline getirilir.
a. Do¤ru olay say›m h›z›n›n random olay say›m h›z›na eﬂit (RROI,t,i=RROI,r,i) oldu¤u durumdaki do¤ru olay
say›m h›z› (RROI,t,i)
b. En yüksek do¤ru olay say›m h›z› (RROI,t,peak,i) ve
bu h›za karﬂ›l›k gelen aktivite konsantrasyonu
c. Kaynak aktivite konsantrasyonunun fonksiyonu
olan sistem do¤ru olay h›z› (RROI,t,sys,j), sistem random
olay h›z› (RROI,r,sys,j) ve ekstrapole edilmiﬂ sistem do¤ru
olay h›z› (RROI,Extr,sys,j) grafik üzerinde gösterilir.
Sistem için aﬂa¤›daki iki parametre rapor edilir.
a. Sistem do¤ru olay say›m h›z›n›n sistem random
olay say›m h›z›na eﬂit oldu¤u (RROI,t,sys=RROI,r,sys) durumdaki sistem do¤ru olay say›m h›z› (RROI,t,sys)
b. En yüksek sistem do¤ru olay say›m h›z› (RROI,t,peak,sys)

ﬁekil 22. Aksiyel Shield septalar›

A. Peaking

SPECT modunda, 100-200 mikroCi F-18 FDG nokta
kaynak veya F-18 FDG enjeksiyonu yap›lm›ﬂ hasta
kaynak olarak kullan›larak yap›l›r. Fotopik ve Compton saç›l›m piki ayn› enerji penceresinde seçilmelidir.
Pik kaymas› ± % 6’dan küçük olmal›d›r.
B. MHR (Multiple Head Registration)/COR (Center of Rotation) kalibrasyonu

Coincidence görüntüleme için HRES (High Resolution) kolimatör ile MHR/COR kalibrasyonu yap›lmal›d›r.
C. Uzaysal Rezolüsyon

Kapiller tüp içinde 100-500 mikroCi F-18 nokta
kaynak vertikal ve aksiyel yönde iki detektör aras›nda
tam merkezde konumland›r›l›r. Kaynak ile detektörler
aras›nda hasta yata¤› gibi atenüasyona neden olacak
materyel bulunmamal›d›r (ﬁekil 23).

ﬁekil 23. Nokta kaynak pozisyonlamas›
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128 x 128 matris, 2 zoom ve % 20 enerji penceresi
kullan›larak 100 mikroCi kaynak için 20 000’den 500
mikroCi kaynak için 75 000’den fazla say›m toplanacak
ﬂekilde görüntü al›n›r.
FBP (Filtered Backprojection) rekonstraksiyon tekni¤i ve Ramp 1.0 filtre kullan›larak transvers kesitler
elde edilir. Kesitler üzerinde FWHM de¤eri bulunur.
Bulunan FWHM de¤eri 6 mm’den küçük olmal›d›r.
D. Görüntü kalitesi kontrolü

SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography) performans fantomu (Jaszczak fantom) ve alt›
adet doldurulabilir küre insert’i (Hollow Sphere Inserts) kullan›larak lezyon kontrast› ve gürültü de¤erleri hesaplan›r (ﬁekil 24,25).

detektör aras›ndaki merkezde olacak ﬂekilde konumland›r›l›r. Klinik çal›ﬂmalara uygun olmas› amac›yla
tüm vücut görüntülemedeki bir yatak pozisyonu süresi
kadar süre ile görüntü al›nmal›d›r. Di¤er acquisition
parametreleri ile rekonstraksiyon parametreleri tüm
vücut hasta çal›ﬂmalar›yla ayn› olmal›d›r.
Lezyon kontrast› için bütün s›cak ve so¤uk kürelerin merkezlerinin bulundu¤u transvers kesit kullan›l›r.
En büyük so¤uk ve s›cak küreye ilgili kürenin iç çap›na
mümkün oldu¤unca yak›n çapta dairesel ROI’ler çizilir.
S›cak ve so¤uk kürelere çizilen ROI'ler ile ayn› büyüklükteki ROI'ler fantom background'›na çizilir (ﬁekil
26). Bu background ROI'leri kürelere ve fantom kenar›na 15 mm'den daha yak›n uzakl›kta olmamal›d›r.
ROI analiz araçlar› ROI içindeki pikselleri hesaplamal› ve 1 mm veya daha az harekete izin vermelidir. Çizilen her ROI’nin ortalama say›m› kaydedilir.

ﬁekil 24. Jaszczak fantom

ﬁekil 26. S›cak ve so¤uk küreler ile fantom background'›na ROI çizimi

S›cak küre için yüzde kontrast de¤eri QH aﬂa¤›daki
formülle hesaplan›r (F.42)

(F.42)

ﬁekil 25. Hollow Sphere Inserts

Fantomun background konsantrasyonu 0.14 mikroCi/ ml. (± % 5) olmal›d›r. Bu, tüm vücut görüntüleme
için kullan›lan konsantrasyona denk gelir (10 miliCi/
70 000 ml). ‹ki büyük küre so¤uk lezyon görüntüleme
için suyla, di¤er küreler s›cak lezyon görüntüleme için
background’›n 4 ve 8 kat› olacak ﬂekilde F-18 ile doldurulur. Fantom; transaksiyel pozisyonda ve merkezi iki
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So¤uk küre için yüzde kontrast de¤eri QC aﬂa¤›daki
formülle hesaplan›r (F.43)

(F.43)
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KAYNAKLAR

CH: S›cak küre ROI ortalama say›m›
CC: So¤uk küre ROI ortalama say›m›
CB: Background ROI ortalama say›m›
AH: S›cak lezyon aktivite konsantrasyonu
AB: Background aktivite konsantrasyonu
Gürültü için fantomun uniform bölgesinin merkezindeki transvers kesit kullan›l›r. Fantomun iç çap›na
mümkün oldu¤unca yak›n çapta dairesel bir ROI çizilir
(ﬁekil 27).
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ﬁekil 27. Gürültü için ROI eldesi

ROI analiz araçlar› ile bulunan standart sapma ve
ROI ortalama say›m› kullan›larak yüzde gürültü de¤eri
N aﬂa¤›daki formülle hesaplan›r (F.44).

(F.44)
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