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Ultrasonografi cihazlar›n›n ayar özellikleri
Soner Recai Öner
Serbest Hekim; Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Uzman›, Perinatoloji Uz-
man›, ‹zmir 

Ultrasonografinin muayene yöntemi-arac› olarak kullan›ma
girmesiyle birlikte, obstetrik ve jinekolojide, devrim say›labi-
lecek de¤iflimlerden bir tanesi daha gerçekleflmifltir.

Problem, her gün teknik düzeyi yükselen ve bilgi birikimi
h›zla artan ultrasonografi s›ras›nda oluflabilecek hatalardan
kaç›nmak ve cihaz› olabilecek en etkin flekilde kullanabilmek
seklinde günümüzde ortaya ç›km›flt›r.

Bu k›sa, temel say›lacak sunumumuzda ultrasonografi ciha-
z›ndan nas›l maksimum fayday› elde edilebilir sorusunu ya-
n›tlamaya çal›flt›k.

Ultrasonografi cihaz› kullanmakta olan biri öncelikle hem ci-
haz›n sat›fl›n› yapan eksperin yard›m›yla hem de olmazsa olmaz
“kullan›m kitapç›¤›” vas›tas›yla cihaz› tan›mal›d›r. Hasta ve ça-
l›flan güvenli¤i için elzem olan elektrik kazalar›ndan korunma
ve ultrasonun fiziksel etkileri konusunda bilgi edinilmelidir.

Cihaz›n teorik ve pratik düzeyde incelenmesinden sonra ge-
nellikle yaz›l›m›nda önceden ayarlanm›fl parametreleri ö¤-

renmelidir. Bunlar jinekoloji, obstetrik, ilk trimestr ikinci ve
üçüncü trimestr obstetrik muayeneler, fetal kalp, Doppler
parametrelerinin gözden geçirilmesidir. 

Genel olarak bu parametreler incelenecek organ veya sisteme
göre kendi içlerinde tarama h›z›, frekans, inceleme alan› genifl-
li¤i, görüntü düzeltici yaz›l›mlar› düzenlemifl olurlar. Ultraso-
nografik muayene yaparken bu “önayarlar›” (preset) ait olma-
d›klar› durumlarda kullan›p görüntü üzerinde nas›l etkiler yap-
t›klar›n› gözlemenizi öneririz. Önayarlar›n yerli yerinde kulla-
n›lmas›ndan sonra bu ayar grubunu oluflturan alt parametrele-
rin kullan›m› ve de¤ifltirilmesiyle ince farkl›l›klar›n ay›rt edil-
mesi veya görüntüyü daha nitelikli hale getirmeyi baflarabiliriz. 

Ultrasonografiye bafllamadan önce monitör ayarlar› yap›lmal›-
d›r. Bozuk bir monitor ayar›yla muayene yapmak buzlu cam ar-
kas›ndan veya numaralar› size uymayan bir gözlükle etrafa bak-
mak gibidir. Bunun için cihazda renk-ton ayarlar›n› yapmakta
kullan›lan örnek resmin görüntü parametrelerinin en iyi görül-
dü¤ü parlakl›k ve kontrast ayarlar› yap›lmal› flayet varsa görün-
tü alan›n› monitore uygun hale getirecek ayarlar yap›lmal›d›r. 

Bundan sonra sunumuzda basit ayarlar ve daha ileri görüntü
ayarlar›ndan bahsedece¤im. 

Gain control

Kazanç Kontrolu diyebilece¤imiz bu ayarda tüm görüntüyü
oluflturan ekolar›n fliddetinin ayarlanmas› söz konusudur.
Düflük gain varl›¤›nda baz› ince yap›lar› örne¤in monokorio-
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nik bir ikiz gebelikteki amniotik membran› düflük gainde ve-
ya oligohidroamnioslu bir fetusun üzerini s›k›ca kaplayan bir
membran› afl›r› yüksek bir gainde göremeyebiliriz. 

Time gain compensation

Kazanç kontrolu, görüntünün çeflitli derinlik noktalar›ndaki
kazanc› ayarlamam›z› ve tekdüze bir görüntü elde etmemizi
sa¤lar. Muayene konforunu ve kalitesini artt›r›r.

Focus

Görüntünün belli derinlik alanlar›ndaki çözünürlü¤ü artt›rma-
ya yarar. Bir ve daha fazla nokta seçilebilir. Ne kadar fazla alan
seçilirse cihaz›n tarama h›z› (frame rate) düfler. H›zl› hareket
eden organ muayenesinde (kalp) en az say›da olmal›d›r. 

Frequency selection 

Frekans seçimi incelenen yap›daki rezolüsyon düzeyi veya de-
rinlik parametrelerine göre seçilir. Frekans ne kadar yüksek-
se çözünürlük o derece artar. Buna karfl›n derin yap›lar›n gö-
rülmesi zorlafl›r. Frekans azalt›l›rsa bunun tam tersi olur 

Auto optimization 

Bu ayar görüntünün tümünü ortalama bir çözünürlü¤e getir-
mektedir. Spesifik tan›sal bir perinatolojik muayene yap›lm›-
yorsa kullan›lmas› uygun olur. 

Tissue harmonics imaging 

Doku harmonik görüntülemede yans›yan ses dalgalar›n›n fark-
l› frekanslarda olan›n›n görüntü oluflturmakta faydalan›ld›¤› bir
yöntemdir. Son noktada görüntüde oluflturdu¤u farkl›l›klar,
ekojenitesi az olan yap›lar›n daha s›n›rlar› keskin görülmesi ve
çözünürlü¤ün artmas›, kal›n bat›n duvar› olan hastalarda gö-
rüntü oluflturmay› kolaylaflt›rmas› fleklindedir. Her çözünürlü-
¤ü artt›ran teknik gibi tarama h›z›n› azaltmaktad›r. 

Compound imaging 

Proptan dik ç›kan ses dalgalar›n›n ayn› do¤rultuda geri gel-
mesi d›fl›nda de¤iflik aç›larda ç›kan ses dalgalar›n›n oluflturdu-
¤u görüntülerin kombine edilmesiyle daha yüksek genel ve
dikey çözünürlü¤ü artm›fl görüntüler elde etmemizi sa¤lar.

Speckle reduction imaging 

Ses dalgalar›n› yans›mas›yla oluflan kar›fl›k, parazit diyebilece-
¤imiz ekolar› çeflitli derecelerde önleyerek daha yumuflak ve
rezolüsyonu yüksek görüntü oluflturmam›z› sa¤larlar. 

Dynamic range 

Cihaz›n okuyabildi¤i gri skala geniflli¤idir. Gri skalan›n de¤i-
flik bölgelerinin görülebilme veya görüntüden uzaklaflt›r›la-
bilme olana¤› sa¤lar. Asl›nda cihaz›n kaliteli görüntü olufltu-
rabilme hassasiyetiyle iliflkilidir. 

Ultrasound gray maps 

Cihaz›n oluflturdu¤u görüntüdeki gri bölgelerin tüm görün-
tüde parlakl›¤›n› ayarlama imkan› verir. Örne¤in kalp incele-

mesinde gri skalan›n genifl olmas› de¤il dar fakat nitelikli ol-
mas› istenir. Önayarlarda bu kontrol genellikle ekojen yap›la-
r›n parlakl›¤›n›n art›r›lm›fl flekilde görünmesini sa¤layacak fle-
kilde ayarlanm›flt›r.

Line density 

Lateral rezolüsyonun artt›r›lmas› için kullan›l›r. Ekojenitele-
ri birbirinden çok az fark gösteren dokular› incelemek için
ayar›n yüksek olmas› gerekir. 

Frame average/persistence 

Prob kristallerinin bir s›ra taramas›yla oluflturdu¤u birçok
görüntüyü üst üste bindirerek temiz ve çok yüksek rezolüs-
yonlu görüntüler sa¤lar. 

Rejection

Çok karmafl›k çok parazitli görüntülerdeki sorunu gidermek
amac›yla kullan›l›r. 

Edge enhancement 

Görüntüdeki s›n›rlar› belirginlefltirir. Kontrast› yüksek, yap›-
lar›n s›n›rlar›n›n belirgin oldu¤u bir görüntü sa¤lar.

Eve gidecek mesajlar
A. Cihaz› tan›y›n - teknik özelliklerini ö¤renin
B. Fizikteki ses ve akustik bilgilerinizi bir kez daha gözden

geçirin.
C. Önayarlar›n yerli yerinde kullan›lmas›n› sa¤lay›n.
D. Probu görüntü elde etmek istedi¤iniz noktada mümkün

oldu¤unca “az - yavafl” hareket ettirin. Arad›¤›n›z planla-
r› buldu¤unuzda taramay› durdurun, cine memory ile do-
laflarak inceleyin. Daha az yorulursunuz. 

E. Zaman›n›z oldukça yukar›da anlat›lan ayarlar›n etkilerini
deneyin.

F. Arflivleyin, gözden geçirin.
G. Sunum s›ras›nda sunumun video ve resim linkleri verile-

cektir. 

KÖ-02 [10:15]

Serviks-uterus-tuba-overler-pelvis
de¤erlendirilmesi
Baflar Tekin 
Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um
Anabilim Dal›, Eskiflehir

Kad›n jinekolojik muayenesinin en önemli parças› pelvik mu-
ayenedir, öyle ki eskiden “jinekolo¤un parma¤›, gözü gibidir”
denir, iç genitalian›n görülmesinin ne kadar önemli oldu¤u
böyle ifade edilirdi.

Günümüzde ultrasonografik incelemede iç genitalian›n de¤er-
lendirilmesinde sadece yap›sal de¤il, ifllevsel de¤erlendirme de
çok önemli hale gelmifl, neredeyse kimi jinekologlar, bimanüel
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