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USG görüntüleme nedir? 

• Vücudu yüksek frekanslı ses (ultrason-ultrases) 
dalgalarına maruz bırakarak vücüdun 
görüntülerinin oluşturulması  

• İyonizan radyasyon kullanmaz 

• Gerçek zamanlı olduğundan vücudun hareketli 
parçalarını ve kan akımını gösterebilir 

Tarihçesi 

• 1880 piezoelektrik etkisi 

• 1942 ilk tıbbi USG uygulaması 

• 1960 ların sonlarında kullanımında artış 

• 1970 lerin ortalarında dinamik USG 

• 1980 ler renkli Doppler USG 

Ses nedir? 

• Ses, düz bir çizgide seyahat eden bir dalgadır 

   

Ultrases-Ultrason nedir? 

• İnsan kulağının duyamayacağı, mekanik bir 
dalgadır.  

Ultrasonografide Ultrason(Ultrases) 

• Fizikte “ultrason-ultrases” tabiri insan 
kulağının duyabileceği sınırların üzerindeki ses 
enerjisi (mekanik dalga) 

• İnsan kulağı 20-20.000 Hz 

• Ultrason= >20.000 Hz 

Yöntemin fiziği 

• Longitudinal (uzunlamasına) ses dalgaları 

• Elastik ortam 

– Transduser cilt ile temas etmeli 
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Piezoelektrik etkisi 

• Kristallere basınç uygulanması ile ultrasound 
(ultrases) oluşturulması esasına dayanır 

• Tersine yansıyan ses dalgaları elektrik 
enerjisine dönüştürülür 

• Transdüser (dönüştürücü-güç çevirici) bir 
enerji türünü diğerine dönüştürür 

– Elektrik sese= puls 

– Ses elektriğe= eko 

Piezoelektrik materyal 

• Elektrik akımı uygulanan piezoelektrik 
materyal genişleyip kasılarak ultrases üretir 

Ultrason üretimi 

• Transdüser ultrases-ultrason oluşturan 
piezoelektrik kristal/elemanları içerir 

• Poliviniliden florid 

Dönen ekolar 

• Taranan alandan transdüsere dönen ekolar 
kristaller tarafından tekrar elektrik enerjisine 
dönüştürülür 

• Daha sonra bu elektrik sinyali ana bilgisayar 
tarafından işlenir 

Puls-Sinyal 

• Ses sinyalleri yumuşak dokulara gönderilir 

• Ses dokularla etkileşir 

 

Ultrasonun doku ile etkileşimi 

• Yansıma 

• Kırılma 

• Geçiş 

• Saçılma 

 

Eko 

• Eko yumuşak dokular tarafından üretilir 

• Ekolar transdüser kristalleri tarafından alınır 

• Ekolar USG cihazı tarafından işlenir, yorumlanır 
ve görüntü oluşturur 

Hangi organlar değerlendirilebilir? 

• Kranyum 

• Toraks 

• Abdomen 

• Pelvis 

• Kas-iskelet 

• Kardiyovasküler sistem 

• Obstetrik 

• Endokrinoloji 
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Başka ne amaçla kullanılabilir? 

• İğne biyopsilerine rehberlik 

• Drenaj 

• Stent yerleştirilmesi 

• Doppler USG 

– Damarlardaki darlık-tıkanıklık 

– Toplar damarlardaki yetmezlik, varis 

 

Nasıl Çalışır? 

• Ses’ten görüntüye 
– Sesten görüntü oluşması için: ses dalgasının oluşması, 

ses dalgasının gönderilmesi, dönen ekoların alınması 
ve bu ekoların işlenmesi gerekir 

• Ultrasonogafide 
– Sinyal (ses) üreticisi transdüsere monte edilir, 

piezoelektrik kristalleri elektrik enerjisini sese 
dönüştürür ve dokulara gönderir 

– Ses dalgaları dokuda; saçılır, yansır, kırılır, absorbe 
edilir 

– Yansıyan ses enerjisi işlenir ve ekranda görüntüye 
çevrilir 

 

Ses Dalgasının Oluşumu 

• Ses dalgası transdüser içindeki piezoelektrik 
kristaller tarafından oluşturulur 

• Kısa ve güçlü elektrik pulsları kristallerde 
sıkıştırarak ve istenen frekansta (2-18MHz) 
ultrases oluşturur 

• Ses dalgası incelenecek alana gönderilir ve 
vücuttan yansır 

• Jel havayı keser 
• Dönen ekolar tansdüseri titreştirir ve titreşimler 

elektrik enerjisine dönüştürülür ve bu 
bilgisayarda işlenerek görün oluşur 

İşlem nasıl yapılır-nasıl görüntü oluşur? 

• Sonar sistemlerine benzer 

• Ses dalgası bir cisme çarptığında geri yansır 
(eko) 

• Bu ekoları ölçerek objelerin şeklini ve ne kadar 
uzakta olduklarını ve sertliklerini tespit 
edebilmek mümkün olur 

• Tıbbi anlamda USG organların şekli, yapısı, 
tümörleri, kan dolaşımını değerlendirmede 
kullanılır 

 

Görüntü Oluşumu 

• US cihazı 

– Ekonun ne kadar sürede geri yansıdığını 

– Ekonun şiddetini tespit edebilmeli 

– Sonuç olarak pikselleri lokalize edebilir ve 
şiddetlerine göre görüntü oluşturur 

 

 

USG işlemi nasıl yapılır? 

• Çoğu zaman hasta sırt üstü uzanır 

• Su jeli kullanmak gerekir, hava paketleri ses 
dalgasını iletmez 

• Radyolog, sonografer (USG teknikeri) 
transdüseri incelenecek yüzeyde dolaştırır 

• Doppler incelemede aynı prob ile yapılır 

• Transözefagial, transvajinal, transrektal USG 

• Çoğu USG 30 dk içinde tamamlanır 

İmaj oluşturma 

• Elektriksel sinyaller ekranda noktalar oluşturur 

•  Noktaların parlaklığı dönen ekonun şiddetine 
bağlı olarak değişir 

• Dönen ekoların yeri ise ekonun dönüş süresi 
ile belirlenir 

• Dokularda sesin hızı ortalama 1540 m/sn 

– Mesafe=       Hız 

•                      Zaman 

Yansıyan Ekolar 

• Daha zayıf yansımalar=gri tonlar 

– Çoğu solid organlar-izoekoik 
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Yansıyan Ekolar 

• Yansıma yok ise= siyah noktalar 

– Sıvı, idrar, kan 

İmajın gösterilmesi 

• Bilgisayar ekranında 

• Printer gösterilebilir 

• Dijital imaj işlenebilr 

USG cihazı 

• Transdüser 
– Prob 

– Puls kontrol 

• Merkezi işleme ünitesi 

• Klavye 

• Ekran 

• Saklama yeri 

• Printer 

 

 

USG Cihazı 

• Temel bir USG cihazı aşağıdaki parçalardan oluşur 
– Transdüser (güç dönüştürücü) prob: Ses dalgalarını 

gönderir ve alır 
– Merkezi işlem üniti: bütün işlemleri yapan ve prob ve 

kendisi için elektrik sağlayan bilgisayar 
– Transdüser puls kontrolü: pulsun süresini, frekansını, 

şiddetini ayarlar 
– Ekran: görüntüyü gösterir 
– Klavye ve gösterge: bilgi girişi ve sonuçların 

gösterilmesi 
– Disk depo aleti: görüntü bilgilerini depolar 
– Printer-yazıcı 

 
 

 

Ekran 

Transdüser 

Puls kontrol 

Klavye  

Merkezi işletim üniti 

Depolama-Disk  

Printer  
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Transdüser dizaynı 

• Boyut, şekil ve frekans incelemenin tipine göre 
değişir  

Transdüser probu 

• Yüzlerinin boyut ve şekline göre isimlendirilir 

• Üç temel prob mevcuttur 

– Lineer dizilimli 

– Kavisli (kıvrık) dizilimli 

– Faz dizilimli 

Transdüser dizaynı Transdüser probu Düz lineer dizilimli prob 

• Yüzeyel dokuları görüntülemede kullanılır 

• Kristaller lineer dizilmişlerdir 

• Transdüser kafası düzdür 

• Düz çizgiler halinde ses dalgası üretir 

• İmajlar dörtgen şeklindedir 

Kavisli (eğrisel) prob 

• Konveks prob da denir 

• Derin yapıları incelemede kullanılır 

• Kristaller eğrisel tarzda dizilmişlerdir 

• Abdomen ve pelviste kullanılır 

 

 

Faz dizilimli problar 

• Kristaller birbirlerine yakındır 

• Ses dalgaları tek bir noktadan çıkar ve fan 
şeklinde dağılır 

• Konveks prob dan daha küçük ve daha düz bir 
yüzü vardır 

• Kardiyak ve transfontanel görüntülemede 
kullanılır 

Endokaviter prob 

• Konveks bir yüzü vardır 

• İnce uzun şekilleri incelenecek bölgelere 
yerleştirilmesini kolaylaştırır 

• Çok sıklıkla jinekolojik amaçlı kullanılırlar 
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USG Modları 

• US bilgisi değişik şekillerde gösterilebilir 

– A Mode: Göz’ün değerlendirilmesinde 

– M Mode: Hareketi değerlendirmek için, kardiyoloji 

– B Mode: İki boyutlu görüntü, abdomen, obstetrik, 
kas iskelet, tiroid 

– Doppler USG: Kan akımını değerlendirmede 
kullanılır. Renk gri skala görüntü üzerinde görülür 

– 3D, 4D USG 

Ana görüntüleme Modları 

Gri skala görüntüleme 

• A-mod 

• B-mod 

• M-mod 

Doppler görüntüleme 

• Power Doppler 

• Color Doppler 

• Puls Doppler 

• Duplex Doppler 

A-Mod 

• En basit yöntem 

• Puls-eko prensibine dayanır 

• Mesafeleri ölçmek için kullanılır 

• Tek boyutlu görüntü verir 

• Görüntüleme için faydalı değildir 

• Ekoensefelografi-ekooftalmografi 

 

B-Mod 

• B Brightness (parlaklık) 

• İki boyutlu kesitsel görüntü verir 

M-Mod 

• M motion (hareket) anlamında 

• Zaman içinde yapıların hareketlerini gösterir 

• Daha çok kardiyolojide kalp odacıklarının 
boyutlarını ölçmek için kullanılır 

Doppler görüntüleme 

• Hareketli dokuların hızlarını ve akım yönlerini 
görüntülemede kullanılır  

• Kan akım hızalarını ölçer 

Faydaları  

• Yumuşak doku ve kasları çok iyi görüntüler 

• Canlı görüntüler oluşturur ve istenilen yer 
görüntülenebilir 

• Organların yapısını gösterir 

• Uzun dönem yan etkisi yoktur 

• Kolay ulaşılabilir 

• Portable 

• Nispeten ucuz 

 

 

 

USG nin fayda ve riskleri 

• Çoğu noninvaziv ve ağrısızdır 
• Kolay ulaşılabilir, ucuz, yaygın 
• İyonizan radyasyon yok 
• Röntgende gösterilemeyen yumuşak dokuları 

gösterir 
• Gebelerde tercih edilen yöntem 
• USG eşliğinde biyopsi-girişimler 
• Standart USG de bilinen risk veya zararlı etki 

yoktur (çok uzun kullanımda vücut ısısını artırır). 
• En büyük risk yanlış tanı-tanı koyamama 
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Kısıtlamaları 

• US dalgaları gaz veya hava tarafından kesilir, 
bu nedenle gaz dolu organlar veya gaz dolu 
organlar tarafından örtülen organlar 
görüntülenemez (BT, MRG kullanılabilir) 

• İri hastalarda kaliteli görüntü alınamaz 

• US dalgaları kemiği geçemez, yüzeyinden 
yansır (BT, MRG kullanılabilir) 

• Yapan kişiye bağımlıdır 

 


