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DOPPLER’İN UYGUN KULLANIMI
DOPPLER ULTRASONOGRAFİ FİZİĞİ
Gri-skala ultrasonografide görüntü oluşturulurken dönen ekonunun yansıma şiddeti (dönen
dalganın amplitüdü) ve proba ulaşan ses dalgasının gönderilmesiyle alınması arasındaki süre
hesaplanmakta, dönen dalga farklı derinliklerde farklı gri tonlarında kodlanmaktadır. Bu
bilgilere ek olarak yansıyan ses dalgası, B-mod
incelemede görüntü oluşturulurken dikkate
alınmayan faz, dalga boyu ve frekans bilgilerini
de içermektedir. Doppler US, bu bilgileri kullanarak görüntü oluşturmaktadır.
Kan, değişik çapta çok sayıdaki kan elemanlarından oluşan heterojen bir ortamdır. Gönderilen ultrasonografik ses dalgasının dalga boyu
yansıtıcı yüzeyden (eritrosit gibi) çok büyük olduğunda, ortaya çıkan temel fiziksel olay saçılmadır. Bu olay “Rayleigh-Tyndall saçılması” olarak adlandırılır ve miktarı ses frekansının 4. dereceden üssü ile doğru orantılıdır.
Sabit dokularda ultrasonografik ses dalgasının
dalga boyu () ve frekansı (F), yansıma sonrası
proba ulaşan dalganın dalga boyu ve frekansı ile
aynıdır. Hareketli yansıtıcı yüzeylerde ise geri
dönen ses dalgalarında frekans farklılığı meydana gelir. Bu frekans farklılığı 1842’de Christian Andreas Doppler tarafından tanımlanan
‘Doppler Etkisi (Doppler Kayması)’ ile açıklanmaktadır. Bu etkiye göre, kaynak ve yansıtıcı
yüzey birbirlerine yaklaşıyorlarsa yansıyan ses
dalgaları birbirine yaklaşır, dalga boyu azalır ve
alıcıya yüksek bir frekansta ulaşır. Eğer kaynak
ve yansıtıcı yüzey birbirlerinden uzaklaşıyorlarsa yansıyan ses dalgalarının dalga boyu artar
ve alıcıya düşük bir frekansta ulaşır.
Frekans farklılığının miktarı (F), kan akım hızına (V0), ses dalgasının kaynaktan çıktığı andaki
frekansına (Ft), sesin doku içerisindeki hızına
(c), ultrasonografik ses dalgasının akımın uzun
eksenine olan açısına () bağlı olarak değişir.
Tüm bu etkiler tek bir denklemde (Doppler eşitliği) belirtilir.

Ses dalgalarının insan dokusu içerisindeki hızı
ortalama 1540m/sn olarak varsayılır ve cihaz bu
değeri sabit olarak kabul eder. Frekans kayması
(F) miktarı gönderilen frekans (Ft), örneklenen
akımın hızı ve örnekleme açısı ile doğru orantılıdır. Cihaz frekans kayması ölçer, akımın hızı
denklemden hesaplar.
Örneklemelerdeki en kritik nokta örnekleme
açısıdır. Cos 0=1 ve Cos 180=1 olduğundan en
güçlü Doppler sinyali akıma tam karşıdan ya da
tam arkadan bakılması ile olabilir. Ancak vücudumuzun çoğu alanında büyük damarlar için
bunu yapmak pratikte mümkün değildir. Yapılması gereken el manevrası ve ek olarak örnekleme penceresinde açılandırma ile 0 veya 180
açıya en fazla yaklaşan örneklemelerin hedeflenmesidir. Doppler açısı 90 olduğunda Cos
90=0 olduğu için Doppler frekans kayması
oluşmaz, akım kodlanması olmaz. Örneklemede 90’ye yaklaşan açılarda antegrad ve retrograd akımların ayırt edilme özelliği bozulduğundan bazal çizginin altında ve üstünde eşit
miktarda ayna hayali şeklinde hatalı akım bilgisi
ortaya çıkar, renk haritalarında da akımın yönünü belirleme olanağı olmaz.

Resim 1.2.1. DOPPLER KAYMASI – Hareketli nesnelerin dalga boyu ve frekansı yaklaşma ya da uzaklaşmasına göre değişir.

DOPPLER EŞİTLİĞİ

2 × Ft × V0 × Cos 
F =
c
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Doppler Yöntemleri
• Sürekli dalga formu Doppler (“Continuous
wave” = CW): Ses dalgalarını sürekli olarak
alan ve veren iki adet trandüser vardır. Akımın varlığını ve yönünü saptar, ancak bunun hangi derinlikten geldiğini ve sinyalin
kaynağını saptamada yetersizdir. Ucuz ve
taşınabilir olması nedeniyle yatak başı değerlendirmelerde ve intraoperatif olarak
yüzeyel damarlardaki akımın değerlendirilmesinde faydalıdır.
• Puls dalga formu Doppler (“Pulsed wave” =
PW): Ses dalgaları vurular halinde gönderilir, giden ve geri dönen ses dalgası arasında
belli bir süre olması ile ortaya çıkan Doppler kayması, sesin hangi düzeyden geldiğini
gösterir. Doppler bilgisinin gerçek zamanlı
gri-skala görüntü ile birleştirilmesiyle dupleks Doppler görüntüler elde edilir. Bu sistemde, proba dönen ses dalgaları hem gerçek zamanlı görüntü hem de Doppler dalga
formunun gerçekleşmesi için işlenir. Bir saniye içinde gönderilen ses dalgası puls sıklığına ‘puls tekrarlama frekansı’ (“pulse
repetition frequency” = PRF) denir. İncelenen derinlik arttıkça ses dalgalarının dönüşü için daha fazla zaman gerekeceğinden PRF düşük tutulur, bu da puls Doppler
ile akım hız ölçümünde bir üst limit oluşturur.
Nyquist Sınırı
Nyquist teorisine göre periyodik bir hareketin
olduğu gibi, doğru bir şekilde belirlenebilmesi
için gözlemleme frekansı gözlenen periyodik
hareket frekansının en az iki katı olmalıdır.
Doppler incelemesinde gözlemleme frekansı
PRF’dir. PRF’nin örneklenen akımdaki Doppler
frekansının iki katından daha az olması durumunda Nyquist sınırı aşılır ve akımın yönü
doğru olarak belirlenemez. Bu duruma “aliasing” adı verilmektedir.
Aliasing renkli Doppler’de skalaya göre rengin
yönünün belirlenemediği tonlarda bir renk karmaşası olarak ortaya çıkar. Spektral Doppler incelemesinde ise taban çizgisinin iki tarafında
kodlanan, yönü belirlenemeyen, üzerinde
doğru ölçüm yapılamayan taban çizgisinin üze-

rinde katlanmış şekilde bir spektrum olarak görülür.
Görüntü Oluşturma
Kan elemanları aynı hızda hareket etmediklerinden örneklenen alanda farklı frekans kaymaları oluştururlar. Farklı hızlardaki bu hareket
proba kompleks bir sinyal olarak ulaşır. Alınan
sinyal “Fast Fourier Transform Analyzer” denen
bir aygıtla işlenerek basit frekans elemanlarına
ayrılır. “Analog Dijital Çevirici” ile de dijital formata dönüştürülür. Hız bilgisini içeren spektral
analizi göstermek için değişik aralıklardaki hızlar aranır ve karelere depolanır. Sonuçta değişik
hızlardaki kareler biriktirilir ve zamana göre haritası çıkarılır.
Sinyal segmentlerinin arka arkaya işlenmesi ile
Doppler spektrumu oluşturulur. Seçilen bölgeden geri dönen ses dalgaları ile ortaya çıkan frekans farkı, monitörde gri skala görüntünün yanında hız/zaman (cm/sn) veya frekans/zaman
(kHz/sn) grafiği şeklinde gerçek zamanlı olarak
izlenebilir.
Radyoloji uygulamalarında Doppler US’un en
sık formu renkli Doppler US görüntülemedir. Bu
görüntüleme gerçekte hareketli yapılardan kaynaklanan frekans kaymalarından oluşturulmuş
bir renk haritasıdır. Birçok örnekleme ile elde
edilen akım bilgisi, akımın transdüsere göre
yönü ve hızına göre renklendirilip, gri-skala damar görüntüsü içine yerleştirilir. Renkli Doppler
US görüntüleri akım hakkında niteliksel bilgi verir. Bu nedenle pratikte çoğunlukla yalnız başına değil, grafik şeklinde niceliksel bilgi sağlayan Doppler spektrumuyla birlikte kullanılır ve
bu yönteme de “Renkli Dupleks Doppler Görüntüleme” denir. Gri-skala, renkli ve spektral
Doppler’in tümünün gerçek zamanlı görüntülemesine ise “Tripleks Doppler Görüntüleme” adı
verilir.
Akımın rengini faz şifti, renk tonunu (parlaklığı)
ise frekans şifti (akım hızı) belirler. Akımın yönü
proba yaklaşan ve uzaklaşan olmak üzere istenen renklerle ancak genellikle kırmızı-mavi olarak gösterilir. Ekranın bir köşesinde gösterilen
iki renkten üstte yer alan renk daima proba yaklaşan, alttaki ise uzaklaşan akımı gösterir.
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Resim 1.2.2. DOPPLER KAYMASI – Aorttan elde edilmiş olan renkli Doppler US görüntüsünde probun dik
açıyla geldiği alanda Doppler frekans kayması sıfır olduğu için herhangi bir renk kodlanması izlenmiyor.
Sağdaki renk skalasında üstte kırmızı, altta mavi renk
var. Buna göre kırmızı renk proba yaklaşan akımı,
mavi renk ise uzaklaşan akımı gösteriyor.

Resim 1.2.3. Nakil böbrek örneğinde, bu bakı ve
renk yönlerinin bu seçimiyle kırmızı renkteki proba
yaklaşan akımlar arter dallarını, mavi renkteki probtan uzaklaşan akımlar ven dallarını gösteriyor.

Resim 1.2.4. Kırmızı renkte kodlanan bir dalın spektral örneklemesinde arteriyal akım, mavi renkli yapının örneklemesinde venöz akım paterni alınıyor.

Resim 1.2.5. SPEKTRUMUN OLUŞMASI – Elde edilen frekans kaymaları “fast-Fourier transform” yöntemiyle zaman-frekans bilgisine dönüştürülür ve belirli ‘t’ zamanında saptanan frekans miktarına göre
piksellere kodlanır. Sağda büyütülerek pikselleri seçilebilir hale getirilmiş görüntüde piksel gri tonlarının farklılık gösterdiği görülüyor. Beyaz alanlar en
fazla frekans kaymasını, siyah alanlar o zaman aralığında hiç frekans kayması olmadığını gösteriyor. Ara
gri tonları ise frekans kaymasının miktarına göre belirleniyor.
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Power Doppler Ultrasonografi (PDUS)
Görüntünün, inceleme alanından elde olunan
sinyallerin gücü doğrultusunda oluşturulduğu
Doppler uygulamasıdır. Renkli Doppler US’ta
görüntüyü oluşturmada temel prensip Doppler
şifti iken PDUS’ta görüntü Doppler sinyallerinin
gücünden elde edilir. Renkli Doppler görüntülerde akımın yön bilgisi korunur ve akım yönü
proba göre değiştiğinde rengi de değişir. Power
Doppler ilk bulunduğunda Doppler sinyalindeki
hız ve yön bilgisi kullanılamayan ve bu nedenle
akımın yönünü belirleyemeyen bir yöntemdi.
Ancak artık yöntem ile istendiğinde gerek renk
gerekse spektral olarak yön bilgisi elde edilebilmekte, çok düşük hızları dahi ortaya koyabilmek ve spektral bilgi elde edilebilmek mümkündür. PDUS, dupleks ve RDUS uygulamalarından
farklı olarak Doppler açısına bağlı değildir. Bu
nedenle aliasing ortadan kalkmıştır. Ayrıca
RDUS incelemelerinde önemli bir sorun oluşturan gürültü PDUS’ta daha az problem meydana
getirir çünkü Doppler sinyalindeki herhangi bir
gerçek akım, gürültü ile karşılaştırıldığında daha
fazla güce sahiptir ve PDUS incelemelerinde zemin gürültüsünü ortadan kaldırarak kendini
gösterir. Her ne kadar akım duyarlılığındaki bu
iyileşme cihaz ve durum bağımlı olsa da sonuçları RDUS incelemelerinden daha iyidir. Yöntemin en önemli dezavantajı harekete aşırı duyarlı olmasıdır. Bu durum öncelikle PDUS’un
saptanan en küçük harekete dahi aşırı derecede
duyarlı olmasından kaynaklanır. Bu nedenle
kan akımını yumuşak doku hareketinden ayırt
etmek güç olabilir. Hareket kaynaklı artefaktları
gideren teknoloji gelişmekte ve farklı ticari
isimlerle kullanılan yöntemler bulunmaktadır.
Power Doppler, RDUS ile varlığı ve özellikleri
güçlükle gösterilebilen damar içi akımların değerlendirilmesi gereken klinik durumlarda başarılıdır. Yöntem, iskemi alanlarında azalmış
akımın belirlenmesi, enflamatuar hiperemi
veya tümöral anjiogenezis durumlarında artmış
ve düzensiz akım paternlerini ortaya koymada
yararlıdır. Hareket kaynaklı artefaktları gideren
yeni yöntemler doku perfüzyonunun değerlendirmesi konusunda yeni çalışmalara açık bir
alandır.

Resim 1.2.6. POWER DOPPLER – Üstte renkli, altta
gri-skala ve power Doppler görüntüleri var. Tiroid
nodülünün solid bileşeni içerisindeki damarlanma
miktarı power Doppler’de renkli Doppler incelemesine göre daha fazla ve net olarak ortaya konuyor.

Resim 1.2.7. POWER DOPPLER – Renkli Doppler’de
birkaç nokta şeklinde damarlanma kodlanırken
power Doppler incelemesi ile aynı bölgedeki vasküler ağ daha net olarak ortaya konabiliyor. Spektral
Doppler incelemesinde çok düşük hızlardaki akımların dahi kodlandığı görülüyor.
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DOPPLER ULTRASONOGRAFİ TEKNİĞİ
B-Mod / Gri-skala görüntüleme
Bir damarın değerlendirilmesi gri-skala inceleme ile başlamalıdır. İnceleme hem damarın
hem de görüntülenebiliyorsa beslediği ya da
drenajını sağladığı organın morfolojisinin değerlendirilmesini mutlaka içermelidir.
Renkli Doppler US (RDUS)

nen bir alana spektral pencere yerleştirilmesi
tercih edilen yöntemdir. Renk örnekleme penceresi üzerinde spektral örnekleme yapmak
gerçek zamanlı görüntülemeyi yavaşlatmakla
birlikte türbülans olan ve akım hızlarının artış
gösterdiği bölgeler renk karmaşası ile kodlandığından, daha kolay ve doğru spektral veriler
elde edilmektedir.

Gri-skala ile seyri ve genel morfolojisi belirlenen
vasküler yapı transvers planda renkli Doppler
incelemesi ile değerlendirilir. Bu bakı sırasında
ses dalgalarının lümene dik olarak gelmemesi
için probun ses dalgasını damara açılı olarak
göndermesi gereklidir.
Uzun eksende (longitudinal planda) yapılan
RDUS bakısı bir sonraki inceleme basamağıdır.
Bu yaklaşım ile daha önceden saptanmış olan
plak vb. nedenli darlıkların “aliasing”e yol açıp
açmadığı değerlendirilir. Bu alanlar spektral örnekleme yapılması gereken, akımın en fazla etkilendiği alanlardır.
Doppler incelemeleri için her cihazda önerilen
ayarlar bulunmaktadır. Bu ayarlar uzun süreli
çalışmalar ile optimize edilmiştir ve hastaların
çoğunluğunda ek bir değişiklik gereği olmaksızın kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Renk eşiği
(“threshold”), renk önceliği (“persistence”), duvar filtreleri gibi parametreler bunlara örnek
olarak gösterilebilir. Ancak bazı parametreler
tanı için oldukça önemlidir, kullanıcıya bağlı
hata kaynağı olma riski taşır ve her hasta için
optimize edilmelidir.
Spektral Doppler US
Akım örneklemesi longitudinal planda, her iki
duvardan uzak, akımın merkezine yerleştirilen
spektral örnekleme penceresi ile yapılır. Doppler örnekleme penceresi akımı tam karşıdan ya
da arkadan görecek biçimde ya da en az açı ile
ses dalgasını gönderecek şekilde optimal olarak
yerleştirilmelidir.
Spektral örnekleme gri-skala görüntü üzerine
doğrudan yerleştirilen spektral pencere ile yapılabileceği gibi önce renk örnekleme penceresi
konması daha sonra bu pencere içerisinde iste-

Resim 1.2.8. İNCELEME BASAMAKLARI – Portal ven
darlığı olan hasta örneğinde gri-skala US’ta saptanan
darlık (siyah ok); sonrasında yerleştirilen renkli Doppler örnekleme penceresinde darlık (beyaz ok) ve darlık distalinde akımda renk karmaşası; renk karmaşasının görüldüğü alanın spektral değerlendirmesinde
akımda türbülans ve hız artışı izleniyor.
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RENKLİ DOPPLER PARAMETRELERİ
Renkli Doppler örnekleme penceresi, ilgilenilen alana Doppler açısını optimumda tutacak
şekilde sağa - sola açılı ya da merkezde olacak
biçimde yerleştirilir. Pencerenin genişliği gerçek zamanlı görüntüleme hızını belirlediğinden
sadece ilgilenilen bölgeyi içerecek şekilde olabildiğince küçük tutulmalıdır. Dar pencere kullanımı ile ayrıca hareketten kaynaklanan artefaktların da daha az oluşması sağlanır.

Renk örnekleme açısı, Doppler frekans kaymasının saptanması için en önemli parametredir.
Ses dalgasının dik açı ile örneklendiği alanda,
Doppler eşitliğinde kosinüs 90 sıfır olduğundan, Doppler kayması oluşmaz ve bu alandan
sinyal alınamaz ya da alınan sinyalde yön belirsizliği vardır. En yüksek sinyali almak için akıma
tam karşıdan ya da tam arkadan bakacak şekilde pencere ve el ayarı uygulanmalıdır.
Resim 1.2.9. RENK ÖRNEKLEME PENCERESİ –
Büyük pencerede hareketten kaynaklanan artefaktlar oluşur. Uygun
olan yalnızca ilgilenilen
bölge ile sınırlı bir örnekleme penceresi kullanmaktır.

Resim 1.2.10. ÖRNEKLEME PENCERE AÇISI – Renkli Doppler örnekleme penceresi en yüksek sinyali almak için
en dar Doppler örnekleme açısı olacak şekilde yerleştirilmelidir. Akıma karşıdan ya da arkadan bakacak şekilde
en dar açılı pencere kullanılmalıdır. Ses dalgası dike yakın açıyla geldiğinde ‘yön belirsizliği’ artefaktı oluşur,
akımın yönü belirlenemez. Açı genişledikçe olması gerekenden daha az frekans kayması elde edilir.
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Renk hız skalası kullanıcı tarafından belirlenen
hız genişliğidir. Puls yineleme frekansı (“pulse
repetition frequency”- PRF) ile belirlenir. PRF
arttırıldığında örneklenen hız skalası genişler.
PRF’nin örneklenen vasküler yapıya uygun genişlikte optimum şekilde kullanılması düzgün
teknik ve tanı açısından önemlidir. PRF’nin çok
düşük tutulması durumunda da tüm akımda

“aliasing” oluşur, akımın yönü belirlenemez.
Çok yüksek tutulması durumunda düşük akımlar örneklenemez ve lümende gerçekte düşük
de olsa var olan akım yokmuş izlenimi oluşturur. Bir vasküler yapıda akım yok diyebilmek
için çok düşük PRF değerinde dahi lümenin kodlanmadığını görmek, hatta çoğu kez aliasing seviyesine dek inerek emin olmak uygun olur.

Resim 1.2.11 RENKLİ DOPPLER’DE DÜŞÜK PRF (“PULSE REPETITION FREQUENCY” / VURU YİNELEME FREKANSI) ve HIZ SKALASI – PRF değeri olması gerekenden düşük olarak elde edilmiş iki ayrı örnek veriliyor.
Kırmızı çerçeve içerisindeki renkli Doppler teknik bilgileri büyütülerek resimlerin sol alt kesimlerinde gösteriliyor. Soldaki görüntüde 150Hz değerindeki PRF’nin ± 1,4cm/sn’lik bir hız skalası oluşturduğu izleniyor. Sağdaki
görüntüde değerler biraz daha yüksek. Ancak her iki görüntüde de örneklenen hızın altında kalındığından
Nyquist limiti aşılmış ve “aliasing” artefaktı oluşuyor. Soldaki resimde örneklenen akımın yönünün renk skalasına bakarak belirlenmesi mümkün değil. Sağdaki resimde genel olarak kırmızı rengiyle akımın proba yaklaştığı söylenebilir ancak mavilikler olması ters yönde hareket eden eritrositlerin varlığı kuşkusunu doğuruyor ki
bu durum karotid arter için gerçek değil. WF frekansı duvar filtresinin frekansını gösteriyor. Artan PRF ile birlikte duvar kaynaklı titreşimlerin örneklenmesi ve akım dışı kodlanmanın da artması nedeniyle duvar filtreleri
de kademeli olarak cihaz tarafından otomatik olarak yükseltilir.

Resim 1.2.12. RENKLİ DOPPLER’DE OPTİMUM PRF
– Optimum PRF değeriyle elde edilmiş, lümenin tam
dolu olduğu, aliasing göstermeyen, akımın yönünün
renk skalasında net olarak belirlenebildiği örnek izleniyor.

Resim 1.2.13. RENKLİ DOPPLER’DE YÜKSEK PRF –
PRF değeri çok yüksek tutulmuş, lümende bazı alanlarda akım yokmuş gibi görünüyor. Bu durum büyük
damarlarda yanılgıya neden olmaz ancak düşük hızlı
damarlarda akım yokmuş gibi bir görünüm oluşturur.
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Renk gösterimi ve skalası görüntünün bir köşesinde iki renk ve tonlarından oluşur. Ters çevrilebilir, rengi değiştirilebilir ancak daima üstte
olan renk proba yaklaşan akımı ifade eder. Her
iki yönde de rengin açık tonları yüksek hızları
gösterir.

Renk kazanç (“color gain”) ayarı yalnızca damar
lümeninde renk kodlanması olacak şekilde ayarlanmalıdır. Kazanç ayarı yüksek tutulduğunda
lümen dışı alanlarda gerçek dışı renk kodlanması
olur, düşük tutulduğunda da kodlanma azalır.
Yavaş akımlı damarlarda akım yokmuş gibi görülebilir.

Resim 1.2.14. RENK SKALASI – Solda yaklaşan akım
kırmızı ortadaki skalada ters çevrilmiş ve mavi yaklaşan akım olarak belirlenmiş. En sağdakinde ise farklı
renkler tercih edilmiş.

Renk önceliği
Gri-skala görüntü üzerine yerleşen renk penceresi bölgesindeki pikseller elde edilen renk veya
gri-skala bilgisine dayanarak doldurulmaktadır.
Bu bilginin doldurulması için biri ya da diğeri öncelikli olarak belirlenebilir. Gri-skala öncelikli
tercih edilirse renk kodlanma miktarı azalır, renk
önceliği arttırılırsa normalden daha fazla oranda
renk kodlanması alınır. İkisi arasındaki denge
optimum olmalıdır.

Resim 1.2.15. OPTİMUM RENK KAZANÇ AYARI – Kazanç ayar bilgisi okla işaretli. Renk kazanç ayarı yüksek tutulduğu için damar dışı alanlarda da kodlanma
oluşuyor (renk fazlayazım/“color overwrite” artefaktı). Renk kazanç ayarı düşük olduğunda lümen içerisinde kodlanma çok zayıfmış gibi görünüyor.

Resim 1.2.16. RENK ÖNCELİĞİ – Soldaki resimde genelde tercih edilen renk ve gri-skala dengesi (ok). Sağdaki
resimde renk kodlanmasının daha az olduğu, gri-skala bilgisinin daha ön planda olduğu görülüyor.
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RENKLİ DOPPLER PARAMETRELERİ
PARAMETRE

ETKİSİ

UYGUN KULLANIM
Yalnızca ilgilenilen alanı kapsayacak büyüklükte tutulmalıdır.

RENK ÖRNEKLEME
PENCERE GENİŞLİĞİ

Doppler örnekleme süresi gri-skala örnekleme
süresinden daha uzundur. Görüntü oluşturulurken renk kodlaması gri-skala ile yarışma halindedir. Büyük renk penceresi kullanıldığında
daha fazla alan örnekleneceğinden bir alandan
hem gri-skala hem de geciken renk bilgisini bir
arada vermeye çalışan cihazın görüntüleme
hızı (çerçeveleme hızı) (“frame rate”) yavaşlar.
• Fazla Genişlik – Daha fazla alan örneklemesine neden olur.
• Fazla Derinlik – Daha fazla alan örneklenir,
ayrıca derinden gelen Doppler kaymaları
için bekleme süresi uzar.
Dik açıyla yapılan örneklemelerde Doppler kayması sıfır olduğundan akım kodlanamaz.

RENK ÖRNEKLEME
PENCERE AÇISI

Doppler kaymalarının 90°’ye yakın alanlarında
cihaz, akımın yönünü belirleyemez (‘yön belirsizliği’ artefaktı).
Örneklenen hız genişliğini belirler ve puls yineleme frekansı (PRF) tarafından belirlenir.

RENK HIZ SKALASI

• Yüksek skala (Yüksek PRF) – Doppler frekansları örneklenen aralığın dışına çıkar.
Hiç sinyal alınamayabilir.
• Düşük skala (Düşük PRF) – Nyquist sınırı
aşıldığından renk karmaşası oluşur (renk
“aliasing” artefaktı) ve akımın yönü belirlenemez.
Renk bilgisini yükseltmeye yarar.

RENK KAZANCI

• Yüksek Kazanç – Renk gürültüsü oluşur,
akım olmayan alanlarda renk kodlaması alınır.

Doppler bakısı sırasında probu
açılı tutmayı alışkanlık haline getirmek gereklidir.

İncelenen bölgeye göre değişir.
Yavaş akımlar için düşük PRF, hızlı
akımlar için yüksek PRF değerleri
seçilmelidir.
İdeal olanı, PRF’yi “aliasing” sınırının hemen üzerine yükseltmektir.

Gürültü düzeyinin hemen altında
seçilmelidir.

• Düşük Kazanç – Akım olduğu halde renk
kodlaması olmaz.

RENK ÖNCELİĞİ

RENK DUVAR
FİLTRESİ

Pikseller ya renk ya da gri-skala bilgisini taşır.
Renk önceliğini azaltılırsa gri-skala bilgisi ön
plana çıkar, arttırılırsa renk bilgisi daha fazla
görünür.

Genellikle değiştirme gereği duyulmaz, dengede olması tercih
edilir.

Duvar filtreleri duvar hareketinden kaynaklanan, yüksek şiddetli, düşük frekanslı gürül-tüyü
ortadan kaldırır.

Cihaz ön ayarları genellikle yeterlidir, ek ayar gerekmez. İdeal değeri
50–100 Hz arasındadır.
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SPEKTRAL DOPPLER PARAMETRELERİ
Spektral örnekleme açısı (“angle of insonation”) spektral Doppler’deki en önemli parametredir. Doppler eşitliğine göre dik açıyla gelen ses dalgasının saptadığı frekans kayması sıfır; açının 0 olması durumunda Doppler kayması maksimumdur. Ses dalgasının büyük damarlara 0 ile gönderilmesi pratikte mümkün
olduğu çok az damar vardır. En yüksek sinyali
alabilmek için ses dalgasının damara en düşük
açıyla gönderilmesi gerekir. Bunu yapabilmek
için el manevraları ve “steer” olarak adlandırılan pencerenin açılandırılması yöntemi bir
arada kullanılır. Böylece, sağlanabilen en dar açı
ile ses dalgası gönderilir ve alınabilen en yüksek
sinyal elde edilmiş olur.
Resim 1.2.18. DİK AÇIYA YAKIN, YANLIŞ ÖRNEKLEME – Uygun manevra ve pencere açılandırması
yapılmadan elde edilmiş örnekte düzgün, temiz olmayan bir spektrum var. Dik örnekleme yapıldığından pencere içerisinde ters yönde hareket eden kan
elemanları taban çizgisinin altında kodlanıyor, buna
yön belirsizliği artefaktı adı veriliyor.

Resim 1.2.17. ÖRNEKLEME AÇISI – Karotid arter örneğinde uzun eksende bakı yapılırken damara açılı
şekilde bir prob manevrası uygulanmış. Böylece arterin proba yaklaşan halde görüntülenmesi sağlanmış. Ek olarak renkli Doppler örnekleme penceresi
de akımı karşıdan görecek ve en dar açıyı hedefleyecek şekilde “steer” edilmiş. Alttaki görüntüde bu örnekleme ile alınmış temiz spektrum büyütülerek
gösteriliyor.

Resim 1.2.19. TRANSVERS DÜZLEMDE DİK OLARAK
SPEKTRUM ÖRNEKLEME, YANLIŞ ÖRNEKLEME –
Spektral inceleme damarın uzun ekseninin görüntülendiği planda yapılmalıdır. Uzun eksene dönülemeyen durumlarda transvers düzlemde prob açılandırarak akımın varlığı ve spektrum konusunda fikir
elde edilebilir ama ölçüm yapmak yanlış sonuçlara
götürür. Burada prob dik tutularak yapılmış ana karotid arter örneklemesi var, renkte ve spektrumda
yön belirsizliği artefaktı izleniyor.
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Resim 1.2.20. ÖRNEKLEME AÇISI – Probtan uzaklaşan bir damara arka tarafından bakmak daha uygun bir
yöntemdir. Soldaki görüntüde ana karotid arterin proksimal kesimi daha yüzeyelde distali derine doğru olacak
şekilde bir prob manevrası tercih edilmiş olduğu izleniyor. Bu durumda iyi sinyal almak için örnekleme açısını
artere arka kesiminden bakacak şekilde, yani yine aynı mantıkla akıma en dar açı ile konumlandırmak gerekiyor. Sağdaki görüntüde aynı artere uygun açılandırma örneği var, spektrum kalitesine ulaşıldığı görülüyor.
Akım probtan uzaklaşıyor, lümen kırmızı, kırmızı renk skalasında altta.

Resim 1.2.21. ÖRNEKLEME AÇISI – Spektral örnekleme mutlaka vasküler yapının uzun ekseninin görüldüğü
planda yapılmalıdır. Bunun için uygun prob manevraları ile damarın uzun ekseni bulunur en düşük açı ile damar örneklenir ve açı düzeltmesi yapılır. Soldaki resimde yönü görülmeyen bir hepatik ven örneklemesi var,
akımın desenini dahi tanıma olanağı yok. Aynı ven uzun eksene alınıp en dar açı ile örnekleme yapıldığında
temiz bir akım elde edilmiş olduğu görülüyor.

Resim 1.2.22. ÖRNEKLEME AÇISI – Soldaki resimde internal karotid artere dike yakın açı ile ses dalgası gönderildiğinden optimal olmayan bir akım alınıyor. Sağda artere arkadan ses dalgası gönderen en düşük açıyı
sağlayan steer ve prob manevrası ile optimal akım sağlanmış (skalada kırmızı altta, uzaklaşan akım kırmızı).
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Açı düzeltmesi (“angle correction”), akıma tam
karşıdan ya da arkadan bakılamadığı durumlarda örneklenen hızın gerçek hızdan farklı olması nedeniyle yapılması gereken iştir. Açı düzeltmesi sinyalin içeriğini değiştirmez, spektrumda değişiklik yapmaz. Doppler spektrumu
üzerinde hızın doğru olarak ölçülmesi için örnekleme penceresi içerisindeki düzeltme imlecinin akıma paralel hale getirilmesi gereklidir.

Örneklemenin optimum yapılması ardından açı
düzeltmesinin de optimum ve bilinçli yapılması
durumunda açı değerlerinin bir önemi yoktur.
Ancak açının kosinüsü kaynaklı çok ciddi ölçüm
farklılıkları olabileceği unutulmamalıdır.
 Spektral incelemede temel ilke mümkün olan
en dar açı ile akımı örneklemek ve açı düzeltme
imlecini akıma paralel hale getirmektir.

Resim 1.2.23. AÇI DÜZELTMESİ –Sol üstteki görüntüde akımın yönü ve örnekleme penceresi ortasındaki imlecin akıma paralel görünümü var. Diğer resimler dondurulmuş olan birbirinin aynısı görüntüler. Bu görüntülerde spektrumdan yapılan hız ölçümlerinde değerlerin imlecin farklı açılarıyla nasıl değiştiği gösteriliyor. Hiç
açı düzeltmesi yapılmadığında sistolik tepe hız değeri (PSV) 50cm/sn, akıma paralel olan ve bu örnek için doğru
açı olan 60⁰ düzeltmesi yapıldığında gerçek hız değerinin 101cm/sn olduğu görülüyor. Aslında yanlış olan 30⁰,
45⁰ ve 70⁰ örnekleri farklıkların ne kadar fazla olduğunun önemini belirtmek amacıyla özellikle seçilmiştir.
Kosinüs değerinin 60⁰ üzerinde çok daha belirgin artış göstermesi nedeniyle hız değerleri için 60⁰ ile 70⁰ arasındaki 10⁰’lik fark hızda %48’lik bir fark yaratmakta. Rezitif indeks (Rİ) oran olduğu için açıdan etkilenmiyor.
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Spektral hız skalası kullanıcı tarafından belirlenen hız örneklem genişliğidir. Renkli Doppler
ultrasonografide olduğu gibi puls yineleme frekansı (pulse repetition frequency-PRF) ile ayarlanır. PRF’nin optimum kullanımı ile uygun hız
genişlik aralığında değerlendirme yapılmalıdır.
PRF’nin çok düşük tutulması durumunda
akımda aliasing oluşur, spektrum kendi üzerine
katlanır, pencereye sığmaz, oluşan dalga formundan akımın yönünü belirlemek, ölçüm

yapmak mümkün olmaz. Öte yandan PRF çok
yüksek tutulduğunda akım çok sığ bir desene
dönüşür, elde edilen desen bazen karakterize
edilemez bir hal alır, manuel ölçüm yapmak çok
güçleşir. Bazı durumlarda hiç akım alınamayabilir. Optimal olan hız skalasını spektrumun oluştuğu alanın yarısından fazla, üst kesimde hız ölçümü yapabilecek şekilde boşluk bırakacak, tercihen pencerenin yarısı ile 2/3’ünü aşmayacak
bir yükseklikte ayarlanmasıdır.

Resim 1.2.24. DÜŞÜK SPEKTRAL PRF (DÜŞÜK HIZ SKALASI) ve SPEKTRAL ALIASING – Soldaki resimde spektral
skalanın üst limiti 18cm/sn’nin biraz üzerinde seçilmiş (spektrumun sağındaki rakamlar). Bu değerin örneklenen akıma göre çok düşük olması nedeniyle örneklenen hız örnekleme aralığının çok üzerinde kalmış, Nyquist
limiti aşılmış ve spektral aliasing oluşmuş. Spektral aliasing durumunda akım spektrumu taban çizgisinin her
iki tarafında katlamış şekilde oluşur, akımın yönünü belirlemeye olanak yoktur. Sağdaki resimde spektral hız
skalası biraz daha yükseltilmiş (üst limit 40cm/sn) ancak halen daha spektrumda katlanma bulunuyor, spektrumun bir kısmı taban çizgisinin altında kodlanıyor.

Resim 1.2.25.– Soldaki resimde optimal sayılabilecek bir spektral PRF ve hız skalası örneği veriliyor. Uygun
ölçüm yapabilmek için spektrumun alanın yarısı ile 2/3’ü arasındaki kesimi dolduracak şekilde, en kötü üst
tarafta manuel olarak hız ölçümünü engellemeyecek bir yükseklikte ayarlanması önerilir. Sağdaki resimde
spektral PRF çok yüksek, hız skalası çok yüksek aralıkta, örneklenen akım çok sığ bir şekilde alınıyor. Akım
deseni konusunda yorum yapmak yanıltıcı, cursor koyup manuel hız ölçümü yapmak da çok zor.

28 TEMEL ULTRASONOGRAFİ ve DOPPLER

Spektral kazanç (“spectral gain”) ayarı gri-skala
ve renkli Doppler’deki kazancın spektral Doppler’deki karşılığıdır. Elde edilen spektral sinyalin
yükseltilerek gösterilmesi için kullanıcı tarafından ayarlanır ve her hastada optimize edilmelidir.
Spektral pencere genişliği ve konumu istenen
ve doğru damarın örneklenmesi için optimum
genişlikte tutulması gereklidir. Özellikle birbirine çok yakın seyreden arter ve venlerin akım

desenlerinin birbiri üzerine binmesi pratikte sık
karşılaşılan bir durumdur. Böyle alanlarda pencerenin dar tutulması yararlıdır.
Duvar filtreleri duvar hareketinden kaynaklanan, yüksek şiddetli, düşük frekanslı gürültüyü
ortadan kaldırır.
Duvar filtreleri için cihaz ön ayarlarında sunulan
değerler genellikle yeterlidir ve ek ayar gerekmez. İdeal değeri 50–100 Hz arasındadır.

Resim 1.2.26. SPEKTRAL KAZANÇ (“SPECTRAL GAIN”) – Solda kazanç çok yüksek tutulduğunda spektrumun
detayının kaybolması yanı sıra zeminde gürültünün oluştuğu izleniyor. Sağda ise kazanç değeri çok düşük tutulmuş o nedenle spektrum güçlükle görülüyor.

Resim 1.2.27. SPEKTRAL PENCERE GENİŞLİĞİ – Renal hilusta bitişik seyreden arter ve ven dalı görülüyor. Spektral pencere genişliği (noktalı oklar) abartılarak büyütülmüş arter ve ven spektrumda beraber
kodlanıyor. Rutinde zaman zaman iki damarın spektrumları biri diğerinin içine geçebilir. Optimal yöntem
örnekleme penceresinin ayrı ayrı örneklenecek kadar tutulmasıdır.

Resim 1.2.28. DUVAR FİLTRE AYARI – Akım örneklemesi sırasında duvar filtresinin spektruma olan etkisini gösterebilmek için duvar filtre ayarlarının gerçek
zamanlı olarak değiştirildiği örnek izleniyor. Ayarların orta ve düşük düzeye getirilmesiyle spektrumun
tabanında düşük frekanslı, spektrumu kirleten gürültüye ait sinyallerin görünür hale geldiği görülüyor
(oklar).
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SPEKTRAL DOPPLER PARAMETRELERİ
PARAMETRE

ÖRNEKLEME AÇISI

ETKİSİ

UYGUN KULLANIM

Hız ölçümlerini doğrudan etkilediği için en
önemli parametredir.

Akıma karşıdan ya da arkadan bakacak şekilde en dar açı ile örnekleme
yapılmalıdır.

Doppler frekans kayması 0°’de en fazla 90°
derecede sıfırdır. En yüksek sinyal 0° veya
180°’ye yaklaştıkça alınır.

Örneklemenin tam karşıdan ya da arkadan
olmadığı durumlarda (pratikte pek çok büyük damar için) alınan hız değerlerinde açı
ÖLÇÜMLER İÇİN
kaynaklı hata vardır. Yapılacak ölçümler
AÇININ DÜZELTMESİ gerçek hızlardan farklıdır. Çarpan, açının
kosinüsü olduğundan uç değerlerde bu hatalar çok daha belirgindir.

Ölçümler için örnekleme penceresinin imleci (“cursor”) akıma paralel
hale getirilmelidir.

• Çok Büyük Pencere – Kirli bir spektrum
oluşur, birbirine yakın damarlar aynı
spektrum bilgisi içerisinde kodlanır (arter kodlaması içerisinde ven kodlanması gibi).

Genişlik azaltılarak damarlar ayrı ayrı
yapılar olarak kodlanmalıdır.

ÖRNEKLEME
PENCERE
GENİŞLİĞİ

• Çok Küçük Pencere – Akım zayıf alınır
ya da hiç kodlanamaz
Örneklenen hız genişliğini belirler ve puls
yineleme frekansı (PRF) tarafından kontrol
edilir.

HIZ SKALASI

• Yüksek skala (Yüksek PRF) – Doppler
frekansları örneklenen aralığın dışına
çıkar. Hiç sinyal alınamayabilir ya da ölçüm yapılmasını güçleştirecek sığ bir
spektrum elde edilir.
• Düşük skala (Düşük PRF) – Nyquist sınırı
aşıldığından spektrum taban çizgisinin
her iki yanında oluşur (spektral “aliasing” artefaktı).
Elde edilen spektral bilgiyi yükseltir

SPEKTRAL KAZANÇ

• Yüksek Kazanç – Gürültü spektrumun
kalitesini bozar.

İncelenen bölgeye göre değişir. Yavaş
akımlar için düşük PRF, hızlı akımlar
için yüksek PRF değerleri seçilmelidir.
İdeal olanı, PRF değerini spektrumu
taban çizgisinin tek tarafında, ölçüm
yapılabilecek genişlikte, aliasing sınırının hemen üzerinde seçmektir.
Spektrumun pencerenin yarısı ile
2/3’ü arasında bir yüksekliği doldurması optimaldir.

Gürültü düzeyinin hemen altında, zemin kirlenmesi oluşturmayan bir kazanç düzeyi seçilmelidir.

• Düşük Kazanç – Spektrum elde edilemez.

SPEKTRAL TABAN
ÇİZGİSİ

Akım, yönüne bağlı olarak taban çizgisinin
üzerinde ya da altında kodlanır. Taban çizgisi çok yukarıda ya da çok aşağıda yer
alırsa spektrum çizginin iki tarafında kodlanır.

Spektrum yön ve genişliği belirlenebilecek şekilde bir düzeyde tutulmalıdır.

SPEKTRAL DUVAR
FİLTRESİ

Duvar filtreleri duvar hareketinden kaynaklanan, yüksek şiddetli, düşük frekanslı
gürültüyü ortadan kaldırır.

Cihaz ön ayarları genellikle yeterlidir,
ek ayar gerekmez. İdeal değeri 50–
100 Hz arasındadır.

