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SUMMARY

ÖZET

Since the discovery X rays in 1895, film has been
the primary medium for capturing, displaying and storing
radiographic images. Digital radiography is the latest
advancement in dental imaging and is becoming
increasingly popular method of producing radiographs in
both dentistry and medicine because it offers numerous
advantages over conventional film and film processing.
This article presents an overview of digital
imaging including basic terminology, direct and indirect
digital
imaging
modalities,
and
advantagesdisadvantages comparisons with film-based imaging.
Keywords:
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digital
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1895 y l nda X
nlar n n ke finden bu yana
filmler,
radyografik
görüntülerin
kaydedilmesi,
gösterilmesi ve depolanmas nda ilk araçlar olmu tur.
Dijital radyografiler ise dental görüntülemedeki en son
geli medir ve geleneksel filmlerde zorunlu olan banyo
i lemlerinin ortadan kalkmas gibi avantajlar nedeniyle
popüler bir metod olmaya ba lam t r.
Bu derlemenin amac , dijital görüntülemenin
temel terminolojisini, direkt ve indirekt dijital
görüntüleme yöntemlerini, film bazl
sistemlerle
kar la t rmal olarak irdelemektir.
Anahtar Sözcükler: Radyografi, direkt dijital
radyografi, indirekt, dijital radyografi

görüntülenmesinde,
hastan n
belli
zamanlardaki
durumunun belgelenmesinde kullan lmaktad r. 4
Dijital görüntünün elde edilmesinde iki yöntem
vard r.
Direkt Dijital Radyografi (DDR):
Dki sistem mevcuttur; Birincisinde görüntü nlama
sonras ekranda hemen olu ur, di=erinde ise ara bir faz
vard r ve görüntü lazer ile tarand ktan sonra ekranda
olu ur. Bu yar -direkt görüntüleme olarak da isimlendirilen
bir yöntemdir.29
Direkt
dijital
radyografi
sistemi
olarak
di hekimli=ine ilk olarak tan t lan Radiovisiography (RVG)
(Trophy Radiology, France), Dr.Frances Mouyens
taraf ndan icat edilmi ve 1984 y l nda üretilmi tir.6
Bundan sonra da de=i ik firmalar taraf ndan birçok dijital
görüntüleme sistemi piyasaya sunulmu tur. Çal ma
ilkeleri ayn olan bu sistemlerin farkl l klar n rezolüsyon
de=erleri, sensör tipi, matriks boyutlar ve piksel de=erleri
olu turmaktad r.6,7 Örne=in en son üretilen RVG
versiyonlar RVG Access ve RVG-Ultimate (Trophy)’dir.5
Bir direkt dijital sistem birtak m komponentlerden
olu ur. Bunlar s ras yla;

20. yüzy l n ortalar nda radyografi tüm geli mi
ülkelerde pek çok hastal = n tan s nda yararlan lan önemli
bir teknik haline gelmi tir.1 Teknolojideki ilerlemeler dental radyografi alan nda önemli geli melere neden olurken,
bilgisayar teknolojisindeki bu geli meler dijital radyografi
olarak
bilinen
filmsiz
görüntüleme
sistemi
ile
sonuçlanm t r.2
Dijital radyografi; X- n enerjisini elektrik sinyallerine dönü türen dedektörleri gerektiren bir tekniktir.3
Dijital radyografinin amac , di hastal klar n n tan ve tedavisinde görüntüleme sa=layarak, film bazl radyografik
yöntemler gibi di ler ve destekleyici dokular hakk nda
bilgi edinilmesini sa=lamakt r.
Dijital radyografi; lezyon ve hastal klar n saptanmas ile çevre dokular n n incelenmesinde, olas hastal klar n do=rulanmas nda veya s n fland r lmas nda, dental
i lemler s ras nda bilgi edinmede (kanal tedavi enstrümantasyonu ve implantlar n cerrahi olarak yerle tirilmesi
v.b), büyüme ve geli menin de=erlendirilmesinde, çürükteki sekonder de=i ikliklerin, periodontal hastal klar n
veya travmaya ba=l olarak ortaya ç kan patolojilerin
* C.Ü. Di Hekimli=i Fakültesi Oral Diagnoz ve Radyoloji B.D.
** C.Ü. Di Hekimli=i Fakültesi Pedodonti A.D.
*** C.Ü. Meslek Yüksek Okulu-Bilgisayar Programc l = Böl.
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laboratuar CMOS’un ikinci jenerasyonu CMOS/APS’yi
tan tt . Bu andan itibaren bir dijital radyografi üreticisi
olan Schick firmas da CCD yerine CMOS/APS sensörlerini
kulland . Bu yeni nesil sensörlerin üretimi, CCD’den daha
ucuza mal olmaktad r ve geli mi görüntü rezolüsyonuna
(örne=in
RVG-Ultimate
Trophy’de
çözünürlük
R
20lp/mm’dir.5)ve daha uzun ömre sahiptir.11 Ancak bu
sensörlerin aktif alan daha küçüktür.6
Kordonsuz sensör (Fosfor plak sistemi-PSP ):
Yar direkt yöntemde PSP kullan l r.13 Kablo ile ba=l
olmayan x nlar na duyarl fosfor kapl plastik bir plakad r
(phosphor-coated plate).4,9 Bu plakaya “photostimulable
phosphor da” denir.4
PSP veya di=er ad yla “storage phosphor”, dijital
radyografide oldukça yayg n kullan lan bir dedektördür. 11
D görünümü ile ekstra-oral radyografilerde kullan lan
“intensifying screen”e benzer.14 PSP sensör x nlar ile
etkile ti=inde, plaka üzerinde depolanan latent görüntüyü
olu turur. Bu görüntü daha sonra özel bir taray c ile
dijitalize edilir. 11
PSP ve CCD dedektörlerinin her ikisi de bugün
intraoral d nda sefalometrik ve panaromik sistemlere de
dahil edilmi tir.
Her iki sistemin birbirine göre avantaj ve dezavantajlar sensörlerin yap s ile ili kilidir. CCD sensörler
PSP’lerden (ortalama intra-oral film boyutlar nda) genellikle daha küçük aktif alana sahiptir. CCD sistemlerin
kordonlu olu u
nlama an nda sistemin hastaya yak n
olmas n gerektirdi=i için ayn anda birden fazla teknisyene sistem hareket ettirilmeden hizmet verememektedir.
Oysa merkezi olarak yerle tirilen PSP ünitesi tüm klini=e
hizmet verebilmektedir. Ancak CCD sistemlerde görüntü
direkt ba=lant dan dolay neredeyse hemen olu urken,
PSP sistemlerde yakla k 25 saniyeyi bulabilmektedir.4
PSP sistemlerin dinamik aral = radyografik filmlere
göre oldukça geni tir ve bu durum geni bir
nlama
aral = sa=lar. Bu prosedürün pratik önemi, az veya çok
dozla nlanm görüntüler, eninde sonunda uygun dozda
nlanm gibi uygun densitede görüntülenir. Böylece
yanl ekspoz tekni=ine dayal film tekrar nadir olur.
Tersine CCD sistemlerin dinamik aral = radyografik
filmlerden daha dü üktür. PSP sistemle ula lan bu
serbestlik sayesinde, CCD sistemlerde gerekli olandan
daha az radyasyonla görüntü olu umu sa=lan r.4
En yayg n rezolüsyon ölçüm birimi milimetredeki
çizgi çifti (lp/mm)’ dir. Bu, sensörün bir arada bulunan
oldukça küçük noktalar ay rt edebilme yetene=ini ifade
eder. Çizgi çifti ço=ald kça detay ve rezolüsyon da artar.
Genel olarak CCD’ler için bu de=er 6-20 lp/mm, PSP için

a. X-<=<n< kayna8<
b. &ntraoral sensör
c. Analog-digital dönü=türücü ile birlikte
bilgisayar
d. Monitör ve/veya yaz<c<’d<r. 4,8,9
a- X-<=<n< kayna8<:
Pek çok dijital radyografi sistemi x- n kayna=
olarak konvansiyonel dental x- n cihazlar n kullanmaktad r.9 Röntgen cihaz 50-90 kVp (ortalama olarak 65-70
kVp) aras nda olabilir. 10 Konvansiyonel x- n kayna=
dijital görüntüleme sistemleri ile uyumludur ancak saniyenin 1/100’inde nlamay gerçekle tirecek x- n cihaz
zamanlay c s n n adapte edilmesi gerekir.9
b-&ntra-oral sensör: Dijital radyografide, “sensör”
veya küçük dedektör radyografik görüntüyü elde etmek
için hasta a=z na yerle tirilir. Sensör intraoral dental filmin yerine kullan l r. Konvansiyonel radyografilerde oldu=u gibi X- n , sensörü hedefleyecek ekilde pozisyonland r l r. 9
Dki farkl sensör tipi mevcuttur;
Kordonlu sensörler: Kordonlu olanlar bilgisayara
fiber optik bir kablo ile ba=lanan görüntü sensörünü ifade
eder.9 Bu sensörler CCD (charge-coupled device) veya
Complementary Metal-Oxide Semiconductor with Active
Pixel Sensor (CMOS/APS) çiplerini içerir. 11
CCD sensörler: CCD; üretimi pahal olan özel
fabrikasyon i lemi gerektiren bir teknolojidir ve yeni bir
teknoloji de=ildir. Dlk 1960’larda geli tirilmi tir. Halen CCD
teknolojisi faks makineleri, ev video kameralar , mikroskoplar ve teleskoplar gibi pek çok alette kullan lmaktad r.4
CCD reseptörü, x- n na ve =a kar hassas olan
silikon bir çip içerir.9,11 Bu silikon çip dikdörtgensel tabanla
düzenlenmi piksel veya hücrelerden (cell) olu ur.12
Silikon içindeki atomlar birbirine kovalent ba= ile ba=l d r.
X- n fotonlar silikona çarpt = nda kovalent ba=lar kopar
ve elektrik arj olu ur. Olu an bu arj, her bir piksel
taraf ndan depolan r ve elektronik olarak s ras yla uzakla t r larak, analog sinyalleri olu tururlar.4 Bu analog
sinyaller ise “analog-dijital dönü türücü” arac l = yla
bilgisayar n anlayabilece=i dijital bir dile dönü türülür.
CMOS/APS sensör (Complementary metal
oxide semiconductor/active pixel sensör): CMOS
bazl sensörler, radyografik amaç için yak n zamanda
kullan ma sunulmu tur, ancak bu teknoloji yakla k 30
y ldan fazla süredir bilinmektedir.11
Yak n zamanlarda, CMOS sensörlerin üretimi CCD
sensörlerden daha pahal ya mal olmaktayd ve daha
dü ük görüntü kalitesine sahipti. 1990’lar n ba nda NASA
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6-12,5 lp/mm, intra-oral filmler için 16-20 lp/mm’dir.5,6,14
Ancak normal bir göz 7-10 lp/mm rezolüsyonu ay rt
edebilmektedir. Bu yüzden 10 lp/mm rezolüsyonun
üzerindeki sensörlerin bir anlam ifade etmeyece=i
görü ünün net bir cevab halen tart mal d r.
Baz sensörler ile 12 “bit”lik görüntü elde
edilmektedir. Bu da teoride 4096 gri tonunun ay rt
edilebilmesi demektir. Oysa 8 bitlik monitör sadece 256
gri tonunu ay rt edebilir. Hepsinin de ötesinde gözümüz
sadece 32-64 adet gri tonu ay rt edebilmektedir6,11. Bu da
günümüzde kullan lan sensörlerin gözümüzün limitleri baz
al nd = nda oldukça yeterli oldu=unu göstermektedir. 11
Sensörler termal yöntemler ile steril edilemez.
Otoklava konulamaz. Ancak dezenfektan solüsyonlar ile
silinerek dezenfeksiyonu sa=lanabilir. Ayr ca sensörlerin
klinik kullan m s ras nda kontaminasyonunu engellemek
için sensörün üzeri plastik bir k l f ile kaplan r. Yine de
sterilizasyonun bozulmamas için tek kullan ml k plastik
k l flarla veya po etlerle kullan lmal d r. Sensörler plastik
koruyucular ile kapland ktan sonra hasta a=z nda görüntüsünü almak istedi=imiz bölgeye yerle tirilir. Sensörlerin
d yap s sert plastiktir. Sert olu u geometrik distorsiyonu
engellemekle birlikte, alt çene arka bölgeye ve ark
kö elerine yerle tirmede güçlük yaratabilmektedir. Sensörler ya sensör tutucularla ya da hastan n parmak bas s
ile a= zda sabitlenir. Daha sonras nda konvansiyonel
radyografi cihaz ile hekim istedi=i pozisyon ve aç lamada
nlama yapar. 10,16
c- Analog-dijital dönü=türücü (A/D converter
veya digitizer) ile birlikte bilgisayar:
Elektronik sensör taraf ndan al nan bilgiler bilgisayara analog bilgi olarak sunulur. Bu bilginin bilgisayar
taraf ndan yorumlanabilmesi için dijital forma dönü türülmesi gerekmektedir. Dijital sinyaller ise 0 ve 1 rakamlar n n olu turdu=u ikili say sistemiyle ifade edilmektedir.
Dkili say sisteminde 0 ve 1 lerin her birisi “bit” olarak
adland r l r. Dkili say sisteminde bitler yana yana gelerek
anlaml kelimeleri olu tururlar. Örne=in sekiz bitlik kelime
bir “byte” olarak isimlendirilir ve bir “byte” ile ifade
edilebilecek olas kelime say s 28=256’d r.Bir A/D dönü türücüdeki bit say s ölçüm hassasiyetini belirleyen en
önemli faktörlerden birisidir. Bit say s n n fazla olmas
analog bilginin say sala çevrilmesi s ras nda ortaya
ç kabilecek veri kay plar n en aza indirger.
A/D dönü tücü, dedektör sistemlerinden al nan
analog sinyalleri bilgisayar taraf ndan tan nan say sal
verilere dönü türür. Ç k sinyallerinin voltajlar ölçülür ve
voltaj yo=unlu=una göre numara verilir. Bu numarasal
tayinler 256 gri gölgeye çevrilir. 4,6

Dijital radyografi de konvansiyonel radyografide
oldu=u gibi X- n kullan r ancak görüntü banyo i lemini
gerektiren film yerine bilgisayar ekran nda olu ur. Dijital
radyografide “görüntü” terimi meydana gelen resmi
tan mlamak için kullan l r.
Tipik olarak bilgisayar 486 veya daha yüksek
i lemciden, 640 KB internal haf zayla birlikte SVGA grafik
kart ve yüksek rezolüsyonlu (1024 X 768 piksel)
monitörden olu ur.6
Bilgisayar sensörden gelen elektronik sinyalleri
bilgisayar ekran nda görülen gri tonlara çevirmekten
sorumludur.4 Her bir piksel (resim elementi) bilgisayarda,
gri tonunun lokalizasyon ve derecesi ile say sal olarak
temsil edilir. Bu say sal aral k 8 bitlik bir görüntüde 256 gri
tonunu olu turan 0-255 aras nda de=i ir. Görüntü 0,5 120 saniye içinde bilgisayar monitörüne geleneksel film
i leminin gerektirdi=inden daha az sürede kaydedilir.
Görüntü kayd ndaki bu h z cerrahi implantlar n yerle tirilmesi veya kanal enstrümantasyonu gibi durumlarda
oldukça yararl d r. Görüntü daimi olarak bilgisayarda
saklanabilir, hastaya kopyas verilebilir veya elektronik
olarak iletilebilir.
Çe itli bilgisayar görüntüleme özellikleri dijital görüntüleme sistemleri ile birlikte bulunmaktad r. Dijital
sistemlerde split ekran teknolojisi önemli rol oynamaktad r. Bu teknoloji hekime ayn ekranda pek çok görüntünün görülmesi ve kar la t rma imkan vermektedir. Bu
özellik çürük ve periodontal hastal k ilerlemelerinin de=erlendirmesi ve kar la t r lmas nda yard mc d r. Örne=in
çürükdeki ilerlemeler aral kl olarak al nan s rtma grafisi
ile kar la t r labilir. Dijital sistemler orijinal görüntüsünden dört kez daha büyütülmü görüntü imkan da
sa=larlar. Bu özellik de di lerin apikal bölgesinin de=erlendirilmesinde faydal d r.9
K saca bu sistemin avantaj ve dezavantajlar
öyledir;

Avantajlar :
•

•

•

3

Dijital sensörlerin x- nlar na kar
daha duyarl
olmas sonucu, hastaya verilen dozda %50’den %95
varan oranlarda azalma olur,
Kullan m kolayd r ve muayenehanede az yer kaplar.
Filmlerin i lenmesi için gereken karanl k oda, banyo
solüsyonu ve banyo sisteminin gerektirdi=i gereçlere
DDR’de ihtiyaç yoktur ve dolay s yla çok k sa sürede
görüntü elde edilir ve operatif i lemleri h zland r r,
Banyo i leminin ortadan kalkmas sonucunda herhangi bir kimyasal at k olu maz, çapraz kontaminasyon
riski de önemli ölçüde ortadan kalkar. Banyo solüsyonlar n n tazeli=inin bozulmas na ba=l olarak
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Paurazas ve arkada lar 27 periapikal lezyon
tespitini CCD, CMOS-APS görüntüleme sistemleri ve Eh z nda filmlerde kar lat rm ve istatiksel olarak fark
bulunmad = n rapor etmi lerdir.
Nair ve arkada lar 28 E-h z nda filmler ve dijital
görüntüleme yöntemini alveolar krestal kemik tespitinde
kar la t rm lar ve sonuçta periodontal lezyon tespitinde
fark bulunmad = n rapor etmi lerdir.
Hintze ve arkada lar n n29 sürekli di lerde yapt =
in-vitro çal mada; geleneksel ve dijital radyografiler aras nda yap lan kar la t rmada tan sal do=ruluk aç s ndan,
ara yüz mine çürüklerinin tespitinde istatistiksel olarak
anlaml bir fark bulunamam t r. Mine çürüklerinin
tan s nda ise radyografik yöntemlerin her ikisi de yetersiz
bulunmu tur.
Haak ve arkada lar n n30 in-vitro olarak sürekli
di lerde, ara yüz dentin çürüklerinde yapt klar çal mada,
CCD sensörlü dijital intraoral radyografiler (sensitivite:
0,35 spesifite:0,96) ile geleneksel filmler (sensitivite:0,32
spesifite:0,94) aras nda ara yüz çürüklerini te his
aç s ndan fark olmad = n rapor etmi lerdir.
White ve Yoon’un 31 ara yüz çürüklerinde yapt = invitro çal mada, CCD sistemler ile geleneksel filmler
kar la t r lm
ve sonuçta benzer diagnostik performanslar elde edildi=i rapor edilmi tir.
2.&ndirektt dijital görüntüleme:
Dndirektt dijital görüntüleme sisteminin ana
kompanentini CCD kamera ve bilgisayar olu turur. Bu
metotta varolan radyografi, CCD kamera kullan larak
dijitize edilir. CCD kamera görüntüyü tarar ve dijitize eder
sonra bilgisayar ekran nda imaj görüntülenir.
Bu kavram görüntü taranmas na (scan) benzemektedir. Örne=in; foto=raf n bilgisayar ekran na aktar lmas
gibi. Dndirekt dijital görüntüleme, direkt dijital
görüntülemeye göre ikinci kalitedir çünkü sonuç görüntü
orijinal görüntünün kopyas na benzer. 10

meydana gelen de=i ikler DDR’de görülmez. Böylece
görüntü kalitesi sabit kal r. Sensör sert oldu=u için de
klasik filmlerde olu an görüntü distorsiyonu DDR’de
görülmez,
Elde edilen görüntülerin kontrast n ve parlakl = n
de=i tirmek, görüntüyü renklendirmek ve negatifini
elde etmek, “zoom modu” ile görüntünün istenilen
bölgesini büyütüp ayr nt l
inceleme yapmak,
görüntüler üzerinde aç ve uzunluk ölçümü yapmak
mümkündür,
Standardizasyon sa=lanarak elektronik ar ivleme
yap labilir. Böylece tedavi öncesi ve tedavi sonras
görüntüleri kar la t rma imkan do=ar. Ayr ca DDR
sistemlerinin baz lar nda bulunan a= z içi kamera
sistemi ile a= z içi video görüntüleri elde edilebilmekte, DDR ve video görüntülerinin elektronik
transferi yap labilmektedir.8,10,16,18-21

Dezavantajlar :
•
•
•

Fiyat pahal d r,
Çözünürlü=ü klasik filmlerden daha dü üktür,
Damak derinli=i az veya alveol kavsi dar olanlarda, rubber-dam kullan lan hastalarda sensörün
yerle tirilmesi zor olabilir,
•
Yaz c dan al nan görüntülerin bask kalitesi ekran
görüntüsünden daha kötüdür. 8,10,16,18,20
Dijital görüntüleme ve film tabanl sistemler çürük,
periapikal hastal klar, periodontal hastal klar n tan s nda
pek çok çal mada kar la t r lm t r ve genellikle bu iki
görüntüleme yöntemi aras nda di patolojilerinin tan s
yönünden istatiksel olarak fark bulunamam t r.22-31
Wenzel 22 dijital görüntüleme sistemlerinin çürük
te hisinde geleneksel filmler kadar do=ru sonuç verdi=ini
bildirmektedir.
Tyndall ve arkada lar 23 ara yüz çürük tespiti üzerinde, CCD tabanl görüntü modifikasyonu uygulanm ve
uygulanmam dijital görüntüler ile E speed filmleri karla t rm lar ve sonuç olarak modifikasyon uygulanmayan
dijital görüntüler ile geleneksel filmler aras nda fark
bulunamazken, modifikasyon uygulanm olanlar n çürük
te hisinde art bir avantaj sa=lamad = n rapor etmi lerdir.
Naitoh ve arkada lar n n25 arayüzlerde, çürük
derinli=inin saptanmas na ili kin yeterli deneyime sahip
gözlemciler ile yapt klar çal mada, direkt dijital radyografilerde ve geleneksel filmlerde, gözlemci içi uyum
ortalama olarak s ras yla 0,77 ve 0,78 ve gözlemciler aras
uyum ise ortalama 0,44 ve 0,42 olarak tespit edilmi tir.
Hem gözlemci içi, hem de gözlemciler aras uyumda her
iki radyografik yöntemde benzer sonuçlar rapor edilmi tir.
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