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Barış Çavlı Bilimsel Kurul Başkanı
Prof. Dr. Abdulhakim Çoşkun Türk Radyoloji Derneği Başkanı
Nezaket Özgür TMRT-Der Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Muammer Hakkı Karakaş Sağlık Bakanlığı İstanbul Kamu Hastaneleri Birliği Radyoloji 
Kordinatörü

Prof. Dr.İlhan Erden Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji A.D.
Prof. Dr. Orhan Oyar İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji A.D.
Prof. Dr. Nail Bulakbaşı Yakındoğu Üniversitesi SHMYO
Prof. Dr. Yahya Paksoy Konya Selçuk Üniversitesi Radyoloji A.D.
Prof.Dr. Mustafa Yıldız Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Nükleer Tıp A.D.
Doç. Dr. Murat Gültekin Sağlık Bakanlığı Kanser Daire Başkanı
Doç. Dr. Gökce Kaan Aytaç Ufuk Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı
Doç. Dr. Ali Koçyiğit Pamukkale Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı
Doç. Dr. Turan Olgar Ankara Üniversitesi Müh. Fak. Fizik Böl.
Doç. Dr. Yiğit Çeçen Akdeniz Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi A.D.
Yrd. Doç. Dr. Duygu Herek Pamukkale Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr Nuran Akyurt Marmara Üniversitesi SHMYO
Yrd. Doç. Dr Ayşegül Yurt 9 Eylül Üniversitesi SHMYO
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Ozan Tekin Üsküdar Üniversitesi SHMYO
Uzm. Dr. Özüm Tunçyürek Aydın Devlet Hastanesi Radyoloji A.D.
Dr. Cemil Gürses Antalya Devlet Hastanesi Radyoloji A.D.

Uz. Olcay Ulucan Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Görüntüleme 
Hizmetleri Müdürü

Ögr. Gör. Murat Balıkcı Marmara Üniversitesi SHMYO
Ögr. Gör. Aysun Manisalıgil 9 Eylül Üniversitesi SHMYO
Öğr. Gör. Ayşe Gül Ayfer Köse Marmara Üniversitesi SHMYO
Ögr. Gör. Gülhan Kaya Fatih Üniversitesi Smyo
Ögr. Gör. Sefa Işıklar Bursa Uludağ Üniversitesi SHMYO
Ögr. Gör. Dr. Halil İbrahim Özdemir EGE Üniversitesi SHMYO
Ögr. Gör. Gökhan Aytekin Ankara Üniversitesi Smyo
Öğr. Gör. Hakan Kutlu Hacettepe Üniversitesi SHMYO
Vural Diler Toshiba Healthcare Türkiye BT Klinik Aplikasyon Müdürü
Tuğrul İnaltun Siemens Eğitim Uzmanı

BİLİMSEL KURUL
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Derya Akbaş GE Healthcare Türkiye Bt Modalite Satış Uzmanı
Serkan Çalıova GE Eğitim Uzmanı
Özgür Demirkılınc GE Eğitim Uzmanı
Orçun Ekizler Philips Eğitim Uzmanı
Melahat Kırımlı Philips Eğitim Uzmanı
Mahmut Ur Siemens Eğitim Uzmanı
Ali Avcı Siemens Eğitim Uzmanı
Murat Karakoç GE Eğitim Uzmanı
Dinçer Diren GE Satış Uzmanı
Ramazan Gündüz GE Eğitim Uzmanı
Ender Şimşek Mes Medikal
Ender Saruhan Apaz Medikal
İhsan Fazlıoğlu Mes Medikal
Adem Erdem Konica Minolta
Caner Afacan Fuji Film
Mehmet Erkek Balıkesir Devlet Hastanesi
Zeynep Fırat Yeditepe Üniversitesi
Serpil Horoz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Ayşe Toker Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Ahmet Soybilgin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Zeliha Şentürk Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Hakan Çakır Gürses Görüntüleme
Hakan Aydın Eşrefpaşa Belediye Hastanesi
Bedia Süleymanoğlu Atl Sağlık Hizmetleri Sorumlu Teknikeri
Ertuğrul Kılınç K.Maraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi
Ahmet Zavagar Erciyes Üniversitesi
Abdullah Uysal EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Sercan Çetinkya Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Onur Yıldırım Karabük Asm
Aydın Kuran Uludağ Ünviversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Ramazan Yüksel Dokuz Eylül Ünviversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Serpil Özdemir Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

BİLİMSEL KURUL
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 23 Nisan 2015 Perşembe - 1.Gün
Saat Konu Konuşmacı / Kurum

08:00-10:00 Kongre Kayıt

10:30-12:30 Açılış

 
 
 
 
 

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Açılış Konuşmaları

Nezaket Özgür TMRT-Der  Bşk- Kongre Başkanı

Dr. Fozzy Peer
ISRRT (Dünya Radyografer ve Radyoloji 
Teknikerliği Derneği) Başkanı

Prof.Dr. Mehmet Müezzinoğlu T.C. Sağlık Bakanı (Davetli)

Uzm. Dr. Zafer Çukurova
T.C. Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı 
(Davetli)

Prof. Dr. Abdulhakim Coşkun Türk Radyoloji Derneği Başkanı

Doç. Dr. Murat Gültekin T.C. Sağlık Bakanlığı Kanser Daire Başkanı

12:30-13:30 Yemek Arası

Radyoloji Oturumu

Oturum Başkanları Yrd. Doç. Dr. Nuran Akyurt  / Barış Cavlı

13:30-14:00 Radyolojinin Gelişimi
Prof. Dr. Muammer Hakkı Karakaş
S.B. İstanbul Kamu Hastaneleri Birliği 
Radyoloji Koordinatörü

14:00-14:30 Radyasyonun Biyolojik Etkileri
Doç. Dr.Gökce Kaan Ataç
Ufuk Üniversitesi Tıp  Fak. Radyoloji A.D.

14:30-15:00 Radyasyon Güvenliği
Doç. Dr. Turan Olgar
Ankara Üniversitesi Nükleer Enstitüsü

15:00-15:30 Kahve Molası  

Pediatrik Radyoloji Oturumu

Oturum Başkanları Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Yurt/ Aykan Düzova

15:30-16:00 Pediatrik Yaklaşım Çoçuk İstismarı
Prof. Dr. Abdulhakim Coşkun
Türk Radyoloji Derneği Genel Başkanı

16:00-16:30 Radyasyon ve Hamilelik
Yrd. Doç. Dr. Özüm Tunçyürek
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi

16:30-17:15 BT ‘de  Pediatrik Doz Hesaplama Ve Çekim Özellikleri

Prof. Dr. Orhan Oyar
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Katip Çelebi 
Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma 
Hastanesi

Açılış Kokteyli

Görevli TMRT-Der Yöneticisi: Ayşen Yalçın/Nevzat Mutlu

BİLİMSEL PROGRAM
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24 Nisan 2015 Cuma - 2.Gün
Saat Konu Konuşmacı / Kurum

08:30-09:00 Sağlıklı Yaşam Nefes Egzersizi Arzu Yücel - Yaşam Koçu

Magnetik Rezonans Görüntüleme Oturumu -I

Oturum Başkanları Prof.Dr. Nail Bulakbaşı /Seyhan Erdem

09:00-09:30 Magnetik Rezonans Görüntülemede Yenilikler
Özgür Demirkılınç
GE Eğitim Uzmanı

09:30-10:00
MRG’de Kontrast Maddesiz Anjiyo Uygulamaları ve Yeni 
Teknikler

Prof. Dr. Yahya Paksoy
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi

10:00-10:30 MRG’de Kontrast Madde Uygulamalı Anjiyo İncelemeleri
Tuğrul İnaltun
Siemens Eğitim Uzmanı

10:30-10:40  MRG  Kurulumunda  Oda Dizaynı ve  Hasta Konforu
 Ender Şimşek
 Mes Medikal

10:40-11:00 Kahve Molası

Uluslararası Katılımlı Tıbbi Görüntüleme Eğitimi Paneli - İnteraktif 

 Moderatörler Prof. Dr. Abdülhakim Coşkun/Nezaket Özgür

11:00-11:40 Ülkemizdeki Tıbbi Görüntüleme Eğitim Sistemi
Panelistler
 

 

Mevcut Eğitim Sistemi ve Sorunları
Öğr. Gör. Sefa Işıklar
Uludağ Üniversitesi SHMYO

Çözüm Önerileri ve Çalıştay Sonuçları
Yrd. Doç. Dr. Nuran Akyurt
Marmara Üniversitesi SHMYO

Lisans ve Lisansüstü Eğitim Sistemi Hedefi
Yrd. Doç. Dr.  Ayşegül Yurt
Dokuz Eylül Üniversitesi SHMYO

11:40-12:30 ISRRT’nin Eğitim Sistemine Bakışı

Dr. Fozy Peer
Dünya Radyoloji Teknisyenleri Derneği 
Başkanı (Internatıonal Socıety Of 
Radıographer And Radıologıcal Technologıst)

 Uluslar Arası Tıbbi Görüntüleme  Eğitim Modelleri

Dimitris Katsafarakis
Dünya Radyoloji Teknisyenleri Derneği Avrupa  
Bölge Sorumlusu (International Society of 
Radiographer and Radiological Technologist)

12:30-13:30 Yemek  Arası
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24 Nisan 2015 Cuma - 2. Gün
Saat Konu Konuşmacı / Kurum

Konvansiyonel Radyoloji Oturumu

Oturum Başkanları Nezaket Özgür  / Barış Cavlı / Şükrü Doğan

13:30-13:45
Mammografide Güncel Yenilikler 
(Dijital Mamografi ve Tomosentez Teknolojisi)

Caner Afacan / Fuji

13:45-14:15 Radyografik İncelemelerde Dikkat Edilecek Noktalar

Prof. Dr. Orhan Oyar
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Katip Çelebi 
Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi

14:15-14:30 Radyolojide Elektronik Arşivleme (Pacs)
Ender Saruhan
Apaz Medikal

14:30-15:00
GE Healthcare  Son Teknoloji Önleyici Bakım Kalibrasyon ve 
Ölçüm Sistemi

Alper Çırpıcı - Kerem Delikan
GE Healtcare Teknik Servis

15:00-15:20 Kahve Molası

Bilgisayarlı Tomografi Oturumu-I

Oturum Başkanları Doç. Dr. Haluk Koralay / Bedia Süleymanoğlu

15:20-15:40 Bilgisayarlı Tomografide Kullanılan Kontrast Madde Özellikleri
Doç. Dr. Ali Koçyigit
Pamukkale Üniversitesi Radyoloji  A. D.

15:40-16:20 BT Anjiyo Uygulamaları ve Kontrast Madde Zamanlaması

Prof. Dr. Orhan Oyar
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Katip Çelebi 
Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi

16:20-17:00 Dinamik Hacim Tomografisi ile Koroner BT Görüntüleme
Vural Diler
Toshiba Healthcare Türkiye BT Klinik 
Aplikasyon Müdürü

17:00-17:10 Pediatrik Koroner BT Uygulamaları
Özgül Yıldız 
Acıbadem Bakırköy Hastanesi

 Sosyal Etkinlik Beach Party

Görevli TMRT-Der  Yöneticisi: Ersin Eker/ Sercan Çetinkaya
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25 Nisan2015 Cumartesi - 3. Gün
Saat Konu Konuşmacı / Kurum

08:30-09:00 Sağlıklı Yaşam Nefes Egzersizi Arzu Yücel - Yaşam Koçu

Bilgisayarlı Tomografi Oturumu-2

Oturum Başkanları Öğr. Gör. Sefa Işıklar/ Hakan Çakır

09:00-09:15 BT’de Otomatik Enjektör Kullanımın Önemi İhsan Fazlıoğlu / Mes Medikal

09:15-09:45 BT Teknolojisinde Güncel Yenilikler
Serkan Çalıova 
GE Healthcare Türkiye Eğitim Uzmanı

09:45-10:15
Bilgisayarlı Tomografi Ile Dual Enerji ve Düşük Doz 
Görüntüleme Teknikleri 

Mahmut Ur / Siemens Healthcare Türkiye

10:15-10:45 Doz Azaltım Sistemleri Oğuz Sipahi /  Bayer

10:45-11:00 Kahve Molası

Radyoterapi - Nükleer Tıp- Radyoloji Oturumu

Oturum Başkanları  Yrd. Doç.Dr. Nuran Akyurt/Armağan Bülbül

11:00-11:30 Radyoterapide Güncel Yenilikler
Dr. Yigit Çeçen
Akdeniz Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi 
A.D.

11:30-12:00 Nükleer Tıpta Yenilikler Pet - BT
Prof. Dr. Mustafa Yıldız
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi 
Nükleer Tıp A.D.

12:00-12:20 Dijital MR İle Yüksek Sinyal/Gürültü Oranı
Gürhan Alper Kendir
Philips

12:20-12:30 Otomatik Pet İnfüzyon Sistemleri
Taner Aydoğmuş
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

12:30-13:30 Yemek Arası  

Magnetik Rezonans Görüntüleme Oturumu -2

Oturum Başkanları Yrd. Doç. Dr. Özüm Tunçyürek /Ersin Eker

13:30-13:50 MRG’de Hasta Hazırlığı ve Güvenliği Serkan Çalıova / GE Eğitim Uzmanı

13:50-14:10 MRG’de Kullanılan Kontrast Madde  Özellikleri
Doç. Dr. Ali Koçyigit
Pamukkale Üniversitesi Radyoloji  A.D.

14:10-14:40 Nöroradyolojide Ileri MRG Yöntemleri Zeynep Fırat /  Yeditepe Üniversitesi

14:40-14:50 3 Tesla Batın MR Uygulamaları Özgül Yıldız / Acıbadem Bakırköy Hastanesi

14:50-15:00 Konjenital Kalp Hastalıklarında 3 Tesla MR Uygulamaları Selçuk Kıraç / Acıbadem Bakırköy Hastanesi

15:00-15:10 Kim Korkar Ak Madde Anatomisinden?
Songül Bahar
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji 
A.D.

15:10-15:30 Kahve Molası
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25 Nisan2015 Cumartesi - 3. Gün
Saat Konu Konuşmacı / Kurum

Yüksek Radyasyon Riskli Bölgelerde( Skopik-Floroskopik İncelemeler) Radyasyondan Korunma  
( Ameliyathane -DSA-KVC )

Oturum Başkanları Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Yurt /Seyhan Erdem

15:30-16:00
Skopik-Floroskopik İnceleme Yapılan Ünitelerde 
(Ameliyathane -DSA-KVC) Radyasyondan Korunma

Doç. Dr. Turan Olgar 
Ankara Üniversitesi  Nükleer Bilimler Enst.

16:00-16:30 Yeni Nesil Skopik ve Floroskopik Cihaz Teknolojisi
Ramazan Gündüz 
GE Eğitim Uzmanı

16:30-17:00 Skopik-Floroskopik Yöntemler  Ile Yapılan İncelemeler
Dr. Cemil Gürses
Antalya Devlet Hastanesi  Radyoloji  A.D.

17:00-17:20 Gelişen Teknolojinin Radyolojik İncelemeye Yansıması Adem Erdem / Konica Minolta

17:20-17:30
Akciğer Grafisinde Otomatik Ekspojur Kontrol Kullanımının 
Görüntü Kalitesi ve Hasta Dozu Üzerine Etkisinin 
Değerlendirilmesi

Çiğdem Duzcu
Dokuz Eylül Üniversitesi SHMYO

Görevli TMRT-Der  Yöneticisi: Aykan Düzova/Yasin Özet

20:00-24:00 Gala Yemeği

26 Nisan 2015 Pazar - 4. Gün
Saat Konu Konuşmacı / Kurum

09:00-09:30 Sağlıklı Yaşam Nefes Egzersizi Arzu Yücel - Yaşam Koçu

Çalışma Yaşamı ve Yönetsel Sorunlar Oturumu

Oturum Başkanları Ahmet Soybilgin /Yasin Özet

09:30-09:40 Obstetrik MR Uygulamaları
Rad. Tek. Meltem Vurmaz
Adana Başkent Üniversitesi Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi

09:40-09:50 Multiparametrik Prostat MRI
Selçuk Kiraç
Acıbadem Bakırköy Hastanesi

09:50-10:00 Meme Uygulamalarında Ultrason Elastografinin Yeri
Derya Aslan
Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi

10:00-10:20 Radyoloji Ünitelerinde Yönetim Sorunları ve Çözümü

Aykan Düzova
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Katip Çelebi 
Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi

10:20-10:40 Şartname Hazırlama Prosedürleri
Mehmet Erkek
Balıkesir Devlet Hastanesi Sorumlu Teknikeri

10:40-11:00 Kahve Molası
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26 Nisan 2015 Pazar - 4. Gün
Saat Konu Konuşmacı Kurum

 Oturum Başkanları                                     Nezaket Özgür/ Barış Cavlı

11:00-11:20 Çalışan Memnuniyet Raporu
Doç. Dr. Nuran Akyurt
Marmara Üniversitesi SHMYO

11:20-11:30 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Radyasyon Güvenliği
Sağlık Fizikcisi Ali Halaç
Hacettepe Üniversitesi Üniversitesi Radyoloji 
A.D.

11:30-12:00 Konge Sonuç Bildirgesi ve Değerlendirme
Yrd. Doç. Dr. Nuran Akyurt
Marmara Üniversitesi SHMYO

12:00-12:10 Kapanış Dilek ve Temeniler

Görevli TMRT-Der  Yöneticisi: Seyhan Erdem/ Nevzat Mutlu

Otelden Ayrılış
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FONKSİYONEl MRG 49
FlOROSKOPİK İNCElEME YAPIlAN ÜNİTElERDE (AMElİYATHANE -DSA-KVC) RADYASYONDAN KORUNMA 52
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SO-03 -  KONjENİTAl KAlP HASTAlIKlARINDA 3 TESlA MR UYGUlAMAlARI 58
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SO-07 - AKCİĞER GRAFİSİNDE OTOMATİK EKSPOjUR KONTROl KUllANIMININ GÖRÜNTÜ KAlİTESİ VE HASTA DOZU ÜZERİNE ETKİSİNİN 
DEĞERlENDİRİlMESİ 66
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SO-09 -    MUlTIPARAMETRİK PROSTAT MRI 68
SO-10 - RADYASYON GÜVENlĞİ UZMANININ GÖREVlERİ 70
PO-01 - DEFOKOGRAFİ  NEDİR? 72
PO-02 - MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜlEME İlE OMUZ ARTROGRAFİ 76
PO-03 - TIP 1 İNTRAHEPATIK  PORTOSISTEMIK  VENÖZ  ŞANT:  MRI BUlGUlARI  77
PO-04 - STENT İMPlANTASYONU UYGUlAMA AlANlARI 78
PO-05 -   KONTRASTSIZ BEYIN MRG DE ASl’NIN ÖNEMI 79
PO-06 - FOP  80
PO-07 - KIM KORKAR DIFÜZYON TENSÖR GÖRÜNTÜlEMEDEN?  80
PO-08 - DEFEKASYON PROKTOGRAM MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜlEME TEKNİĞİ 81
PO-09 - PET GÖRÜNTÜlEMEDE KUllANIlAN YENİ ENjEKSİYON SİSTEMİNİN HASTA VE PERSONEl İÇİN RADYASYON GÜVENlİĞİ VE KUllANIMDAKİ YERİ 82
PO-10 - STENT İMPlANTASYONU UYGUlAMASI 83
PO-11 - SANAl KOlONOSKOPI 85
PO-12 - İYONİZAN RADYASYON KAYNAKlARIYlA ÇAlIŞAN SAĞlIK ÇAlIŞANlARININ SAĞlIK KONTROllERİNİN ÖNEMİ 86
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RADyASyONUN BİyOLOjİK ETKİLERİ

Dr. Gökçe Kaan ATAÇ
Ufuk Üniversitesi Radyoloji AD.,  Ankara
E posta: gokcekaan.atac@ufuk.edu.tr

Radyasyon enerjinin taşınması olarak tarif edilebilir. Tıp alanında daha çok iyonizan radyasyon ile ilgilenmemize 
rağmen dünyamızda ve evrende pek çok kaynak radyasyon oluşturmakta veya içermektedir. Elektromanyetik ve 
parçacık radyasyonu iki ayrı alt grubu olarak hatırlanmalıdır. Parçacık radyasyonu daha yüksek enerji içeren ve biyolojik 
etki potansiyeline sahip ancak dış kaynaklardan geldiğinde çok düşük deliciliği olan alfa ve beta parçacıklarından 
kaynaklanır. Elektromanyetik radyasyon ise geniş bir dalga boyu ve frekans aralığı içindeki pek çok bölümden oluşur. 
Radyo dalgaları, mikro dalgalar, görülebilen ışık daha büyük dalga boylarında ve düşük frekanslardaki bölümleridir. 
Dalga boyu 10 -8 metreden küçük ve frekansı 10 18 Hertz’den dan yüksek olan x ışınları ve gamma ışınları ise, atom 
ve moleküllerden elektron koparabilecek enerjiye sahip oldukları için “iyonizan radyasyon” olarak adlandırılır. 
Radyolojide ve genel olarak tıp alanında kullanılan ancak kullanımı sırasında profesyonellerin ve hastaların kaygı 
duymasına da neden olana radyasyon bölümü yukarıda kısaca açıklanan “iyonizan radyasyon”dur. Bu metinde 
radyasyon kelimesi “iyonizan radyasyon” anlamında kullanılacaktır.

Radyasyonun canlı sistemlerde oluşturduğu etkileri inceleyen bilim dalı radyobiyoloji olarak isimlendirilir. 
Radyobiyoloji, biyoloji, fizik, epidemiyoloji, genetik gibi pek çok disiplinden temel bilgilerin katkısından yararlanan 
çok disiplinli bir bilim dalıdır. Bu sunumda kısa ve anlaşılır olmasına çalışılarak radyobiyolojinin ilgi alanına giren 
konular anlatılacaktır.

İyonizan radyasyonun canlılarda olumsuz etkilere neden olabileceği, x ışınının keşfedildiği 1895 ve hemen 
sonra radyoaktivitenin keşfedildiği 1986 yıllarında fark edilmiştir. X ışını tüpünü üreten işçilerde ve kalite kontrolü 
uygulamalarında, hatta ünlü mucit Thomas Edison’un kendi gözlemleri ve çalışanlarının gördüğü hastalık ve 
kayıplarda ciddi kaygı yaratmıştır. Pierre Curi’nin kendi koluna bağlayarak küçük bir tüp içinde radyoaktif madde 
yaptığı gözlemde cildinde oluşan kızarıklıklarda erken dönem bulguları olarak bilinir. 1906 yılında Bergonie ve 
Tribondeau hücrelerin radyasyona duyarlılığının bölünme hızlarıyla doğru, differansiyasyonları ile ters orantılı 
olduğunu bulmaları radyobiyoloji alanında bugünde değişmeyen en önemli buluşlarından biridir. Gebelik sırasında 
ve çocukluk çağında radyasyonun olası zararının daha fazla beklenmesi, bu gruplarda daha fazla hızlı bölünen ve az 
differansiye hücre grubu bulunması ve bu zararın gelişmesine izin verecek daha uzun bir yaşam süresi beklenmesi 
nedeniyledir.

Radyasyonun canlı sistemleri üzerindeki etkilerini sonuçları yönünden stokastik ve nonstokastik olarak sınıflamak 
gerekir. Bu etkiler kısa veya uzun süreli ışınlamalar ile ortaya çıkabilir. Radyasyonun canlı sistemlere etkilerini 
incelerken geliştirilen modeller içinde “eşik değersiz doğrusal” model (lineer no-treshold theory” en güvenilir ancak 
sorgulanan model olarak bilinmektedir. Radyasyonun yüksek dozlarda zararlı etkisinin artan dozlarla doğrusal artıyor 
olması tartışılmaz iken daha çok tanısal radyolojide kullanılan düşük dozlarda bir eşik doz değeri olup olmadığı bu 
modelin tartışılan bölümüdür.

Radyasyonun zararlarına ait bulgular daha yüksek dozlarda ışınlamaların oluştuğu Hiroşima ve Nagazaki Atom 
Bombası kurbanları takip çalışmalarından ve kısıtlı sayıdaki tıbbi ışınlama sonrası bulgulardan kaynaklanmaktadır. 
Tanısal radyolojide hastalara verilen dozlarda, yukarıdaki olaylardan elde edilen bilgilere dayalı risk hesaplamalarının 
kullanılmasının, hastanın tanısına yardım edecek radyolojik incelemeleri engelleyebileceği düşüncesi önemle 
hatırlanmalıdır.
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Radyasyon doğada bulunan bir enerji olup radon gazı gibi topraktaki radyoaktivitenin bozunması sırasında 
veya uzaydan gelebileceği gibi tıbbi ışınlamalar sırasında da oluşmaktadır. Doğal radyasyon bulunulan coğrafya ve 
denizden yüksekliğe göre değişik boyutlarda canlıları etkileyebilir. ABD’de ortalama doğal radyasyon 3 milisievert / 
yıl iken son yıllarda artan Bilgisayarlı Tomografi (BT) kullanımı nedeniyle tıbbi ışınlamalardan alınan bireysel dozunda 
benzer düzeylere ulaştığı bildirilmektedir. Bu gelişme, radyasyondan hastaları korunmanın iki ana kuralı olan 
“gerekçelendirme” ve “optimizasyon” konularını artan boyutta güncelleştirmektedir. Gerekçelendirme ile gerekli 
radyolojik incelemenin yapılması, gerekmeyenden kaçınılmasını öngörülür. Optimizasyon ise radyoloji çalışanlarının 
önemli bir sorumluluğu olup “tanısal bilginin oluşturulabileceği en düşük dozu verecek şekilde radyolojik incelemenin 
yapılmasını sağlamak” olarak tanımlanabilir. AlARA (As low As Reasonably Achievable) prensibi, “mantıklı olarak 
verilebilecek en düşük doz” kuralını temsil etmekte ve radyoloji çalışanı için radyasyonun zararlarından korunmada 
önemli bir sorumluluk olarak ortaya çıkmaktadır.

Radyasyon canlı sistemlerdeki etkisini doğrudan veya dolaylı yoldan oluşturabilir. Doğrudan etkisi enerji yüklü 
ancak kitlesi fotonların canlı moleküllerinde özelliklede genetik materyali içeren DNA’da oluşturduğu iyonizasyon 
yoluyla gerçekleşir. Böylece işlevsel olarak bozulan molekülün canlıda olumsuz etkileri ortaya çıkar. Sıklıkla DNA’da 
tek veya çift sarmal kırıkları vurgulanır. Bu yolla oluşan DNA kopuklarının doğal şekline dönmeden yenilenmesinin 
genetik materyalde mutasyon ve kanser gelişimine yol açabileceği öngörülmektedir. Ancak hücre içi organellere 
veya hücre zarı proteinlerine ait diğer moleküllerin gördüğü iyonizasyon hasarı da hücrenin işlev bozukluğuna hatta 
ölümüne yol açabilir. Dolaylı etkisinde ise radyasyon, vücudumuzda ve hücrede en çok bulunan molekül olan suyu 
atomlarına parçalayarak yani hidrolize ederek zarar verir. Suyun hidrolizinde ortaya çıkan OH- ve H+ yeniden değişik 
olasılıklarla birleşir. Ancak bu sırada oluşabilen karasız bir ara ürün olan H2O2 (hidrojen peroksit) diğer moleküllerle 
birleşerek işlev bozukluklarına yol açabilir. 

Radyasyon etkisini yani enerji aktarılması sürecini çok kısa bir zaman diliminde (10 -18 saniye) gerçekleştir. Bu enerji 
aktarımı ve sonrasında gelişebilecek olumsuz etkiler üç evrede incelenebilir. Enerji aktarımı süreci fiziksel evreyi, 
daha sonra oluşan ve dakikalar saatler süren, doğrudan ve dolaylı moleküler değişiklikler kimyasal evreyi oluşturur. 
Canlı sistemlerinde oluşan değişiklikler ise aylar, yıllar sürebilen bir ara evreden sonra ortaya çıkan biyolojik evrede 
izlenir. 

Radyasyonun akut etkileri doza bağlı olarak görülen nonstokastik, kronik ışınlamalarda ve ışınlama sonrası daha 
uzun aralıklarda ortaya çıkan etkileri ise stokastiktir. Katarakt oluşması ise uzun sürelerde oluşan ancak doza bağlı 
bir nonstokastik etkidir.

Stokastik etkiler, kanser oluşumu ve mutasyon gibi genetik materyalde oluşan değişiklikleri içerir. Bu etkiler 
ve genel olarak stokastik zarar verilen ışın miktarından bağımsız oluşan, eşik değer göstermeyen, oluşan hasarın 
dozdan bağımsız ancak oluşma olasılığının doz ile arttığı bir etki grubudur. Stokastik etkiler nonstokastik olanlara 
göre daha düşük dozlarda oluşabilir. Radyasyon 2007 yılında Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından da 
kanserojen olarak kabul edilmesine rağmen özellikle tanısal radyolojide kullanılan dozlarında kanser oluşturabildiği 
yönünde bulgular henüz tartışılmaktadır. Radyasyonun ilk yıllarında, güvenliğin ve olası zararının tam bilinmediği 
yıllarda hastalar yanında radyasyon çalışanlarının da diğer sağlık görevlilerine göre daha fazla malignite geliştirdiği 
bilinmektedir. 1950 sonrasında çalışanların incelenmesinde ise bu etkinin artan farkındalık, güvenlik önlemleri ve 
gelişen teknoloji ile diğer sağlık çalışanları ile benzer düzeylere indiği bildirilmektedir. 

Genetik materyalin radyasyondan görebileceği diğer zarar ise mutasyonların oluşmasıdır. Sirke sinekleri ve 
farelerde yapılan milyonlarca ışınlama sonrası gözlemlere dayanan mutajenik etkiler, Atom Bombası kurbanlarının 
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yaklaşık 50 yıl süren takiplerinde belirlenmediği için insanda oluşması başka bir tartışma konusudur.

Gebelik sırasında hasta veya çalışanın radyasyondan görebileceği zarar ayrı bir kaygı konusu olarak ortaya 
çıkmaktadır. Radyasyon gebelik sürecinde, gebeliğin evresi, ışınlanan vücut bölgesi ve alınan doza göre olumsuz 
etkiler oluşturabilir. İmplantasyon öncesi olarak kabul edilen ilk 7-10 günde olası zarar “hep ya da hiç” kuralına göre 
ortaya çıkabilir. Bu aşamadaki ışınlamada alınan fetal doz fetusun kaybedilmesine veya hiçbir hasara uğramadan 
sağlıkla sürece devam etmesine izin verir. Organogenez aşaması olan 5 ile 20 hafta arasında organ ve sistem 
anomalileri, 20nci haftadan sonra ise gelişme geriliği ve mental retardasyon olasılığı artmaktadır. 

Nonstokastik etkiler ise belirli eşik değerlerin üzerinde belirli zaman aralılarında oluşabilen zararlardır. Radyasyon 
ve radyoaktivitenin keşfinden sonra ilk fark edilen etkilerde bu gruptadır. Radyasyonun sınırlı bir vücut bölgesine 
verilemesinde görülen etkileri yüzeyel iken tüm vücuda benzer dozların uygulanması hematolojik, gastrointestinal 
hatta santral sinir sitemi hasarı ile hastanın kaybedilmesine yol açabilir. Uygulanan radyasyonun dozu yanında verildiği 
hız, geliş açısı, uygulanan vücut bölgesi ve kaynağın cilde uzaklığı da sonuçta etkilidir. Yaklaşık 2 Gray dozunda oluşan 
ciltte kızarıklık (eritem) en erken etki olarak hatırlanmalıdır. Daha sonra sırasıyla ve artan dozlarda kıl dökülmesi 
(epilasyon), dökülme (deskuamasyon) ve cilt nekrozu gibi aşamalar beklenir. Floroskopik ve anjiografik işlemler 
sonrası oluşabilen, günlük tanısal radyoloji işlemleri ile ulaşılamayacak bu dozlarda eritem sonrası etkilerin ortaya 
çıkması da üç hafta ile üç ay arasında sürebilir. Dikkatli bir gözlem, hasta ve uygulanan doz takibi ve tedavi yöntemleri 
ile ciltte oluşan zarar azaltılabilmektedir. Floroskopi dışında, beyin BT perfüzyon incelemelerinde oluşan bazı teknik 
sorunlar veya optimizasyon problemleri ile de eritem, saçlı deride epilasyon gibi yan etkiler gözlenmiştir. Hasta dozu 
ve radyasyona bağlı etkilerin daha ciddi takip edildiği ABD’de, bu olaylar hastanın aldığı radyasyon dozunun hastanın 
radyoloji raporuna eklenmesini sağlayacak yasal düzenlemelerin oluşturulmasına yol açmıştır.

Bugün tanısal radyolojide radyasyonun olumsuz etkilerinden korunmaya yönelik önlemler artarak alınmaktadır. 
Öncelikle yapılması gereken, hastanın radyasyondan korunması kurallarının bilinmesi ve uygulanmasıdır. Artan 
sayıda radyolojik inceleme ile toplumsal dozun artışına bağlı stokastik etki olasılığı yanında daha yüksek doz içeren 
floroskopi ve BT incelemeleri ile stokastik ve nonstokastik yan etki olasılığının da artmasına yol açıldığıdır. 
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RADyASyON GÜVENLİĞİ

Doç. Dr. Turan OLĞAR 
Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü

Diagnostik radyolojide çalışan dozuna en büyük katkıyı, özellikle floroskopik incelemelerdeki hastadan saçılan 
radyasyon oluşturmaktadır. Bu tür incelemelerde personel inceleme sırasında hastaya çok yakın konumda 
durabilmektedir ve tüpün hastayı ışınladığı belirli açılarda çalışanlar önemli derecede geri saçılan radyasyona maruz 
kalabilmektedir. Tüm incelemelerde radyasyon dozunu azaltmanın üç temel kuralı; x-ışın kaynağının yanında geçirilen 
zamanı azaltmak, kaynaktan olan mesafeyi arttırmak ve radyasyonu azaltmaya yönelik tasarımlanan aygıtları 
kullanmaktır. İncelemeler sırasında hastaların aldıkları doz ile çalışan dozu birbiri ile ilişkilidir. Hasta incelemeleri 
optimum görüntü kalitesinde minimum dozlarda gerçekleştirildikçe, çalışan dozları da orantılı bir şekilde azalacaktır. 
Bu nedenle çalışanların hasta dozunu azaltmaya yönelik teknikleri ve radyasyondan korunma kurallarını sıkı bir 
şekilde takip etmeleri gerekmektedir. 
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ÇOCUK İSTİSMARI: RADyOLOjİK BULGULAR

Prof. Dr. Abdulhakim Coşkun
Türk Radyoloji Derneği Başkanı
Erciyes Üniversitesi Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi

• Non-aksidental travma (non-accidental injury), hırpalanmış çocuk, çocuk istismarı (fiziksel), battered child, child 
abuse, shaken baby gibi isimlerle adlandırılır.

• Çocuk belirgin stres altındadır.
• Erken tanı kritiktir.
• Etkilenen bölge grafileri ve kemik survey (örnek, kotlar, kafa, uzun kemikler) tanı için gereklidir.
TANI
• Aşağıdaki durumlar tanı koydurucudur:
 • Hikaye ile uyumsuz kırıklar
 • Değişik yaşlarda multipl kırıklar
 • Nadir fraktür alanları (örnek, sternum, skapula)
• Uzun kemikler
  • Eski kırıklarla ilgili periostal yeni kemik oluşumları
 • Metafiz köşe veya epifiz plate kırıkları
 • Spiral diafiz kırıkları
• Kostalar
 •%80’ den fazlası okülttür ve iyileşme ile görülebilir hale gelir.
 • Arka kot kırıkları özellikle düşündürücüdür (Resim 1).
• Kafa
 • Aksidental kırıklar genellikle lineerdir.
 • Non-aksidental kırık özellikleri:
  • Multipl/kompleks kırıklar
  • Çökme kırıkları, özellikle oksipital kemikte
  • Geniş kırıklar (> 5mm)
• Radyolojik Bulguların Spesivitesi
 • Yüksek spesivite
  • Klasik metafizyel lezyonlar
  • Kosta fraktürleri, özellikle posterior kostalarda
  • Skapuler fraktürler
  • Spinöz proses fraktürleri



20 TMRT 2015

  • Sternal fraktürler
 • Orta spesivite
  • Multipl fraktürler, özellikle bilateral
  • Değişik yaşlardaki fraktürler
  • Epifizyal seperasyonlar
  • Vertebral korpus fraktürleri ve subluksasyonlar
  • Dijital fraktürler
  • Kompleks kalvaryal fraktürler
 • Sık, fakat düşük spesivite
  • Subperiostal yeni kemik formasyonu
  • Klavikular fraktürler
  • Uzun kemik şaft fraktürleri
  • lineer kalvaryal fraktürler
• Retinal hemoraji; oldukça sıktır ve mutlaka muayene gereklidir.
• Subdural (Resim 2) veya subaraknoid hemoraji sıktır.
 • Falks cerebri çevresinde orta hatta subdural hematom varlığı ciddi hırpalanmayı düşündürür.
• Serebral kontüzyon
• Minimal harici travma bulgusu varken difüz serebral ödem varlığı
• Çok değişik yumuşak doku injurileri görülebilir.
 • Karaciğer, dalak, böbrek, beyin hasarları
• AYIRICI TANI
 • Doğum travması
 • Osteogenezis imperfekta
 • Kanama bozuklukları
 • Bakır yetersizliği
• KEMİK SÜRVEY; ŞÜPHElİ HIRPAlANMA
 • Toaks; iki yönlü
 • Kafa; iki yönlü
 • Üst ekstremite; humerus, ulna, radiyus
 • Eller
 • Pelvis
 • Alt ekstremite; femur, tibia, fibula
 • Ayak bileği; iki yönlü
 • Ayaklar
 • Bir yaş altı çocuklarda ilave olarak yan torakolomber grafi ve Kranyal BT veya MR
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Resim 1. 4 aylık bebek. Malnütrisyon nedeniyle yatırıldı. Belirgin hırpalanma hikayesi alınamadı.

Posterior kostalarda kallus formasyonu ve yaygın periost elevasyonları izleniyor. NAT için tanı koydurucu bulgu.

Resim 2. 7 aylık çocuk. Farklı yaşları temsil eden değişik sinyal özellikte subdural kanamalar. NAT ilk akla gelen tanı 
olmalı. Radyolojik tanı klinik olarak doğrulandı.
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HAMİLELİK VE RADyASyON

Yrd. Doç. Dr. Özüm Tunçyürek 
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp fakültesi Radyoloji AD

X ışınları bulunuşundan günümüze kadar yarar ve zarar dengesi gözetilerek kullanılmıştır.  Genel kural olarak X 
ışını ile uygun grafi oluşturmak için mümkün olan en düşük dozun kullanılması ilkesi doğrultusunda çalışılır (AlARA 
-As low As Reasonably Achievable).  

Hamile olmayan hastalara tüm X ışını içeren çekimlerde nasıl gereğinden fazla doz vermememiz gerekli ise hasta 
hamilelere de aynı kurallar çerçevesinde yaklaşımda bulunmak gerekir. 

Radyasyon ile doz ilişkisinde, soğurulan dozun, eşdeğer ve efektif doz ile bağlantılı olması konusu daha karmaşıktır. 
Fetal gelişim, zigot oluşumundan 40 hafta kadar bir sürenin geçmesini kapsayan uzun bir dönemdir. Periyot, 
implantasyondan önce, organogenez ve  fetal  olmak üzere alt başlıklarda incelenir. Özellikle II. Dünya savaşı- atom 
bombası sonrası kurbanlarında ve deneysel çalışmalarda  çeşitli verilere ulaşılmıştır. Örneğin mikrosefali gelişimi için 
fetüsün  200 mGy lik bir doza maruz kalması gerekmektedir. 

İyonizan radyasyonun hamilelikte iki önemli riski bulunmaktadır. Bunlar, teratogenez ve karsinogenezdir. 
Ayrıca bu iki risk, radyasyonun sitokastik ve deterministik etkilerini de barındırmaktadır. Bu nedenle, hamilelerde 
radyasyonlu tetkikin  gerekliliği,  anne sağlığına yararı ve hamileliğin devamına etkileri tekrar tekrar hasta ve klinisyen 
ile tartışılmalıdır.
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BİLGİSAyARLI TOMOGRAfİDE PEDİATRİK DOZ HESAPLAMA VE ÇEKİM TEKNİKLERİ

Prof. Dr. Orhan OYAR
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Radyolojik yöntemler içerisinde bilgisayarlı tomografi (BT)’nin kullanımı giderek artmaktadır. Yirmi yıl kadar 
önce BT’nin radyolojik yöntemler içerisinde kullanım oranı %2’lerde iken günümüzde bu oran %17’lere ulaşmıştır.  
Bununla birlikte BT’den alınan iyonizan radyasyon dozu da artmaktadır. BT’nin radyolojik yöntemler içerisinde 
uygulanım oranı %17’lerde iken BT’den alınan radyasyon dozları tüm radyolojik yöntemlerden alınan radyasyon 
dozunun neredeyse yarısına ulaştığı (%49) belirtilmektedir. Bunda BT’nin “multislice” tekniklerle daha geniş vücut 
parçalarının taranması, multifazik çekimler, yüksek rezolüsyonlu uygulamaları gerektiren 3 boyutlu rekonstrüksiyon 
imajlar önemli rol oynamaktadır. 

Tüm iyonizan radyasyon uygulamalarında olduğu gibi BT incelemelerde de en yüksek radyasyona hastalar maruz 
kalmaktadır. Hastalar içerisinde de çocuklar büyük öneme sahiptir. Çocuklar hücreleri daha hızlı bölünüp çoğaldığından 
ve organları daha az farklılaştığından radyasyona erişkinlerden daha duyarlıdır. Eşdeğer dozlarla, erişkinlere göre 
daha küçük vücut kitleleri nedeniyle daha yüksek organ dozlarına maruz kalırlar. Önlerinde muhtemelen daha uzun 
bir yaşam süresi olduğundan iyonizan radyasyona bağlı kanser gelişim riski erişkinlere oranla 2-5 kez daha yüksektir. 
Bu nedenle erişkin ve pediatrik olguların BT çekimlerinde doz ayarlamalarının önemi büyüktür. 

Aslında en iyisi çocuk olgulara mümkün olduğunda radyasyon içeren radyolojik uygulamaları yapmamaktır. BT, 
röntgen incelemeleri yerine mümkünse ultrasonografi (US) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yöntemleri 
seçilmelidir. Sadece bu önlemle bile maruz kalınacak radyasyon dozu %30 civarında azaltılırken kanser gelişim riski 
%50’ye varan oranlarda azaltılabilir. Ancak BT uygulaması gerçekten bir zorunluluk ise o zaman optimizasyon kuralları 
devreye girmelidir. En az dozda en optimum görüntülerin elde edilmesi temel kuralımız olmalıdır. 

Erişkin olgularda kullanılan dozlar çocuklarda kullanılmamalıdır. Ayrıca çocuk da olsa farklı vücut parçalarına 
yönelik farklı protokollerin hazırlanmasına da gereksinim vardır. Birçok modern BT cihazı artık farklı vücut parçalarının 
çekimlerine yönelik pediyatrik doz fonksiyonlarına sahiptir. Bu türden incelemelerde cihazların öngördüğü ayarlamalar 
seçilmelidir. Bunun mümkün olmadığı şartlarda çocukların yaşına ve/veya vücut ağırlığına göre endekslerde yer alan 
doz azaltma faktörlerine bakılarak verilecek radyasyon dozlarında indirime gidilmelidir. 

Unutmayalım ki çocuk erişkin değildir. Onu, mümkün olduğunca radyasyonlu incelemelerden uzak tutalım, 
zorunlu hallerde ise en az iyonizan radyasyona maruz bırakacak önlemleri ve doz altma tekniklerini uygulayalım. 
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NON-KONTRAST MRA yÖNTEMLERİ

Prof. Dr. Yahya Paksoy
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
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MRG’DE KONTRAST MADDE UyGULAMALI ANjİyO İNCELEMELERİ

Tuğrul İnaltun
Siemens Eğitim Uzmanı

Kontrastlı angıo uygulama yöntemleri nelerdir?

Nasıl uygulanır?

Hangi bölgelere uygulanır?

Uygulama yapılırken nelere dikkat edilmelidir?

Kontrastlanma zaman ilişkisi nedir.?

Kontrast maddenın onemı nedir?

Ne kadar ilac kullanılmalı ve hangi hızla verilmeli?

konularından bahsedilecektir.
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TÜRKİyE’DE TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ ALANINDA MEVCUT EĞİTİM 
SİSTEMİ VE SORUNLARI

SEFA IŞIKLAR1

Öğretim Görevlisi, Uludağ Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bursa/TÜRKİYE

Ülkemizde Cumhuriyet dönemine geçiş ile birlikte nitelikli sağlık insan gücü yetiştirilmesine verilen önem de 
artmıştır. Bu alanda çalışacak olan meslek elemanı yetiştirme ve bununla ilgili eğitimin nasıl gerçekleştirileceği de 
bir sorunsal olarak bu dönemde ortaya çıkmıştır. Buradan hareketle MEB, 1969 yılında sağlık meslek liselerinden ilk 
radyoloji teknisyenlerini mezun etmiştir.

1981 yılında çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile ülkemizdeki tüm yükseköğretim kurumları 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) çatısı altında toplanmıştır. Bu kanununun 3. maddesinde meslek yüksekokulları “Belirli 
mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan, yılda iki veya üç dönem olmak üzere iki yıllık eğitim-
öğretim sürdüren, ön lisans derecesi veren bir yükseköğretim kurumudur.” şeklinde tanımlanmıştır. 

Sağlık meslek yüksekokulu radyoloji programı eğitime 1983 yılında başlamış ancak ilk mezunlarını 1988 yılında 
vermiştir. Meslek yüksekokulları ile ilgili Cumhuriyet döneminden bugüne dek yapılan düzenlemeler, bu okulların 
yapısal değişiminin yanı sıra işlevsel olarak da değişimini ve dönüşümünü içermektedir.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları’nda verilen Tıbbi Görüntüleme Teknikleri eğitimin kalitesi ve çerçevesi, 
tıp ve teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler nedeniyle seneler içerisinde değişim göstermiştir. Bu programın işlevi ve 
yapısı günümüzde hala tartışma konusudur. Bu konuda mevcut sıkıntıların belirlenerek ortaya konulması, eğitim-
öğretim ve bilimsel araştırma kalitesinin arttırılması ve nitelikli sağlık insan gücünün yetiştirilmesi açısından oldukça 
önemlidir. Günümüzde tartışılan ana başlık ise eğitim süresi ve buna bağlı niteliğin dolayısıyla kalitenin arttırılması 
konusudur.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri eğitiminde kalitenin birçok unsuru vardır. Eğitim, öğretim, idari ve destek 
hizmetlerden oluşan bu unsurların tamamı kaliteyi yakaladığında ancak kaliteli bir yükseköğrenimden bahsedilebilir. 
Bu nedenle mevcut sorunlar öğrenci, öğretim elemanı ve meslek yüksekokulu ana başlıkları altında toplanarak 
anlatılmış ve çözüm önerileri sunulmuştur.
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ROL ÇATIŞMASI VE ROL BELİRSİZLİĞİNİN ÇALIŞAN ÜZERİNE  ETKİLERİ “RADyOLOjİ 
TEKNİSyEN/TEKNİKERLERİ ÖRNEĞİ”

Yrd. Doç. Dr. Nuran AKYURT
Marmara Üniversitesi SHMYO

Benzer teknolojilerle birbirine ikame olabilecek pek çok ürün ve hizmet bulunmakta, örgütleri diğerlerinden farklılaştıran 
temel unsur ise insan kaynakları olmaktadır. Örgütlerde sıkça rastlanan ve iyi yönetilmediğinde örgütsel amaçlara ulaşmayı 
engelleyen çatışma kavramının yönetim açısından özel bir önemi vardır. Bir örgütte bir personelin örgütün çalışma şartlarına, 
çalışanlarına uyum sağlaması, kendisinden bekleneni algılaması ve verimli olması bir süreç gerektirmektedir. Ancak bu 
süreç sonunda örgütün amaçlarıyla bütünleşmiş verimli çalışanlara ulaşılabilmektedir. İşyerinde rol çatışmaları, kaynaklanış 
biçimlerine göre farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Yöneticinin, personelden çelişen ve uyumsuz beklentilerde bulunması 
yöneticiden kaynaklanan bir rol çatışmasıdır. Aynı personele birden fazla üstün farklı rol davranışlarını içeren taleplerde 
bulunması da, personelde rol çatışması doğurabilmektedir. Diğer bir rol çatışması türü ise roller arası çatışma olup, personelin 
yerine getirmesi gereken rollerden bir tercih yapamamasından kaynaklanmaktadır. Kişi rol çatışması ise bireyin rolü ile 
uyumsuzluğu, rol gereklerinin sonucu olmaktadır. Yine personele, üstlenebileceğinin üzerinde aşırı rol yüklenmesi de, onu 
rol çatışmasına itmektedir. Radyoloji Teknisyen/Teknikerleri yoğun stres altında çalıştıkları, hastanelerdeki işleyişten dolayı 
da rol belirsizliklerinin olduğu ve çeşitli rol çatışmalarının yaşandığı yapılan araştırmalarla ortaya konulmuştur. Bu araştırma; 
Radyoloji Teknisyen/Teknikerleri’nin çalışma ortamından kaynaklanan “rol çatışması ve rol belirsizliğin” etkilerini belirlemek 
amacıyla gerçekleştirilmiştir. Amaç doğrultusunda oluşturulan anket formu, İstanbul ili Anadolu Yakasında faaliyet gösteren 5 
özel hastanede görev yapan 183  Radyoloji Teknisyen/Teknikerleri’ne uygulanmıştır. Araştırma sonucunda; Özel hastanelerde 
çalışan radyoloji teknisyen/teknikerlerinin büyük bir çoğunluğunun işleriyle ilgili belirgin planlanmış amaçlar ve hedefleri olduğu, 
birbirinden farklı şekillerde yapılması gereken işleri yapmak zorunda oldukları ve hangi birinin söylemesine gerek kalmadan ya 
da yardımı olmadan görevlerini yapabileceklerini düşündükleri ve sorumluluklarının ne olduğunu bildikleri ortaya çıkmıştır. 
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LİSANS VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM SİSTEMİ HEDEfİ

Yrd. Doç. Dr. Ayşegül YURT
Dokuz Eylül Üniversitesi SHMYO

Radyoloji alanındaki hızlı teknolojik gelişmeler paralelinde, mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri ve uygulama 
yeteneklerine sahip, değişen dünya düzenine adapte olabilen, hasta/hasta yakını ve sağlık çalışanları ile etkin iletişim 
kurabilen, sorun odaklı değil çözüm odaklı yaklaşım tarzı geliştirebilen, ekip ruhu ile çalışma becerisine sahip nitelikli 
iş gücüne gereksinim giderek artmaktadır. 

Radyolojik görüntüleme teknikleri sürekli değişmekte, işlemler giderek dijital sistemlerle yapılmaktadır. Röntgen, 
MR, BT, PET-BT, mamografi, anjiyo ve bilgisayarlı görüntüleme hizmetlerinde kullanılmakta olan araç ve ekipmanlardaki 
hızlı gelişmeler, meslek elemanlarının her geçen gün daha fazla bilgi sahibi olmaları ve bu bilgiyi beceri, tutum ve 
davranışa dönüştürmeleri artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Ayrıca yeni teknolojilere ait literatürün takip edilmesi, 
yurt dışında eğitim ve çalışma imkânlarını değerlendirilmesi için ileri düzeyde yabancı dil bilgisi de gerekmektedir. 

Bu nedenle mevcut sistemde yer alan Sağlık Meslek lisesi mezunu Tıbbi Görüntüleme Teknisyenlerinin tercih 
ettiği 2 yıllık Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği eğitimi süresi, tüm görüntüleme sistemleri ve ileri görüntüleme 
yöntemlerini içeren, teorik ve uygulamalı dersler için yetersiz kalmaktadır. Bununla birlikte Sağlık Meslek liselerinin 
Tıbbi Görüntüleme Programlarına öğrenci alımının durdurulması nedeniyle 2 yıllık yüksekokullara temel sağlık 
ve meslek bilgisi olmayan öğrenciler gelmeye başlayacak ve bu eğitim süresi hiç yeterli olmayacaktır. Bu nedenle 
önlisans eğitimi yerine lisans eğitiminin başlaması önemli bir gereklilik olmaktadır. 

Böylelikle lisans eğitimini tamamlayan kişiler, tanısal değerlendirmeyi güçlendirecek tıbbi görüntülemeyi en 
az radyasyon dozunda optimum kalitede gerçekleştirme, hastayı çevreyi ve çalışanı radyasyondan koruma,  tıbbi 
görüntülemede görüntü kalitesi ve cihazlarla ilgili sorunları tespit edip çözüm önerilerini getirebilme, konusunda 
meslek içi eğitim öğretim ile ilgili sorumlulukları alabilme özelliklerine sahip olacaklardır. 
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MAMMOGRAfİDE GÜNCEL yENİLİKLER (DİjİTAL MAMOGRAfİ VE TOMOSENTEZ 
TEKNOLOjİSİ) 

Caner Afacan
Fuji

Sistem yeni bir amorf selenyum (a-Se) detektör ile donatılmış olup Altıgen Kapalı Desen (HCP) teknolojisine sahip 
alanında gelişmiş bir detektör geometrisinden faydalanıyor. Bu detektör tasarımı sayesinde de daha yüksek görüntü 
keskinliği ve daha iyi dozaj verimliliği elde ediliyor.

Detektör yapısı zaten piyasadaki en verimli sistemlerden biri olan bir önceki sürümle karşılaştırıldığında uygulanan 
dozajı yaklaşık %20 oranında azaltıyor. Aynı anda görüntü ayrıntı düzeyinin de artması, sistemi özellikle cazip bir 
konuma getiriyor.

Yüksek teknolojik standarda ek olarak yeni sistem, gelişmiş kullanıcı ergonomiği ve daha fazla hasta rahatlığı 
sağlayacak şekilde optimize edilmiş. Göğüse uyumlu yeni sıkıştırma kanatları sayesinde de mamografi muayeneleri 
sırasında duyulan acıda hatırı sayılır bir azalma elde ediliyor. 

Yenilikçi akıllı otomatik ekspozür kontrolü ise implant varken bile kullanılabildiğinden iş akışının daha da 
gelişmesine ve rutin mamografi muayenelerinin teşhis açısından daha değerli hale gelmesine yardımcı oluyor.

Rutin muayeneler için 3 boyutlu mamografinin kullanımı, 2 boyutlu mamografiyle kıyaslandığında dozda önemli 
bir artış olmadan yanlış pozitif teşhis oranlarını önemli ölçüde azaltabilmektedir.

Bu da biyopsi sayısını önemli ölçüde düşürürken doktorlar ve hastaların maruz kaldığı gereksiz stresin de 
azalmasına yardımcı olmaktadır.

Elde edilen bulgularsa dozun azami oranda azaltılması ve teşhis kalitesinin de mükemmel seviyeye çıkartılması 
amacıyla iki farklı Tomosentez modundan herhangi biri kullanılarak kolayca sınıflandırılıp değerlendirilebiliyor. Bu da 
raporlamaya azami güven duyulmasını sağlıyor.
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RADyOGRAfİK İNCELEMELERDE DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

Prof. Dr. Orhan OYAR
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Radyografik incelemeler, rutin uygulamalarda, çekimleri radyoloji teknisyenlerinin kontrolünde gerçekleşen 
uygulamalardandır. Ancak filmlerin raporlanma aşaması radyoloji hekimlerinin sorumluluğunda olduğundan ve 
genelde tekniker ile radyolog neredeyse hiç birbirleri ile diyalogda olmadıklarından uygun raporlandırma ve tanıya 
yaklaşımda radyoloji teknisyeninin film çekimindeki becerisi ve kalitesi çok önemlidir. 

Radyoloğun filme yaklaşımı ve tanısı, teknikerin o filmi radyoloğa hangi doğrulukta ve ne derecede kalitede elde 
ettiğine bağlıdır. Öncelikle radyoloğun doğru filme baktığından emin olması gerekmektedir. Bu nedenle film üzerinde 
hasta tanımlama bilgileri, çekim tarihi, sağ-sol işareti olmalıdır. Filmde, neresi görüntülenmek isteniyorsa orası filmin 
merkezine denk getirilmelidir. Artefaktlar ve süperpozisyonlar, görülmesi gereken yerlerin örtülerek kapatılması 
açısından istenmeyen unsurlardır. Eğer hasta üzerinde bu türden giysiler varsa çıkartılmalıdır. 

Tekniker, istenilen olguya, istenilen filmi en kaliteli bir şekilde çekmeyi hedeflemelidir. Bu işlemleri yaparken 
en az radyasyon dozu ile en optimum görüntü kalitesine ulaşma (ALARA) prensibinden de ödün vermemelidir. 
Görüntüleme alanı dışında kalan vücut parçaların kalkanlayarak gereksiz ve fazladan doz alımının önüne geçmelidir. 

Röntgen teknisyeni, çekimini yaptığı olguyu, raporu yazacak radyolog adına gözlemlemeli, gerektiğinde klinik 
bilgilerini sorgulamalı, vücut üzerinde var olan ve filmde farklı algılamalar nedeniyle yanıltıcı olabilecek lezyonları 
not etmelidir. Kısaca tekniker, radyologun gözü, kulağı olmalıdır. 
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BİLGİSAyARLI TOMOGRAfİDE KONTRAST AjANLAR

Dr. Ali Koçyiğit
Pamukkale Üniversitesi Radyoloji A. D.

Bilgisayarlı Tomografide (BT) kontrast rezolüsyonun dokuların atom numaraları arasındaki yakınlık nedeniyle 
göreceli düşük olması nedeniyle kontrastı artırmanın önemli bir yolu kontrast ajanlardır. Bu ajanlar yüksek atom 
numaraları olan baryum (Z#56) gibi ağır metal tuzları ya da iyotlu (Z#53) bileşiklerdir. Baryum sülfat gastrointestinal 
sistemde (GİS) emilmez ve opasifikasyonu için %1-2’lik derişimdeki formu kullanılır. Baryumun kontrendikasyonları; 
parsiyel barsak tıkanıklıkları, akut ülseratif kolit, akut divertikülit ve GİS biyopsisi sonrasıdır ve biyopsi sonrası en az 
10 gün beklenmelidir. 

İyotlu bileşiklerin suda ve yağda eriyen, iyonik ve noniyonik formları vardır. BT’de suda eriyen formları intravenöz, 
intratekal, oral ve rektal kullanılır. İyotlu kontrast maddeler İyonik formlar daha ucuzdur ancak yüksek reaksiyon riski 
ve intratekal kullanımda kontrendike olması dezavantajdır. Noniyonik olanlar daha pahalıdır ancak reaksiyon riski 
çok daha düşük ve intratekal kullanılabilirler. İyotlu kontrast maddelerin yapıları tablo 1’de özetlenmiştir. 

Tablo1:

•	 İyonik monomerler:																					iyot/partikül	oranı	3/2

												(Telebrix,	Ürografin)

•	 İyonik dimerler:																												iyot/partikül	oranı	6/2

												(Hexabrix)

•	 Noniyonik monomerler:														iyot/partikül	oranı	3/1

												(Ominpaque,	Pamiray,	Ultravist,	vb)	hipoozmolar 

•	 Noniyonik dimerler:																					iyot/partikül	oranı	6/1

												(Visipaque)	izoozmolar 

      İyonik kontrastlar plazmada anyon ve katyon olmak üzere 2 partiküle ayrılır. Noniyonikler ise plazmada tek 
partikül olarak kalırlar. Noniyoniklerde karboksil yerine molekülden ayrışmayan amid grubu vardır ve plazmada 
stabiliteyi sağlar. Monomerlerde 3 adet iyot atomu varken dimerlerde 6 adet iyot atomu vardır. Kontrast maddenin 
osmolaritesi partikül sayısı ile ilişkili iken opasitesi içerdiği iyot atom yoğunluğuna bağlıdır. Bu nedenle noniyonik 
dimerler en yüksek iyot atom sayısını barındırırken aynı zamanda tek partikül içerirler ve ozmolariteleri plazma ile 
dengelidir. Noniyonik monomerler ise tek partikül ancak 3 iyot içerirler ve hipoozmolar yapıdadırlar. 

Kontrast maddelere bağlı yan etki ve reaksiyon kavramları söz konusudur. Yan etki beklenen bir etki olup örneğin 
ağızda metalik tat ya da ateş basması hissi bu gruptadır. Reaksiyonlar beklenmeyen etkilerdir ve hafif, orta ve ağır 
olmak üzere 3 grupta toplanır (tablo 2’de özetlenmiştir). 
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Tablo 2:

Hafif Orta Ağır
Bulantı	

Kusma

Ürtikerya

Baş	ağrısı,	baş	
dönmesi

Terleme

Hipotansiyon,

Hipertansiyon

Dispne

Bronkospazm

laringeal ödem

Kardiyopulmoner	
arrest	

Ciddi hipotansiyon

Aritmi, bilinç kaybı

Konvüzyon

Kendiliğinden 
geçer

Medikasyon 
gerekmez

Radyolağa bildir

Ciddileşebilir 

Tedavi gerektirebilir

Acil müdahale

MAVİ KOD ver!!!

Diğer bir konu ise erken ve geç reaksiyon kavramı olup erken reaksiyon ilk 1 saatte, geç reaksiyon ise 7 güne kadar 
görülebilen bulgulardır. Kontrast madde kontrendike olduğu durumlar ise tablo 3’te özetlenmiştir.

Tablo 3:
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BT ANjİOGRAfİ UyGULAMALARI VE KONTRAST MADDE ZAMANLAMASI

Prof. Dr. Orhan OYAR
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Radyolojik olarak anjiografi konvansiyonel Anjiografi (Kateterlerle), bilgisayarlı tomografi (BT) anjiografi ve 
magnetik rezonans (MR) anjiografi olmak üzere başlıca üç şekilde uygulanabilir. BT anjiografi yöntemi, yüksek 
çözünürlüklü, multislice cihazlar sayesinde giderek sıklığı artan bir şekilde başta kalp damarları olmak üzere vücudun 
değişik bölümlerindeki damarların değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Mutidetektör BT cihazlarının geliştirilmesi 
ile; kalp, bağırsak gibi hareketli organların (Kalp, Bağırsaklar gibi) incelenebilmesi sağlanmış, daha geniş vücut 
hacimleri çok daha kısa sürelerde, daha ince kesitler alınarak taranır olmuştur. Daha ince ve yüksek rezolüsyonlu 
kesitler farklı planlardan rekonstrüksiyonlar yapılmasına ve kaliteli 3 boyutlu görüntüler oluşturulmasına olanak 
sağlamıştır. Kontrastlı incelmeler için gerekli kontrast madde miktarı azalmış, akım, volüm ölçümü ve perfüzyon 
incelemeleri yapılabilmiştir. 

BT anjiografinin endikasyonları genel olarak travmalar, anevrizmalar, damar tıkanıklarının gösterilmesi (Plak-
Pıhtı), tümör vaskülarizasyonunun değerlendirilmesi, konjenital vasküler anomalilerin saptanması ve tedavilerinin 
izlenmesi, transplant vakalarıdır. Gebelik, stabil olmayan ve  hayati tehlikesi olanlar, alerjik olgular, böbrek bozuklukları 
ve şiddetli diyabet yöntemin kontrendikasyonları olarak belirtilmektedir. 

BT anjiografinin konvansiyonel anjiografiye göre sedasyon, anestezi, arteriyal kateter uygulaması gerektirmemesi, 
daha hızlı bitirilmesi, non-invaziv oluşu, daha az komplikasyona neden olması, işlem sonrasında hastane şartlarında 
yatış-gözlem gerektirmemesi ve hastanın doğrudan günlük hayatına dönebilmesi gibi avantajları bulunmaktadır. 
Ayrıca konvansiyonel anjiografiye göre daha düşük inceleme maliyetine sahiptir. MR Anjiografiye göre ise küçük 
damarlarda daha iyi anatomik detay sağlaması açısından daha yararlıdır. 

BT anjiografi vücudun her bölümünde uygulanabilirliğine karşın günlük pratikte iki alanda daha ön plana 
çıkmaktadır. Bunlardan biri pulmoner anjiografi diğeri koroner damarların görüntülenmesinde bir tarama testi 
olarak kullanılabilen, kalsiyum skorlaması yapabilen koroner BT anjiografi uygulamalarıdır. 

BT anjiografi uygulamalarında istenilen sonuçlara ve yararlılığa ulaşmada kontrast maddenin uygun miktarlarda 
kullanılması, uygun teknikle verilmesi, kontrast veriliş süresi, maksimum kontrastlanmaya ulaşmasında uygun 
gecikme zamanlarının belirlenmesi yanında seçilecek kontrastın iyod içeriği, kV rol oynar. Ayrıca olguların vücut 
ağırlığı, kalp atım hızı önemlidir. 

BT anjiografide gecikme zamanının belirlenmesinde temel kontrast madde uygulamaları temelde 3 şekilde 
gerçekleştirilmektedir. Bunlar sabit, test bolus enjeksiyon ve otomatik bolus tracking tekniklerdir. Kullanılan cihazların 
programlarında yer alan test bolus ve otomatik bolus tracking teknikler kullanım bakımından daha pratik ve sonuçları 
daha başarılı görünmekle birlikte kontrast gecikme süreleri ve çekime başlama zamanı yukarıda tanımlanan faktörler 
eşliğinde, hedef organ damarlarının vücuttaki lokasyonuna göre uygun şekillerde optimize edilmelidir. 
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KONTRAST MADDE UyGULAMALARINDA OTOMATİK ENjEKTÖR 

İhsan Fazlıoğlu
Mes Medikal

Özellikle Tomografi çekimlerinde yoğun çalışan Radyoloji merkezleri enjeksiyon işlemini hızlı, güvenli ve ekonomik 
olarak yapmak isterler. Ayrıca kontrast madde enjeksiyonu esnasın ’da hastanın  konforu’ da önemlidir. Tüm bu 
beklentileri karşılamak için otomatik kontrast enjektörünün kullanımı kaçınılmazdır. Ulrich Medical 1985 yılında 
ilk Tomografi enjektörünü üretmiş ve günümüze kadar yenileyerek güncel modellerine ulaşmıştır. Ulrich otomatik 
kontrast enjektör cihazının çalışma teknolojisi, üstün özellikleri ve sarf kullanımı konusunda kısa bilgiler verilecektir.

MRI Rf Sheilding Odası

Gelişen teknoloji ile birlikte radyoloji görüntüleme cihazlarında her sene yeni model sistemler kullanıcıların 
hizmetine sunulmaktadır. Görüntüleme cihazlarından MR sistemleri de hem görüntü kalitesini artırma 
yönün de hem de çekim sürelerinin kısaltılması yönünde önemli gelişmeler kaydetmiştir. MR sistemlerinin 
en önemli kompanentlerin’ den olan RF Sheilding Odaları bu gelişmelere ayak uydurmak zorundadır.  
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BİLGİSAyARLI TOMOGRAfİ İLE DUAL ENERjİ VE DÜŞÜK DOZ GÖRÜNTÜLEME 
TEKNİKLERİ

Mahmut Ur
Siemens
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RADyOTERAPIDE GÜNCEL yAKLAŞIMLAR

Yrd. Doç. Dr. Yiğit Çeçen
Akdeniz Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi AD

Radyoterapideki teknolojik gelişmeleri takip etmek ve ülkemizde uygulamaya çalışmak her geçen gün daha 
da önemli hale gelmektedir. 2013 yılında, 10. Ulusal Radyoteknoloji Kongresinde  aynı konu başlığı ile yaptığım 
sunumun üzerinden sadece 2 yıl geçmiş olmasına rağmen, deneme aşamasında olduğundan bahsettiğim MR ve 
ultrason eşliğinde radyoterapi cihazlarının şu anda ticari olarak kullanılmaya başlandığını görmekteyiz.  

Radyoterapide doz genellikle 2Gy/gün olacak şekilde bir standart fraksinasyon şemasında  uygulanır. 
Radyoterapinin standart fraksinasyon şemasında faydalı olması şu basit prensibe dayanır: Tümör, çevre dokulardan 
daha hızlı ürediği ve daha çok damarlanıp daha çok oksijene sahip olduğu için radyasyona daha duyarlıdır. Ancak 
doz verirken çevre dokular için de bir tamir süresi vermek gereklidir. Bu fraksinasyon şeması ile törapatik bir 
bant aralığı yakalanabilmektedir. Yani tümör hücreleri ölürken, çevre sağlıklı dokuların kendini tamir etmek için 
vakitleri olabilmektedir.  Ancak teknolojik gelişmeler ve yeni tedavi teknikleri normal dokuların artık çok daha fazla 
korunmasına olanak sağlamaktadır. Bu nedenle hipofraksinasyon şemalarına geçiş gündemdedir. Bu şemada yüksek 
dozlar kullanılarak hem daha kısa sürede tedaviyi bitirmek mümkün olmakta, hem de tümör kontrolü açısından 
fayda sağlanmaktadır. 

Radyoterapi, Radyoloji ve Nükleer Tıp Anabilim Dallarının görüntüleme teknolojilerini de kullanmaktadır. 
Füzyon yöntemi ile bilgisayarlı tomografi (BT) görüntülerinin manyetik rezonans (MR) ve/veya pozitron emisyon 
tomografi (PET) görüntüleri üst üste çakıştırılarak hedef tümörün sınırlarının daha sağlıklı belirlenmesi mümkün 
olabilmektedir. Radyoterapi tedavi cihazının (lINAK) üzerine monte edilmiş konik hüzmeli bilgisayarlı tomografi 
(CBCT), MR, ultrason, ve hatta infrared teknolojisiyle cilt tanıma yöntemleri ile hastanın görüntü kılavuzluğunda 
tedavisi sağlanabilmektedir. 

Güncel yaklaşımlar denince proton terapiden bahsetmemek olmaz. Proton terapi günümüzde dünyada ulaşılmış 
en etkin radyasyon tedavisidir. Primer tümör bölgesini yok ederken, çevre doku ve organlara başka tedavi formlarına 
göre neredeyse hiç zarar vermez. 

Standart radyoterapi diyebileceğimiz yüksek enerjili X-ışını (foton) tedavisinde oluşan yan etkiler proton 
terapide oluşmaz. X-ışınlarının tümöre ulaşması için tümörden önce daha yüksek dozda X-ışının dokuya verilmesi 
gerekmektedir. Ayrıca X-ışınları tümöre ulaştıktan sonra yok olmazlar ve tümörün arkasında bir çıkış dozu bırakırlar. 
Protonlar ise ağırlığı olan yüklü parçacıklardır. Ne kadar enerjiyle dokuya verilirlerse o kadar derine penetrasyon 
sağlanır. Tümörün derinliğine göre iyi ayarlanmış bir proton ışını tümörden önce neredeyse hiç doz bırakmaz. 
Tümörün içine bütün enerjisini bırakır ve çıkış dozu oluşturmaz. Tümörün kalınlığına göre proton enerjisi azaltılarak 
tümör alanının tümünde doz bırakır.

lokalize tümör tedavisinde çok geniş yelpazede yüksek etkinlikte tedavi olanağı sağlar. Baş boyun, akciğer, 
prostat, mesane, omurilik yakınındaki tümörlerde etkilidir. Özellikle oküler (göz) tümörlerde çok yüksek etkinliği 
vardır. Meme kanseri ve diğer kanser türlerinde yeni proton terapi teknikleri geliştirilmekte olup yakında bu kanser 
türlerinde de etkin tedaviye geçilmesi beklenmektedir. 

Standart radyoterapi ile özellikle çocukluk çağındaki hastaların ikincil kanser riski ve büyüme geriliği sorunları 
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oluşmaktadır. Proton terapide ikincil kanser riski %6 iken standart radyoterapide bu oran %12’ye çıkabilmektedir. 
Ayrıca proton terapi sağlıklı doku ve organları çok daha iyi koruyabilmektedir.  Bu nedenle, başta ABD ve Avrupa 
ülkeleri olmak üzere, proton terapi çocuk hastalar için en çok tercih edilen tedavi modalitesidir. 

Proton terapinin X-ışınlarına göre oldukça az yanetkisi gözlenmiştir. Baş boyun kanserlerinde hastaların %15’i kör 
olurken proton terapide bu oran %2 dir. Çocukluk çağında beynine standart radyoterapi almış hastaların %28,5’inde 
10 puan IQ düşüşü gözlenmiştir. Bu oran proton terapide %2’de kalmıştır. 

Radyoterapide gelecek yıllarda tedavide kullanılan standart şemalardan hipofraksiyone şemalara bir geçiş 
beklenmektedir. Ayrıca uygulanan teknik açısından da X-ışınlarından protona bir geçiş görülüyor. Tabii bütün bu 
gelişmeleri ülkemizde de görmek ve daha iyi yöntemleri uygulamak için bizlere de büyük sorumluluklar düşmektedir. 
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NÜKLEER TIPTA yENİLİKLER PET - BT

Prof. Dr. Mustafa Yıldız
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Nükleer Tıp A.D.

PET, insan vücuduna verilen pozitron yayıcı radyofarmasötiklerden yayılan özel nitelikli gama ışınlarını saptayarak, 
vücut içerisindeki dağılımlarını belirleyen ve bunu üç farklı uzaysal düzlemde (transaksiyel, koronal ve sagital) kesitsel 
görüntülere çeviren görüntüleme  yöntemidir. PET yönteminin en önemli özelliği yapısal (anatomik) detaydan daha 
çok, fonksiyonel/metabolik aktiviteyi göstermeye yönelik olmasıdır.  Kullanılan radyofarmasötiğin özelliğine göre 
değişik metabolik/fonksiyonel parametreler PET yöntemi ile invivo olarak görüntülenir. PET yönteminin uzaysal 
görüntü rezolüsyonu radyolojik tomografi yöntemlerine göre daha düşüktür. Ancak, henüz yapısal değişikliklerin 
oluşmadığı erken dönemlerdeki fonksiyonel/metabolik değişiklikleri saptayabildiği için erken tanı potansiyeli taşır. 
Bilinen yapısal değişikliklerin metabolik ve/veya biyokimyasal aktivitelerini ortaya koyarak ayırıcı tanıya yardımcı 
olur. PET, “emisyon” tekniğine dayalı bir görüntüleme sistemidir. Hastaya verilen bir radyonüklid/radyofarmasötikten 
yayılan gama ışınları dışarıdan saptanarak vücut içerisindeki dağılımları ölçülür/görüntüye çevrilir.  PET teknolojisinin 
klasik nükleer tıp yöntemlerinden farkı  kullanılan radyonüklidler (pozitron yayıcılar) ve farklı görüntüleme sistemleri 
(PET kamera) dir. PET’de kullanılan radyonüklidler ; Flor (F)-18, Karbon (C)-11, Nitrojen (N)-13 ve Oksijen (O)-15,  Ga 
68 vb. PET radyonüklidlerinin çoğu siklotron adı verilen sistemlerde yapay olarak oluşturulurlar. Çekirdeklerinde 
proton (pozitif yük) fazlalığı vardır. Kararlı hale geçmek için bozunurken çekirdekten pozitif yüklü bir elektron 
(pozitron) partikülü fırlatırlar.  C-11, N-13 ve O-15 radyonüklidleri çok kısa yarı ömürlüdürler, taşınmaları ve 
dağıtımları mümkün değildir. F-18 ve bununla işaretlenmiş radyofarmasötikler  nispeten uzun yarı ömürlü (110 
dakika) belirli mesafelere dağıtılması mümkündür. Pozitron yayıcı izotoplar; kısa yarı ömürlüdür, yüksek enerjili 
gama fotonları vardır, biyojenik niteliktedirler. Bu elementlerin kararlı izotopları bir çok biyolojik moleküllerin 
yapılarında bulunmaktadır. Pozitron yayıcı izotoplar ilgili biyolojik moleküle kolayca bağlanabilmektedir. Organizma 
içerisindeki değişik biyokimyasal ve metabolik olayları izleyebilecek radyofarmasötiklerin üretilebilmesi potansiyeli 
sunarlar.  Kullanılan radyofarmasötiğin özelliğine göre PET ile bir çok fonksiyonel, biyokimyasal ve metabolik 
parametre invivo olarak görüntülenebilmektedir. Kan akımı, oksijen kullanımı, glukoz metabolizması, protein 
metabolizması, nükleik asit metabolizması ve reseptör dağılımı PET ile ölçülebilen ve en yaygın kabul gören 
parametrelerdir. Glukoz metabolizması rutin klinik uygulamalarda en çok kullanılan PET parametresidir. Glukoz 
metabolizmasının izlenmesinde F-18 ile işaretli fluoro-2-deoxy-D-glucose (FDG) bileşiği kullanılmaktadır. Dünyadaki 
ve Ülkemizdeki PET uygulamalarının büyük bir çoğunluğunu, FDG çalışmaları oluşturmaktadır. FDG tıpkı D-glukoz 
gibi hücre membranından geçerek heksokinaz enzimi ile FDG-6-fosfat’a fosforilize edilir, ancak bu kademeden sonra 
katobolize edilemez ve hücre içinde birikir. Tümör hücrelerindeki artmış glikolitik hız FDG kullanılarak yapılan PET 
görüntülemenin temelini oluşturur. Maling hücrelerin belirgin biokimyasal karakteristik özelikleri arasında hücre 
yüzeyindeki glikoz taşıyıcı proteinlarin (özelikle glut1 ve glut3) ve glikozisi sağlayan hücre içi enzimlerin (hekzokinaz 
ve fosfofuruktokinaz) artışı ve buna karşın glukoz6 fosfataz enzim aktivitesinde azalmaya bağlı düşük defosforilasyon 
hızı sayılabilir. Pozitron partikülü (F-18 FDG) ortamda kısa bir mesafe ilerledikten sonra başka bir atomun elektronu 
(negatif yüklü) ile çarpışır. İki kütle de yok olur ve enerjiye dönüşerek birbirine zıt hareket eden 511 kiloelektronVolt 
(keV) sabit enerjide iki gama ışını oluşur. Bu olay “pozitron yokolması” olarak isimlendirilir. Günümüzde kullanılan 
PET kameraları Nükleer Tıpta kullanılan konvansiyonel gama kameradan farklı olarak daha çok CT cihazına 
benzerler. Dairesel tarzda dizayn edilmiştir. Deteksiyon ünitesinin iç yüzeyi yüksek enerjili gama ışınlarını (511 keV) 
durdurabilecek nitelikteki kristal paketlerinden (BGO, lSO vb) oluşmuştur.  Anhilasyon olayı sonucunda oluşan 511 
keV iki foton detektör (sintilasyon kristali) tarafında dedekte edilir. Sinyal Amplifier ’de (A) yükseltilir (10-100 kat) 
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ve Single Channel Analyzer ( SCA)’ ya gönderilir. Gelen pulslar, 511 keV ‘e göre  +/- % 25 (380-640 keV) lik pencere 
ile Compton saçılmasından arındırılır. Sinyaller koinsidens devresine belli bir zaman penceresinde (8-12ns) gelmiş 
ve belirlenen enerji penceresinde iseler, sistem bu iki sinyali koinsidens olarak algılar ve bilgisayara kaydeder. PET 
kameraların evrimi; Koincidens PET kamera-Tam dedektörlü olmayan PET kamera-Tam dedektörlü PET kamera-
PET/CT kamera -PET/MR  şeklinde ifade edilebilir. Sistemin BT komponenti  atenüasyon düzeltmesi (Attenuation 
Correction) ve anatomik yapıların ve tümörlerin lokalizasyonun  doğru olarak tespitinde işlev yapmaktadır. PET 
görüntüleme yapılacak hastalarda normal glisemi ve bazal insülin düzeyini sağlamak için açlık gereklidir. Test öncesi 
açlığı doğrulamak için glisemi düzeyine bakılır (genelde pekçok kurum 150-200 mg/dl cut-off olarak kullanmaktadır). 
Glukoz seviyesi uygun ise damar yolu açılarak 10-15 mCi FDG enjekte edilir. FDG enjeksiyonundan sonra için 1 saat 
bekletilir. Bekleme süresinin sonunda klasik bir PET çalışmasında tabanından uyluk bölgesine kadar olan alan (tüm 
vücut) görüntülenir. Görüntüleme süresi 15-20 dakikadır. Malign melanomlarda veya beyin-periferik alt ekstremite 
metastazı şüphelenilen kanserlerde diğer vücut bölgeleri de taranır. Normalde beyin gri korteksteki yüksek miktarda 
glukoz kullanımından dolayı beyin çok yoğun FDG tutar. Myokard tutulumu hastanın açlığı ile ilişkili olarak değişir. 
Toklukta glukoz kullanımı arttığı için myokarddaki FDG tutulumu daha belirgindir. Uzun süreli açlıklarda myokard 
tutulumu çok azalır. Karaciğer daha düşük yoğunlukta, ancak homojen olarak FDG tutar. Mide ve barsak tutulumları 
kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir. İskelet  kasları özellikle aktivasyon durumunda iseler çok yoğun FDG tutarlar. 
Değerlendirme görsel ve FDG uptake’inin semikantitatif analizi sonrası tümör/normal doku oranı, SUV (standardized 
uptake value, gibi parametrelere bakılarak yapılır. Onkojik bir çalışma sonucunda hastanın alacağı tüm vücut dozu 
7.8-10 mSv; kritik organ olan mesane dozu ise 40-60 mSv’dir. Radyasyon dozunun düşük olması nedeniyle FDG-PET 
çalışmaları küçük çocuklara da uygulanabilmekte gerekirse kısa süre aralıklarla tekrarlanabilmektedir. 
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MANyETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMEDE KONTRAST AjANLAR

Dr. Ali Koçyiğit
Pamukkale Üniversitesi Radyoloji A.D.

 

Manyetik rezonans görüntülemede manyetik alanda mikro bozunum nedeniyle protonların (Hidrojen atomu) 
T1 ve T2 relaksasyon sürelerini etkileyen maddeler vardır. Bu anlamda paramanyetizma, süperparamanyetizma, 
ferromanyetizma ve diamanyetizmadan söz edilebilir. Paramanyetik maddeler dokunun T1 süresini T2’ye göre daha 
belirgin kısaltırlar ve dokuda T1A görüntülerde parlaklaşma oluştururlar. Süperparamanyetik maddeler ise dokunun 
T2 süresinde T1’e göre daha belirgin kısalma oluştururlar ve dokuda T2A görüntüde siyahlaşma oluştururlar. Bu 
maddeler manyetik alandan uzaklaştıklarında manyetizmaları devam etmez. Ferromanyetik maddelerin ise 
çok güçlü lokal manyetizma bozucu etkileri vardır ve manyetik alandan uzaklaştırılsada bir müddet manyetizma 
(mıknatıslanma) özellikleri devam eder. Görüntülemede paramanyetik ajan olarak eser toprak elementi olan 
Gadolinyum (Gd), Mangan, Ferrum gibi elementler kullanılsa da günümüzde ülkemizde sadece Gd içeren kontrast 
ajanlar piyasada kullanılmaktadır. Bu nedenle burada Gd içeren kontrast ajanlar üzerinde durulacaktır. 

 Gadolinyum 7 adet eşlenmemiş elektronuyla en güçlü paramanyetik etkiye sahip eser elementtir. Element 
olarak toksiktir ve bu nedenle şelatlar ile bağlanmış olarak vücuda verilebilir. Şelatlar Gd atomunu çevreler ve 
termodinamik ve kinetik olarak molekülü stabilize ederler. Farklı şelat tiplerine göre farklı formül ve adlarda kontrast 
ajanlar kullanımdadır. En bilinen ve 1988 yılında ticari olarak ilk kullanıma sunulan kontrast ajan Magnevist 0,5M 
olup Gd atomuna DTPA şelatı bağlanılarak lineer iyonik bir ajan elde edilir. Gadolinyumun farklı şelatları ve ticari 
isimleri tablo 1’de özetlenmiştir. Prohance ülkemizde bulunmadığından tabloda soluk karakterde yer almıştır. 

Tablo 1: 
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Gadolinyum şelatının iki temel dinamiği molekülün vücut içindeki stabilitesi açısından önemlidir. Termodinamik 
stabilite ve kinetik stabilite. Termodinamik stabilite iyonik şelatlarda noniyoniklere göre daha iyidir. Kinetik stabilite 
ise halkasal şelatlarda lineer olanlara göre daha iyidir. Bu durumda en stabil ve riski en düşük şelatlar halkasal ve 
iyonik özelliğe sahip olanlardır. Bu özelliğe Dotarem uymaktadır. Aynı zamanda Gadovist halkasal ve noniyonik 
olarak riski düşük kategoridedir. Orta riskli grupta ise lineer iyonik olan Multihance ve Primovist yer alır. Yüksek riskli 
grupta ise lineer ve noniyonik olan Omniscan, Optimark yer alırken Magnevist lineer ve iyonik olmasına rağmen 
yüksek riskli grupta yer almaktadır. Burada tanımlanan risk nefrojenik sistemik fibrozis (NSF) riskidir. Özellikle böbrek 
yetmezliği olan hastalarda risk yüksektir. Bu nedenle KBY veya ABY hastalarında kontrast kullanımı için FDA onayı 
yoktur. Aynı zamanda gebelerde ve <2 yaş çocuklarda da FDA onayı olan ajan yoktur. Riskli grupta kontrast madde 
kullanımı zorunlu hastalarda aydınlatılmış hasta onamı alınması önerilir. Özellikle GFR<60 ml/dk olan hastalar riskli 
gruptadır ve <30 ml/dk olanlarda risk çok artar. Bu tür hastalarda ve çocuklarda düşük riskli ajan olan Dotarem 
kullanılabilir. Dotarem <18 yaş çocuklarda FDA ve Avrupa Birliği ülkelerinde onayı olan tek ilaç konumundadır. GFR 
hesaplanması için uygun internet siteleri vardır ve hasta değerleri burada formüle girildiğinde otamatik olarak GFR 
hesaplanmaktadır. Amerikan ulusal böbrek hastalıkları eğitim programı resmi sitesinden “http://nkdep.nih.gov/
lab-evaluation/gfr-calculators/adults-SI-units.asp” GFR hesaplanabilir. Burada çocuk ve yetişkin için ayrı formüllerin 
kullanıldığı akılda tutulmalıdır. 

 Yukarda isimleri verilen kontrast ajanlar ekstraselüler ve dokuspesifik ajanlar olarak kullanılmaktadır. 
Ekstraselüler mesafe kontrast ajanları olarak Magnevist, Omniscan, Optimark, Gadovist sayılabilir. Primovist ve 
Multihance ise hepatosit spesifik ajan olarakta kullanılabilmektedir. Multihance enjeksiyonu sonrası 40 ve 120 
dk’da görüntüler alındığında normal karaciğer dokusu hiperintens olarak görülürken olası metastazlar ise hipointens 
olarak görülür ve metastazların tesbit edilebilirliği artar. Benzer durum Primovist içinde geçerlidir. Ancak Primovist’te 
kontrast enjeksiyonu sonrası 10dk’da görüntü alınabilmektedir. Ayrıca bu ajanlar safra yoluyla atıldığından safra 
ağacının görüntülenmesi ve olası hasarlarında da kullanılabilmektedir. 

 Sonuç olarak Gd şelatları standart dozlarda riski son derece düşük ve güvenli ajanlar olup NSF riski açısından 
riskli hasta grubunda mutlaka GFR hesaplaması yapılmalı ve hastalara ona göre uygun kontrast ajan verilmeli ya da 
hiç verilmemelidir. 
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NÖRORADyOLOjİDE İLERİ MR GÖRÜNTÜLEME yÖNTEMLERİ - PERfÜZyON, 
MR SPEKTROSKOPI, DIfÜZyON, DIfÜZyON TENSÖR, fİBER TRAKTOGRAfİ & 
fONKSİyONEL MRG

Zeynep Fırat  
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı
  

Beyin, bütün teknolojik ilerlemelere ve görüntüleme yöntemlerine karşın, mükemmel işleyişi ve fonksiyonel 
yapısı ile halen daha gizemini korumaya devam etmektedir. Beyin ile ilgili bilinen en eski çalışmalar 4. yüzyıla 
dayanmaktadır. O zamanlarda bile bazı davranışsal bozuklukların beyinden kaynaklanabileceği öngörülmüştür. 
İlk beyin ameliyat tekniği olan trepanasyon tekniğinde, kafaya açılan bir delikle davranışsal bozuklukların nedeni 
açıklanmaya çalışılmıştır. Sonraki çalışmalarda beyinin anatomik yapısı, kadavra çalışmaları ve illüstürasyonlarla daha 
iyi anlaşılmaya ve tanımlanmaya çalışılmıştır. 1848 li yıllarda Phineas P. Gage hikayesi, beynin farklı bölgelerinin farklı 
fonksiyonlarının olduğunu ortaya koymuştur.

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG), özellikle 1990 yıllardan sonra klinik uygulamada da yaygın olarak 
kullanılmaya başlanmış, yumuşak doku hassasiyeti en yüksek, tıbbı görüntüleme tekniğidir. MR görüntülemedeki 
en yeni ve en yaygın uygulamalar, özellikle, hızlı çekim tekniklerinin, yüksek Tesla’lı MR cihazların da kullanılmasıyla, 
Nöroradyoloji alanında gözlemlenmiştir. Dokunun, normal ve hasarlı alanların görüntülenmesinin yanı sıra, MR 
Spektroskopi uygulayarak metabolik yapısı, difüzyon ve perfüzyon uygulayarak hemodinamik yapısı, Fonksiyonel MR 
uygulayarak fonksiyonel yapısı, Difüzyon Tensör ve Traktografi teknikleri uygulayarak ta beyaz cevher ileti yolları ve 
bağlantıları hakkında bilgi sahibi olmak mümkün olmaktadır. 

Perfüzyon MR; değerlendirilen dokuda oluşan hemodinamik değişikler hakkında bilgi veren çekim tekniğidir. 

MR Spektroskopi;  beyinin hücresel düzeydeki metabolit değişikliklerini spektrumlar üzerinde gösteren, böylelikle 
anatomik ya da hasarlı dokunun biyokimyasal içeriği hakkında bilgi veren çekim tekniğidir.

Difüzyon MR, dokudaki suyun moleküler hareketlerinden kaynaklanan görüntüler elde edilmesine dayanan, 
önceleri enfarkt hastalarında yaygın olarak kullanılan ama günümüzde beyaz cevher hasarına yol açtığı düşünülen 
bütün hastalıkların ayırıcı tanısında etkin kullanılan çekim tekniğidir. 

Difüzyon Tensör Görüntüleme; en az altı yönde alınan difüzyon bilgisi kullanılarak, beyaz cevher yerleşimli 
nöronal ileti yolları hakkında bilgi edinmemizi sağlar. Difüzyon yön bilgisine göre, yukarıdan aşağıya doğru ise mavi, 
önden arkaya doğru ise yeşil, sağdan sola doğru ise kırmızı ile renklendirilen renk kodlu haritaları oluşturan, FA ve 
ADC değerleriyle de hücresel hasarın derecesini tespit etmeye yarayan görüntüleme tekniğidir.

Difüzyon Tensör Traktografi; beyindeki özgün beyaz cevher yolaklarının izlenmesi ve bunların özel grafik teknikleri 
kullanılarak üç boyutlu olarak gösterilmesi işlemidir. Beyaz cevher anatomisini, en büyük nöronal ileti yollarını, 
beynin hangi alanlarının birbirleriyle bağlantılı olduğunu, bunların anatomik yerleşimleri hakkında bilgi veren çekim 
tekniğidir. 

Fonksiyonel MR; beynin hangi alanının, hangi fonksiyonel işlevler ile görevli olduğunu gösteren çekim tekniğidir.

Nöroradyolojide uygulanan ileri görüntüleme yöntemleri, beyinin yapısını ve işleyişini, oluşan hasarların 
karakterini, tedavi yöntemlerini belirlenmesinde, takip edilmesinde, ameliyat planlamasının yapılması ve uygulanan 
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teknik ve tedavinin doğruluğunun ve kontrolünün yapılmasında yardımcı olur. Beyin MR görüntülemede kullanılan 
T1, T2, FlAIR gibi rutin çekim parametreleri ile berber kullanıldığında, doğru teknik yöntemler ile uygulanılıp,  doğru 
yöntemler ile analiz edildiğinde ayırıcı tanıdaki etkinliği artırmaktadır. 

Örnek Olgu: 32 yaşında, sol insula yerleşimli, düşük dereceli kitlesi olan olguda: FlAIR, DAG ve ADC haritalarında 
kitlenin oluşturduğu hasara bağlı olarak sinyal artımı izlenirken, kontrastlı 3D FFE sekansında belirgin kontrast 
tutulumu izlenmemektedir. Perfüzyon tekniğinden elde edilen ortalama kan akışı (CBF) haritasında, hafif perfüzyon 
artışı dikkat çekmektedir. Renk kodlu FA haritasında, lezyonun olduğu bölgede renk kodlamasının hafifte olsa 
bozulduğu gözlenmektedir. MR Spektroskopide normal taraf ile karşılaştırıldığında Cholin/NAA değerinde artış 
izlenmektedir. Sağ el motor ve konuşma fonksiyonlarına yönelik uygulanan fonksiyonel MR haritalamasında; 
aktivasyon alanlarının itildiği gözlenmektedir. Traktografide kitle komşuluğunda çizdirilen ileti yollarının, kitle bağlı 
itildiğini, devamlılıklarının anatomik uzantıları ve yerleşimlerince korunduğu takip edilebilmektedir.

.
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fLOROSKOPİK İNCELEME yAPILAN ÜNİTELERDE (AMELİyATHANE -DSA-KVC) 
RADyASyONDAN KORUNMA

Doç. Dr. Turan OLĞAR
Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü

Girişimsel anjiyografi incelemeleri, incelemelerin karmaşıklığı, uzun floroskopi süreleri ve çok sayıda sine 
görüntüsü nedeniyle hastaya ve çalışana en fazla radyasyon dozunun verildiği incelemelerdir. Radyasyondan 
kaynaklı stokastik risklerin saptanması için etkin dozların bilinmesi gerekir. Bunun için personelin bel 
seviyesinde kurşun önlük altında ve tiroit seviyesinde tiroit koruyucunun üstünde iki dozimetre kullanılarak 
etkin dozlar saptanabilmektedir. Bu doz okumalarından ve el ayakların ilgili bölgelerine yerleştirilen 
dozimetreler aracılığıyla, çalışanlar için yıllık doz sınırlarının aşılıp aşılmadığı belirlenebilmektedir. Son 
yıllarda yapılan çalışmalarda, personelin uygun radyasyondan korunma ekipmanlarını kullanmadığı 
durumlarda yıllık doz sınırlarına yaklaşıldığını göstermiştir. Bu çalışmalar ışığında, ICRP 2011 yıllında 
katarakt için göz lensinde soğurulan doz eşik değerini 5 Gy den 0.5 Gy’e ve göz lensi için eşdeğer doz limitini 
de yıllık 150 mSv’ten 20 mSv’e düşürmüştür.
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yENİ NESİL SKOPİK VE fLOROSKOPİK CİHAZ TEKNOLOjİSİ

Ramazan Gündüz
GE 

‘’Konvansiyonel Anjiografide doz azaltımında kullanılan teknolojileri 3 ana başlık altında toplayabiliriz;
1-Doz Verimliliğine artırıcı özellikler
2-Doz Yönetimine ait özellikler
3-Doz azaltım seçenekleri
Şimdi bunları sırasıyla inceleyelim;
1-Doz verimliğini arttırıcı özellikleri 3 alt gruba ayırabiliriz;
a-Kullanılan x-ışın tüpüne ait özellikler b-Spektral filtreler c-Flat panel dedektör X-IŞIN TÜPÜ Bildiğiniz gibi 

görüntülemede kullanılan x-ışın dozu ile görüntü kalitesi arasında doğru orantılı ve sıkı  bir ilişki vardır.latent 
görüntü x-ışın fotonlarının vücuttaki dokular ile etkileşimi sonucu oluşur.Elde edilen görüntü kalitesi  görütülenecek 
bölgeninkontrast ve büyüklüğüne bağlı olduğu kadar, kullanılan x-ışın tüpünün daha monokromatik ve doku ile 
etkileşimi sonrası  beam hardening artefaktından arındırılmış ışınlar üretmesininde şüphesiz büyük etkisi vardır. X 
ışınının dokularla etkileşimi esnasında  birdiğer istatistiksel varyasyon ‘’noise’’dir,yine burada organın kalınlığı 
radyografik atenuasyon görselleştirme yeteneğimizi gürültülü  zemine karşı etkileyen faktörlerdir. Klinik prosedürlerin 
hangi amaç için yapıldıkları görüntü kalitesini ve kullanılacak x-ışın dozunu belirlemede etken olmalıdır. Yukarıda 
bahsi geçen yüksek kalitede görüntü elde etmek, ancak yüksek enerjili ve yüksek anot ısı kapasitesine sahip,beam 
hardening artefaktını azaltarak daha monokromatik,  daha yüksek enerjili ve gereksiz doku absorbsiyonundan 
kaçınarak skater radyasyonu minimize eden teknolojiye sahip x-ışın tüpleri ile mümkün olmaktadır.Bu amaçla tüm 
anjigrafi cihazlarımızda standart 125 kV ve 3.7 MHU x-ışın tüpleri kullanmaktayız. Doz verimlilik teknolojilerinde 
ikinci faktör spektral filtreler ile devam etmek istiyorum. Spektral filtreler kolimatörlere yerleştirilmiş,değişik(0.1-0.2-
0.3mm)kalınlıklarda çekim esnasında sistem tarafından kalınlıkları otomatik olarak belirlenen ve beam hardening 
artefaktını azaltmak için varolan yapılardır. Bir diğer etken Innova Flat Panel Dedektör: GE patentli innova flat 
panel dedektör ,endüstrideki en yüksek DQE(detective quantum efficiency) Değeriyle (DQE klinik uygulamalarda 
kontrast,sınırlı doz görüntülemede dedektör performansının en iyi göstergesi olup uluslararası kabul gören bir 
parametredir. (IEC -international electrotechnical comission- standart)

Yüksek DQE aynı dozda daha yüksek kalitede imaj elde etmeye olanak sağlayan bir flat panel dedektör tanımlar.
Metric olarak floroskopi modunda bu oran %12-50 arasında değişmektedir.

Anjiografi cihazının performansını belirlemede en uygun  parametrenin DQE  olduğu konusunda bilim dünyasındaki 
fikir birliği hergün daha da artmaktadır.DQE  anjiografi cihazının yeteneğini ,yani  x-ışınına maruz kalan dokudan elde 
edilen sinyalin elektronik dataya dönüşünceye kadar olan süreçte SNR(Signal to noise ratio)ı  koruyarak ne kadar 
verimli yaptığını tanımlar.

DQE=dedektörden çıkan bilgi
          dedektöre giren bigi
Nekadar latent görüntünün dedektöre ulaştığını ve dedektörün ne kadarını izlenebilir görüntü  yakaladığınıda 

ölçer.
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞINDE RADyASyON GÜVENLIĞI 

Ali Halaç
Hacettepe Üniversitesi Üniversitesi Radyoloji A.D.

Sunumumda radyasyonun tanımı,nasıl elde edildiği konusunda giriş kısmında kısa bir bilgi verilmiş olup sonrasında 
ülkemizde bulunan mevcut radyasyon kaynaklarının sayısı cihaz bazında verilmiştir. 26 000 radyasyon kaynağının 
bulunduğu tıp, sanayi, araştırma, gıda, tarım ve hayvancılık sektöründeki yoğun kullanımından kaynaklanan 
uygulamalarda (bunların 12.751 i özellikle tıp alanındaki cihazlar) radyasyon güvenliğinin sağlanması konusu büyük 
önem arzetmiştir.Bununla ilgili olarak Radyasyon güvenliği uzmanlarına bu konuda önemli bir görev düşmüştür.
Önemli bir hususu burada söylemek de fayda var o da her iş sağlığı ve güvenliği uzmanının gerekli eğitimleri almadan 
RKU’nın yetki ve   sorumlulukları      beklenmemelidir. İş      Sağlığı   ve Güvenliği Uzmanlığı (İSG) ve      Radyasyondan 
Korunma Uzmanlığı (RKU)   tamamen      farklı uzmanlık alanlarıdır. Bu hususa, yeni hazırlanması gereken ilgili 
mevzuatlarda açık   şekilde  yer verilmelidir.

Radyasyondan korunma;Çalışanların, halkın ve çevrenin “radyasyonun zararlı etkilerinden korunmasıdır.” Bu 
ilkeyle hastanede Radyoloji A.D. nda yapılması gereken birtakım işler mevcuttur.Hatta bu konuda radyasyondan 
koruma proğramı yapılması gerekmektedir.Bu proğramın içerisinde 

Sorumluluklar 

Çalışma Durumu ( Özel haklar, Hamile Çalışanlar, Alternatif Görevler, Gençler için Koşullar) 

Alanların sınıflandırılması (Denetimli Alanlar-Gözetimli Alanlar) 

Yerel kurallar ve iç denetim 

İşyerlerinin ölçümlenmesi 

Kişisel Koruyucu ekipmanlar 

İşveren ilişkileri 

Kişisel ölçümler ve ışınlanmanın değerlendirilmesi 

Sağlık Gözetimi 

Kayıtlar 

Özel Durumlar 

Potansiyel ışınlanmalar, Kaynakların Güvenliği 

Tehlike Durumu Planları 

Olmalıdır. Bu maddelerin hepsini sağladığımızda radyasyon güvenliğini de her anlamda sağlamış oluyoruz.
Sunumda buradaki maddelerden üç tanesi olan hastanemizden de örneklerle kişisel koruyucu ekipmanlar,sağlık 
gözetimi ve işyerlerinin ölçümlenmesi anlatılmıştır.Cihazların periyodik bakımları ve kalite kontrolleri de mutlaka 
yapılmalıdır.



Radyoloji Teknisyen/Teknikerleri

Teknisyen/Teknikerleri

Teknisyen/Teknikerlerinin

27 Aralık 1995

Radyoterapi
Nükleer Tıp
ilk Derneği

-

SÖZLÜ BİLDİRİLER
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SO-01 - MEME UyGULAMALARINDA ULTRASON ELASTOGRAfİNİN yERİ

Derya Aslan
Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Ultrason elastografi dokuların sertliğini veya dışardan uygulanan bir kuvvet altında şekil ve yer değiştirme 
yanıtını (elastikiyet) değerlendiren invaziv olmayan bir görüntüleme tekniğidir. Genel olarak malign dokuların benign 
olanlardan daha sert olduğu temeline dayanır. Örneğin meme kanserinde tümör dokusu ve etrafındaki parankimde 
miyofibroblastlar tarafından kollajen ve ekstraselüler matriks proteinleri salgınır. Bu da tümörün ve çevresindeki 
parankimin sertliğinin artmasına neden olur. Ultrason elastografi strain elastografi ve shear wave elastografi gibi 
farklı tekniklerle doku sertliğini ölçmektedir (1). 

Önemli avantajları; X-ışını veya kontrast madde kullanılmaması, ağrısız, hızlı ve kolay uygulanabilir olması ve 
ultrasonografi cihazına entegre olmasıdır. Dezavantajları; kullanıcı bağımlı olması, lezyon derinliği,  boyutu, meme 
parankim kalınlığı ve uygulanan kompresyon miktarı gibi birçok faktörden etkilenmesidir (2,3). 

Ultrasonla kombine edildiği zaman benign ve malign lezyon ayrımında özgüllüğü arttırmaktadır. Özellikle BIRAD-S 
kategori 3 ve 4 lezyon ayrımında takip veya biyopsi kararının verilmesinde katkı sağlamaktadır (1). 

Özetle ultrason elastografi memede benign ve malign lezyon ayrımında katkı sağlayan, dokuların sertliğini ve 
elastikiyetini değerlendirmede kullanılan tamamlayıcı bir görüntüleme tekniğidir (1). 

Referanslar:

1. lee SH, Chang jM, Cho N et al; Korean Breast Elastography Study Group. Practice guideline for the performance 
of breast ultrasound elastography. Ultrasonography. 2014; 33(1):3-10.

2. Hooley Rj, Scoutt lM, Philpotts lE. Breast ultrasonography: state of the art. Radiology. 2013; 268(3):642-59. 

3. Balleyguier C, Ciolovan l, Ammari S, et al. Breast elastography: the technical process and its applications. Diagn 
Interv Imaging. 2013; 94(5):503-13

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lee%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24936489
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chang%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24936489
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cho%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24936489
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Korean%20Breast%20Elastography%20Study%20Group%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hooley%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23970509
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Scoutt%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23970509
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Philpotts%20LE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23970509
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Balleyguier%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23619293
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ciolovan%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23619293
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ammari%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23619293
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SO-02 -   OBSTETRİK MR UyGULAMALARI

RAD. TEK. MELTEM VURMAZ- DOÇ.DR. ÖZLEM ALKAN
ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ                                        

   

AMAÇ: Obstetrik MR,  ultrason bilgilerini doğrulamak ve eşlik eden anomalileri saptamak için kullanılmaktadır. 
Biz 70 hastanın MR bulgularını geriye dönük olarak değerlendirdik.

  GEREÇ-YÖNTEM: Hastanemizde 2012-2014 yılları arasında obstetrik MR çekimi yapılmış 70 hastanın MR 
bulguları geriye dönük olarak değerlendirilmiştir.   1.5 Tesla MR cihazında 4 mm kesit aralığında her üç düzlemde 
ultrasonda şüphelenilen lezyona yönelik HASTE ve TRUFİ ağırlıklı sekanslar kullanılmıştır. Çekim öncesi hastalar 4 
saat aç bırakılmıştır. Hastalar mesane boş olarak supine pozisyonda çekime alınmıştır.     

  BUlGUlAR: Yirmi bir olguda ventrikülomegali, 6 olguda korpus kallozum agenezisi, 4 olguda yarık dudak,7 olguda 
diastometamiyeli,2 olguda dermoid kist,2 olguda kronik infart,6 olguda mega sisterna magna,1 olguda astrositom,1 
olguda lenfanjiom tanısı konulmuştur. Ayrıca 8 olguda çoğul gebelik mevcuttu.

SONUÇ: Obstetrik MR’nin en sık kullanım alanı fetusun santral sinir sistemi hastalıklarıdır. Fetal beynin MR 
ile görüntülenmesi oldukça kıymetli bilgiler sağlar. Obstetrik MR bir tarama yöntemi olarak kullanılamaz. Ancak 
ultrasonun tanısal olarak yetersiz kaldığı ya da saptanan anomaliye eşlik eden bulguların değerlendirilebilmesi için 
MR ilave bir tanı yöntemi olarak kullanılabilir.
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SO-03 -  KONjENİTAL KALP HASTALIKLARINDA 3 TESLA MR UyGULAMALARI

Selçuk KIRAÇ
Acıbadem Bakırköy Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul
selcuk.kirac@acibadem.com.tr
											

AMAÇ:

Kardiak MR ile konjenital kalp hastalıklarının tanısı ve uzun dönem takiplerinde kardiak MR görüntüleme 
tekniklerinin sunulması.       

YÖNTEM:

2013 EYlÜl – 2015 OCAK tarihleri arasında çekimleri gerçekleştirilen 55 konjenital kalp hastaları çalışmaya dahil 
edilmiştir.

Ritim problemi ve oksijen saturasyonunun aşırı düşüklüğü sebebiyle tetkiki tolere edilemeyen 4 hasta çalışmaya 
dahil edilmemiştir.

Çekim aşmasında oksijen satürasyonu düşük olan hastalar için inceleme 2 bölüme ayrılıp hasta dinlendirilerek 
tamamlanmıştır.

Hasta çekime 6 saatlik açlık ile alınmıştır.
Klostrofobik rahatsızlıkları olan hastalarda sedasyon uygulanmıştır.
7 yaş altı hastalara anestezi ekibi tarafından MR uyumlu anestezi cihazı ile Mr odasında anestezi uygulanmıştır.
Yaşı 0-4, kilosu 3 ile 16 arasındaki çocuk hastalarda 4 kanallı flex large coil kullanılmıştır.
İnceleme supin pozisyonda 32 kanallı spine coil üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Çekim EKG tetiklemelidir.
Sedasyon uygulanmayan hastalarda ekspiryumda nefes tutturulmuştur.
Hastanın toraks bölgesi 18 kanallı body fleks sarmal coil ile sarılmıştır.
İncelemede Gadolinium içeren MR kontrast madde ile hastanın kilosu x 0.2 ml kadar , 2ml/sn sn hızla İV verilerek 

gerçekleştirilmiştir.
localizer (referans imaj) alınarak incelemeye başlanır.
Morfoloji değerlendirme amacı ile Haste, TSE T1 Dark Blood , TSE T2 Dark Blood sekansları  alınır.
Fonksiyonel kalp kasları ve kapak hareketlerini görüntüleyebilmek için cine_tf2d12_retro_İPAT,
Hiç nefes tutamayan hastalarda cine_tf2d_radial_retro sekansı alınır.
Akım analizinde kanın hızını, debisini ve basıncını belirlemek için (kaçak var ise) flow_150_tp_retro_bh_ePAT 

sekansı alınır.
Perfüzyon görüntüleme T1 ağırlıklı gre (dynamic_tlf_sr) sekansı alınır. 
1 inci ve 3. dk arasında yapılır. 
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MR anjio görüntülemede Pulmoner ve Aort anomalilerinde, konjenital kalp cerrahisi operasyonları geçirmiş 
hastalarda, darlıkların görüntülenmesinde IV_Angio3D sekansı alınır. Pre kontrast ve 4 adet post kontrast olmak 
üzere 5 faz görüntü elde edilir. Pediatrik ve nefes tutamayan hastalarda TWIST_Thorax_ePAT sekansı alınır.

Myokard fibrozisinin varlığını görüntülemek için; DE_high-res tfl25_seg_spair ve De_hig-res tfl28_psir sekansları 
alınır. 5 ile 15. dk arasında yapılır.

Plan  kurulumları kısa aks 2 boşluk, uzun aks 2 boşluk, 4 boşluk, sağ ve sol ventrikül çıkım yolları, kapak 
görüntülenmesi.

BUlGUlAR:
Tüm hastalarda inceleme sorunsuz gerçekleştirildi
İnceleme sonrasıda kalp fonksiyonlarının değerlendirilebilmesi için aldığımız cine görüntülerini Siemens leonardo 

iş istasyonunda bulunan Argus programı ile ventrikül fonksiyonlarının hesaplamalar ı yapılmıştır.
Elde edilen MRA ham imajlar ile maksimum intensite projeksiyon (MIP) ve volume rendeering technique(VRT) 

görüntüleri elde edildi.
SONUÇ:
3 Tesla kardiak MRI konjenital kalp hastalıklarının tanı ve takibinde, kalp fonksiyonlarının, kalp morfolojisinin 

değerlendirilmesinde, büyük damarların akım ve analizinde etkin bir yöntemdir.
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SO-04 - 3 TESLA BATIN MR UyGULAMALARI 

Özgül yILDIZ 
Acıbadem Bakırköy Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul
oz_gul80@hotmail.com

AMAÇ :

Manyetik Rezonans vücuda radyasyon vermeden batın bölgesini multiplanar görüntülemede en temel 
yöntemlerden birisidir.

İnceleme esnasında çekim alanının içine giren tüm organlar morfolojik, patolojik, vasküler yapılar olarak 
incelenebilmekte ve hastalıkların türü belirlenerek evrelendirilebilmektedir.

YÖNTEM :

- Çalışmaya bölümümüzde son  3 yıl içerisinde batın MR incelemesi gerçekleştirilen 44 hasta dahil edilmiştir.

- Hastalar çekime 6 saatlik açlık ile gelmiştir.

- Tüm batın incelemesine mesane dahil edildiği için hastaların idrara orta sıkışıklıkta gelmesi istenmiştir.

-3 Tesla ( Siemens Magnetom Skyra DOT13 System ) MR cihazı ile üst batın için 30dk. alt batın için 20dk  zaman 
ayrılarak inceleme yapılmıştır. 

- Hastanın kilo-boy oranı ve bilgileri ekrana girilerek, hasta masaya supin pozisyonda yatırılmıştır.

32 kanallı masa içi spine koil ve üst batın bölgesine 18 kanallı, alt batın bölgesine 18 kanallı fleks batın koil sarılarak 
alt batına santralize çekime başlanmıştır.

-İnceleme üst batın için karaciğer , mide dahil böbrekler bitene kadar, alt batın için krista iliak ile simfizis pubis 
alanını kapsamaktadır.

-Tüm batın MR’larda karaciğer ve simfizis pubis arasında kalan alan incelemeye dahil edilmiştir.

-İncelemede Gadolinium içeren MR kontrast madde kilo x 0,2 ml  olacak şekilde 2ml/sn hızla IV  olarak  kullanılmıştır.

Alt batına ( pelvis ) yönelik ;

Prekontrast    Sagital planda Blade ağırlıklı TSE T2 (Peristaltik hareketi engellemek için)

                      Koronal  TSE T2 TIRM ,

                      Aksiyel   TSE T2 FatSat,  Aksiyel  TSE T1, Aksiyel Diffüzyon (b50_400_800 )_p2,

Prekontrast    Aksiyel vibe (Alt batın MR’larda )
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Üst batına yönelik ;

Prekontrast Koronal T2 HASTE ( Half Forier Shout Turbo Spin Eko )

T2 ağırlığı düşük, ancak parankimi daha iyi gösteren bir sekans olduğu tercih edildi.

                       Aksiyel TSE T2 FatSat, Aksiyel  TSE T2, Aksiyel  TSE T1, Aksiyel iç faz-dış faz ,                                                        

                       Aksiyel TSE T1FatSat

Prekontrast    Aksiyel  Caipirinha , Aksiyel Diffüzyon (b50_400_800 )_p2,

Postkontrast   Aksiyel  Caipirinha 15 sn.(Arteriyel faz), 

                       Aksiyel  Caipirinha  55sn.(Portal faz),

                       Aksiyel  Caipirinha 5dk.( Geç faz ) gerekli görüldüğü taktirde;

                       Aksiyel  Caipirinha 60dk. görüntüler alınıp çekim sonlandırılır.

Olgularda nefes tutabilen hastalara breathehold, nefes tutamayan hastalarda trigger tetiklemeli TSE T2 sekanslar 
alınmıştır.

Alt batın ( pelvis ) yönelik ;

Postkontrast    Aksiyel   TSE T1 FatSat

                        Koronal  TSE T1 FatSat

                        Volümetrik Aksiyel vibe T1 FatSat 4 faz  ( Alt batın MR larda )

MRCP ( manyetik rezonans kolanjiyopankreotografi ) çekimlerinde ise;

                        Aksiyel, Koronal, Sagital TSE T2 ( 3mm )

                        Koronal haste T2

                        Aksiyel  haste T2

                        Koronal T2_space__iso  Trigger ( nefes tutturmadan )

                        Koronal_haste_T2 FatSat thickslice ( Nefes tutmalı tek imajlı )

                        Aksiyel_Flash 2D_ FatSat _T1_3mm

Rektum kanser hastalarında aksiyel sekanslar rektuma dik olacak şekilde alınır.

Endometrium patolojilerinde prekontrast Sagital TSE FatSat T1, Postkontrast Sagital TSE FatSat T1 sekansları alınır.
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BUlGUlAR :

Hastaların yaş ortalaması 52’dir.

Tüm hastalarda Trigger’li (serbest nefes) sekanslarda, Breathe-Hold (nefes tutmalı) sekanslara göre daha duyarlı  
ve solunum atrefaktı (solunuma bağlı görüntüde hareket ) daha düşüktür.

3T cihazlarda trigger tetiklemelerde uygulanabilen physio pace’den scout type (liver -dome veya phase scout ) 
yöntemleriyle imajlarda optimizasyon daha da  yükselmiştir.

Alt batın MR çekimlerinde peristaltik hareketler (bağırsak ve batın ön duvar hareketleri ) sagital planda sekansın 
blade özelliği kullanılarak önlendi.

Alt batın MR inceleme sonrasında   vibe sekansına subtraction yapılmıştır

Diffüzyon görüntülemede 3 b değeri ( 50_400_800 )  3 Tesla’ya özel Exponential ADC haritaları ile  artefaktlar 
azaltılıp,  yüksek kaliteli inceleme yapılmıştır.

3 Tesla MR’larda 1,5 Tesla cihazlara göre; magnet çapına bağlı olarak effektif FOV’da ( aydınlatılabilen maksimum 
alan  ) daralmalar meydana gelmektedir.

SONUÇ:   

3T Batın MR uygulamaları batın bölgesinde bulunan tüm anatomik yapıların morfolojik, patolojik ve vasküler 
açıdan değerlendirirken  daha kısa sürede, daha yüksek çözünürlükte iyileştirilmiştir.

Yenilik olarak dixon caipirinha sekansı ile olguları yormadan tek nefes tutmada 4 farklı faz ile daha  homojen yağ 
baskılı imajlar  elde edilmiştir.Diffüzyon sekansı artefaktları giderilmiştir.
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SO-05 -    PEDİATRİK KORONER BT UyGULAMALARI  ( ÖZET )       

Özgül yILDIZ 
Acıbadem Bakırköy Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul
oz_gul80@hotmail.com

AMAÇ :

Çok kesitli Bilgisayarlı Tomografi Koroner Anjiografi operasyon öncesi ve sonrası pediatrik hastaların morfolojik 
ve fonksiyonel olarak optimal radyasyon ve kontrast madde miktarı ile görüntüleme ve değerlendirme tekniğidir. 

Bu tetkik ile koroner arterlerin görüntülenmesi, koroner arter çıkış ve seyir anomalilerinin saptanması, kalp 
boşlukları ve kalp kapaklarının değerlendirilmesi sağlanmaktadır.

YÖNTEM :

- 2010-2014 yılları arasında  5 yaş ve altı 26 olgu değerlendirmeye dahil edilmiştir. Bunlardan 18 olgu 2 yaş ve 
altında, 8 olgu ise 2-5 yaş aralığındadır.İnceleme  AlARA (as low as reasonably achievable ) prensplerine uygun 
olarak değerlendirilebilir görüntü kalitesini mümkün olduğu en düşük doz ile sağlanmıştır.

- Radyasyon koruyucu aparatlar ( tiroid ,göz ve gonad koruyucu ) kullanılarak yapılan  pediatrik koroner BT 
tetkiklerinde Siemens Somatom Definition 64x2 kesitli cihazla EKG tetiklemeli ve çift tüp kullanılarak 0,6 mm 
kolimasyon, 1,2 pitch masa hareketi 1,5 mm kesit kalınlığı, 80 Kv - 200 maS (ortalama efektif doz 50maS) dozla 
çekilmiştir. Kontrast madde verilme hızı 0,8 -2ml /sn hızla kilogram başına 1,5ml  kontrast madde miktarı ile 
gerçekleştirilmiştir.

- Kullanılan kontrast madde non - iyonik 320 mg iyot/ml özelliğindedir. Çekim esnasında 320mg iyot/ml kontrast 
madde kalp hızını, QT zamanı gibi parametreleri daha az etkiler. Bu kontrast madde böbreklerden daha iyi tolere 
edilir, osmalilitesi ( kanda çözülebilen iyot miktarı ) daha yüksektir. Çekim sonrası femoral kan akışını daha az 
etkilediği için tercih edilmiştir.

- Nabız hızları  100-120/dk olan pediatrik olguların hepsine sağ koldan kontrast madde uygulanmıştır.

- Pediatrik hastalar supin pozisyonda kolları yukarı alınıp masaya yatırıldı.

-Olgular hafif sedasyonlu olarak bölümümüzdeki anestezi ve kardiyoloji ekibi  eşliğinde çekime alınmıştır.

- EKG tetiklemeli gerçekleştirilen tetkikte ,pediatrik hastalar masaya alınıp EKG elektrodları uygun yerlere 
bağlandıktan sonra, ilk aşamada toraksın topogramı alınarak, inceleme alanı sınırları belirlenmektedir.

- Olguların sol ventrikülüne kontrastlanmanın nasıl değiştiğini takip eden referans bölgesi ROI (region of interest) 
konulup, yeterli kontrastlanma sağlandığı anda çekime başlanmıştır.

- İnceleme karina düzeyi ile kalp apeksi arası mesafeyi kapsamaktadır.-

- Olgular çekim sonrası anestezi hekiminin kontrolünde günübirlik hasta odasında müşade altında tutuldu, 
anestezi hekiminin bilgisi dahilinde taburcu edildi.
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BUlGUlAR :

Pediatrik hastaların yaş ortalaması 3 yaştır ( 8 günlük – 5 yaş ).Tüm hastaların incelemesi tamamlanmıştır. 26 
incelemenin ikisinde görüntü kalitesi suboptimaldir. 

Elde edilen aksiyel rekonstrükte imajlar, çekim sonrası görüntülerin işlenmesi (post procecing) işlemi, Siemens 
leonardo iş istasyonunda; 2 boyutlu maksimum intensite projeksiyon (MIP) ve Curved Multiplan reformat (MPR), 
3 boyutlu hacim gösteren VRT (Volume Rendering Technique) volüm görseleştirme tekniği kullanılarak kalbin 
farklı eksenlerde iki ve üç boyutlu görüntüleri elde edildi. Koroner arter görüntülenmesi için spesifik Circulation 
programı ile koroner arterlerin orjin düzeyleri ve seyri ayrıntılı olarak değerlendirildi.Koroner arter görüntülemesi 
için circulation programı ile koroner arterler (lAD, RCA, lM, CX ) düzeyleri ve seyri detaylı olarak incelenmiştir.

SONUÇ :

Pediatrik koroner BT olguları kardiyoloji  bölümümüzde yapılan ekokardiografi sonrası çocuk kardiyoloji bölümü 
tarafından gönderilerek bölümümüzde hafif sedasyonlu olarak kardiyoloji ve anestezi ekibiyle çekime alınmaktadır.

Bilgisayarlı Tomografi Anjiografi çekim esnasında patalojiye uygun konrast madde miktarı ve zamanlamasıyla, 
düşük dozda yüksek kalitede görüntüleme sağlanmaktadır. 

Tüm pediatrik hastalara en ideal effektif dozla AlARA (as low as reasonably achievable ) prensiplerine uygun 
çekim gerçekleşti. Koroner BT Anjiografi pediatrik hastaların değerlendirilmesinde kalbin morfolojik ve fonksiyonel 
olarak incelenmesinde etkin bir yöntemdir.
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SO-06 - OTOMATİK PET İNfÜZyON SİSTEMLERİ

Radyofarmasist Erkan ÜNLENEN, Fizik Müh. Senay AKBULUT, Tek. Armağan BÜLBÜL,  Tek. 
Taner AYDOĞMUŞ

AMAÇ : Nükleer Tıp - PET görüntülemede otomatik radyoaktif madde enjeksiyon sistemlerinin radyasyon 
güvenliği ve kullanım kolaylığı.

ÖZET : Nükleer Tıp’da PET görüntülemede kullanılan teknikler gün geçtikçe yeni teknolojiler ile desteklenmektedir. 
Bunların birisi de eski klasik enjeksiyon kullanımı yerine kulanılan yeni teknoloji PET infüzyon sistemidir.

Eski klasik enjeksiyon uygulamada işlemler çok kısa ve pratik gözükmekle beraber radyofarmasist her hasta 
enjeksiyonu için dozun ayarlanmasında ve enjektörde geri kalanın hesaplanmasında birebir işlemin başında olması 
gerekmektedir.  Yüksek aktiviteye sahip F-18 FDG flakonundan hastanın kilosuna bağlı olarak düşük miktarda dozların 
ayarlanması damlama, sıçrama ve bulaşma riskini artırmakta, ayrıca kiloya göre tam dozu ayarlamak zamanın 
uzamasına neden olmaktadır. Bu işlemler de radyofarmasist’in aldığı radyasyon dozu miktarını artırmaktadır.

Biz bu çalışmada hasta ve çalışanlar için yeni teknoloji PET infüzyon sisteminin eski klasik enjeksiyon yöntemine 
göre farklarını ortaya koyarak radyasyon güvenliği ve enjeksiyon uygulama açısından hangi sistemin daha efektif 
olduğunu bulmak istedik. 
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SO-07 - AKCİĞER GRAfİSİNDE OTOMATİK EKSPOjUR KONTROL KULLANIMININ 
GÖRÜNTÜ KALİTESİ VE HASTA DOZU ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Çiğdem DUZCU, Deniz GÜLTEMÜR, Mert DOĞAN, Aysun MANİSALIGİL

   Gelişen radyografik yöntemlerde en çok kullanılan cihazların başında Bilgisayarlı Radyografi (CR) gelmektedir. 
Bu istemlerde en çok çekilen grafilerin başında ise Akciğer Grafisi yer alır. Farklı yoğunluktaki dokuları içeren akciğer 
grafisinin çekimine oldukça özen göstermek gereklidir. Bilindiği üzere Alara Prensibinin amacı; bütün faktörlerin 
değerlendirilerek minimum dozda optimum görüntü kalitesi oluşturmaktır. Bunun için geliştirilen yöntemlerden biri 
olan Otomatik Ekspojur Kontrol, bilgisayarlı ve dijital radyografi de kullanılan etkin bir yöntemdir. Otomatik Ekspojur 
Kontrol kullanımında hastanın aldığı doz azalmış olmasının yanı sıra teknikerin de almış olduğu dozu minimum 
seviyeye getirmek asıl amaç olmuştur. Oluşturduğumuz görüntü üzerindeki kaliteyi değerlendirmek için Otomatik 
Ekspojur Kontrol kullanımının hasta dozu ve görüntü kalitesi üzerine etkisini araştırmayı hedefledik. Bilgisayarlı 
Radyografi (CR) sistemlerinde çekim esnasında Otomatik Ekspojur Kontrol  kullanılarak ve kullanılmayarak elde 
edilen grafilerde dört(4) referans noktadan SNR ölçümü yaparak görüntü kalitesini değerlendirdik. Bu değerlerin 
kullanılan parametrelerle ve alınan doz ile ilişkisini gösterdik. Bu sayede Otomatik Eksposure Kontrol kullanımının 
önemli olduğunu vurgulamış olup, kullanımının yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amaçlı bir çalışma elde ettik. 
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SO-08 - KIM KORKAR AK MADDE ANATOMISINDEN? 

Songül Bahar, Nail Bulakbaşı
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD Başkanlığı, Lefkoşa / KKTC

Difüzyon tensör görüntüleme seçici olarak beyindeki ak madde yolaklarını gösterebilen bir MR görüntüleme 
yöntemi olup, günümüzde gittikçe artan ve yaygınlaşan kullanımı ile rutin inceleme tekniklerinden biri haline gelmiştir. 
Görüntülerin yorumlanması için temel anatomik yapıtaşlarının bilinmesi ve tanınması gereklidir. Bu sunumda 
amaç teknikerler tarafından bilinmesi gereken ak madde yapılarının tanınması ve ayırt edilmesi konusunda temel 
pratik yaklaşımı ortaya koymaktır. Böylece diğer ileri MR tekniklerinde olduğu gibi difüzyon tensör görüntülerinin 
de,  elde sonrası işlenmesi ve majör ak madde yollarının traktografik haritalarının elde edilmesi gibi işlemlerin MR 
teknikerlerince yapılabilmesi konusunda önemli bir aşama elde edilecektir
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SO-09 -    MULTIPARAMETRİK PROSTAT MRI

Selçuk KIRAÇ
Acıbadem Bakırköy Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul
selcuk.kirac@acibadem.com.tr

AMAÇ :

Multiparametrik prostat MR görüntüleme son yıllarda yaygınlaşan tanısal amaçlı bir görüntüleme çeşitidir. Bu 
tetkik ile prostatın morfolojik ve patolojik yapısı incelenebilmekte ve erken kanser tanısı konulmaktadır. Bu tümörün 
evresi hakkında bizlere bilgi vererek tedavi planlamasında yardımcı olmaktadır.

YÖNTEM :

- 3 tesla ( SİEMENS MAGNETOM SKYRA  D13 SİSTEM )MR cihazı ile 45 dk zaman ayrılarak inceleme yapılmıştır.

- Hasta hareketinin durdurulamadığı ve klostrofobisi olan hastalarda sedasyon uygulanmıştır.

- Çalışmaya son 1 yıl içerisinde bölümümüzde gerçekleştirilen 12 inceleme dahil edilmiştir.

- Hasta çekime 6 saatlik açlık ile alınmıştır.

- İnceleme supin pozisyonda gerçekleştirilmiştir.

- Pelvik alan çift body coil ile alttan ve üstten sarılmıştır. Pelvik alan santralize edilere çekime başlanımıştır.

- İnceleme krista iliak ile symphisiz pubis alanını kapsamaktadır.

- Olgularda Gadolinium inceren MR kontrast maddesi kullanılmıştır.Kontrast madde hastanın kilosu x 0.2 ml kadar 
, 3ml/sn hızla iv olarak verilmiştir.

Prostata yönelik ;

 1-) 3 plan TSE T2

 2-) Aksiyel plan TSE T1, DİFFÜZYON, Prekontrast VIBE ( FATSAT T1 VOl )

 3-)Spektroskopi ( CSİ 3D_SE _PROSTATE )

 4-)Postkontrast T1 twist dinamik,
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Pelvik’e yönelik;

 1-) Aksiyel planda  TSE T1, T1 FS, T2

 2-)Koronal planda postkontrast T1 VİBE (FATSAT T1 VOl ) sekansları alınarak çekim sonlandırılır.

BUlGUlAR :

-  Tüm hastalarda inceleme sorunsuz yapıldı.

-  Hastaların yaşı 50-70 yaş arası idi.

- İnceleme sonrasında görüntüler  leonardo İş istasyonunda uygun yazılımlar kullanılarak işlendi.

-  Spektro görüntüleri Siemens leonardo iş istasyonunda kolin,sitrat ve kreatinin değerleri grafiksel hale getirilip 
birbirlerine oranı çıkarılarak elde edildi.

- Dinamik seriler Siemens leonardo TİSSUE4D programında grafiksel hale getirilip prostat’ın perfüzyon datası 
elde edildi.

SONUÇ :

- Multiparametrikprostat MR prostatın morfolojik ve patolojik açıdan değerlendirilmesi için uygulanabilir etkin 
bir yöntemdir.
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SO-10 - RADyASyON GÜVENLĞİ UZMANININ GÖREVLERİ

Ali HALAÇ

Sunumumda radyasyonun tanımı,nasıl elde edildiği konusunda giriş kısmında kısa bir bilgi verilmiş olup sonrasında 
ülkemizde bulunan mevcut radyasyon kaynaklarının sayısı cihaz bazında verilmiştir. 26 000 radyasyon kaynağının 
bulunduğu tıp, sanayi, araştırma, gıda, tarım ve hayvancılık sektöründeki yoğun kullanımından kaynaklanan 
uygulamalarda (bunların 12.751 i özellikle tıp alanındaki cihazlar) radyasyon güvenliğinin sağlanması konusu büyük 
önem arzetmiştir.Bununla ilgili olarak Radyasyon güvenliği uzmanlarına bu konuda önemli bir görev düşmüştür.
Önemli bir hususu burada söylemek de fayda var o da her iş sağlığı ve güvenliği uzmanının gerekli eğitimleri almadan 
RKU’nın yetki ve   sorumlulukları      beklenmemelidir. İş      Sağlığı   ve Güvenliği Uzmanlığı (İSG) ve      Radyasyondan 
Korunma Uzmanlığı (RKU)   tamamen      farklı uzmanlık alanlarıdır. Bu hususa, yeni hazırlanması gereken ilgili 
mevzuatlarda açık   şekilde  yer verilmelidir.

Radyasyondan korunma;Çalışanların, halkın ve çevrenin “radyasyonun zararlı etkilerinden korunmasıdır.” Bu 
ilkeyle hastanede Radyoloji A.D. nda yapılması gereken birtakım işler mevcuttur.Hatta bu konuda radyasyondan 
koruma proğramı yapılması gerekmektedir.Bu proğramın içerisinde 

Sorumluluklar 

Çalışma Durumu ( Özel haklar, Hamile Çalışanlar, Alternatif Görevler, Gençler için Koşullar) 

Alanların sınıflandırılması (Denetimli Alanlar-Gözetimli Alanlar) 

Yerel kurallar ve iç denetim 

İşyerlerinin ölçümlenmesi 

Kişisel Koruyucu ekipmanlar 

İşveren ilişkileri 

Kişisel ölçümler ve ışınlanmanın değerlendirilmesi 

Sağlık Gözetimi 

Kayıtlar 

Özel Durumlar 

Potansiyel ışınlanmalar, Kaynakların Güvenliği 

Tehlike Durumu Planları 

Olmalıdır. Bu maddelerin hepsini sağladığımızda radyasyon güvenliğini de her anlamda sağlamış oluyoruz.
Sunumda buradaki maddelerden üç tanesi olan hastanemizden de örneklerle kişisel koruyucu ekipmanlar,sağlık 
gözetimi ve işyerlerinin ölçümlenmesi anlatılmıştır.Cihazların periyodik bakımları ve kalite kontrolleri de mutlaka 
yapılmalıdır.



Radyoloji Teknisyen/Teknikerleri
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PO-01 - DEfOKOGRAfİ  NEDİR?

Kadriye Hilal KARAKUŞ,  Doç. Dr. ŞERİFE ULUSAN
Başkent Üniversitesi Adana-Yüreğir Hastanesi 

Makat sarkması, rektosel veya entorosel gibi bağırsağın makattan sarktığı ve anatomik bozuklukların oluştuğu 
durumları araştırmak için floroskopi adı verilen, dinamik çekebilen bir cihaz yardımı ile gerçekleştirilen tetkike 
defokografi denir.

DEFOKOGRAFİNİN ENDİKASYONlARI NElERDİR?

Rektal prolapsus (makat sarkması) 

Anismus (makatta aşırı kasılma)

Rektosel (rektumun vajina içine fıtıklaşması)

Enterosel (ince bağırsağın vajina içine fıtıklaşması)

Kronik kabızlık

Dışkı kaçırma(fekalinkontinans)

Pelvik taban yetersizliği

Anal fissür, Anal apse, Hemoroid

Dilate rektum

İrritabl (hassas bağırsak sendromu)

HASTA HAZIRlIĞI VE PERHİZ NASIl OlMAlIDIR?

Tetkikten iki gün önce posalı yiyeceklerden kaçınılmalı ve sulu gıdalar tüketilmelidir. Bir gün öncesinde hiç katı 
gıda alınmamalı, tane içermeyen çorba vb sıvı gıdalar alınmalıdır. Tetkikten önceki akşam bağırsak temizliği için bir 
adet Fleet Fosfo Soda 45ml meyve suyuna karıştırılarak ağızdan verilir. İki saat sonra ikinci doz aynı şekilde uygulanır. 
İlacın ardından hastaya iki büyük bardak su içmesi önerilir. Gece on ikiden sonra hiçbir şey yenilip içilmemesi söylenir 
ve hasta tetkike aç olarak çağrılır.

ÇEKİMDE KUllANIlAN KONTRAST MADDElER NElERDİR?

Radyobarit süspansiyon 240ml (YENİ RECORDATI)

R-x süspansiyon 240ml (YENİ ŞEHİR İlAÇ)

Kolon seti : Rektal sonda, tüp, klemp ve baryum torbası içerir.
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TETKİKİN UYGUlANIŞI NASIlDIR?

Hasta çekim odasına alınır, üzerinde metal hiçbir aksesuar vb. madde ve hiçbir çamaşır kalmayacak şekilde 
soyulup önlük giydirilir.( Gebelik durumunun var olup olmadığı ve hasta hazırlığı ile açlığı mutlaka sorgulanmalıdır.)

İki adet haşlanmış ve püre haline getirilmiş patates ile üç adet baryum sülfat bir kapta iyice karıştırılıp kolon seti 
içerisine boşaltılır.

DEFOKOGRAFİ ÇEKİMİ NASIlDIR?

Hasta çekim sırasında sol yanına yatılarak dizler fleksiyona getirilir. Sondanın ucundaki kanül yağlanarak rektum 
içerisine yerleştirilir ve sondanın ağzı açılarak bağırsağa baryum geçişi sağlanır. İlk başta rektum daha sonra 
rektosigmoid kolon boyanır. İnen kolona (desenden) kadar ilaç gönderilir. İlaç verme işlemi bitirildikten sonra hasta 
klozet şeklindeki bir kaba oturtulur ve floroskopik kamera ile izlenir.

Çekim sırasında hastanın kendini rahat bırakması ardından makat bölgesini içine doğru çekmesi (sıkması) istenir. 
Son olarak derin bir nefes alması ve kontras maddeyi ıkınarak boşaltması istenir.  Tüm bu durumlar; anlık floroskopide 
video kaydı alınarak izlenir. Bu işleme “sinedefokografi” adı verilir.

DEFOKOGRAFİ SIRASINDA GÖZlEMlENEN SONUÇlAR 

Hazırlık aşamasında: Doldurulan kontrast maddenin dışkılama durumuna kadar tutulup tutulamadığı gözlenir.

Dinlenme durumunda: sigmoid kolonda uzama, rektum ön –arka çapında artma olup olmadığı değerlendirilir. 
Ayrıca anorektal bileşkenin, yani pelvik tabanının, anatomik olarak yerleşimi belirlenir. Anorektal açı ölçülür.

Sıkma durumunda: pelvik taban hareketi, yani puborektal kas çekintisi ile anorektal açı daralması izlenir.

Dışkılama durumunda:  Rektumda kontur düzensizliği gelişip gelişmediği gözlenir. İnce bağırsakların veya sigmoid 
kolonun anorekatal bileşkeye doğru hareketlenmesi gözlenir. Anal kanalın açılımının yeterli olup olmadığı gözlenir. 
Kontras maddenin boşalma süresi ile inceleme sonrası  rektumdaki kalıntı (rezidü) durumu değerlendirilir.

SONUÇ:

Sindirim sistemine ait kabızlık, yetersiz boşalma veya rahatlayamama, karın şişkinliği, hazımsızlık, gaz, kasıklarda 
ağrı, dışkı-gaz tutamama, defakasyon esnasında makattan barsak veya mukozanın dışarı çıkması, makatta sümüksü 
akıntı, kirlenme, kaşıntı, ağrı, şişlik ve kanama gibi sıkıntıların tanı ve ayrıcı tanı aşamalarında defokografiden 
faydalanılır. 
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PO-02 - MANyETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME İLE OMUZ ARTROGRAfİ

Rad. Tekn. Gözde Çiftpınar, Rad. Tekn. Buket Safer, Doç. Dr. Ayşin Pourbagher
Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Omuz ekleminde oluşan; osteokondral defektlerin, kapsüler ve fibrokartilajinöz yapıların yırtıklarının, 
rotator manşet patolojilerinin saptanması.

Gereç ve Yöntem: Kurumumuzda omuz MR Artrografi incelemeleri 1.5 T (Avanto, Siemens, Erlangen, Almanya) 
cihazında yapılmaktadır. İncelemede body coil kullanılmaktadır. Skopi eşliğinde omuz eklemine serum fizyolojik 
ile seyreltilmiş gadolinyum enjekte edildikten 1 saat sonra oblik koronal, oblik sagital ve transvers olmak üzere 
üç ana ortogonal düzlemde yağ baskılı T1 Spin-Eko (SE) ağırlıklı görüntüler kullanılmıştır. Eklem içi yapıların 
görüntülenebilmesi için FOV (Field of view) küçük seçilmiştir.

Bulgular: MR artrografi istemi ile kliniğimize başvuran; kolu yukarı kaldırmada güçlük çekme, kolun döndürülmesi 
hareketi esnasında şiddetli ağrı, tekrarlayan omuz çıkığı şikayetleri olan beş erkek hasta çalışma kapsamına alınmıştır. 
Çalışma sonunda hastalara SlAP (süperior labrum anteroposterior) yırtığı  tanısı konulmuştur.

Sonuç: MR Artrografi; kapsüler, ligamantöz, osteokondral ve fibrokartilajinöz yapıları ilgilendiren patolojilerde 
tanısal doğruluğu arttıran bir görüntüleme yöntemidir. Eklem kapsülü, intraartiküler tendon, ligaman ve 
fibrokartilajinöz yapılara ait yırtıklar seyreltik kontrast maddenin yırtık içerisine, varsa komşu anatomik boşluklara 
uzanımıyla açık olarak görüntülenebilir. Eklem içi sıvı miktarı arttırılarak eklem kapsülünde şişkinleşme sağlanmakta 
ve eklem içi yapılar daha iyi belirlenebilmektedir. Elde edilen sonuçlar hastanın tedavi planının yapılmasına önemli 
katkılar sağlar.
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PO-03 - TIP 1 İNTRAHEPATIK  PORTOSISTEMIK  VENÖZ  ŞANT:  MRI BULGULARI 

Celal Gönül ¹ ,M.İlhan Erden ¹,Bülent Sakman ²
1.Ankara Üniversitesi Tıp  Fakültesi ,Radyoloji Klinği 
2. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ,Radyoloji Kliniği 

Giriş: Portosistemik şant anatomik özelliklerine göre intrahepatik ve ekstrahepatik olarak sınıflandırılır. İntrahepatik 
şantlar portal ven  ile hepatik ven arasında nadir rastlanan vasküler anomali olup konjenital veya edinsel (travma, 
siroz, portal ven anevrizma rüptürü, perkütan biyopsi) olabilir.  İntrahepatik  şantlar hepatik ensefalopatiye neden 
olduğundan radyolojik tanı  tedavi planlanması açısından  önemlidir.

Olgu. 73 yaşında kadın hasta kronik viral  hepatitis B ile dış merkezde  takip edilmekte olup karaciğerde kitle 
öntanısı ile merkezimize başvurdu. Operasyon ve girişimsel işlem hikayesi tariflemedi. Karaciğer fonksiyon testleri 
normal olup AFP’de yükseklik saptanmadı. Üst abdomen dinamik MRG incelemesinde karaciğer sağ lobda sağ portal 
ven dalı ile ICV arasında tübüler vasküler yapı izlendi (tip 1 intrahepatik portosistemik venöz şant).

 Sonuç:  İPSVŞ karaciğerde görülen nadir bir patolojidir. İleri yaş prognostik faktörlerden biridir. Radyolojik 
yöntemlerle erken tanı  tedavi planlanması açısından önemlidir. 
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PO-04 - STENT İMPLANTASyONU UyGULAMA ALANLARI

Erol BOZ, Adem DOĞAN
Bursa Acıbadem Hastanesi 
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PO-05 -   KONTRASTSIZ BEyIN MRG DE ASL’NIN ÖNEMI

Rad Tekn Sercan ÇETİNKAYA, Rad Tekn Seçkin Küçük, Rad Tekn Esra Çetinkaya
Danışman: Doç Dr Suzan Şaylısoy

AMAÇ: Kontrast madde uygulaması yapılamayan(Kontrast madde uygulamasına uygun olmayan hastalar) Beyin 
MRG de ASl çalışmasının tetkik değerlendirilmesindeki önemi ve işlevi araştırılmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM: 3 Tesla Manyetik Rezonansda Beyin görüntüleme isteğiyle gelen ve inceleme esnasında 
hasta için kontrast madde uygulaması yapılamayan hastalarda ASl sekansı 
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PO-06 - fOP 

Derya Çiçek

(Fibrodysplasia Ossificans Progressiva), “bağ dokunun kademeli olarak kemikleşmesi” olarak bilinen hastalık ile 
ilgili bir olgunun 3D görüntüleri ile birlikte çok nadir görülen ve az bilinen bu hastalıkla ilgili bir poster ile bilgilendirme 
amaçlanmıştır.

PO-07 - KIM KORKAR DIfÜZyON TENSÖR GÖRÜNTÜLEMEDEN? 

Songül Bahar, Nail Bulakbaşı
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD Başkanlığı, Lefkoşa / KKTC

Difüzyon tensör görüntüleme ak madde yolaklarını gösterebilen bir MR görüntüleme yöntemi olup, günümüzde 
gittikçe artan ve yaygınlaşan kullanımı ile rutin inceleme tekniklerinden biri haline gelmiştir. Çekim tekniği konusunda 
tekniker açısından çok zorluk olmasa da, çekim sonrası değerlendirmede bazı temel zorluklar içermektedir. Bunlar 
arasında görüntü kalitesinin değerlendirilmesi, artefaktların ayırt edilmesi ve azaltılması sayılabilir. Bu sunumda 
amaç difüzyon tensör görüntüleme sonrası görüntü kalitesinin değerlendirilmesinde kullanılan ölçütleri tanımlamak, 
oluşan artefaktları önleme ve azaltma yöntemlerini tartışmaktır. Böylece çekim öncesi çekim protokolünde yapılacak 
düzeltmeler ve çekim sonrası gerekli düzeltme teknikleri kullanılarak difüzyon tensör görüntülerinin optimizasyonu 
sağlanabilir. 
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PO-08 - DEfEKASyON PROKTOGRAM MANyETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME 
TEKNİĞİ

SEFA IŞIKLAR1

Öğretim Görevlisi, Uludağ Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bursa/TÜRKİYE

Descendens (inen) perine sendromu, internal rektal invaginasyon, pelvik outlet obstrüksiyonu, fekal inkontinans 
(dışkı tutamama), pelvik taban disfonksiyonu, rektal prolapsus (makat sarkması), sigmoidosel, rektosel, enterosel ve 
anismus gibi hastalıklarda endikedir.

Her türlü elektrikli, manyetik ya da mekanik olarak aktive edilen implant (kardiyak pacemaker, insülin pompası 
biostimülatörü, nörostimulatör, kohlear implant ve benzer duyma cihazları), hamilelik, ferromanyetik cerrahi klips, 
staple ve benzer metalik cisim, cihaz ve implant bu çekim kontrendikedir.

Görüntüleme öncesi bağırsakların boş ve temiz olması tetkik açısından önemlidir. Hastaya laksatif fitil verilmeli 
ve nasıl uygulayacağının eğitimi verilmelidir. İlacı mümkün oldukça tetkik sabahında uygulaması ve 15 dakika 
kadar makatta tutması ve daha sonra bağırsaklarını tamamen boşaltması gerektiği özellikle belirtilmelidir. Hasta 
görüntüleme odasına alınmadan önce yazılı onam formu alınmalıdır. Hasta üzerindeki tüm kıyafetlerini soyunma 
kabininde çıkararak, hasta önlüğü giyinmesi gerekmektedir. Tetkikle ilgili hasta bilgilendirilmelidir. Hastanın kilosu 
sorulmalı ve üzerinde her türlü metal içeren eşyanın olmadığından emin olunmalıdır, gerekirse metal el detektörüyle 
hasta kontrol edilmelidir. Hasta, üzerine hasta pedi örtülü hasta masasına yatırılmalıdır. Görüntüleme süresince 
kesinlikle hareket etmemesi belirtilmelidir.

Hasta MR gantrisine başı ilk önce girecek şekilde supin pozisyonlandırılır. Body koil hasta üzerinde üst kısmı 
crista iliaca seviyesini geçecek, alt kısmı ise symphysis pubis’in 5 cm altına denk gelecek şekilde pozisyonladırılır. 
Koil kemerleri hastayı rahatsız etmeyecek şekilde, solunum artefaktlarını azaltması açısından iyice gerilmelidir. 
Hastanın ekstra konforu için başının altına yastık verilebilir ancak bacaklarının altına kesinlikle yastık konulmamalıdır. 
lazer lokalizasyonu spina iliaca anterior superior seviyesine (cricta iliaca’nın 5 cm altına) denk gelecek şekilde 
ayarlanmalıdır. 

T1 ağırlıklı düşük rezolüsyonlu 25 sn’den kısa süren sagittal, koronel ve aksiyal planda pilot görüntüler elde 
edilmelidir. Bu pilot görüntüler üzerinden preproktogram T2 tse sagittal 3mm SFOV, T2 tse oblik aksiyal 3mm 
SFOV ve T2 tse oblik coronel 3mm SFOV sekanslar alınmalıdır. Proktogram için hasta gantriden çıkarılarak pron 
pozisyonlandırılarak küçük bir kateter aracılığıyla az miktarda ultrason jelinin rektum içine uygulanmalıdır. İşlem 
sonunda kateter çıkarılarak hasta supine pozisyonda gantri içinde tekrar pozisyonlandırılmalıdır. Tekrar alınan üç plan 
pilot görüntü üzerinden 1,5 saniyelik 10mm kesit kalınlığında T2 trufi cine SFOV’lu sekans sagittal planda artarda 100 
çalışma olacak şekilde ayarlanır ve ilk 5 çalışma ardından hastaya rektumundaki jeli boşaltması istenir ve eş zamanlı 
görüntülemeye devam edilir. Böylece proktogram fazı elde edilir. 
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PO-09 - PET GÖRÜNTÜLEMEDE KULLANILAN yENİ ENjEKSİyON SİSTEMİNİN HASTA 
VE PERSONEL İÇİN RADyASyON GÜVENLİĞİ VE KULLANIMDAKİ yERİ

Radyofarmasist Erkan ÜNLENEN,  Fiz. Müh. Senay AKBULUT,  Tek. Armağan BÜLBÜL,   
Tek. Taner AYDOĞMUŞ, Prof.Dr. L. Özlem ATAY
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Bölümü Ankara/ Türkiye

AMAÇ: Nükleer Tıp’ta PET görüntülemede kullanılan teknikler gün geçtikçe yeni teknolojiler ile desteklenmektedir. 
Bunlardan biriside klasik manuel enjeksiyon kullanımı yerine kullanılan yeni teknoloji otomatik PET infüzyon 
sistemidir.

ÖZET: Klasik enjeksiyon uygulamada, işlemler çok kısa ve pratik gözükmekle beraber radyofarmasist yada 
uygulayan teknisyenler her hasta enjeksiyon için dozun ayarlanmasında ve enjektörde geri kalanın hesaplanmasında 
bire bir işlemin başında olması gerekmektedir. Yüksek aktiviteye sahip F-18-FDG flakonundan hastanın kilosuna bağlı 
olarak düşük miktarda dozların ayarlanması damlama, sıçrama ve bulaşma riskini artırmakta, ayrıca kiloya göre tam 
dozu ayarlamak zamanın uzamasına neden olmaktadır. Bu işlemler de personelin aldığı radyasyon dozu miktarını 
artırmaktadır. 

Biz bu çalışmada hasta ve çalışanlar için yeni teknoloji PET infüzyon sisteminin klasik enjeksiyon yöntemine göre 
farklarını ortaya koyarak enjeksiyon uygulama ve radyasyon güvenliği açısından hangi sistemin daha kullanılabilir 
olduğunu bulmak istedik. 
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PO-10 - STENT İMPLANTASyONU UyGULAMASI

EROL BOZ
RADYOLOJİ TEKNİKERİ, ACIBADEM BURSA HASTANESİ

Anjioplasti ve stent uygulaması dar ve tıkalı arterleri açmak için kullanılan minimal invaziv bir işlemdir. Bu işlem 
pıhtının yerine bağlı olarak vücudun çeşitli kısımlarında kullanılır. 

Anjioplasti arteri genişletmek için bir balon kullanılan tıbbi bir işlemdir. Stent artere yerleştirilip arterin 
kapanmasını önlemek için orada bırakılan ince bir ağ yapılı tüptür.

NEDENlER

Kolesterol seviyeleriniz yüksek olduğunda bir arterin duvarlarına plak adı verilen yağlı bir madde tutunabilir. Bu 
duruma ateroskleroz  denir. Arterin içinde plak biriktikçe arter daralabilir ve kanın artması mevcut alanı azaltır. 

Plak kollar ve bacakların arterleri dahil vücutta herhangi bir yerde birikebilir. Bunlar periferik arterler olarak bilinir. 
Anjioplasti ve stent yerleştirmede periferik arter hastalığı için tedavi seçeneklerinden biridir. Belirtileri şu şekildedir.

Bacakta soğuk hissi, renk değişikliği, aktivite sonrası kramp girmesi, uyuşukluk, hareketle geçen ağrı ve ayak 
parmakalrında sızı.

RİSKlER

Her cerrahi işlemin bir riski vardır. Anjioplasti ve stent yerleştirme arterlerle ilgilidir ve bu nedenle doğal oalrak 
kanama pıhtılaşma ve diğer problemler açısından bir endişe mevcuttur.

Anjioplasti ve stentlerle ilişkili riskler şu şekildedir.

-İlaç veya boyaya alerjik reaksiyonlar, 

-solunum problemleri,

-kanama, kan pıhtıları, 

-böbrek hasarı, 

-arterin tekrar daralması.

İŞlEM

Anjio plasti ve stent yerleştirme tipik olarak kalça veya kasıktaki küçük bir insizyon içinden yapılan minimal invaziv 
bir işlemdir. Sağlık sorunlarınıza neden olan tıkalı veya daralmış artere erişim sağlayacak bir insizyon oluşturmaktır. 
Bu insizyon içinden kateter adı verilen ince eve esnek bir tüp yerleştirilir sonra kateter arterin içinden tıkalı bölgeye 
yönlendirilir. Bu adım sırasında hekim artere floroskopi adı verilen özel bir röntgenle izler. Hekim kateter içinden 
küçük bir tel geçirir. Küçük bir balona ikinci bir kateter sonra klavuz teli izler. Balon tıkalı artere eriştiğinde şişirilir. 
Bu işlem arteri zorla açar ve kan akışının geri dönmesine neden olur. Balonla aynı zamanda stent yerleştirilir ve 
birlikte genişletilir. Stent sabitlendiğinde hekim kateteri çıkarır ve stentin yerinde olmasını sağlar. Stent yerleştirme 
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sonrasında insizyon kapatılır ve pansuman yapılır.  Hemşire kanbasıncı ve kalp hızını izleyeceği bir odaya götürür. 
Hareket kısıtlılığı sağlanır. Bir çok anjio plasti ve stent yerleştirme işlemi herhangi bir problem olmadığından emin 
olunması için gece yatılması gerekir ama bazı kişilerin aynı gün eve gitmesine izin verilebilir. 

TAKİP

İşlemden sonra pıhtılaşma önleyici ilaç verildiğinden kasıkta bulunan kanül 4-6 saat sonra çıkarılır. 15-20 dk baskı 
uygulanır. Ve kanül çıkarıldıktan sonra en az yine 4-6 saat sırt üstü hareketsiz yatması gerekir. Hastanede kalma 
süresi genellikle 1 gündür. İşlemden tam olarak iyileşmek 8 haftaya kadar sürebilir. İnsizyon yaranız iyileşirken olası 
enfeksiyonu önlemek için bölgeyi temiz tutmak ve pansumanı sık sık değiştirmek önerilir.

İnsizyon bölgesinde şişlik,kızarıklık,olağan dışı ağrı

Küçük bir bantla durdurulamayacak bir kanama

İnsizyon bölgesinde akıntı

Bacaklarda şişlik

Geçmeyen göğüs ağrısı veya nefes darlığı 

Titreme veya 38.5 C üzerinde ateş

Baş dönmesi 

Bayılma veya aşırı halsizlik farkederseniz hemen doktorunuzla irtibata geçmeniz gerekmektedir.
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PO-11 - SANAL KOLONOSKOPI

SEVGİ DEVELİ YATAN 
Adana Numune Eğitim ve Araştıma Hastanesi  Radyoloji  Bölümü 

AMAÇ: kalın bağırsak patolojilerinin değerlendirilmesinde altın standart kolonoskopidir. Her ne kadar altın 
standart kolonskopi olsa da BT kolonoskopinin kendi üstünlükleri vardır. Bütün hastalarda kolonun tamamen 
geçilememesi, kolon dışı yapıların değerlendirilememesi kolonoskopinin dezavantajıdır. Buna karşın bütün batın içi 
organların değerlendirilebilmesi, kataterle geçilemeyen kolon bölümlerinin havayla geçilebilmesi BT kolonoskopiyi 
iyi bir alternatif tetkik haline getirmektedir. Amacımız BT kolonoskopinin kolon patolojilerinin tespitinde başarılı 
sonuçlar verdiğini gösterip iyi bir alternatif olduğunu göstermektir. 

yÖNTEM: 16 kesitli ve üzeri BT cihazlarında uygulanabilmektedir. Çalışmamızda 16 kesitli Toshiba Alexion modeli 
cihaz kullanılmıştır. 0,5mm veya 1mm kesit kalınlığı ile görüntüler elde edilmiş ve görüntüler iş istasyonlarında uygun 
programlarda 3D ve MPR görüntülere dönüştürülmüştür. 

SONUÇ: Çalışmamız sonucunda kolon patolojileri doğru bir şekilde tespit edilmiş, elde edilen sonuçlar 
kolonoskopiden elde edilen görüntülerle karşılaştırılmıştır. Sonuçlar yüksek oranda uyumlu çıkmıştır. 
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PO-12 - İyONİZAN RADyASyON KAyNAKLARIyLA ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ 
SAĞLIK KONTROLLERİNİN ÖNEMİ

Seyhan ERDEM
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi-Ankara/TÜRKİYE

AMAÇ: Radyasyonun insan sağlığı üzerinde yaratabileceği zararlı etkiler uzun zamandır bilinmektedir. Bu etkiler 
radyasyon yanıkları, radyasyon hastalıkları, doğal ömür süresinin kısalması, kanser ve kalıtımsal bozukluklardır. 
Radyasyon hasarının önlenmesinde «işe alınma öncesi» ve «periyodik kontrol» muayenelerinin önemi büyüktür. 
İyonizan radyasyonun canlı organizmalar üzerinde olumsuz biyolojik etkilere neden olduğu ve bu yan etkilerin 
radyasyonun dozuna ve maruz kalış süresine göre değiştiği bilinmektedir. Topluma sunulan sağlık hizmetlerinin 
niteliği, sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu çalışma ve yaşam koşulları ile yakından ilişkilidir.  Radyasyon ile çalısan 
sağlıkçılar mesleki ışınlanma yoluyla radyasyon riski ile karşı karşıyadır. İyonize radyasyonun sağlık çalışanlarının 
sağlığına etkilerinin tespit edilebilmesi içinde öncelikle sağlık kontrollerinin düzenli yapılması gerekmektedir.

YÖNTEM: Bu araştırma Ocak 2013 -Şubat 2014 tarihleri arasında uygulanmış kesitsel tipte bir araştırmadır. 
Araştırmanın evrenini Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji, Kardiyoloji, Radyasyon Onkolojisi, Nükleer 
Tıp, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dallarında görev yapan ve radyasyon etkileniminde olan 114 sağlık çalışanı 
oluşturmaktadır.

Araştırmanın katılımcılarını Gazi Hastanesi Radyoloji, Kardiyoloji, Radyasyon Onkolojisi, Nükleer Tıp, Beyin ve 
Sinir Cerrahisi Anabilim Dallarında görev yapan ve radyasyon etkileniminde olan 114 sağlık çalışanı oluşturmaktadır. 
Toplamda 130 kişiye ulaşılması hedeflenmiştir. Ancak 114 kişiye ulaşılmıştır. Ulaşma yüzdesi % 87’ dir. İlgili birimlerde 
fizik mühendisleri, radyoloji tekniker/teknisyenleri, radyoterapi tekniker/teknisyenleri ve hemşireler araştırma 
kapsamına alınmıştır. Anabilim dallarında radyasyon ile ilgili alanlarda çalışmayanlar araştırma kapsamının dışında 
tutulmuştur.

SONUÇlAR: İyonizan radyasyonla çalışanların kendi beyanlarına göre devamlı kullandıkları ilaçlara bakıldığında 
çoğunun varis, hipertansiyon, kalp ilacı ve demir eksikliği ilacı olduğu görülmüştür. Yaş grupları ve iyonize radyasyon 
kaynakları ile toplam çalışma yılları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır. Toplam çalışma yılının %52,6’sını 
31-40 yaş aralığındaki kişiler çalışmışlar, meslek hayatlarının çoğunu radyasyonlu alanda geçirmişlerdir. Ayrıca görev 
ve iyonize radyasyon kaynakları ile toplam çalışma yılları arasında da istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. 
İyonize radyasyon kaynakları ile toplam çalışma yılları ve doz aşımı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 
bulunmuştur. Doz aşımı bildirenlerin %40’ı 15 yıl ve üzeri çalışanlardır.

ÖNERİlER: Çalışanların özellikle kendilerini korumaları şarttır. Bunun içinde kişisel koruyucu donanım kullanımının 
önemi anlatılmalı ve kullanımın artırılması için de kişisel koruyucuların ergonomik olması sağlanmalıdır. Düşük 
dozlarda iyonize radyasyonun etkilerinin kapsamını nitelendirmek oldukça güçtür. Bunun sebeplerinden birisi 
latent periyodun uzun olmasıdır. İyonlaştırıcı radyasyonun etkilerinin saptanması icin özellikle sağlık çalışanlarında 
geniş çaplı izlem çalışmalarının yapılması önerilmektedir. İyonizan radyasyonla çalışan sağlık personelinin sağlık 
kontrollerini yaptırmaları için, radyasyon güvenliği komitesinin etkin çalışması, hizmet içi eğitimle çalışanların teşvik 
edilmesi gerekir. Sadece halen çalışan personelin değil, emekli olan sağlık çalışanının da sağlık takiplerinin yapılması 
gerekmektedir. 
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4. Uygun olmayan veya tamamlanamayan
görüntülerin alınmaması veya tekrara neden 

olabilecek ışınlamaların  yapılmaması için  
incelemenin planlarını önceden detaylı 

olarak yapınız

1. Büyümekte olan çocuğun bazı organlarının
radyasyona karşı hassasiyetinin erişkenlere göre
daha fazla olduğunu unutmayınız.

Çocukların yaşam 
sürelerinin daha uzun olması 

radyasyonun etkilerinin 
ortaya çıkmasına neden 

olabilir

Sayfa 1 / 2
Girişimsel Radyoloji

Çocukların Radyasyondan 
Korunmasıhttp://rpop.iaea.org 

RPOP Posterleri web sayfası!
https://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/

AdditionalResources/Posters/index.htm 

2. İşlemden önce ebeveynlerle görüşünüz:

 Daha önce yapılmış radyolojik incelemeleri sorunuz

 Radyasyon güvenliği konusunda ki kaygılarına yanıt veriniz

3. Ekip üyelerinizin
inceleme 

öncesinde   
güvenlik ile ilgili 

kontrol 
prosedürlerini  
kullanmaları 

konusunda ki 
farkındalıklarını 

arttırınız

10 Altın kural: Çocukların Girişimsel İşlemlerde Radyasyondan Korunması

http://www.pedrad.org/associations/5364/ig/ 

http://www.pedrad.org/associations/5364/files/
ImGen_StpLight_Chcklst.pdf 

5. Mümkün olan her durum için  hastanın tiroidinin, memesinin,
    gözlerinin ve gonatlarının radyasyondan korunmasını sağlayınız
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3. Hastayı  bilgilendirerek
incelemenin  yarar ve risklerini 

tartışınız

Sayfa  1 / 2

Bilgisayarlı Tomografi

Uygun yönlendirmenin sağlanmasıhttp://rpop.iaea.org

2. Radyolog ile konuyu tartışmak işlemin haklı
  gerekçesini kuvvetlendirir ve tanıya katkı 

sağlamayacak görüntülemelerin azaltılmasına yardımcı  
olabilir.

4. Yönlendirici rehberleri ve uygunluk kriterleri hakkında bilgi edinin
ve onları günlük uygulamalarda kullanınız

Risk
Fayda

Diagnostic Imaging Pathways
http://www.imagingpathways.health.wa.gov.au/includes/
index.html

http://www.acr.org/ac

1. Uygun olmayan incelemeleri yapmamak için kendinize
şu sualleri sorunuz:
A. Bu inceleme önceden yapıldı mı?
B. Bu incelemeye ihtiyacım var mı?
C. Bu incelemeye şimdi ihtiyacım var mı?
D. Bu inceleme en gerekli olanı mı?
E. Klinik sorunu açıklayabildim mi?

Daha çok bilgi için: 
https://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/InformationFor/HealthProfessionals/6_OtherClinicalSpecialities/

referring-medical-practitioners/index.htm

10 Altın tavsiye: BT incelemeleri için  uygun yönlendirmeler

İİlgili Poster!
10 Altın tavsiye: BT incelemeleri hastaların radyasyondan 
korunması
https://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/Documents/Whitepapers/poster-
ct-radiation-protection.pdf

http://www.rcr.ac.uk/content.aspx?PageID=995

Referans: Making the best use of clinical radiology. Royal College of Radiologists
http://www.rcr.ac.uk/content.aspx?PageID=995

TM
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3. Hastanın hamilelik durumunu mutlaka
sorgulayınız.

Hastaların hamilelik olasılığını  mutlaka 
belirtmelerini sağlayacak  özel işaretleri 
ve bilgilendirici materyalleri kullanınız

1. İncelemeyi sadece gerekli ise yapınız

Önemli sayıda görüntüleme işleminin gerekli 
olmadığı öngörülmektedir

İnceleme isteğini yapan hekim ile radyoloji 
uzmanı  arasında konsültasyon 

önerilmektedir 

2. Mümkün olan durumlarda
iyonlaştırıcı radyasyonun 
kullanılmadığı alternatif

görüntüleme yöntemlerinin (US, 
MRG) bilhassa genç hastalar için 

kullanılmasını teşvik ediniz

5. Her vücut bölgesi için, örneğin akciğer nodül takibi veya
böbrek taşları gibi, endikasyona özgün BT protokollerini 

kullanınız. 
Böylece, rutin ya da genel amaca yönelik protokollere 

göre % 50 -70 oranında daha düşük radyasyon dozunda  
tanısal görüntüler elde  edebilirsiniz

Sayfa 1 / 2
Bilgisayarlı TomografiHastaların 

Radyasyondan Korunmasıhttp://rpop.iaea.org

Hamilelik olasılığınız  
varsa  bunu 

lütfen 
görevlilere 
bildiriniz!

Ultrason Manyetik Rezonans 
Görüntüleme

4. Yüksek kalitede görüntüler göze hoş
gelebilir, ancak bu görüntülerin elde 

edilmesinde hastalar daha fazla 
radyasyon almaktadırlar

Biraz gürültülü olan ancak tanısal 
bilgi kaybı içermeyen görüntüleri 

Görüntü kalitesi: Gereksizce yüksek Görüntü kalitesi: Tanı için yeterli

kullanmaya başlayınız

Görüntüler: MK Kalra, S. Singh, MGH Webster Center 
for Advanced Research and Education in Radiation

10 Altın kural: BTde Hastaların Radyasyondan Korunması

İlgili Poster!
10 Altın kural: BT incelemeleri için uygun yönlendirmeler
https://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/Documents/Whitepapers/poster-ct-
appropriate-referrals.pdf
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5. Avoid exposing the same area 
of the skin in different  

projections  
 

Vary the beam entrance port by  
rotating the tube around the  

patient 

Keep records of fluoroscopy 
time and DAP/KAP (if available) 

for every patient 

3. Minimize fluoroscopy time 

2. Minimize distance between 
the patient and the image  

receptor  

1. Maximize distance between 
the X ray tube and the patient  

to the extent possible 

4. Use pulsed fluoroscopy with the  
lowest frame rate possible to obtain  

images of acceptable quality  

Hot spot 

Optimized 
technique 

Non-optimized 
technique 

Page 1 of 2 
Fluoroscopy 

Patient Radiation Protection  

X ray tube 

http://rpop.iaea.org 

Figure adapted from L. K. Wagner 

Related Poster! 

10 pearls! Radiation protection of staff in fluoroscopy 

http://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/Documents/
Whitepapers/poster-staff-radiation-protection.pdf  

10 Pearls: Radiation protection of patients in fluoroscopy 

Pulsed fluoroscopy reduces exposure 

X ray pulses 

1 second 
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X ışın tüpünü hasta etrafında 
döndürerek demetin hastaya 

girdiği bölgenin hep aynı 
olmamasına çalışınız

Her hasta için floroskopi süresini ve 
eğer mümkünse  

DAP/KAP değerlerini kayıt ediniz

3.Floroskopi ışınlama süresini
 en aza düşürünüz

2. Görüntü algılayıcı ile hasta
arasını  en kısa uzaklığa
ayarlayınız

1. X ışın tüpü ile hasta arasındaki uzaklığı
mümkün olan en uzak mesafeye 

ayarlayınız

4. Görüntüleri puls floroskopisi
kullanarak mümkün olan en düşük 

görüntüleme hızında  kabul edilebilir 
kalitede olacak şekilde elde ediniz. 

Sıcak nokta

Optimize Optimize 
olmayan teknik

Sayfa 1 / 2
Floroskopide

Hastanın Radyasyondan Korunması

X ışını tüpü

http://rpop.iaea.org

teknik

Şekil  L. K. Wagner'dn alınmıştır

İlgili Poster!
10 Altın Kural: Floroskopi incelemelerinde 

çalışanların radyasyondan korunması 
http://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/Documents/

Whitepapers/poster-staff-radiation-protection.pdf 

10 Altın Kural: Floroskopi incelemelerinde  Hastanın Radyasyondan Korunması

Puls floroskopisi Işınlamayı azaltır

X ışın aralıkları

1 saniye

5. Farklı yönlerden yapılacak ışınlamalarda
 hasta cildinin aynı bölgesinin 

ışınlanmamasına çalışınız
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