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P-1 MRKP İLE BİLİER SİSTEMİN ANATOMİK VARYASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE KLİNİK ÖNEMİ

BİRNUR YILMAZ 
 
OKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, İSTANBUL

Özet:

Giriş: İntra ya da ekstrahepatik safra kanallarında görülebilen anatomik varyasyonlar, cerrahi girişimlerde çeşitli 
problemlere yol açabilmektedir. Açık ve laparoskopik kolesistektomi sırasında, iyatrojenik hasarlanma riski yanı sıra bu 
varyasyonlar taş oluşumu, rekürren pankreatit, kolanjit ve biliyer malignansilere neden olabilmektedir. Bu çalışmanın 
amacı, biliyer anatomide görülebilecek varyasyon sıklığını belirlemek ve Manyetik Rezonans Kolanjiyopankreatografi 
(MRKP) bulgularını sunmaktır. Gereç ve Yöntem: Ekim 2016-Şubat 2018 tarihleri arasında pankreatobiliyer hastalık 
şüphesi olan 89 olgu bölümümüze refere edilmiştir. Yaşları 22 ile 75 arasında refere edilen (ortalama 48 yaş) 89 
olgu retrospektif olarak çalışmaya dahil edilmiştir. MRKP incelemeleri 1,5 Tesla MR cihazında; SSFSE tekniği ile ağır 
T2 ağırlıklı görüntüler, RTr ASSET, FS FİESTA sekansları ile görüntüler elde edilmiştir. Aksiyel ve koronal görüntüler ile 
reformat görüntüler, anatomik varyasyon açısından birlikte değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 89 
olgunun, %25,3’ünde intra ve ekstrahepatik safra yollarında değişlik düzeylerde çeşitli anatomik varyasyonlar tespit 
edilmiştir. Bunlardan %5’inde aberan sağ hepatik kanal, %6’sında sağ posterior hepatik kanal, %1 olguda trifurkasyon, 
%2 olguda uzun sistik kanal, %0.7’sinde sistik kanalın medial birleşimi, %4 olguda distal medial birleşim, %0.3‘ünde 
kısa sistik kanal, %1 olguda yukarı lokalizasyonlu safra kesesi , %2,2 olguda ortak hepatik kanal üzerinde vasküler bası), 
%0.7’inde pankreato-biliyer bileşke anomalisi, %2,4‘inde ise birden fazla sayıda anatomik varyasyon saptanmıştır. Sonuç 
: MRKP görüntüleme, biliyer anatomi ve varyasyonlarının gösterilmesinde yararlı, hızlı, tekrarlanabilir ve non-invazif 
bir inceleme yöntemidir. Cerrahi ve girişimsel işlemler öncesi bu anatomik varyasyonların gösterilmesi, olabilecek 
iyatrojenik travmaları önleyebilmektedir.

P-2 LOKAL ANESTETİK OLARAK EPİNEFRİN İÇEREN LİDOKAİN KULLANIMI PERİKATATER HEMORAJİYİ 
AZALTMAKTADIR

ILHAN NAHIT MUTLU , BURAK KOCAK , MELIS BAYKARA ULUSAN , KIVILCIM ULUSAN , MEHMET SEMIH CAKIR , OZGUR 
KILICKESMEZ  
 
SBU İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, İSTANBUL

Özet:

Tunelli katater yerlestirilmesi sonrasi Perikatater Hemoraji (PH) yaygin bir komplikasyondur. PH, kataterin pansumanini 
bozar, fiksasyonunu etkiler ve yara iyilesmesini geciktirir. Bu calismadaki amacimiz, epinefrin iceren lidokain’in, 
epinefrin icermeyen lokal anestetiklere oranla, tunelli katater yerlestirimesi sonrasi ortaya cikan perikatater hemorajiyi 
azaltip azaltmadigini incelemektir. . YONTEM: Calisma prospektif olaraka toplanmis verilerin retrospektif olarak analiz 
edilmesine dayanmaktadir. Tunelli katater yerlestirilen 46 hasta iki gruba ayrildi. 1. Grup prilokain grubu olup, 22 
hastadan olusmaktaydi, 2.grup ise 24 hastadan olusan epinefrin iceren lidokainli gruptu. Tunelli katater yerlestirildikten 
sonar perikatater kanama varligi degerlendirildi ve manuel kompresyonun suresi kaydedildi. Gruplar arasindaki fark 
istatistiksel olarak analiz edildi. BULGULAR: Lokal anestetik olarak epinefrin iceren lidokain kullanimi tunelli katater 
takilmasi sonrasi ortaya cikan perikatater kanamayi prilokain ile karsilastirildiginda istatistiksel olarak anlamli bir sekilde 
azaltmistir p=0.003. Perikatater hemoraji suresini yansitan manuel kompresyon suresi her iki grupta istatistiksel olarak 
anlamli seklide farkli olup, 2.grupta daha dusuktu p=0.008 . 2.gruptaki hastalarda enjeksiyondan 5 dakika sonar yapilan 
olcumlerde sistolik kan basinci daha dusuk bulundu p=0.008 . SONUC:Tunelli katater yerlestirilirken epinefrin iceren 
lokal anestetik kullanilmasi yuzeysel perikatataer kanamayi azaltirken hasta konforunu artiracak, maliyetsiz ve kolay 
uygulanabilir bir secenektir.



P-3 3T PHILIPS İNGENİA MR İLE SAG ATRİAL MİKSOMA GÖRÜNTÜLENMESİ

ERKAN AYAN, NESLİHAN TAŞDELEN, SERTAN KÜÇÜK  
 
YEDİTEPE ÜNİVERSİTE HASTANESİ, İSTANBUL

Özet:

3T Philips ingenia mrg cihazı kullanılarak kardiyak görüntülemeye yönelik sine bright blood bTFE sekansı ile 2ch ,4ch, 
short axis ,Lvot,T2 Stır black blood short axis plan görüntüleme sonrası i.v.yoldan adenozin uygulamasını takiben 
i.v.yoldan dinamik sTFE kısa aks planda stress perfüzyon değerlendirilmesi yapılmış daha sonra i.v.yoldan gadolinyum 
enjeksiyonu ile rest perfüzyon incelemesi ve yaklaşık 10 dk sonra kısa aks ve 4 ch PSIR TFE geç gadolinyumlu kesitler 
elde edilerek sag atriyal miksoma görüntülenmesi.

P-4 MANYETİK ALAN UNUTKANLIK YAPAR MI?

GALİP SAFA AKTÜRK, NURHAN GÜMRÜKÇÜOĞLU, OGÜN UZUN  
 
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TRABZON

Özet:

Gelişen dünya ile birlikte 21. yy gelindiğinde kaydedilen ilerlemeler yadsınamaz boyuttadır. Her geçen gün teknoloji 
hayatımızın her alanında mutfakta, salonumuzda, sokakta, yaşantımızın her alanında kendini göstermektedir. 
Teknolojinin hayatımıza getirdiği yeniliklerin yanı sıra, bizden götürdüğü şeyler yani zararları da var. Öncelikle teknoloji 
sayesinde insanlar artık hemen hemen her yerden internete girebilmekte ve tüm dünyada yaşanan gelişmelerden anında 
haberdar olabilmektedirler. Bunun yanında, her geçen yıl artan sağlık sorunları ve bunlara ek olarak çıkan tedavi, tanı 
ve teşhis yöntemleri insan hayatını büyük ölçüde etkilemektedir. Teknolojik gelişmeler genel olarak insan yaşantısındaki 
eksikleri gidermek, daha konforlu bir yaşantı sunulabilmesi yönündedir. 1937 yılında Columbia Üniversitesi, New York 
Pupin fizik laboratuvarında çalışan Profesör Isidor Rabi`nin yaptığı çalışmalar MRG’nin gelişmesine öncü olmuştur. Rabi 
bu çalışmasıyla 1944 Nobel fizik ödülünü kazanmıştır. Daha sonra 1946 yılında Felix Bloch ve Edward Purcell adlı iki bilim 
insanı MR’ın fenomenlerini tanımlamıştır. MR’ın insan vücuduna uyarlanması epey zaman almış, ilk kez 1973 yılında Paul 
C. Lauterbur tarafından gerçekleştirilmiştir. MRG, insan vücuduna uyarlanmasının ardından hızlı bir gelişme göstermiş, 
1975 yılında Richard Ernst tarafından Fourier Transform tekniğini tanımlanmış, 1977 yılında Raymond Damadian tarafında 
tüm vücut MR görüntülenmesi sağlanmıştır. 1980 yılında Hawkes tarafından MRG’nin multiplanar özelliği tanımlanarak 
bu yöntemle ilk lezyon gösterilmiştir. 1984 yılında Schörner ve arkadaşları tarafından MRG’de ilk kontrast madde 
uygulaması gerçekleştirilmiştir. 1986 yılında Haase ve arkadaşları, hızlı görüntüleme sekanslarını geliştirerek o zamana 
kadar kullanılan klasik inceleme sekansları nedeniyle önemli bir dezavantaj yaratan tetkik süresi süresinin uzunluğuna 
bir çözüm bulmuşlardır. 1987 yılında Charles Dumoulin tarafından geliştirilen MR-Anjiyografi (MRA) teknikleri ve 1993 
yılında kullanılmaya başlanan fonksiyonel MR uygulamaları MRG’nin kullanım alanını genişletmiş, MRG’yi sadece bir 
anatomik görüntüleme yöntemi olmaktan çıkararak fonksiyonel bir inceleme yöntemi şekline dönüştürmüştür. Bu hızlı 
gelişmelerden sonra MRG dünyada birçok hastane tarafından kullanılmaya başlamıştır. Ülkemizde ise ilk defa 1989 
yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Günümüze 
gelindiğinde ve bundan sonra geçen her gün olanın üzerine katılarak ilerlenmektedir. Taleplerimiz arttıkça üretici 
firmaların Ar-ge mensupları birbirleriyle yarışmakta ve en güçlü, en yenilikçi ve en fonksiyonlu cihazı yapma yarışına 
girmektedirler. Teknoloji bu kadar ilerlerken insan sağlığına etkilerini düşündük mü? Biyo manyetoloji ilkelerine göre 
tüm maddeler dolayısıyla insan vücudu manyetik özelliğe sahiptir. Manyetik alan hareketli ve elektrik yüklü zerrelerin, 
güç etkisinde kaldığı boşluk olup atomların içindeki elektronların çekirdek etrafında ve kendi etraflarında dönmeleri 
sonucu oluşur. Manyetik alan doğrudan gözle görülemeyen veya kolayca hissedilemeyen fakat sonuçları görülebilen 
veya hissedilebilen bir olgudur. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte cihazlar kanalıyla ölçümü de mümkün hale 
gelmiştir. Tüm maddeler canlı veya cansız zayıf ya da güçlü manyetik alanları vardır. Her madde gibi insanında bir manyetik 



alanı bulunmaktadır. İnsanlar kendi manyetik alanları yanında doğal olarak yaşadıkları çevrenin de manyetik alanları 
etkisi altındadırlar. Bu manyetik alanın faydaları yanında dengenin bozulması ile birlikte zararları da olabilmektedir. 
Günümüzde kullanılan MRG cihazlarınınım çalışma prensipleri de manyetik alana dayanmaktadır. Günümüzde tanı ve 
teşhis koymakta en çok kullanılan yöntemlerden biride MRG çekimleridir. Yapılan son araştırmalara göre Türkiye’de yılda 
11 milyon MRG taraması yapılmaktadır. Türkiye’nin nüfusu son sayımlara göre 79,51 milyon olduğuna göre ortalama 
bir hesapla 8 yılda Türkiye’nin bütün nüfusuna eş MRG çekimi yapılmaktadır. Bu sayı yadsınamaz boyuttadır. Ortalama 
düzeyinde bir hastanede günde çekilen MR sayısı 150 dir. MR çekilen hastalar normal şartlarda yılda ortalama iki veya 
üç tane MRG yapılırken MRG çekimi yapan personel manyetik alana günde 8 saat maruz kalabilmektedir. Bugüne kadar 
MRG’nin herhangi bir sağlık açısından zararı olmadığı söylense de çağımızda en çok duyulan şikayetlerden biri “Sürekli 
Unutuyorum!’’ bu sorun hemen hemen hepimizde var. Bazen yorgunluğun, stresin, depresyonun, hormonal eksiklerin, 
vitamin eksikliği ve psödodemans (yalancı bunama) gibi nedenlerin unutkanlığa sebep olduğu bilinmektedir. Çalışma 
alanlarımız göz önüne alındığında MRG personeliyle yapılan görüşmelerde Manyetik alanda çalışmaya başlamadan önce 
herhangi bir unutkanlık şikayetinin bulunmadığını ancak çalışmaya başladıktan kısa bir süre sonra bu şikayetlerinin ortaya 
çıktığını ve her geçen gün arttığını dile getirmişlerdir. Unutkanlık; hafıza kaybı veya beyindeki kayıtlı bilgiyi bulamama 
olarak tanımlanabilmektedir. Beyin, anıların depolanması ve sonra tekrar kullanılması gibi son derecede karmaşık 
süreçlerden sorumlu olan, vücudun en kompleks parçalarından biridir. Anılar, öğrenmenin temeli olduğu için son 
derece önemlidir. Uzun süre yorgunluk, düzensiz ve yeterince uyumama, kullanılan ilaçlar, troid hormonunun anormal 
salgılaması, fazla miktarda alınan alkol, stres, kaygı ve depresyon unutkanlığa sebep olan başlıca nedenlerindendir. 
Unutkanlık kendini kısa süreli ve uzun süreli bellek kayıplarıyla göstere bilir. Çok iyi bildiğimiz adresleri veya kişileri 
unutmak, yakın geçmişte söylenen sözleri unutmak bunlara örnektir. Araştırma yöntemi olarak ilk önce araştırmanın 
yapıldığı hastanelerdeki ünite sorumlularına bu konuda bilgi verilmiştir. Araştırmanın yapılacağı MRG personeline 
konunun Manyetik Alanın unutkanlığa yol açtığının araştırıldığı söylenmeyerek böylece araştırmanın doğruluk payını 
arttıracağı düşünülmüştür. Araştırma yapacağımız personel hakkında öncesinde sağlık durumu, yaşam olanakları, 
kalıtsal bir hastalık, yakınlarında demans başlığı altında bir hastalık olmadığı yönünde kişisel bilgiler alınmış ve kayıt 
edilmiştir. Herhangi bir unutkanlığı tetikleyen sorunu olmayan personel ile ikinci aşamaya geçilmiştir. İkinci aşamada 
personele Mini-mental durum muayenesi, muhakeme fonksiyonunun muayenesi, aritmetik becerisi, soyutlama 
becerisi uygulanmıştır. Muayene esnasında dördüncü aşamada kullanılacak olan bazı konuşmalar yapılarak, görsel 
objeler gösterilmiştir. Üçüncü aşamada bazı resimler gösterilerek üçüncü testin sonunda görsel hafıza testi yapılmıştır. 
Dördüncü ve son test için aradan iki haftalık bir zaman aralığı verilmiştir. Daha sonra ikinci testte belirttiğimiz konular 
sorulmuştur. Alınan bilgiler kayıt edilerek ve test sonuçlarına göre MRG çalışanlarının uzun süre manyetik alana maruz 
kalması sonucunda unutkanlık üzerine etkisi küçük ölçekte araştırılmıştır. Sonuç olarak, MRG personelinin unutkanlığı 
Mini-mental durum muayenesi, muhakeme fonksiyonunun muayenesi, aritmetik becerisi, soyutlama becerisi testleri 
ile incelenmiş ve test sonuçları muhtemel ve mümkün unutkanlık demans kriterlerine uyum sağlamıştır.



P-5 NE? NE KADAR? NİÇİN?

GALİP SAFA AKTÜRK, NURHAN GÜMRÜKÇÜOĞLU, OGÜN UZUN, ÜNZİLE TOPAL, KUTLUHAN ÇOLAK  
 
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TRABZON

Özet:

Halk arasında Emar olarak tanımlanan Magnetik rezonans görüntüleme (MRG) insan vücudunun yüksek kontrast 
çözünürlükte görüntülenmesine olanak sağlayan bir görüntüleme tekniğidir. İlk kez 1973 yılında Paul Lauterbur tarafından 
gösterilmiştir. MRG güçlü bir magnet ve radyo dalgaları ile X-ışını veya diğer radyasyonları kullanmadan vücudun organ 
ve yapılarını detaylı görüntülenmesini sağlayan güvenli bir tanısal uygulamadır. MRG, özellikle santral sinir sistemi, kas-
iskelet sistemi, baş-boyun, batın ve pelvis olmak üzere insan vücudunun hemen her yerinde görüntüleme ve patolojik 
durumların teşhisi için yaygın olarak kullanılmaktadır. MR aynı zamanda vasküler (MR-Anjiyografi), pankreatiko-biliyer 
(MR-Kolanjiopankreatikografi) ve üriner (MR-Ürografi) sistemlerin incelenmesinde hızlı ve noninvaziv bir tanısal cihaz 
olarak sık sık tercih edilmektedir. MRG; spektroskopi, difüzyon, perfüzyon görüntülerle pek çok organın yapısal durumu 
yanında fonksiyonunun da değerlendirilmesinde hekimlere yardım edebilir. Peki MRG Çalışma Prensibi Nasıldır? 
Vücudumuz primer olarak yağ ve sudan oluşmakta ve bu oluşumların moleküler yapısında ağırlıklı olarak hidrojen 
atomları yer almaktadır. MRG; su ve yağın, dolayısı ile de vücudumuzun büyük bir bölümünün yapısında mevcut bulunan 
(%63) hidrojen atomlarının, güçlü bir manyetik alan içerisinde, kendilerini rezonansa uğratacak bir radyofrekans (RF) 
dalgası ile uyarılıp titreştirilmesinden elde olunan sinyallerin görüntüye dönüştürüldüğü doku kontrast rezolüsyonu 
en yüksek ileri radyolojik görüntüleme tekniğidir. Tıp tarihinin en genç birimlerinden biri olan görüntüleme bilimi 
hızla gelişim göstermektedir. Bu yakın tarihe damgasını vuran manyetik rezonans görüntüleme gerek zararlı ışınlar 
içermemesi gerek de yüksek yumuşak doku görüntüleme çözünürlüğü ile birçok hekim tarafından tanıda ve tedavide 
tercih edilmektedir. DEZAVANTAJLARI NELER? MRG’nin dezavantajları, başlıca incelemenin yapıldığı cihazın manyetik 
alan gücü ve tekniğin yarattığı etkenlere bağlıdır. Bunların başında da üzerinde kalp pili, nörostimülatör, infüzyon 
pompası gibi aygıtları taşıyan hastalar üzerinedir. Bu cihazlar manyetik alandan etkilenerek işlev göremez hale gelecek 
ve hastanın hayatını tehlikeye sokabileceklerdir. Aynı şekilde ana manyetik alan ve RF dalgalarından etkilenerek ısınan, 
yerinden oynayabilen ve yumuşak dokularda yanıklara yol açabilecek sabit metal protezli, anevrizma klipli olgularda 
da MRG kontrendikedir. Dar ve kapalı bir yerde kalma korkusu (klostrofobi) taşıyan hastaların, %2-3 gibi bir sıklıkta 
kapalı sistem MRG cihazlarında incelemeye alınamadıkları belirtilmektedir. DÜNYADA MRG ÖNEMİ NELER? Nasıl ki 
dünyanın manyetik alanından yararlanan pusulanın 12. yüzyılda keşfi yeni kıtaların bulunmasını sağlayarak dünya 
tarihini değiştirmişse, su moleküllerinin içinde bulunan hidrojen atomunun manyetik alana verdiği tepkiyi ölçen 
manyetik rezonans görüntüleme de organlarımızın detaylı yapısını ve nasıl çalıştığını bulmamıza sağladığı büyük 
katkılarla tıbbın tarihini değiştirmiştir. Bilim insanlarının dediği gibi “Pusulanın Keşfi Kadar Önemli”. Dünya genelinde 
MRG BT ve Direk Röntgen den daha çok kullanılmaktadır bunun sebebi olarak x-ışını kullanılmaması ve radyasyon 
içermemesi olarak tanımlanmıştır. PEKİ TÜRKİYE’NİN MRG DÜNYADAKİ YERİ NERESİ? Türkiyede 2015 yılında 836 MR 
cihazıyla 11 milyondan fazla MR taraması yapıldı. Günümüzde hastalığa göre teşhis yerine, çoğu zaman hastalık mr 
çekildikten sonra MR sonucunu üzerinden muayenesiz bir şekilde teşhise yönelik oldu. Bu da beraberinde fazla tetkik, 
gereksiz tetkik vb. gibi sonuçları ortaya çıkarmaya başladı. Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD), verilerine 
göre Türkiye manyetik rezonans görüntüleme (MRG) uygulaması sıklığında birinci. Bu istatistiği açacak olursak hastanın 
ısrarla çekim istemesi, doktorların hızlıca MR ile sonuç vermek istemeleri, cihazların taşeron firmalara kiralanması, 
doktarın aşırı kuşkucu yaklaşımı vb. sıralayabiliriz. Hasta kendilerine MR çekimi BT çekimi yapılmadığı zaman, hiçbir şey 
yapılmadığı kanaatinde. Bu tür cihazlara girince doktor beni gayet iyi muayene etti hissiyatına kapılıyor. Ayrıca radyoloji 
teknisyenlerinin söylemlerine göre MR cihazına giren hastaların psikolojik olarak iyileştikleri kanısındalar. Hızlıca MR 
ile sonuç vermek klinisyenler için de kolay bir çözüm oluyor. Bu da klinik rahatsızlık olmadığı halde gereksiz işlemlerin 
yapılmasına neden oluyor. 2016 verilerine göre tıbbi görüntüleme sistemlerinden Türkiye’de en fazla 5 bin 470 ile 
ultrason cihazı bulunuyor. İkinci sırada 4 bin 679 ile doppler ultrasonu geliyor. En az bulunan cihaz ise 836 ile MR. 
BT’nin sayısı ise 1119. 1 MR cihazı Türkiye’de 150 hastaya işlem yaparken, bu rakam Avrupa’da 20. Yataklı tedavi 
kurumlarında 1 MR cihazı başına ne kadar görüntüleme olduğunu karşılaştıran istatistiğe göre ise Türkiye birinci sırada. 
1 MR cihazı yılda 14 bin 215 çekim yapıyor. Radyolog sayısı ise Avrupa’nın çok altında. Türkiye’de 100 bin hastaya 5, 
1 milyon hastaya 50, 10 milyon hastaya 70, 70 milyon hastaya da 3 bin 500 radyolog düşüyor. Toplam radyolog sayısı 
ise 4 bin. Tetkik yoğunluğundan tükenen radyologlar, 2 dakikada bir rapor okuyor. Bu çalışmanın amacı Karadeniz 
bölgesindeki bir Üniversite hastanesinde bir ay içerisinde MR çekilen hastaların sayısını ve demografik özelliklerini 
belirlemektir. 01.01.2018-01.02.2018 tarihleri arasında hastanenin Mr bölümüne başvuran 1653 hastanın kaydına 
ulaşılmıştır. Çalışmaya alınan 834 hastanın cinsiyeti, çekilen tetkik, hastanın tanısı, tetkik sayısı ve kontrast verilme 
durumu göz önüne alınmıştır. Sonuç olarak hasta dağılımları ve diğer veriler diğer hastanelerle benzerlik göstermekle 
beraber aynı bölgede bulunan diğer hastanelerde ki Mr çekimlerine göre bölgesel hastalıklar ön planda ancak hasta 
yoğunluğu genel anlamda fazladır.



P-6 RADYOLOJİNİN FİZİKSEL ÇOCUK İSTİSMARINDAKİ YERİ

OGÜN UZUN, NURHAN GÜMRÜKÇÜOĞLU, GALİP SAFA AKTÜRK  
 
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TRABZON

Özet:

Çocuk istismarı; 0-18 yaş grubundaki çocuğun sağlığını fiziksel gelişimini psiko-sosyolojik gelişimini olumsuz etkileyen, 
bir yetişkin yada toplum tarafından bilerek veya bilmeyerek çocuğa karşı gerçekleştirilen her türlü eylem yada 
eylemsizlikdir. Açıklanamayan bir gecikme, fiziksel bulgularla uyumsuz öykü, tekrarlayan şüpheli yaralanmalar, 
hasardan çocuğu yada başka birini sorumlu tutan anne-baba, çocuğun hasar ile ilgili anne-babayı suçlaması, ana-babanın 
çocuktaki hasar konusunda ilgisiz yada aşırı kaygılı görünmesi fiziksel istismarı düşündürmelidir. Fiziksel istismar en 
geniş anlamda “çocuğun kaza dışı yaralanması” şeklinde tanımlanabilir . En yaygın rastlanılan ve belirlenmesi en kolay 
olan istismar tipidir . On sekiz yaşından küçük çocuk ya da gencin anne, baba ya da bakımından sorumlu başka kişi 
tarafından sağlığına zarar verecek biçimde fiziksel hasara uğraması ya da yaralanma riski taşımasıdır . Bu hasar, itaati 
sağlama, cezalandırma ya da öfke boşaltma amacıyla elle ve/veya aletle vurularak, itilerek, sarsılarak yakılarak ya 
da ısırılarak çocuğun vücudunun herhangi bir yerinde iz bırakacak şekilde ya da iz bırakmasa da şiddet uygulayarak 
çocuğa bir zarar vermesidir. Yaralanma ile gelen her çocukta fiziksel istismar olasılığı akla getirilmelidir. Bundan şüphe 
duyulduğunda dikkatli öykü alınıp fiziksel muayene yapılmalı, incelemeye rutin radyolojik tetkikler ve kan sayımı da 
eklenmelidir. İstismar sonucu kafa travması ile getirilen olgularının büyük bir kısmının getiriliş hikayesi beşik, sandalye, 
sedir gibi yüksek olmayan ev mobilyasından düştüğü şeklindedir. 2017 yılında 387 çocuk istismara uğramış ve 20 çocuk 
öldürülmüştür. Bu öldürülen çocukların yarısı fiziksel istismara uğramıştır. Aşağıdaki ifade edilen tanılar us, mr, bt, 
röntgen gibi cihazlar tanı koydurucudur; Hikaye ile uyumsuz kırıklar, değişik yaşlarda multiple kırıklar, nadir fraktür 
alanları (ör, sternum, skapula), 120cm’den az bir mesafeden düşme sonucu kompleks kafa tası kırığı ve kafa içi kanama, 
1 yaş altındaki çocuklarda femur kırıkları, birbirine eşlik eden; kemik kırığı, yumuşak doku lezyonları, retinal kanama, 
kafa içi kanama. Kranial Bilgisayarlı Tomografi (BT): Klinik olarak kafa içi hasar şüphesi, özellikle de retinal kanama 
varsa kranial BT, MR veya her ikisi birden endikedir. Kranial manyetik rezonans (MR): Kafa içi zedelenmesini tam olarak 
değerlendirmede ve subakut, kronik zedelenmelerin tanısında en geçerli yöntemdir. Ultrasonografi: Hasta başında 
yapılabilme avantajı vardır. Özellikle interhemisferik fissür içinde yer alan küçük akut subdural hematomları atlayabilir. 
Radyografiler: Gizli kemik bulgularını gösterebilmek için bazı radyolojik tarama yöntemleri gereklidir. İskelet taraması: 
Beş yaşın altındaki çocuklarda tüm iskelet taraması şeklindedir. Çocuk istismarında değişik öyküler, çelişkili ifadeler 
ve her seferinde farklı sağlık kuruluşuna başvurma gibi nedenlerden dolayı tanı koymada güçlükler olabileceğinden 
şüphe ile yaklaşımın önemli olduğu belirtilmektedir. Çocuk istismarı ve ihmalinden kuşkulandığımız olgularda tanılama 
ve belgeleme için görüntüleme yöntemlerinin kullanılması önemlidir. Bu çalışmada; çocuk istismarı olgularında tanı 
koyma ve belgeleme için uygun görüntüleme yöntemlerinin kullanılmasının önemini vurgulamak amaçlanmıştır. Kemik 
yapının değerlendirilmesi için tüm iskelet grafileri, iç organ hasarlarının tespiti için bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik 
rezonans görüntüleme (MRG) ve ultrasonografi(US) tercih edilmelidir. Günümüzde çocuk istismarında tanı için nükleer 
tıp yöntemleri de kullanılmaya başlanmıştır. Çocuk istismarı olgularında nesnel tıbbi kanıtlarla doğru tanı konulması 
önemlidir. İstismara uğrayan çocuğun tanısının atlanması çocuğun istismar edildiği ortamda kalmasına neden olur. Bu 
durum çocuğun daha ağır sağlık sorunlarına ve hatta ölümüne yol açabilir. İstismarın olmadığı durumlarda yanlışlıkla 
istismar tanısı konması da gereksiz yere bireylerin suçlanmasına neden olacaktır. Her iki durumda da hekimlerin yasal 
ve etik sorumlulukları gündeme gelecektir. Çocuk istismarında objektif kanıtlarla doğru tanının konulması tedavinin 
yanında etik, ahlaki ve hukuki yükümlülükler yönünden de önemlidir. Sonuç olarak çocuklara uygulanan fiziksel 
istismarın sonucunda kendine ve çevresindekilere saygı duymama, öfke kontrolü yapamama, saldırgan davranışlar, 
içine kapanma gibi psikolojik etkiler görülmektedir. Bu tarz çocuklar ya aşırı hassas ya da fazlasıyla duyarsız olurlar. 
Endişeli, korkak, çaresiz davranışlarda bulunurlar. Genellikle fiziksel istismara ebeveynleri tarafından uğrayan çocuklar, 
dışarı vuramadıkları öfkelerini ya içlerinde yaşarlar ya da dışarıda çetelere katılabilir, yaşadıklarını unutmak için madde 
bağımlılığına başlayabilirler.İstismara maruz kalan çocuklar bu davranış biçimini erişkin olduklarında kendi çocuklarına 
da uygularlar, kalıtsal bir hastalık gibi kısır döngü. Geleceği kontrol edecek çocuklara fiziksel ya da duygusal açıdan 
saldırmak, onları küçük düşürmek bir nevi geleceğimizi yok etmektir. Bu durumun önüne geçebilmek için insanlar 
bilinçlendirilmeli, kuralların ve kanunların yaptırım gücü arttırılmalıdır. Bu bağlamda geleceğimizi kurtarabilmek için 
bize düşen görev halkayı kırıp gelecek nesillere taşınmasını engellemek olacaktır.



P-7 GEBELİK VE RADYASYON

MEHMET ZİYA BAHADIR 1, KÜBRA BAHADIR 2 , SÜREYYA NUR3 
 
1 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, HATAY 
2 KIRIKHAN ÖZEL CAN HASTANESİ, HATAY 
3 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ HATAY

Özet:

Birçok sayıda kadın hamileliği sırasında tıbbi gereklilik nedeniyle radyasyona maruz kalmaktadır fakat gebelikte maruz 
kalınan X ışını etkileri ve fetal etkilenim en az bilinen, araştırılması zor konulardan biridir. İyonize radyasyonun fetüs 
üzerinde zararlı etkileri olduğu bilinir. Döllenmeden sonraki ilk iki hafta veya son adetten sonraki ikinci iki hafta(Gebeliğin 
ilk 8 haftası)embriyo radyasyonun malformasyon yapıcı etkisine oldukça dirençlidir ancak öldürücü etkisine duyarlıdır. 
Bu nedenle 5rad üzeri dozlara maruz kalmak düşükle sonlanabilir. Bu evrede ya hep ya hiç kuralı işler, öldürücü doz 
ile etkilenmede düşük olur, olmadıysa bebek sağlıklı şekilde yaşamaya devam eder..Yapılan araştırmalar fetüse zararlı 
olabilecek radyasyon dozunun 5 rad (50mGy) olduğunu, fetüsün bu miktarın altında radyasyona maruz kalması 
durumuda ise zarar görme olasılığının son derece uzak olduğunu ortaya koymuştur.Gebelik sırasında radyasyona 
maruz kalma ile ilişkili olası yan etkiler fetüste teratojenik etkiler, genetik hasar, fetal mortalite ve malignite riskidir. 
Pek çok tanı amaçlı radyasyon işleminde fetüs, abdomen/pelvis içermeyen görüntüleme için yaklaşık 0.1 rad dan az, 
abdomen/pelvis içerenler için yaklaşık 5 rad dan az ve direk veya nükleer tıp görüntüleme için yaklaşık 1 rad dan az 
doz alır. Ultrasonografi (USG) ses dalgaları, manyetik rezonans (MR) ise manyetik alan kullanılarak yapılan görüntüleme 
yöntemleri olup radyasyon içermedikleri için gebelikte güvenle kullanılabilir.. Gebe bir hasta için radyasyon tedavisine 
gerek duyulursa, hekim erken gebelik döneminde fetüsün duyarlılığını ve beklenen radyasyon dozunu düşünmeli ve 
fetüsün alacağı riske karşı tedavinin anneye olan yararını iyi hesaplamalıdır.



P-8 TÜM VÜCUT MR ANJİO

BARIŞ ATAKAY  
 
ANADOLU SAĞLIK MERKEZİ, İSTANBUL

Özet:

 

Minimum kontrast vererek tek enjeksiyon kontrast madde ile hastanın tüm vücut arterlerini görüntülemek.



P-9 HEPATOSELÜLER KANSER VE ALVEOLAR EKİNOKOK AYRIMINDA BT PERFÜZYON HARİTALAMA

GÖKHAN POLAT, MECİT KANTARCI  
 
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI, ERZURUM

Özet:

Hepatoselüler Kanser ve Alveolar Ekinokok Ayrımında BT Perfüzyon Haritalama Amaç: Biz çalışmamızda karciğer 
alveolar ekinokoku ve hepatoselüler kanser(HCC) ayrımında bilgisayarlı tomografi (BT) perfüzyon haritalamanın tanıya 
olan katkısını incelemeyi amaçladık. Yöntem: Çalışmamızda ocak 2016 ile ocak 2018 tarihleri arasında hastanemizde 
alveolar ekinokok ve HCC şüphesi bulunan 50 hastaya BT perfüzyon çekimi yapıldı. Hastalara tru-cut biyopsi yapılarak 
tanıları konuldu. 12 hastada HCC, 12 hastada alveolar ekinokok ve 26 hastaya başka patolojik tanılar konuldu. BT 
perfüzyon görüntülemede arterial liver perfusion (ALP), portal liver perfusion (PLP) ve hepatic perfusion index (HPI) 
haritaları elde edildi. BT haritaları üzerinden alınan kantitatif veriler normal parankimle istatistiksel olarak karşılaştırıldı. 
Bulgular: HCC ALP değeri normal parankime gore anlamlı yüksekti(P=,0344). PVP değeri anlamlı düşüktü(P < 0,0001). 
HPI değeri ise normal parankime göre anlamlı yüksekti(P < 0,0001). Alveolar ekinokokta ise ALP değeri parankime göre 
anlamlı düşüktü(P < 0,0001). PVP değeri anlamlı düşüktü (P < 0,0001). HPI değeri ise anlamlı yüksekti(P < 0,0001). 
Tablo 1 Alveolar ekinokokta HPI Alveolar ekinokokta ALP Alveolar ekinokokta PVP HCC’de HPI HCC’de ALP HCC’de 
PVP Arithmetic mean 50,15 5,40 17,45 92,80 54,15 2,90 95% CI for the Arithmetic mean 41,2243 to 59,0757 3,1437 
to 7,6563 15,6914 to 19,2086 88,1546 to 97,4454 32,7482 to 75,5518 1,0419 to 4,7581 Sonuç: Alveolar ekinokok 
invaziv yapısı nedeniyle maling tümörlerle karışabilecek paraziter bir patolojidir. Bu nedenle HCC’den ayrımı tedavi 
için önem arz eder. Çalışmamızda BT perfüzyon parametreleri ile alveolar ekinokok ve HCC ayrımında ALP perfüzyon 
parametresinin önemli bir marker olabileceğini belirledik. Referanslar: 1. Tsushima Y, Funabasama S, Aoki J, Sanada S, 
Endo K. Quantitative perfusion map of malignant liver tumors, created from dynamic computed tomography data. Acad 
Radiol. 2004;11:215–223. 2. Fowler KJ, Sheybani A, Parker RA, et al. Combined Hepatocellular and Cholangiocarcinoma 
(Biphenotypic) Tumors: Imaging Features and Diagnostic Accuracy of Contrast-Enhanced CT and MRI. AJR Am J 
Roentgenol. 2013; 201:332–339.

P-10 TIBBI GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI EĞİTİMİ DEĞERLENDİRMESİ. USTA ÇIRAK İŞİKİSİ Mİ? YOKSA 
EĞİTİMDE NİTELİK Mİ?

MURAT DÜNDAR 
 
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL

Özet:

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programına kayıtlı öğrencilerin sayıları ve akademik 
eğitim müfredatı, uluslararası örnekleri ile karşılaştırılmıştır ve içerik açısından yeterliliği analiz edilmiştir. Ulaşılan 
sonuçlar mezuniyet sonrası teknikerlik mesleğine yeterliliği açısından değerlendirilmeleri amaçlanmıştır. Ayrıca tekniker 
katılımcıların duygusal, devam ve ahlaki bağlılık ölçeklerine yönelik frekans değerleri değerlendirilmiştir. Çalışmaya 
devlet ve vakıf üniversiteleri meslek yüksekokullarında okuyan öğrenciler ve mezun durumda özel sektör ve kamu 
çalışanı tıbbi görüntüleme teknikerleri katılmış ve verileri toplanmıştır. Bu çalışmada; Tıbbi görüntüleme teknikleri 
programında okuyan öğrencilerin, uygulama dersleri sırasında tekniker olarak çalışanların yanında aldıkları usta-çırak 
ilişkisi öğrenme modelinin, okuldaki teorik eğitim ile karşılaştırılmaları ve sonuçları değerlendirilmesi amaçlanmıştır.



P-11 BURNOUT LEVELS OF RADIOLOGY WORKERS: A UNIVERCITY HOSPITAL EXAMPLE

NURHAN GÜMRÜKÇÜOĞLU, OGÜN UZUN, GALİP SAFA AKTÜRK, KUTLUHAN ÇOLAK, ÜNZİLE TOPAL  
 
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TRABZON

Özet:

Burnout Levels of Radiology Workers: A Univercity Hospital Example Work life provides the individual with a certain role 
and status in the society and economic power. It provides these means but there are also attndant physiological and 
psychosocial negative effects. Burnout, caused by being unable to cope with these problems has become an important 
problem that can be seen in people working in all kinds of places. Burnout is observed as a result of unable to cope with 
life stress and a situation that to be sensed physiological, mental and emotional fields. Burnout has three dimensions 
that come into existence emotional exhaustion, depersonalization and Diminished personal accomplishment. Radiation 
workers, who are the most exposed to radiation, exposure to low doses intermittently over a long period of time, the 
effects that may come to the conclusion of chronically teleportation may emerge years later. This is because if the dose 
is low, repeated irradiation can cause the organism to fail to repair the damage to the next irradiation and the damage 
may increase gradually. This creates a constant stress factor for radiology workers, resulting in anxiety and depression. 
The aim of this study is to examine burnout levels of employees that works in a state univercity hospital according to 
various characteristics. 78 radiology employees have participated in the study. Research results have been observed to 
the radiology employees’ titles and the period of work in this organization is not of an impact on exhaustion levels, but 
such as sexuality, age, numbers of children and education, other identifying features influence the levels of exhaustion. 
There is burnout syndrome between radiology employees’ different dimensions and levels. As a result, contribute 
directly to better patient services will be, it is suggested pay attention to improve working conditions and welfare of 
radiology employees, highlight the importance the employees in terms of institutions and community and development 
of social status of employees. Key Words: Burnout, Radiology Workers, Factors of Burnout, Job Satisfaction

P-12 MAMOGRAFİ CİHAZINDA EXTREMİTE RADYOGRAFİSİ

NUR SÜREYYA1, KARAZİNCİR SİNEM2, ÖZTÜRK M. MUSTAFA1, SOLMAZ TUBA1

1MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, HATAY SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ GÖRÜNTÜLEME 
TEKNİKLERİ PROGRAMI, HATAY 
2MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, TAYFUR SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI, HATAY

Özet:
Mamografi cihazı, meme kanserinin erken tanısında en önemli araçlarından biridir. Kullanılan mAs miktarı yüksek olsa 
da, KVp değerinin düşük olması, bu cihazın veya bu enerjinin extremite radyografisinde kullanılabilirliğini araştırmaya 
sevk etmiştir. Bu çalışmada amaç, üst ekstremite radyografilerini temsil etmesi amacıyla, kemikli dana ile radyografi 
ve mamografi cihazı ile görüntüler elde edilmesi ve radyografik kalite açısından değerlendirilmesidir. Çalışma, KVp 
hariç tüm ışınlama faktörlerinin (Gantry açısı, alan boyutu, FFM, standart alan ve mAs) sabit tutularak radyografi ve 
mamografi cihazlarında aynı yapının görüntülerin elde edilmesiyle gerçekleştirilmiştir. Mamografi cihazında çekimin 
gerçekleştirilebilmesi için baskı plakalarını devre dışı bırakabilen, cihaza uygun stopper’lar kullanılmıştır. Elde edilen 
görüntüler kıyaslandığında, mamografi cihazından elde edilen görüntüde, uzaysal rezolüsyonun daha iyi olduğu 
görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Mamografi, el radyografisi, düşük KVp



P-12 STEREOTAKTİK RADYOCERRAHİ UYGULANAN VESTİBULAR SCHWANNOMALI HASTALARDA KOHLEA BLOKLU VE 
BLOKSUZ PLANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

SEVNUR TANER1,2, GÖKHAN YILMAZER2, AYŞEN DİZMAN2,İLKNUR HOŞ1

1 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, İSTANBUL

2 GEBZE MEDİCALPARK HASTANESİ, RADYASYON ONKOLOJİSİ, KOCAELİ

Çalışmamızda Gebze MedicalPark Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği’nde 2015-2017 tarihleri arasında tedaviye 
alınan Vestibular Schwannoma tanılı ve akustik kanal tutulumu olan 15 olgunun Siemens marka 1,5 Tesla MR cihazı ile 
çekilen kontrastlı T1 ve T2 görüntüleri, Rotary Gamma System SuperPlan planlama sistemine aktarılarak beyin cerrahı, 
radyasyon onkoloğu ve medikal fizik uzmanı eşliğinde PTV ve riskli organ konturlaması yapılmıştır. %50’lik izodoz hattına 
12,5 Gy doz tanımlanmıştır. Planlarda kohlea bloksuz ve bloklu olarak planlar yapılmış, doz hesaplama algoritması 
kullanılarak doz dağılımları hesaplanmış ve DVH tablosu oluşturulmuştur. 

Böylece, 15 olgunun planlamasında kohlea bloklu ve kohlea bloksuz olarak PTV ve riskli organların Dmax ve planların 
Konformite Indeks (CI) ve Homojenite Indeks (HI)  değerleri hesaplanmış ve değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Rotasyonel Gamma System Masep Infini, Vestibular Schwannoma, Kohlea.


