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Radyolojide Yeni Ufuklar’ ana temalı 
kongremiz, bu yıl 40 yaşında. 40 yıldır 
güncel konular yoğun bir bilimsel 
programla kurslar, çalıştaylar, 
dersler, film okuma oturumları ile 
zenginleştirerek sizlerle buluşuyor. 
Bu yıl ayrıca iki gün süren teknoloji 
oturumunda, görüntüleme alanındaki 
baş döndürücü ilerlemenin paydaşları 
olan mühendisleri de dinleme fırsatı 

buluyoruz. Radyolojinin geleceği nereye gidiyor, sanal zeka 
bizlere ne sunuyor, yoksa sonumuzu mu hazırlıyor sorularına 
yanıt arıyoruz.

Sanal Zeka, normalde insan zekası gerektiren işleri bilgisayarlara 
öğreten programların faraştırılması ile gündemimizde. Henüz 
insan zekası geçilemedi, ama yakın gelecekte, bizden daha 
zeki, bizden daha eğitimli ve kesinlikle bizden daha hızlı 
programların üretilemeyeceğini kim garanti edebilir? 24 saat 

kesintisiz çalışan, yüzlerce tetkiki, binlerce görüntüyü bir anda 
eleyen, belki de sizin önünüze sadece acil olanları, ayırıcı tanı 
gerektiren tetkikleri getiren bir sistem, bize ne vaadediyor: 
Özgürlük mü, yoksa yok oluş mu? Yaşadığımız aşırı tetkik 
yoğunluğunun, metal yorgunluğunun bir çaresi mi? 

Kongremizde geleneksel hale gelen ‘Aramızda 
Konuşacaklarımız’ oturumunu, bu sene radyolojide yaşanmış 
tıbbi hata olgularına ayırdık. Adli Tıp Kurumu’nda çalışan iki 
meslektaşımız ile birlikte dernek avukatımız, bizlere bu konuda 
tecrübelerini aktaracak, farkındalık yaratacak. Radyoloji 
ve Etik Hekim Sorumluluğu Oturumu ise bu konudaki 
sorumluluklarımızı hatırlatacak.

Akademik çalışmalarımıza katkı sunacağını düşündüğümüz, 
proje oturumu ve dergi oturumlarının ilgi çektiğini 
düşünmekteyiz. Proje oturumunda, çok değerli konuşmacılarımız 
bize ‘Araştırma Projesi Yazmak Zor Değil’ ve ‘Hayatımız proje! 
Proje Yönetimi’ konularında bilgi verdiler. Dergi oturumunda 

ise ‘Etik Kurullar Araştırma Tasarımına Neden Katılır’ 
‘Araştırmalarda Örnekleme ve Randomizasyon’ konuları 
tartışıldı. Yayın hayatında çok başarılı bulunan dergimizin 
serüveni Baş editörümüz tarafından anlatıldı.

40. yılda, tarih oturumlarına önemli bir yer ayırdık. Üniversite 
reformuyla kurulan ilk Tıp Fakültemiz olan İstanbul 
Üniversitesinin Radyoloji Tarihi ve Girişimsel Radyoloji 
Tarihimiz, Vasküler ve Nonvasküler Girişimsel olarak sunuldu.

Bilimsel programın yoğunluğunun, kahve aralarında ayaküstü 
sohbetlerimizle hafifleyeceğini umuyoruz. Sosyal program her 
gece bize birlikte eğlenme fırsatı veriyor. Ayrıca tenis ve masa 
tenisi turnuvalarının karşılaşmalarını heyecanla takip ediyoruz.

Başarılı bir kongre olmasını diliyor ve saygılarımı sunuyorum.

Dr. Pınar Nercis Koşar
Türk Radyoloji Derneği Genel Sekreteri
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A L İ  İ H S A N  VA R O L  İ L E  “ K E L İ M E  B U L M A C A ”
Kongrenin dün akşamki sosyal programında, Televizyon ekranlarında uzun yıllardır sunuculuğunu yaptığı “Kelime Oyunu” 

programıyla tanınan Ali İhsan Varol aramızdaydı. Kelime Bulmaca Yarışması ile katılımcılarla buluşan Varol, 
sahnedeki neşesi ve interaktif sunumu ile hem yarışmacılarına hem de izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı.



Wilhelm Conrad Röntgen 8 Kasım 1895 yılında x-ışınlarını 
bularak radyoloji ve ilgili bilim dallarının temelini atmıştır. 
Aradan geçen sürede ve özellikle son yıllarda teknolojik 
araştırmalara paralel olarak sağlık alanında en hızlı gelişen 
disiplinlerden biri tıbbi görüntüleme olmuştur. Bu nedenle 
radyologların ve radyoloji teknikerlerinin sağlık hizmeti 
sunumundaki rollerinin önemi giderek artmaktadır.

Sağlık hizmeti sunumunda görüntüleme yöntemlerinin toplum 
tarafından daha iyi anlaşılması, radyologların ve radyoloji 
teknikerlerinin bu süreçteki rolleri ve bu konuda toplumsal 
farkındalık oluşturmak amacı ile her yıl x-ışınlarının bulunma 
tarihi olan 8 Kasım, tüm dünyadaki radyologlar, radyoloji 
teknikerleri ve ilgili alanlarda çalışan uzmanlar tarafından 
çeşitli aktiviteler ile “Uluslararası Radyoloji Günü” olarak 
kutlanmaktadır. 

Uluslararası Radyoloji Günü, Avrupa Radyoloji Birliği (ESR) 
ve Kuzey Amerika Radyoloji Birliği (RSNA) önderliğinde 
dünya üzerindeki tüm kıtalardan çok sayıda radyoloji ve 
tekniker derneklerinin ortak girişimidir. Bu girişimin amacı 
dünyada tıbbi görüntüleme alanındaki gelişmeleri gözden 
geçirerek, radyolog ve radyoloji teknikerlerinin sağlık 
uygulamalarındaki önemini vurgulamak ve tıbbi görüntüleme 
alanındaki uzmanlığın yüksek eğitim ve profesyonel 
standartlar gerektirdiğinin duyurulmasıdır. Her yıl farklı bir 
ana konunun seçildiği bu organizasyona tüm dünyadan Türk 
Radyoloji Derneği’nin de içinde bulunduğu çok sayıda ulusal 
radyoloji derneği davet edilmiştir.  

Bu yıl sekizincisi kutlanmakta olan Uluslararası Radyoloji 
Gününün ana konusu “Spor&Görüntüleme” olarak 
belirlenmiştir. Spor yaralanmalarının saptanması, tanı ve tedavisi 
sürecinde radyologların ve bu alanda çalışan diğer uzmanların 

vazgeçilmez rolü vurgulanmaktadır. Toplumda bireylere 
sunulan sağlık hizmetinin kalitesinin değerlendirilmesinde tıbbi 
görüntülemenin önemli belirteçlerden biri olduğu konusunda 
farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir.

Profesyonel sporcularda yaralanma sonrasında oluşan hasarın 
saptanması, uygun tedavi yapılması, rehabilitasyon süreci ve 
tekrar spora dönüş zamanının belirlenmesi için birçok durumda 
tıbbi görüntülemeye ihtiyaç duyulmaktadır.   

Günümüzde spor ve insan yaşamını birbirinden ayrı düşünmek 
olanaksızdır. Bu nedenle hangi yaşta olursa olsun bilimsel 
temellere dayalı bilinçli ve istemli yapılan spor insanın 
tüm yaşamı boyunca sağlıklı, başarılı, mutlu ve moral gücü 
yüksek olmasında önemli bir rol oynamaktadır. Modern çağın 
gelişmelerine ayak uydurmaya çalışan insanın baskı ve stresle 
başa çıkma araçlarından birinin de spor olduğu unutulmamalıdır. 
Spor fiziksel, ruhsal ve toplumsal gelişimde önemli bir olgudur.
Radyologlar spor yaralanmalarını, profesyonel sporculardan 
daha sık olarak sağlıklı yaşam için spor aktivitesi yapan 

bireylerde görmektedirler. Bu bireylerin ihtiyaç duyulan 
durumlarda radyolojik olarak görüntülemelerinin yapılması, 
doğru tanı konması, gereksiz cerrahi girişimlerin önlenmesi 
ve dolayısı ile uygun tedavi planlanması açısından deneyimli 
radyoloji ekibinin önemi açıktır. 

Radyologlar tıbbın gören gözü olarak hafif şiddetle veya ciddi 
spor yaralanmalarında spor hekimliği ekibinin önemli bir parçası 
olarak görev almaktadırlar. Ayrıca teknik olarak ciddi gelişmeler 
kaydetmiş olan tıbbi görüntüleme yöntemleri, bireylerin yapısal 
özelliklerinin moleküler düzeyde değerlendirilmesine olanak 
vererek gelecekte profesyonel sporcu seçiminde de etkin 
olabilecektir. 

Uluslararası Radyoloji Gününüz kutlu olsun…  

Dr. Can Çevikol
Türk Radyoloji Derneği Başkan Vekili

ULUSLARARASI RADYOLOJİ GÜNÜ (IDoR - INTERNATIONAL DAY OF RADIOLOGY)

“ F İ L M  O K U M A  YA R I Ş M A S I ” N A  Y O Ğ U N  İ LG İ
Dün yapılan “Film Okuma Oturumu”, katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. 

Dr. Polat Koşucu ve Dr. Cem Çallı moderatörlüğünde yapılan eğlenceli yarışma, 
“Eminim Son Kararım” ve “Naçizane Fikrim” isimli 2 yarışmacı ekibin kıyasıya rekabetine sahne oldu. 



ÇOCUKLARDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE RADYASYON GÜVENLİĞİ

CLINICAL CHALLENGES IN ONCOLOGICAL IMAGING: 
AI SUPPORT FROM WORKFLOW TO INTEGRATED DIAGNOSTICS

The automated analysis of 
large-scale clinical datasets 
poses new compelling 
challenges for data-driven and 
model-based computational 
methods in medical imaging. 
As a matter of fact, the amount 
of heterogeneous biomedical 
data is considerably increasing 
due to the advances in 
medical imaging acquisition 

modalities and high-throughput technologies for multi-omics. 
In addition, electronic health records can be properly integrated 
to support personalised screening and diagnosis. In such a 
context, Artificial Intelligence (AI) is revolutionising cancer 
image analysis by relying on sophisticated Machine Learning 
and Computational Intelligence techniques. Therefore, cutting-
edge AI methods can enable the shift from organisation-centric 
to patient-centric models, leading to effective multi-institutional 
healthcare services in terms of both clinical outcomes and costs.

Computerised oncological image analysis is encouraging the 
transition from largely qualitative image interpretation to 
quantitative assessment through automated methods aiming at 
early detection as well as lesion characterisation. 
Nevertheless, several challenges and opportunities exist:

Bilgisayarlı Tomografi (BT), 
çocuklar için önemli bir görüntüleme 
yöntemidir ve radyasyon tanı 
için gereklidir. Ancak çocuklarda 
radyasyon konusu daha önemlidir. 
Çünkü;

- Çocuklar radyasyona 
erişkinlerden daha duyarlıdır.
- Radyasyona bağlı hasarın 

ortaya çıkması için hayat süreleri daha uzundur.
- Erişkin BT ayarlarında, çocuklar daha yüksek doz alırlar.

‘’Erişkin İçin Uygun Olan, Çocuk İçin Fazladır’’

Çocuk hastalarda yeterli görüntü kalitesini sağlayacak şekilde 
radyasyon dozları belirgin azaltılabilir. Erişkin için kullanılan 
dozlar çocuklar için fazladır ve gereksizdir. Erişkin çekim 
parametreleriyle yapılan pediatrik incelemelerde radyasyon 
dozu yaklaşık 3 kat daha fazla olmaktadır.

Tanısal X-ışınlarının kansere yol açtığı ile ilgili kesin bir kanıt 
yoktur. Bununla birlikte geniş populasyonlarda yapılan bazı 
çalışmalarda, çocuklarda özellikle BT incelemelerinde kanser 
riskini hafif derecede arttırdığı gösterilmiştir. Bu risk küçük 
olmakla birlikte, çocuğun hayatı boyunca çok sayıda radyasyon 
içeren tetkike (özellikle BT) maruz kalması durumunda 
kümülatif doz değeri ve dolayısıyla risk anlamlı derecede 
artacaktır.  

• reproducible and reliable segmentation methods are required 
to cope with time-consuming and error-prone manual delineation 
in laborious human decision-making tasks. As a matter of fact, 
accurate operator-independent segmentation procedures can 
improve the robustness of radiomics analyses;
• accurate computer-assisted diagnosis, associated with proper 
data curation, can reduce the risk of overlooking the diagnosis 
in a clinical environment;
• prognostic/predictive biomarker discovery by capturing the 
underlying tumour heterogeneity.
• quantification and monitoring of intra-/inter-tumoural 
heterogeneity during the course of the disease, by a proper 
integration of imaging, clinical, and molecular data on patient-
by-patient level;
• from a health-economics perspective, increasing costs 
of highly specific oncological treatments (including 
immunotherapies) require accurate patient selection strategies, 
as well as better biomarkers of treatment response.

Currently, many state-of-the-art methods based on Deep 
Learning have been achieving outstanding performance. The key 
to their success is the strong learning ability of fully supervised 
ML models and the availability of large-scale labelled datasets 
that include precise annotations. Unfortunately, in biomedical 
research, collecting such accurate annotations is an expensive 

ALARA konsepti nedir?

Bugün birçok uluslararası organizasyon ‘’kanser riski ile 
radyasyon dozu arasındaki ilişki lineerdir ve eşik değer yoktur. 
Doz arttıkça risk artar’’ görüşünü desteklemekte, radyasyon 
güvenliği konusunda ortak bir kararla, rutinde ALARA (as low as 
reasonably achievable) prensiplerinin uygulanması gerektiğini 
savunmaktadır. ALARA konsepti, çocuklarda tanısal bilgiyi 
sağlayan mümkün olan en düşük dozda radyasyon kullanmayı 
savunur. Bunun için çocuklarda radyolojik incelemelerde doz 
azaltma stratejilerinin uygulanması gerekmektedir.

Çocuklarda BT İncelemelerde Radyasyon Riskini Nasıl 
Azaltabiliriz?

- Öncelikle radyolog olarak bu konudaki en büyük sorumluluğun 
bizim üzerimizde olduğunu bilelim; meslektaşlarımızın, 
teknisyenlerin, pediatristlerin, ailelerin ve toplumun bu konuyla 
ilgili farkındalığını arttıralım. 
- Günlük pratiğimizde radyasyon dozları azaltma konusunda 
pediatrist, teknisyen ve radyolog olarak bir takım ruhu içinde 
çalışalım. 
- Medikal yararı çok açık ise, endikasyonu uygun ise 
görüntülemeyi yapalım. 
- Kendi merkezimizde çocuk çekim protokollerini geliştirelim 
ve uygulayalım. Çocuğun kilosuna göre en uygun doz 
parametrelerini kullanalım.
- Sadece ilgili alanı görüntüleyelim.
- Multipl (çok fazlı ve prekonstrast) incelemelerden kaçınalım.
- Mümkünse alternatif tanısal incelemeleri (USG ve MR) kullanalım.

process due to the need for domain experts’ knowledge. The 
generation of large mineable imaging datasets might mitigate 
this challenge by overcoming data paucity and heterogeneity 
issues. However, along with the availability of samples, data 
quality and diversity should be considered by collecting and 
preparing harmonised datasets. Therefore, the generalisation 
abilities in multi-institutional studies can be improved by 
exploiting transfer learning and domain adaptation techniques. 
Finally, the explainability and safety of clinical decision support 
systems should be guaranteed, by avoiding “black-box” AI 
models exhibiting unpredictable behaviours.

In conclusion, precision oncology should be directed towards 
the development of integrated radiogenomics paradigms that 
provide robust computational tools for investigating cancer 
biology as well as its implications for predicting treatment 
response. This solution allows for large-scale data collection 
(from multiple institutions) and continuous learning, by dealing 
with cyber-security and privacy issues. At present, the ultimate 
challenge is bridging the gap between AI and clinical practice, 
by firstly performing well-validated clinical research studies. 
This step is vital for the final translation and deployment of 
these advanced AI approaches in precision oncology.

Evis Sala, MD, PhD, FRCR
Professor of Oncological Imaging
University of Cambridge Department of Radiology

Pediatrik BT radyasyon dozlarında azaltmaya ve çocukları 
korumaya yönelik çabalar sürmektedir. ’İmagegently’’ 
(Koruyarak Görüntüleyelim) Temmuz 2007’de kurulan, 
Çocukların Görüntülenmesinde Radyasyon Güvenliği 
Birliğinin bir eğitim ve bilinçlendirme kampanyasıdır. Sağlık 
ile ilgili derneklerden oluşan bir birliktir ve amacı çocukların 
yüksek kalitede ve güvenli görüntülenmesini sağlamaktır. 
Organizasyonun web sayfasında (www.imagegently.com), 
konuyla ilgili doktorlar ve hastalar için bilgiler, güncel 
makalelerin yanı sıra çocuklar için BT protokolleri geliştirmek 
ya da kullanılmakta olan protokollerin doğruluğunu araştırmak 
için rehberler de mevcuttur.

Dr. Meltem Ceyhan Bilgici
Ondokuz Mayıs Üni. Tıp Fakültesi, 
Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı



MEME KANSERİNİ SAPTAMADA YAPAY ZEKA İŞE YARAMAZ MI?
Günümüzde kadınlarda en sık rastlanan 
kanser olan meme kanserinin taraması 
mamografi ile yapılmaktadır. Meme 
MRG ve tomosentez de meme kanseri 
taramasında sıklıkla kullanıkmaktadır 
ve  bu metodlar ile elde edilen verilerin 
yüksek boyutlu ve karmaşık yapısından 
dolayı değerlendirilmesi zor ve zaman 
alıcıdır. Radyologların film okumadaki 
verimliliğinin ve doğruluğunun 
artırılması için bilgisayar destekli bir 
çok yardımcı sistem geliştirilmiştir.

Radyolojide görüntüler sadece birer imaj değil aslında 
görüntünün temelini oluşturan dijital verilerdir. Makine 
öğrenimi (machine learning), bilgisayarlı görü (computer vision) 
ile tıbbi görüntü analizinde, derin öğrenme (deep learning) 
algoritmalarının ortaya çıkması ile, devrimsel gelişmelere tanık 
olmaktayız. Derin öğrenme algoritmasının görüntü analizindeki 
başarısıyla birlikte 2012’den bu yana konu ile ilgili araştırmalar 
katlanarak artmıştır. Derin öğrenme yöntemlerinin ve evrişimsel 
sinir ağı algoritmasının diğer alanlardaki görüntü analizindeki 
başarıları, medikal görüntü analizinde de umut vadetmektedir.
Derin öğrenmenin faydalarından birisi sistemin kendi kendine 
öğrenebilmesidir; yani insan tarafından görüntü özelliklerinin 
tanımlanması ve ilgili hesaplamaların bilgisayarlara öğretilmesi 
yerine derin öğrenme ile bilgisayarlar görüntü özelliklerini 
kendileri öğrenmektedirler. Yani derin öğrenme yöntemleri 
ile görüntü özelliklerinin bilgisayarlara insanlar tarafından 
öğretilmesinden, bilgisayarların görüntü özelliklerini 
kendilerinin öğrenmesi aşamasına geçilmiştir.

Bilgisayar destekli tanı (Computer Aided Detection-CAD) 
yazılımları 1990’ların başlarında mamografide meme kanseri 
tespiti için geliştirilmiştir. 1998 yılında Amerikan Gıda ve İlaç 
Dairesi (FDA) meme kanserinin tanısında CAD kullanımını 

onaylamıştır. 2002 yılında ise CAD sisteminin sağlık sektöründe 
geri ödeme yapılmasına başlanmıştır.

İlk CAD sistemi makina öğrenimi sistemleri (machine learning 
systems)‘nin üzerine kurulmuş olup, bu sistemlerde özgüllükten 
daha çok duyarlılık ön plandadır. Amerika’daki medikolegal 
yapı nedeniyle kullanımı Amerika’da yaygın olmasına karşın 
dünyada bu yaygınlığa ulaşamamışlardır.

CAD sistemleri mamografide gözden kaçan veya yanlış 
yorumlanan lezyonların minimize edilmesi için önemlidir. 
Yeni nesil derin öğrenme temelli CAD sistemleri meme kanseri 
tarama programlarının gelişimine yardımcı olabilir. Yapay zeka 
algoritmalarının evrimi ile birlikte CAM sistemlerinin tarama 
programlarına sağladığı yardım da artacaktır. Araştırmalar, 
CAD’i karar destek aracı olarak kullanmanın radyologlara 
geleneksel yaklaşımdan daha fazla yardımcı olduğunu 
göstermiştir. Ayrıca araştırmalar meme radyologlarının, tek 
başına okumaya kıyasla, yapay zeka ile geliştirilmiş karar 
destek sistemi yardımı ile daha yüksek bir teşhis performansına 
sahip olduğunu göstermiştir. 

Tomosentez değerlendirmeleri radyologlar için daha fazla 
zaman gerektiren uygulamalardır. Tomosentez okuyan derin 
öğrenme sistemli CAD sistemleri de geliştirilmektedir. Bu karar 
destek sistemleri radyoloğu direkt ilgili tomosentez kesitine 
getirmekte ve imaj üstünde patolojik bölgede risk skorlaması 
yapmaktadır. 

Meme MRG de konvansiyonel bilgisayar destekli tanı (CAD) 
sistemlerinin performansı temel olarak dinamik sekans 
özelliklerine dayanırken, klinik değerlendirmede morfoloji 
en hayati bilgidir ve dinamik sekans bilgileri tanı koymada 
sadece bir yardımcıdır. Geleneksel bir CAD sisteminde lezyon 
morfolojisinin otomatik olarak değerlendirilmesi zordur, 
çünkü görüntülerden elde edilecek spesifik özelliklerin sistem 

tarafından tanınması gerekir. Ayrıca, bu görsel özelliklerin 
tasarlanması ve CAD sistemlerine öğretilmesi, geleneksel 
bilgisayarlı görüş sistemlerinin en zor kısmı ve ana performans 
sınırlayıcı faktörü olarak bilinir. Son zamanlarda popüler olan 
derin öğrenme yöntemleri bu tür zorluklar, genellikle evrişimsel 
sinir ağları (CNN) kullanarak, görsel özellikleri mühendislik 
ile öğretmek yerine, etiketlenmiş örneklere dayanarak 
otomatik olarak sistemlerin derin öğrenme ile öğrenmesi ile 
aşılmaktadır. Yapay zeka teknikleri kullanılarak geliştirilmiş 
meme MRG karar destek sistemleri ile multiparametrik ultra 
hızlı DCE-MRI protokolü ile görüntülenen benign ve malign 
meme lezyonlarının sınıflandırılmasının en azından konusunda 
uzmanlaşmış meme radyologları kadar doğrulukla yapıldığı 
gösterilmiştir.
Yapay zeka sistemlerinin sınırlamalarını anlamak da 
önemlidir. Derin öğrenme sistemleri de dahil makine öğrenme 
sistemleri ancak izole edilmiş görevleri çözme konusunda 
uzmanlaşabilirken; insan zekası çeşitli kaynaklardan ve 
katmanlardan gelen bilgileri sentez ederek karar vermektedir.
Yapay zeka kesinlikle radyolojiyi diğer tıbbi alanlardan daha 
hızlı bir şekilde etkileyecektir. Sadece son birkaç yılda meme 
görüntülemesi gibi belirli görüntü tanıma görevlerinde insan 
performansına erişen ve hatta bunları aşan çeşitli uygulamalar 
geliştirilmiştir. Sıra bu uygulamaların gerekli onay ve hukuki 
yapının tamamlanması ile günlük rutinde yerini almasındadır. 

Gelecekte derin öğrenme temelli yapay zeka sistemleri, meme 
radyoloğunun günlük rutin işlerindeki verimliliği ve güven 
seviyesini artırarak, radyologların hastanın kliniğine daha 
çok yönelmesine olanak sağlayacak zamanı radyologlara 
kazandıracaktır. Radyologlar gözlerini imajlardan, hastaya 
yapay zeka uygulamaları ile geliştirilmiş karar destek sistemleri 
yardımı ile çevireceklerdir.  

Dr. Levent Çelik
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı

AUTOMATED DIAGNOSTICS OF THE HERAT WITH NEURONAL NETWORKS
The developments of the AG 
Noninvasive Cardiovascular 
Imaging Heisenberg Research 
Group at the Institute of Radiology 
are exciting. “Radiology is an 
incredibly exciting subject - 
almost every patient treated at 
Charité receives radiological 
examina-tions,” explains its 
director, Prof. Dr. med. Marc 

Dewey, “AI could help us to further optimise this frequent and 
important use of non-invasive imaging.” Such an improvement 
is particularly in demand in oncological and cardiovascular 
medicine. It is easy to explain why: every year, over two million 
cardiac catheter examinations are carried out in the EU without 
therapy. In Germany, more than half of the almost 900,000 
interventions (German) carried out each year show that there is 
no narrowing of the coronary arteries and that therefore catheter 
treatment is not possible. This is problematic because outpatient 
exam-inations are not only exhausting for the patient, but above 
all costly. If some of these examinations could be replaced by 
computer tomography (CT), this would not only benefit the 
patient, but the financial savings would also be impressive. How 
high these could be is currently being investigated on 3,500 

patients in 16 countries as part of the EU-funded DISCHARGE-
Project. “The results are eagerly awaited,” reports Marc Dewey. 
But even if they turn out to be promising, one problem still 
remains: “Although the cardiac CT is carried out in just a few 
seconds, an experienced radiologist needs about 30 minutes on 
average to analyse a patient’s examination,” says the head of the 
Institute of Radiology. He is convinced that the process can be 
accelerated and optimised if artificial intelligence and radiology 
go hand in hand. „Bionic Radiologist“ is the name of the 
pioneering concept, which has already been presented in medical 
journals. On the one hand, doctors can better decide which type 
of imaging examination the patient needs. On the other hand, 
automated analysis of radiological images can achieve greater 
consistency at any time of day and in any hospital. “And thirdly, 
therapy recommendations can be closely linked to the results 
of the examinations in order to make maximum use of therapy 
options and not overlook opportunities,” expects Dewey.

CARDIAC RISK APP
The first steps in this direction have already been taken. “We have 
developed a prediction for the risk of suffering from coronary 
heart disease - the narrowing of coronary arteries,” reports Marc 
Dewey, “this succeeded in an international consortium of more 
than 70 centres in more than 20 countries worldwide, headed 

by Charité.” The internationality is no coincidence: every day, 
around 50 million people worldwide complain of chest pain 
to their doctor. The assessment of the individual risk has so 
far been inaccurate and often leads to complications during 
treatment. Thanks to well validated patient and image data, the 
team has now been able to improve this risk assessment. “The 
data is now being used to make this prediction digitally widely 
available and to link it to the automatic analysis of CT image 
data of the heart,” says Dewey. In a next step, these findings 
are to be combined in an app and made available to attending 
physicians, but this “must be thoroughly clinically tested, for 
example in the context of the new forms of care provided by 
the Innovation Fund (German), before it can be integrated 
into everyday life”. Dewey and his team are not the only ones 
convinced that the Cardiac Risk App will be of great benefit 
to patients in hospitals. The development was backed as one 
of four innovations by the first „Digital Health Accelerator“ of 
Berlin Health Innovations, the joint technology transfer unit of 
the Berlin Institute of Health (BIH) and Charité.

Dr. med. Marc Dewey
Deputy Head of the Department of Radiology on Campus 
Charité Mitte



Alman fizikçi Wilhelm  Conrad  Roentgen’in X  ışınlarını  
buluşu,  radyolojinin  doğmasına   ve   tıpta   yeni  bir dönemin 
başlamasına neden olmuştur. 1890’lı  yılların  ortalarında   çoğu   
araştırmacı   gibi   o   da   katot   ışın   tüplerinde   oluşan   
lüminesans  olayını incelemekteydi. “Crookes tüpü” adı verilen 
içi boş bir cam tüpün içine yerleştirilen iki elektrotdan (anot 
ve katot) oluşan bir deney düzeneği ile çalışıyordu. Katottan 
kopan elektronlar anoda ulaşamadan cama çarparak, floresan 
adı verilen ışık parlamaları meydana getirmekteydi. 8 Kasım 
1895 günü deneyi biraz değiştirip tüpü siyah bir karton ile 
kapladı ve ışık geçirgenliğini anlayabilmek için odayı karartıp 
deneyi tekrarladı. Deney tüpünden 2 metre uzaklıkta baryum 
platinosiyanit sarılı olan kağıtta bir parlama fark etti. Deneyi 
tekrarladı ve her defasında aynı olayı gözlemledi. Bunu mat 
yüzeyden geçebilen yeni bir ışın olarak tanımladı ve cebirde 
bilinmeyeni simgeleyen X harfini kullanarak “X ışını” ismini 
verdi. Daha sonraları bu ışınlar, “Röntgen ışınları” olarak 
anılmaya başlanmıştır.

Bu buluşundan sonra Röntgen farklı 
kalınlıktaki malzemelerin ışını farklı 
şiddette geçirdiğini gözlemledi. 
Bunu anlamak için fotoğrafsal bir 
malzeme kullanıyordu. Tarihteki 
ilk tıbbi X ışını radyografisini de 

(Röntgen filmi) yine bu  deneyleri  sırasında  gerçekleştirdi  ve  
28   Aralık  1895   yılında  bu   önemli   keşfini   resmi   olarak 
duyurdu. Ancak X ışınını bulduğu zaman deneylerinde elini 
kullandığı için aşırı dozda X ışınından parmaklarını kaybetti.

Dünyanın ilk x-ışını görüntüsü, Wilhelm Konrad von Röntgen’in 
eşi ve yüzüğünün görüntüsüdür. Anlaşılacağı gibi, yüzük önemli 
bir noktaydı. Röntgen, x-ray çalışmasını aylardır sürdürüyordu 
ve baryum platinosiyanür bileşiğiyle kaplı bir kağıt tabakasının, 
kağıt alınsa bile parladığını fark etmişti. Kağıt parlamaya devam 
ediyordu. Peki, iyi bir kocanın, tesadüfen, garip ve parlayan 
radyoaktifler bulduğunda yapacağı ilk şey nedir? Eşinin 
elini, baryum platinosiyanürle kapladığı bir tabaka üzerine 
yerleştirmektir. Anna Bertha Röntgen ayak diremekte ısrar etse 
de eninde sonunda elini X-ray’e koymuş ve dünyanın ilk X-ray 
görüntüsünde eliyle birlikte poz vermiştir. Elindeki büyükçe 
yüzüğü de unutmamak gerek. Belki de bu yüzüğün orada oluş 
sebebi W. Conrad Röntgen’e neleri riske attığını göstermektir 
kim bilir? Röntgen’in X-ray ve X-ray görüntüleme bilimine 
olan katkısı o kadar önemlidir ki Röntgen 1901 yılında, yaptığı 
çalışmalarla ilk Nobel Fizik Ödülünü almıştır.

Kaynak:
http://www.two-views.com/X-RAY/wilhelm_rontgen.html 
Çeviren: Suzan Şaylısoy

Erteleme, daha çok ergenlerin davranışıdır. Ev ödevini ertelemek gibi. Oysa yaşlanınca 
ertelemeye, daha bilgelikmiş gibi bakılabilir. 
Geçen haftasonu, Pazar gecesi, “acil” bir inceleme için arandım.
“Bu incelemenin yapılması gerekiyor. Aslında biz bunu 4 gün önce planlamıştık ama 
sizi aramayı unutmuşuz. Aklımızdan uçup gitmiş.
Semptomlar ne zamandır var?
“Galiba 4-5 gündür”
Nörolojik bulgusu?

Gençlerde aşırı akıllı telefon kullanımından gerçekten “boynuz” 
mu oluşuyor? 

Avustralyalı araştırmacılar, 18-86 yaş arası 1.200 kişinin 
kalvaryum grafisi üzerinde çalıştı, genç erkeklerde eksternal 
okspiptal protuberansın geniş olduğunu buldular. Yazarlar, 
bu çıkıntıların, telefon kullanımına bağlı vücudun ileri 
pozisyondaki ağır baş ağırlığını telafi etmek için kas-iskelet 
sistemi tepkisi olarak geliştiğini ileri sürerek, belirtti.

Çalışma, Şubat 2018’de Nature dergisindeki Scientific Reports 
dergisinde yayınlandı. Sonra da BBC’de “Modern yaşamın 
insan iskeletini nasıl dönüştürdüğü” başlığıyla yayınladı.

BBC makalesi, çıkıntıları mobil cihaz kullanımına bağlayan 
teoriye büyük önem verdi; makale çıkıntıları “boynuz” olarak 
adlandırdı.

Yakında bu iddialara eleştiriler geldi. Eleştirinin çoğu, 
Avustralyalı ekibin erkeklerde daha ağır mobil cihaz kullanımına 
atfedilen erkeklerde çıkıntıların yaygınlığı üzerine odaklandı. 
Aslında, Antropoloji çevrelerinde, Forbes’in 20 Haziran tarihli 
bir makalesine göre, erkeklerin kafatasının arkasında daha 
büyük ve pürüzlü bir alana sahip olduğu iyi biliniyor.

https://www.auntminnie.com  
(Backlash mounts against study on smartphone ‘horns’ by 
Brian Casey) 

HEMEN, ÇOK ACİL

X IŞINLARININ KEŞFİNİN 124. YILI AŞIRI AKILLI TELEFON KULLANIMINDAN 
GERÇEKTEN “BOYNUZ” MU OLUŞUYOR?

“İntörn, A semptomunun olduğunu düşünüyor ama asistan buna katılmıyor. Başka biri bir şey 
bulmadı. Diğer şeyler normal.”
Peki, yarın sabaha kadar niye beklenmiyor?
“Çünkü bekleyemeyiz. Ciddi olabilir. Bu arada hastada belki B semptomu da olabilir. 
Peki, bu ne zaman başladı?
“Geçen aydan böyle bir epikrizi var ama biz bunu konfirme etmedik. Başka bir incelemesi var, 
o da  bunu desteklemedi.”
Kabul etmedim!
Başka bir öfkeli çağrı bekledim ama gelmedi. Bu prosedür de yapılmadı. Hastane sisteminden 
kontrol ettim. Hasta ertesi sabah taburcu edildi. 
Kaç kez, “hemen” veya “acil” terimlerini “gereksiz”e dönüştürdünüz? Sonucunu görmek 
istediğim bir çalışma var: Acil çalışmaları planlanan hastaların daha sonraki hastane süreci. 
Acil çalışılmasında şüphe olmayan çalışmalar elbette vardır. Onları her zaman yaparım. Beni 
çılgına çeviren, endikasyonu şüpheli acil (!) çalışmaları yapmadığımda “obstrüksiyonist” 
olarak adlandırılmam. 

Yararlanılan kaynak: http://www.appliedradiology.com/articles/wet-read 
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KARE BULMACA

SOLDAN SAĞA
1. Filmin x-ışını fotonlarına vermiş olduğu siyahlaşma 

miktarı
2.  Kasire.... Kural olarak benimsenmiş ilke 

3. Hile. Desise, Entrika. Fukus. Dek, Aldatma. Dümen, 
Dolap, Katakulli, Fent, Riv, Mekr... Birinin ölümünü 
haber veren. ... Japonya ve Çin’de oynanan bir satranç 
türü. 
 4. Giz, Raz. ... Ruh. 
 5. Peygamberleri Hud’u dinlemedikleri için Tanrı 
tarafından yok edilen kavim.... Eski Filistin’de bir kent 
 6. Takan. ... Basık, Yassı. 
 7. Kıl, Tüy... Gökkuşağı. ... İsveç işçi sendikası. 
 8. Düğün yemeği.... Uğur, Talih, Baht, Mut, Sur, Yom. 
 9. Toz ve samanla karışık harman taneleri.

YUKARIDAN AŞAĞI
1. Büyüklenme, Kibir. 
 2. Karekök.... İnsan bedeni çevresindeki 
manyetik alan. 
 3. Eski dilde değirmen./  Mersin ağacının 
diğer adı.... Vücudu dinlerken hekimin 
duyduğu patolojik ses.... Kamer-Mah. 
 4. Ekmek, Habe. ... Vasiyet etme.  
 5. Eski dilde dinlenme, istirahat... Güzel 
sanat. 
 6. Kayınbirader. ... Dar tentene, İnce dantel. 
 7. Eski Japon hacim ölçüsü.... İlgi çekici, 
Değişik kimse, Lir.... Valide, Ana, Anne, 
Ümm 
 8. Bir şeye ulaşma durumu.... İktibas. 
 9. Tekdüze, Dural, Yeknesak. Rutin.
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