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Ülkemizde acil tıp bilim dalı hızla 
gelişimini sürdürmektedir. Bu 
bağlamda üniversitelerimizin tıp 
fakülteleri hastaneleri ve Sağlık 
Bakanlığı eğitim ve araştırma 
hastaneleri bünyesinde acil tıp 
anabilim dalları açılmış olup bu 
alanda akademik çalışmalar hızla 
artmaktadır. Aynı zamanda bu eğitim 
kurumlarından acil tıp alanında 

eğitim almış yüzlerce acil tıp uzmanı Sağlık Bakanlığı’na bağlı 
devlet hastanelerinde görev yapmakta ve acil tıp biliminin 
güncel literatür eşliğinde uygulamasını yapmaktadır. Sağlık 
Bakanlığı verilerine göre 2002 yılında 112 Acil Yardım 
İstasyonu’na düşen vaka sayısı 796 iken 2016 yılında 2073’tür. 
2017 yılı Ocak-Ekim dönemine ait veriler incelendiğinde 
ise Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde toplam muayene 
sayısının (Diş muayenesi hariç, acil servis dâhil) 289.517.048 
olduğu görülmüştür. Toplam acil servis muayene sayısı ise 
84.545.429’ dur. İlgili dönemde acil servis muayenesi tüm 
branşlara göre muayene sayısının % 28,58’ ini (Çocuk acil 
muayene dahil) oluşturmaktadır ve en fazla muayene oranına 
sahip branş sıralamasında acil tıp ilk sırada yer almaktadır. Bu 
rakamlar da göstermektedir ki hastanelerimize başvurularda 

acil tıp rakamsal olarak diğer branşlardan öndedir. Acil tıp 
bölümlerine yapılan başvuruların bu kadar yüksek olması bile 
bu branşı ilgilendiren hastalıkların görüntüleme tetkiklerinin 
yorumlanmasının bu alanda uzmanlaşmış radyoloji uzmanları 
tarafından yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Radyoloji bilimi tüm vücut görüntülemesi ile ilgili bir bilim 
dalı olduğu ve farklı vücut bölgelerinde birçok hastalığa 
ait görüntüleme bulguları olduğu için kendi içinde yan 
dallara ayrılmış bulunmaktadır. Bu yan dallar nöroradyoloji, 
nörovasküler girişimsel radyoloji, vasküler girişimsel radyoloji, 
nonvasküler girişimsel radyoloji, baş-boyun radyolojisi, toraks 
radyolojisi, girişimsel radyoloji, abdomen radyolojisi, kas-
iskelet radyolojisi ve pediatrik radyoloji olarak sıralanabilir. 
Bu alanlardan sadece pediatrik radyoloji Sağlık Bakanlığı 
tarafından resmi bir yan dal olarak kabul edilmiştir. Bahsedilen 
bu alanların hepsinde acil servise başvuru nedeni olabilecek akut 
hastalıklar ve travmatik yaralanma durumları sözkonusudur. Bu 
durumlarda görüntüleme bulgularının yorumlanmasının acil 
radyoloji eğitimi almış ve bu alan ile spesifik olarak uğraşan 
radyologlar tarafından gerçekleştirilmesi daha sağlıklı olacaktır. 

Acil tıp anabilim dallarında çalışan akademik personelin acil 
görüntüleme ile ilgili özellikle multidisipliner çalışma gerektiren 
akademik faaliyetlerinin acil radyoloji ile ilgilenen hekimlerle 

birlikte yapılması acil tıpla ilgili bilimsel yayınların nicelik ve 
niteliğini arttıracaktır. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve 
Avrupa’da bulunan birçok akademik birimde acil radyoloji bir 
alt bilim dalı olarak faaliyet göstermektedir. Radyoloji bilimi 
içinde yer alan alt bilim dallarının Sağlık Bakanlığı tarafından 
pediatrik radyoloji dışında resmi olarak tanınmamasının bir 
sebebi de özellikle girişimsel radyoloji yan dalında görüldüğü 
üzere farklı branşların da bu alana ilgi duymasıdır. Ancak acil 
radyolojide bu durum sözkonusu olmayıp acil tıp dernekleri 
acil radyolojinin resmi bir yan dal olması konusunda destek 
vermektedir.

Acil radyoloji yan dalı Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa 
ülkelerinde ayrı bir yan dal olarak kabul edilmekte olup bu alanda 
kurulmuş bilimsel dernekler (Amerika Acil Radyoloji Derneği 
ve Avrupa Acil Radyoloji Derneği) mevcuttur. Bu derneklerin 
acil radyoloji alanında oluşturduğu eğitim müfredatları, birçok 
basılı kitap ve süreli dergiler mevcuttur. Bu bilimsel çabalar da 
acil radyolojinin ayrı bir yan dal olarak tanınması konusunun 
önemini vurgulamaktadır. 
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Türk pop müziğinin güçlü yorumcusu Yonca Lodi 
kongremizde sahne aldı. 20 yıldır müzik sektöründe 

özellikle yorumcu kimliği ve sahne performansları ile 
sevilen şarkıcılardan Yonca Lodi, dün akşam düzenlenen 
konserde, katılımcıların da zamanla eşlik ettiği unutulmaz 

şarkılarını seslendirdi.  



Among adverse events to 
contrast media (CM), immediate 
hypersensitivity (IH) reactions raise 
the highest level of concern for 
radiologists and patients, since they 
may lead to severe anaphylactic 
shock within minutes after injection, 
sometimes leading to death. The 
frequency of reactions to iodinated 

CM (ICM) was reduced with the use of non-ionics in the 
90s, but not the frequency of death. Numerous pretreatment 
protocols have been implemented, but their overall efficacy 
remains unclear. Gadolinium chelates used as contrast agents 
for Magnetic Resonance Imaging were initially thought to be 
safe and to induce less adverse reactions than iodinated agents. 
However, severe reactions and cardiovascular arrests have still 
been described with all the gadolinium chelates available on 
the market, leading to similar pretreatment strategies despite 
the lack of evidence supporting them. 

For decades, a true allergic mechanism was discounted 
by the community, who have advocated non-specific, so-
called “anaphylactoïd” or “pseudo-allergic” reactions, and 
identified risk factors such as “previous reaction”, “asthma”, 
and “allergy to drugs“. Several pretreatment protocols 
have been tested, mainly based on antihistaminic drugs 
and corticosteroids. However, these do not prevent severe 
reactions and anaphylactic shocks. Over the last 20 years, 
cumulative evidence has been published in the literature about 
the involvement of a true allergic mechanism in some IH 
reactions to contrast material for iodinated agent and a few 
cases have been reported for GBCM. 

It is important to differentiate allergic from non-allergic 

Antenatal dönemden ileri çocukluk 
yaş gruplarına kadar olan süreçte 
suprarenal kitleler görülebilmektedir. 
Çocuklarda suprarenal kitlenin ilk 
tanısı genellikle ultrasonografi (US) 
ile yapılır. Ayrıca, bu teknik adrenal 
kanama durumunda gerilemeyi 
göstermek için de kullanışlıdır. 
Bilgisayarlı tomografi ve/veya 

manyetik rezonans görüntüleme (MRG), lezyonun uzanımını 
ve komşu organlarla ilişkisini değerlendirmek için tercih 
edilir. Aslında tanısal görüntülemenin rolü, suprarenal kitleler 
arasında ayrım yapmak ve bunların yayılımını karakterize 
etmektir. 

Suprarenal kitleler, yerleşim yerlerine göre adrenal, renal 
ve genitoüriner sistem dışı kökenli olmak üzere üç gruba 

reactions, because allergy implies immune memory of the 
epitope, and recurrence (even at very low doses) with the culprit 
CM and potentially with other CM containing the same epitope 
(cross-reactivity). 
Drug allergy is associated with increased tryptase and histamine 
concentrations in plasma during the first hours of the reaction, 
and is diagnosed by positive intradermal skin testing with 
diluted drug solutions. 

We conducted in France the first prospective study of IH 
reactions to iodinated or gadolinium-based agents (CIRTACI 
study). It needed to be multicenter, since the incidence of severe 
reactions is so low. 

Between 2005 and 2009, 319 patients presenting with IH 
reactions to iodinated or gadolinium-based contrast media were 
included. After appropriate medical treatment, blood sampling 
for histamine and tryptase measurements was performed, and 
6 weeks later an appointment with an allergist for skin testing 
was organized. All 10 iodinated and 5 gadolinium agents on the 
French market were tested.
We classified the reactions as allergic when intradermal skin 
tests were positive to the culprit contrast solution diluted to 
the tenth (as recommended by the European Network for Drug 
Allergy), potentially allergic when skin tests were positive only 
with the pure solution, and non-allergic otherwise. 
Among 245 skin-tested patients, we identified 41 allergic 
reactions to iodinated agents, and 10 to gadolinium-based 
ones. The frequency of allergy increased with the severity of 
the reaction. Similarly, histamine and tryptase concentrations 
increased with the severity of the reaction, confirming the 
findings. Cardiovascular symptoms were highly linked to 
allergy.

ayrılmaktadır. Adrenal kökenli kitlelerden en sık görülenleri 
Nöroblastoma, asimetrik/simetrik adrenal hiperplazi ve 
hemorajidir. Renal kökenli lezyonlarda, özellikle renal 
duplikasyon anomalisi ve ürinoma, suprarenal bölgede yerleşim 
gösterebilirler. Genitoüriner sistem dışı suprarenal kitleler 
arasında ise pulmoner seketrasyon, enterik duplikasyon kisti 
ve splenik kist yer almaktadır. Nöroblastoma, sklıkla 4 yaş 
altında görülür ve sıklıkla adrenal bez kökenlidir. Kesitsel 
görüntüleme yöntemlerinde paravertebral-paraspinal yerleşimli, 
vasküler yapılarda sarılmaya neden olan ve orta hattı geçen 
kalsifiye kitle varlığında öncelikle akla gelmelidir. Suprarenal 
alanda ayrıca gangliyonöroma ve gangliyonöroblastoma gibi 
nörojenik kökenli diğer kitlelerde görülebilir. Adrenal hemoraji, 
özellikle asfiksi, sepsis veya doğum travması öyküsü olan 
yenidoğanlarda sık görülen suprarenal kitle nedenlerindendir. 
Sıklıkla tek taraflı olmakla birlikte iki tafralıda olabilir ve renal 
ven trombozu ile birliktelik gösterebilir. US, tanıda kullanılan 

Implications for clinical routine

This prospective study shows that allergy is responsible for 21% 
(and possibly more) IH reactions to contrast agents. Allergic 
patients are at high risk of recurrence if skin-test positive 
contrast media (culprit or non-culprit) are administered. 
Patients who have experienced life-threatening reactions and 
cardiovascular symptoms in particular should be managed with 
the highest care, as they are most probably allergic to one or 
more other contrast media.

A systematic follow-up of the patients experiencing IH reactions 
would vastly improve the safety of patients, by blood sampling 
rapidly after the onset of the reaction to measure histamine and 
tryptase, and then by sending the patient to an allergist with 
competence in drug allergy, in order to perform skin tests. The 
culprit agent should be contra-indicated for life, together with 
the other agents inducing skin cross reactivity. 
These results strongly support reorganization of radiology 
departments, with better identification of previous reactors, 
elimination of systematic premedication, availability of 
sampling kits with needles and vials on resuscitation trolleys, 
and identification of drug allergists to send reacting patients 
within 1 to 6 months following the reaction. 

Clement, Olivier, Pascale Dewachter, Claudie Mouton-Faivre, 
Camille Nevoret, Laurence Guilloux, Evelyne Bloch Morot, 
Sandrine Katsahian, et al. « Immediate Hypersensitivity 
to Contrast Agents: The French 5-year CIRTACI Study ». 
EClinicalMedicine, 28 july 2018. https://doi.org/10.1016/j.
eclinm.2018.07.002.
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en önemli yöntemdir. Konjenital adrenal hiperplazi, ambiguous 
genitalyalı kız çocuklarında en önemli suprarenal kitle nedeni 
olup iki taraflı olarak görülür. Subdiyafragmatik ekstralobar 
pulmoner sekestrasyon, sıklıkla solda paraspinal bölge 
yerleşimli olup abdominal aortadan köken alan aberan arteriyel 
yapı karakteristiktir. Antenatal dönemde renkli Doppler US ve/
veya MRG ile konulabilmektedir. 

Antenatal dönemden çocukluk çağına kadar olan dönemde 
değişik natürde çok sayıda lezyon, suprarenal yerleşim 
gösterebilir. Burada radyolog’un temel görevi, uygun 
görüntüleme yöntemini kullanarak lezyon karakterizasyonu ve 
ayırıcı tanısını yapmaktır. 

Dr. Mehmet H. Atalar
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Radyolojisi 
Bilim Dalı 

CONTRAST MEDIA IN RADIOLOGY: ALLERGY TO IODINE DOES NOT EXIST, 
BUT TRUE ALLERGY TO CONTRAST MEDIA DOES

FETÜSTEN ÇOCUKLUK ÇAĞINA SUPRARENAL KİTLELER



İNVAZİF FUNGAL İNFEKSİYONDA RADYOLOJİK TANI
Akciğerin İFİ’nunda Tanı
Bilgisayarlı tomografi  (BT), 
bağışıklığı baskılanmış hastalarda 
akciğer infeksiyonlarının 
saptanmasında ve ayrıcı tanısında 
akciğer grafisinden daha başarılı bir 
görüntüleme yöntemidir. Özellikle 
akciğer infeksiyonu şüphesi 
olan hastalarda akciğer grafisi 
normal veya normale yakınsa BT 

endikasyonu vardır (1, 2). Günümüzde spiral çok kesitli BT  
(ÇKBT) sistemleri ile tek nefes tutma süresinde bütün akciğer 
taranabilmektedir. Rutin değerlendirmede aralıksız elde olunan 
5 mm kalınlığındaki kesitler kullanılabilir. Ancak, mantar 
infeksiyonlarında görülen hale bulgusunun tanımlanabilmesi 
için daha ince kesitler (1-2 mm) değerlendirilmelidir. ÇKBT ile 
elde edilen ince kesitlerin çözünürlüğü parenkimal lezyonları 
saptamak için yeterli olup ÇKBT öncesinde parenkimi 
görüntülemek için geliştirilmiş olan klasik yüksek çözünürlüklü 
BT (YÇBT) tekniğine  gerek yoktur. Özellikle nefesini 
tutamayan hastalarda ÇKBT, YÇBT’den daha iyi görüntüleme 
sağlar.  Ancak, erken fibrozis şüphesi olan hastalarda pron 
pozisyonunda alınan YÇBT veya bronşiolit obliterans şüphesi 
olan hastalarda  eksprium fazında  elde olunan YÇBT tanıya 
yardımcı olur (1).

Bağışıklığı baskılanmış hastalarda parenkim infeksiyonlarını 
saptamak ve ayrıcı tanısını yapmak için ÇKBT yapılırken ilk 
incelemede intravenöz kontrast madde vermeye gerek yoktur .  
Ancak, geç dönemde  mikotik pulmoner arter anevrizması veya 
aort anevrizması gibi nadir görülen bir damarsal komplikasyon 
şüphesi varsa intravenöz kontrast madde verilmelidir. 
Dissemine kandidiazis şüphesi olan hastalarda karaciğer ve 
dalak görüntülemesinde intravenöz kontrast madde verilir (1).
Bağışıklığı baskılanmış hastalarda invazif fungal infeksiyon 
(İFİ)  bulguları spesifik olmayıp diğer etkenlere bağlı 
infeksiyonlar ve infeksiyon dışı nedenlerle ayrıcı tanının 
yapılması gerekir. Bu nedenle toraks BT’ler  değerlendirilirken 
radyologlara hastaların öyküsü ve klinik- laboratuvar bulguları 
(primer hastalığın durumu, kemoterapi- radtoterapi öyküsü, ateş, 
solunum sıkıntısı, nötropeni gibi) ayrıntılı olarak bildirilmelidir. 

İFİ’da  toraks BT bulguları:
Bağışıklığı baskılanmış nötropenik hastalarda akciğer grafisi 
bulguları nonspesifik olup değerlendirmenin BT ile yapılması 
gerekir. İFİ’larda hastaların %82-  94’ünde toraks BT’sinde 
nodül saptanır.  İFİ’larda nodüller genellikle 1 cm çapında 
veya daha büyüktürler. Nodüller, İFİ’larda  bakteriyel veya 
viral infeksiyonlardan daha çok görülür. Özellikle nodüllerin  
çevresindeki “hale” bulgusu veya nodüllerin içinde saptanan 
“hava hilali” bulgusu İFİ lehine bulgulardır (1-3).  

Hale (halo) bulgusu BT’de  bir nodül veya kitleyi saran buzlu 
cam dansitesindeki opasitedir (4).  İlk kez invazif asperjillozis  
odağı çevresindeki hemoraji bulgusu olarak tanımlanmıştır 
(Resim 1, 2). Asperjillus infeksiyonlarının yanısıra Candida ve 
Zygomiçes infeksiyonlarında da saptanabilir. Bu bulgu spesifik 
olmayıp, başka nodüllerle birlikte olan hemoraji veya invazif 
adenokarsinom çevresindeki in situ adenokarsinom da olabilir. 
Hale bulgusu hematolojik malign hastalığı olanlarda ve kök 

hücre nakli yapılanlarda  solid organ nakli yapılan hastalara 
oranla daha sık görülür. İnvazif asperjillus infeksiyonunda hale 
bulgusu ilk günlerde hastaların büyük kısmında bulunurken  (% 
88- 96), zamanla daha az görülür ve ikinci haftanın sonunda 
hastaların %18- 19’unda saptanır  (5, 6). 
İFİ’ların yaklaşık %4’ünde görülen ters hale bulgusu fokal, 
yuvarlak buzlu opasitesi çevresinde tamamen veya kısmen 
bulunan konsolidasyon  halkası olarak tanımlanır.  Zygomyçes 
infeksiyonlarında %19 oranında saptanırken asperjillus 
infeksiyonunda %1’den daha az görülür. Bu nedenle ters hale 
bulgusu Zygomiçes tedavisi ihtiyacını gösterir (7). 

Tedavinin başlamasından 2- 3 hafta sonra, hastanın nötropenisinin 
düzelmesiyle birlikte nodülveya konsolidasyonların içinde 
kavitasyon gelişir. Kavitasyon genellikle prognozun iyi 
olduğunu gösterir. Birlikte “hava hilali” bulgusu olabilir veya 
olmayabilir. Hava hilali bir kavite içindeki kitleyi kavite 
duvarından ayıran hilal şeklinde hava toplanmasıdır (4) (Resim 
3,4). Karakteristik olarak invazif asperjillozisde enfarkte 
akciğerin duvardan ayrıldığını gösterir. Ancak, tüberküloz 
infeksiyonu, Wegener granülomatozis, kavite içine hemoraji 
ve akciğer kanseri gibi hastalıklarda da görülebilir. Hava hilali 
bulgusu invazif asperjillus infeksiyonlarında erken dönemde az 
görülmekle birlikte hastalık ilerlediğinde prevelansı artar (1).
İnvazif fungal infeksiyonlarda antifungal tedavi başladıktan 
sonraki 10 gün içinde nodüllerin boyutlarında artış olabilir. 
Bu durum bazı araştırmacılar tarafından kemik iliğinin 
düzelmesi ile birlikte bağışıklık hücrelerinin toplanmasıyla 
açıklanmaktadır. Bu nedenle  tedavini ilk 10 gününde nodül 
büyüse de galaktomannan düzeyi düşük ve nötrofi sayısı 
yüksekse antifungal tedavinin değiştirilmemesi önerilmektedir 
(5, 6).

İnvazif asperjillus infeksiyonlarının yaklaşık %10’unda 
asperjillus bronkopnömonisi gelişir. Hava yolu invazif 
asperjillozisi olarak da bilinen bu infeksiyonda hava yollarında 
bazal membranın derininde asperjillus mikroorganizmaları 
bulunur. Klinik olarak bronkopnömoni, trakeobronşit, bronşiolit 
tablosu ortaya çıkar.  Asperjillus bronkopnömonisinde ağırlıklı 
olarak peribronşiolar alanlarda görülen konsolidasyonlar  olabilir. 
Nadiren lobar konsolidasyonlar saptanır. Akut trakeobronşitde  
genellikle radyolojik bulgu yoktur. Nadiren trakea veya 
bronşların duvarlarlarında kalınlaşma saptanabilir. Bronşiolitde 
sentrilobüler nodüller ve dallanan yapılar “tomurcuklanmış 
ağaç” bulgusunu oluşturabilir. Tomurcuklanmış ağaç bulgusu 
endobronşiolar veya peribronşiolar hastalığı gösterir. 
Sentrilobüler nodüller tüberkülozun endobronşial yayılımında, 
atipik tüberküloz infeksiyonlarında, viral pnömonilerde ve 
mikoplazma pnömonilerinde de saptanır. Bu nedenle BT’de 
bronşiolit bulguları saptandığında daha sık oldukları dikkate 
alındığında öncelikle bakteriyel veya viral mikroorganizmalara  
bağlı infeksiyon lehine değerlendirilebilir (2).  

Mukormikozisde akciğer tutulumu %30 oranında saptanır. 
Radyolojik bulgular spesifik olmayıp konsolidasyon, nodül, 
kitle, kavitasyon veya abse oluşumu görülür (Resim 5)  (2).
Pnömosistis jirovesi pnömonisinde akciğer grafisi normal 
olduğu halde YÇBT’de perihiler, yamalı veya coğrafi dağılıma 
sahip  buzlu cam dansiteleri saptanabilir (Resim 6). Birlikte 
sıklıkla interlobüler kalınlaşmalar bulunur. Profilaksi yapılan 

AİDS hastalarında akciğerde kistik değişiklikler görülebilir (2).

Akciğer Dışı İFİ’da Tanı
Paranazal sinüslerde İFİ şüphesi varsa BT, santral sinir 
sisteminde tutulum şüphesi varsa manyetik rezonans 
görüntüleme (MR) yapılmalıdır. Dissemine kandidiazisde 
abdomen incelemesi ultrasonografi, BT veya MR ile yapılabilir, 
tipik olarak karaciğer ve dalakta hedef şeklindeki küçük apseler 
gösterilebilir (8).
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Resim 1. İnvazif asperjillus infeksiyonunda çevresinde hale 
bulgusu (oklar) nodül.

Resim 4. İnvazif asperjillus infeksiyonuda bazılarında 
kavitasyon ve hava hilali saptanan nodüller.

Resim 5. Mukormikozisde bazılarında kavitasyon 
saptanan nodüller.

Resim 6. Pnömosistis jirovesi pnömonisinde bilateral perihiler 
buzlu cam dansiteleri mevcut, periferik alanlar korunmuş.

Resim 2. İnvazif asperjillozisde çevresinde hale bulunan, 
ortasında çok küçük kavitasyon izlenen nodül (ok).

Resim 3. Asperjillus infeksiyonunda içinde kavitasyon ve 
hava hilal bulgusu gelişen nodül (ok).

İNVAZİF FUNGAL İNFEKSİYONDA RADYOLOJİK TANI

2 gün süren Tenis ve Masa Tenisi müsabakalarında dereceye girenlere kupaları takdim edildi. Teniste birinciliği Selçuk Parlak, ikinciliği ise 
Hüseyin Baş kazandı. Masa tenisinde ise 1. olan isim Müjdat Bankaoğlu olurken, ikinciliği Gürcan Erbay kazandı..  



Amerikan Radyoloji Koleji Dergisi tarafından yayınlanan 
yeni bir araştırmaya göre, güzel sanatlar üzerine çalışan 
radyoloji asistanları, radyolojik anormallikleri lokalize etme 
yeteneklerinde önemli gelişme kaydettiler.

“İyi bir tanısal radyolog olmak için hem algılama hem de 
yorumlama yetenekleri gerekir”. Zamanla öğrenerek ve 
bilgiyi artırarak yorumlama becerisinin gelişmesine rağmen 
algılamanın gücü daha az anlaşılmıştır. Algılama yeteneğinin 
daha erken oluştuğu, yorumlama becerilerinden daha hızlı 
geliştiği ve tanısal radyolojide kritik öneme sahip olduğu 
bilinmektedir. 

Çalışma için, 15 radyoloji asistanından oluşan bir grup, 
radyografide önemli anormallikleri tespit etmeyi içeren “temel 
bir radyoloji algılama testi”ne alındılar. Daha sonra bu grup, Yale 
İngiliz Sanat Merkezi’nde “odaklanmış bir sanat yorumlama 
eğitimi oturumu”nda güzel sanatlar algısını öğretme tecrübeli 
kişilerden eğitim aldı. 

Ders şu şekilde devam etti: kursiyerlere sanat galerisinin 
koleksiyonundan bir tabloyu 15 dakika boyunca tamamen 
sessizce analiz etmeleri istendi, “sadece algısal bir bakış 
açısıyla” gördükleri her şeyi yazdılar; 15 dakika geçtikten 
sonra, Yale çalışanı stajyerin bulgularını tartıştı,  sadece algıyı 
tartışıyordu,  analiz etmiyordu.

“Dünya kimsenin gözlemlemediği bariz şeylerle dolu.”

—Sir Arthur Conan Doyle, “Baskervillerin Köpeği”.

“Öğretmen daha sonra öğrencilere, resmin içeriğinde yer alan 
ve daha önce algılayamadıklarını ek öğeleri belirleyerek onlara 
açıklama güçlerini nasıl genişleteceklerini gösterdi ve öğretmen 
de açıklama güçlerini ortaya çıkarmak için onlarla çalıştı. 
”Goodman ve Kelleher’i yazdı. “Öğretmen resmin içeriğinin 
kapsamlı bir analizinin yapıldığından ve bunların tam olarak 
tanımlandığından emin olduktan sonra, kursiyerden bulguları 
yorumlaması ve resimdeki anlam veya mesajla ilgili bazı 
düşünceler vermesini istedi.”

Eğitim oturumu tamamlandıktan sonra, kursiyerler 15 farklı 
radyografiyle başka bir teste alındı. Genel olarak, kursiyerler ilk 
radyografi testinde 15 üzerinden ortalama 2,3 ve takip radyografi 
testinde ortalama 15 olarak 6.27 puan almıştır.

Radyoloji kendi başarısının kurbanıdır
Hillman, radyolojinin neden risk altında olduğunu ve 
radyologların imajının zedelenmesini önlemek için neler 
yapabileceğini tartıştı. ”[Radyoloji’deki gelişme] tıpta başka 
hiçbir alanda görülmemiş dikkat çekici bir başarı öyküsüdür” 
dedi. “1970’den günümüze, devamlı olarak yeni teknolojik 
gelişmeler oldu. Bu gelişmeler hem geniş tabanlıydı hem de 
hastalıkların tanısı ve tedavisi için daha az invazif yöntemler 
sundu. Ancak radyolojinin başarısı, radyolojiyi bir hedef 
haline de getirdi. Sağlık harcamalarının azaltılması trendi, 
radyasyona maruz kalma konusunda endişeler gibi çeşitli 
faktörler inovasyondaki azalma, hibe finansmanında azalma, 

Sherlock, her zaman olduğu gibi, yine haklıydı. Çoğu zaman 
haklı olmak gibi bir eğilimi vardı. Hatta neredeyse her zaman. 
Siz de birkaç yıl böyle olmak istemez miydiniz? Ancak konudan 
biraz saptım. Birkaç dakikadır aslında anlatmak istediğim 
radyoloğun bilgi toplayıcı olarak görevi. Define avcısı. Avcı ve 
toplayıcı. Dedektif.

Eminim siz de bir sabah o gizemli test için kuyrukta 
beklemişsinizdir. Muhtemelen en az birkaç saat boyunca 
kimsenin dokunmadığı, dakika dakika olgunlaşan ve birisinin 
açarak büyüleyici (veya tümüyle İNANILMAZ) bulgularını 
keşfetmesini bekleyen; açmak üzere olan gerçek bir gül.
Ya da patlamak üzere olan bir el bombası.

Sonuç olarak, marazi merakınızla açar ve biraz tuhaflık 
barındıran bir test ile karşılaşırsınız, ayrıca tıbbi öyküde de 
“Lütfen hastanın getirmiş olduğu eski testlerle karşılaştırın” 
denmektedir.

Sonra düğmeye basarsınız, şöyle bir bakarsınız ve yazmaya 
başlarsınız ve birden fark edersiniz ki gerçekten önceki testlere 
ihtiyacınız var. Bu yüzden eski testlerin listesine bakarsınız. 
Hayal kırıklığı. Hiçbir şey yok. Peki, neredeler?

İşte Sherlock olma zamanınız. Şapka ve pipo lütfen. Tabi 
ki bir de Watson’a ihtiyacınız var. Umarım bir tane vardır. 
Araştırmaya başlarsınız. Ama elinize geçen sadece herkesten 
gelen yarım yamalak ve boşa umut veren ipuçları. ONLAR, 

GÜZEL SANATLAR OKUMAK SENİ DAHA İYİ BİR RADYOLOG YAPABİLİR Mİ?

BİR DEDEKTİF OLARAK RADYOLOG

görüntülemenin metalaştırılması ve görüntüleme karşıtı ön 
yargılar bir fırtına yarattı” dedi.

Doktorlara görüntüleme için baskı yapan hastalar, defansif 
nedenli görüntüleme talepleri görüntüleme kullanımı da patladı. 
Hastalar, televizyondan veya internetten görüntülemedeki 
kayda değer gelişmeleri öğreniyorlar ve en iyisinin ne olduğunu 
bildiklerini düşünerek muayeneye geliyorlar. 

Hillman, 17 Ocak’ta yayınlanan Annals  of Internal Medicine 
(Vol. 156: 2, s. 162-163) dergisinde yayımlanan ve Editör 
Dr. Christine Laine’nin editörünün doktorların radyolojik 
istemdenden önce kendilerine sorması gereken temel soruları 
listelediğini belirtti:
• Hastanın zaten yapılmış tetkiki var mı? 
• Eğer öyleyse, neden tekrar ediliyor?
• Başka bir yerde yapıldıysa, önceki sonuçlar elde edilebilir mi?
• Test hastanın tıbbi yönetimini değiştirecek mi?
• Yanlış pozitif sonuç ne kadar olasıdır? Sonuçları nelerdir?
• İncelemenin yapılmamasının tehlikeleri nelerdir?
Hillman, “Bu sorular sadece refere eden doktorlara değil 
kendimize de sormalıyız” dedi.

Çevirilen kaynak: https://www.auntminnie.com 
(Hillman: Radiology is a victim of its own success by Kate 
Madden Yee)

hepsi, testi gördü. Pekala. Orada bir yerde. O zaman, daha 
detaylı incelersiniz. Raporu buldunuz! Bingo!
Daha fazla hayal kırıklığı. Pek fazla bir şey açıklamamışlar, 
kafaları karışık, belki onlar da gözden kaçırdı.
Daha fazla araştırma gerek.
Tamam, personeli arama zamanı. Belki onlar görmüştür. 10 
dakikadır bununla meşgulsünüz. Birkaç telefon görüşmesi, 
biraz hatta bekleme, birkaç aktarma. Evreka! Birisinde CD’ler 
var! Neredeler? Onları alabilir miyim? Lütfen ama lütfen?

Eyvah, DAHA FAZLA hayal kırıklığı. Klinisyenin ofisinden 
birisi daha önce taramak için onları almış. Geldikleri yere yani 
sevk eden klinisyene geri gitmiş. !%$?&!!.

Telefon görüşmesi. Evet, onlarda. Birisiyle aşağı gönderecekler. 
Ben bu durumdan hep kaçınırım; gidip kendim alacağım. 
Resepsiyondan birilerine bırakın. Bana sadece isimlerini verin.
Tabii, bir Watson’unuz yoksa. Her radyoloji bölümüne bir tane 
lazım ve umarım sizin de bir tane vardır.

Ben bizimkini tanıyorum. Sherlock Holmes’un deyişiyle, 
“Benim işim başkalarının bilmediklerini bilmek.”

İyi yaptığın (ve pek de karşılığını alamadığın) işini yapmaya 
devam et.

Kaynak: http://www.appliedradiology.com/articles/wet-read 
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Manyetik Rezonans görüntüleme 
(MRG), insan vücudundaki 
dokuların detaylı görüntülemesinde 
kullanılan ve iyonizan radyasyon 
içermeyen bir görüntüleme 
yöntemdir. MR görüntüleme, bazı 
güvenlik kurallarına uyulduğu ve 
gerekli önlem alındığı takdirde 
hastada bilinen bir risk oluşturmaz. 
Ancak gerekli güvenlik kurallarına 
dikkat edilmez ise hastada ciddi 

yaralanmalara ve ölümlere kadar varabilen ciddi risklere neden 
olabilir. 

MRG’de unutulmaması gereken en önemli konu, cihaz 
kapalı olsa bile statik manyetik alanın sürekli olarak ortamda 
bulunduğudur. Bu nedenle, MRG içinde hasta olmasa ve cihaz 
çalışmasa bile, gerekli güvenlik önlemlerinin uygulanması 
gerektiği, mesai saatleri içinde ve dışında, her an akılda tutulmalı 
ve tam olarak uygulanmalıdır.

Statik manyetik alanın en önemli etkisi, kuvvetli manyetik 
alanın oluşturduğu güçlü çekim ya da fırlatma etkisi (missile 
ya da projektil etki) ve buna bağlı oluşabilecek yaralanmalardır. 
Bu yaralanmalar bazen ölüme neden olabilecek kadar şiddetli 
olabilir. Gerekli önlemler alınmaz ise, MR ortamında bulunan 
oksijen tüpleri, hastane sedye, sandalyeleri gibi MRG için 
güvenli olmayan metalik malzemeler önemli yaralanmalara 
neden olabilmektedir. Hasta vücudunda bulunan ferromanyetik 

malzemeler ve implantlarda ciddi yaralanmalar oluşturabilir. 
Güçlü çekim ya da fırlatma etkisine bağlı kazaları önlemek için 
aşağıda vurgulanan uygulamalara dikkat edilmelidir:
• Başta radyoloji personeli olmak üzereMR ortamında 
çalışma olasılığı bulunan tüm personel bu konuda eğitimden 
geçmeli ve bu eğitimler yıllık olarak tekrar edilmelidir,
• MR güvenlik kılavuzları ve prosedürleri çalışanlar 
tarafından gözden geçirilmelidir,
• Statik manyetik alanın, MRG cihazı kapalı olsa bile 
sürekli aktif olduğu unutulmamalıdır,
• MRG cihazına alınmadan önce tüm hastalar, varsa 
hasta ile beraber odaya girme olasılığı bulunan hasta yakınları 
ve hastane personeli MRG Hazırlık Formu  doldurmalıdır 
• Ferromanyetik objelerin MR cihazının bulunduğu 
ortama girmesine kesinlikle izin verilmemelidir,
• Metalik malzemeler dışında, saatler, cep telefonları, 
işitme cihazları, takılar ve benzeri metalik malzeme ile banka 
kartları kredi kartları da işlev bozukluğu gösterebilecekleri 
için MRG odasına girmeden çıkarılmalı, hastalar özel hastane 
önlüklerini giydikten sonra MRG odasına alınmalıdır

Gradient sarmallar vücuttaki protonları hareket geçirmek 
için çok kısa olarak açılan ve kapanan sistemlerdir. Gradient 
çalışması esnasında hastada periferik sinirlerde uyarılmaya 
neden olabilir.Gradient sarmalın diğer biyoetkisi gürültüdür. 
Yüksek gürültüye bağlı hastalarda işitme kaybı olma riski 
nedeni ile MR cihazlarına girmeden önce hastalar kulaklık veya 
diğer koruma malzemeleri kullanmalıdır. 
Radyofrekans (RF) enerji hasta vücudundaki protonları uyarır. 

Buna bağlı olarak dokularda ısınma meydana gelebilir. RF 
enerjisinin hastada abzorsiyonunu SAR (spesifik absorbsiyon 
rate) ile hesaplanır. Birimi watt/kg’dır. RF enerjisinin dokudaki 
depozisyonu; RF frekansı tipi, tekrarlama zamanı, RF sarmalın 
tipi, dokunun özellikleri gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik 
göstermektedir. MRG cihazı içindeki hastanın ısısı da ortamdaki 
ısıya ve neme bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. RF 
enerjisinin dokulardaki etkisine bağlı olarak, hafif dereceden 
ağıra kadar değişen tipte dokularda yanıklarmeydana gelebilir. 
Özellikle ısıyı çabuk ileten maddelere, örneğin EKG pabuçlarına 
bağlı yanıklar oluşabilmektedir. 

RF enerjisine bağlı dokulardaki ısınmayı, ısı artışını ve yanıkları 
önlemek için şu önlemler alınabilir:
a. Hasta vücudunun RF sarmalları ile direkt teması önlenmeli, 
aralara yastıklar koyarak hastanın vücudu sarmallardan uzakta 
tutulmalıdır.
b. Kullanılan sarmallar eğitimli kişilerce kullanılmalı
c. Sarmallar ve aksesuarlarının bütünlüğü sık sık kontrol 
edilmeli
d. Hastada bulunan bütün elektrik iletken maddeler çıkarılmalı
e. Kullanılan elektrik kablolar hastaya direkt dokunmamalı

Sonuç olarak; MR inceleme MR güvenlik kurallarına dikkat 
edildiği takdirde son derece güvenli ve faydalı bir görüntüleme 
yöntemidir.

Dr. Atilla Arslanoğlu
TRD Görüntüleme Fiziği ve Güvenliği Çalışma Grubu

MR’DA GÜVENLİK



KARE BULMACA

SOLDAN SAĞA
 1. Enerjisi düşük X-ışınlarının uğradığı saçılma şekli 
2. Borudan parça almakta kullanılan bağlantı 
parçası... Başarısız olmuş kimse.
 3. Ayak.... Gerdanlık takma.
 4. Dar tentene, İnce dantel.... Sahte, Taklit. 
 5. Tıraka.
 6. Semt, Mahalle, Kıyı, Kenar, Taraf, Yan, Sahil, 
Yalı.... Mahi, Balık.
 7. İçle ilgili, İçten. ... Aydınlık, Işık, Ziya
 8. İp, Katık.... Eski Mısır’da insanoğlunun 
hayati dayanağı olan üretici güç./ 
Mezopotamya’da kullanılmış eski bir hacim 
ölçüsü birimi.

 9. Tufeyli, Ekti, Asalak.

YUKARIDAN AŞAĞI
1. Kalitesi düşük mal.... Slayt, Diapozitif, 
Saydam.
2. Kamer-Mah.... El, Dest.
3. Kiyah... Asıl Arap’ları belirtmekte kullanılan sözcük.
4. Denizin kabarması, Yükselme./  
Çelik çomak oyununa ve bu oyun daki sopaya 
verilen ad.... Kıraat.
5. Denk, Yaşıt, Boydaş, Öğür, Tay.
6. Şerik.... Yapma, etme, yerine getirme.
7. Nevl.... Cüzi-Mahdut-Nebze-Zerre.
8. İlgi çekici, Değişik kimse, Lir.... Becerikli, 
Eli işe yatkın.
9. Sağlam, Sert, Katı, Pek, Kunt.... 
Eskimo’ların kendilerine verdikleri ad.
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