
DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM,
TÜRKRAD 2017 Kongresi’ne katılarak verdiğiniz destekten dolayı teşekkür 
ederim. Bilgi ve deneyimlerimizi arttırmanın yanı sıra, mesleki sorunlarımızı 
da ortaya koyup tartıştığımız yeni bir Ulusal Radyoloji Kongresinde 
buluşmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. 

Kongremizin Bilimsel Kurulu geçen yıl düzenlenen Ulusal Radyoloji Kongresi 
sırasında ilk toplantısını yaparak çalışmaya başladı. Bilimsel Kurul, TÜRKRAD 
2017 için iki ana konu belirledi. Bunlardan ilki çoklu organ tutulumu yapan ve 
dolayısı ile tüm vücuda ait radyolojik bulguları olabilen “Sistemik Hastalıklar”, 
diğeri ise son yıllarda giderek önemi artan, klinik durum ve hastaya göre 
seçilecek en uygun görüntüleme yönteminin belirlenmesi konularını kanıta 

dayalı ilkelere göre ele alan ve gelecekte bilgi sistemleri aracılığı ile tıp pratiğimizde de değişikliklere yol 
açması beklenen “Tetkik Uygunluğu ve Algoritma” olarak belirlendi. 

Kongremizde birinci ve ikinci gün tam gün sürecek olan “Baş-Boyun Radyolojisi” ve “Kas-İskelet MRG” 
kurslarının yanı sıra, yine ilk gün öğleden sonra özellikle hastanelerimizde radyasyon güvenliği sorumlusu 
olarak görev yapan meslektaşlarınız için yararlı olacağını düşündüğümüz “Hastane Radyasyon Güvenliği 
Sorumlusu İçin Pratik Bilgiler” konulu bir panel yer alıyor. Ayrıca “5. Temel Girişimsel Radyoloji Kursu” da 
geçen yıl olduğu gibi kongre içerisinde yapılacak. 

Bu yıl kongremizde toplam 135 konuşmacımız bulunuyor. Bunların 129’u ülkemizden, 6’sı ise 
yurtdışından katılan meslektaşlarımız. Oturumlarda kongre ana konuları yanında, bilgilerimizi 
tazelemeye yönelik temel konular da programa dahil edildi. Ayrıca güncel konulara ve yeni gelişmelere 
de program elverdiğince yer vermeye çalışıldı. Sizlerden aldığımız geri bildirimlerin ışığında bu yıl “Olgu 
Temelli” oturumların sayısını arttırdık. Ayrıca meslektaşlarımızın bilgi alışverişinde bulunabilmeleri ve 
çalışmalarını daha geniş kitleler ile paylaşabilmeleri için, olgu temelli sunular ve mini kurslar dışındaki 
konuşmaların süresini 20 dakikaya düşürüp konuşmalar arasına 2 adet sözlü bildiri sunumu ve 
oturumların sonuna tartışma bölümlerini ekledik. 

AÇILIŞ OTURUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Türk Radyoloji Derneği (TRD) tarafından bu yıl 
38.’si gerçekleştirilen Ulusal Radyoloji Kongresi 
açılış oturumu kongre katılımcılarının yoğun 
ilgisiyle gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı okunması ile başlayan oturumda konuşan 
TRD Başkanı Prof. Dr. Tamer Kaya;  kış okulu 
faaliyetleri ve merkezi asistan sınavları hakkında 
bilgi vererek,  radyoloji alanı hakkında halkı 
bilgilendirmek amacıyla hazırlanan web sayfası 
hakkındaki gelişmeleri kongre katılımcıları ile 
paylaştı. Ardından söz alan Prof. Dr. Utku Şenol, 
yeterlik kurulunun faaliyetlerini özetledi. 

2 Kasım 2017, Perşembe

Meslektaşlarımızın oturum seçiminde karar vermelerine yardımcı olabilmek için konuları 2 ayrı 
seviyeye ayırdık: Seviye 1 oturumları ilgili konuya ait temel başlıklar, seviye 2 oturumları ise daha 
spesifik ve ileri düzey başlıklar şeklinde oluşturduk.

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türk Radyoloji Derneği Yönetim Kurulu’nun düzenlediği, tetkik 
yoğunluğunun bizlere neler kaybettirdiği konusunun ele alınacağı, “Aramızda Konuşacaklarımız” 
oturumunda, “17 Haziran 2017 tarihinde yapılmış olan “Tetkik Yoğunluğu Çalıştayı”nın sonuçları 
meslektaşlarımızın görüşlerine sunulacak. Ayrıca “Meraklısına Az Kuantum Fiziği, Nanotıp’a Giriş” 
ve kongrenin son gününde “Radyologlarda Tükenmişlik Sendromu ve Yaşam Doyumu” konulu 
oturumların da ilginizi çekeceğini düşünüyorum.   

Kongremizde 113’ü sözel, 576’sı poster bildiri olmak üzere toplam 689 bildiri sunulacak.  Son 
gün yapılacak kapanış oturumunda, en iyi sözel bildiri, en iyi poster ödülleri sahiplerini bulacak. 
Ayrıca gelecek yıl TÜRKRAD 2018 Bilimsel Kurul Başkanlığını yapacak olan Dr. Murat Danacı’nın 
düzenlediği “Film Okuma Oturumu” ve “Günün Olguları” yarışmalarında en çok doğru yanıt 
veren meslektaşlarımıza da ödülleri verilecek. Kapanış oturumunda kongre hazırlık sürecinde 
yaşananları, bu süreçte emeği geçenleri ve kongre istatistiklerini sizlerle paylaşacağım. Oturumun 
son bölümünde ise “Sürpriz Konuk” sizlerle birlikte olacak. 

Bu yıl 38.’si yapılmakta olan Ulusal Radyoloji Kongremizin bilimsel yönü ile hepimiz için yararlı 
ve güzel bir kongre olmasını dilerim. Ayrıca bilimsel programın dışında kalan saatlerde “Kongre 
Düzenleme Kurulu”nun sizler için hazırlamış olduğu sosyal program ile keyifli saatler geçireceğinizi 
umuyorum.
Sevgi ve saygılarımla, 

Prof. Dr. Can Çevikol
TÜRKRAD 2017 Bilimsel Kurul Başkanı

Prof. Dr. Kaya’nın derneğin 3 dergisi 
hakkındaki bilgilendirmesi sonrası söz 
alan Prof. Dr. Mustafa Seçil ise Diagnostic 
and Interventional Radiology (DIR) 
faaliyetlerini aktardı. Prof. Dr. Kaya 
uluslararası ilişkilerimizden ve RSNA 
2016’daki “Turkey presents” oturumundan 
bahsetti.  Prof. Dr. Boris Brkljacic ise ESR 
aktiveleri hakkında bilgiler verdi. Oturum, 
Kongre Bilimsel Kurul Başkanı Prof. Dr. Can 
Çevikol’un konuşması sonrası tamamlandı.



                                   KOLESTEATOMA NEDİR? TİPLERİ? AYIRICI TANI

Koleasteatoma; özellikle orta kulağı ilgilendiren, fakat temporal 
kemiğin başka bölgelerinde de görülebilen bir hastalıktır. Baş-
boyunda, hatta vücudun farklı bölgelerinde de oluşabilen bu hastalık;  
olmaması gereken bir bölgede bir deri parçacığının bulunması 
olarak düşünülebilir. Genel olarak keratinize yassı epitel ile çevrili, 
konsantrik olarak büyüyen, ekspansil, eksfolye keratin birikimi olarak 
tanımlanmaktadır. Bir diğer deyişle kulak zarından orta kulağa doğru 
vakumlanmış ters çevrilmiş deri kesesine benzetilebilir. Aslında 

neoplazik değildir, kanserleşmez ve tamamen iyi huylu bir hastalıktır. Çevresindeki yangısal 
hücreler ile birlikte, malign hastalıklardakine benzer kemik yıkımına, sonrasında bir takım 
istenmeyen durumlara yol açabilir.

Kolesteatomalar her yaşta görülebilir; çocukluk yaşta daha agresif seyredebilir, erişkin yaş 
grubunda ise komplikasyonlar daha sık görülür. Kazanılmış ve doğumsal olmak üzere iki ayrı 
tipi vardır. Daha sık görünen edinsel koleasteatomaların oluş mekanizmalarına yönelik teoriler 
arasında en sık görülen retraksiyon teorisidir. Buna göre kulak zarındaki bazı bölgelerden, orta 
kulak basıncındaki azalma sonucunda cepleşmeler oluşabilir; sonrasında dış kulak yolundaki deri 
orta kulak boşluğuna taşınabilir. 

Orta kulak enfeksiyonlarına benzer, fakat ağrısız, kulak akıntısı ve işitme kaybı en sık karşılaşılan 
yakınmalardandır. Fizik incelemede; kulak akıntısı ve iyileşme dokusu, kulak  zarında perforasyon, 
retraksiyon cebi ve eğer varsa komplikasyonlara ait santral sinir sistemi bulguları saptanabilir. Fizik 
bakı bulguları ve radyolojik görüntüleme yöntemleri tanı için yeterlidir. Bunun haricinde başkaca 
bir laboratuvar incelemeye yada biyopsiye gereksinim yoktur.

Kolesteatomalı hastalarda ilk tercih edilecek görüntüleme yöntemi bilgisayarlı tomografidir. 
Görüntülemedeki birincil amaç temporal kemik anatomisini ve kişisel özellikleri ortaya koymaktır. 
Kolesteatomalar diğer yangılar ve kitleler gibi yumuşak doku dansitesinde görünürler. Bulundukları 
alanda komşu kemiklerde oluşturdukları değişikliklerle tanınabilirler. Kemik yapılardaki değişiklikler 
bazı komplikasyonların da ilk işaretçisi olabilir. Tanıyı desteklemede ve özellikle komplikasyonların 
görüntülenmesinde ise tercih edilen yöntem manyetik rezonans görüntülemedir. Bu yöntemle 
kafa içi komplikasyonlar da kolaylıkla ortaya konulabilir.

Kolesteatomaların sağaltım yöntemi cerrahidir. Yangıyı bir nebze azaltma dışında İlaç sağaltımının 
faydası çoğu zaman olmamaktadır. Açık yada kapalı timpanomastoidektomi sağaltımında tercih 
edilen cerrahi yöntemlerdir. Cerrahide amaç kolesteatomaya yol açan deri dokusunun tamamen 
uzaklaştırılmasıdır. Cerrahi tam başarılı görünse bile kolesteatoma nüks edebilir. Bu nedenle klinik 
değerlendirmeden sonra, geride doku kalma olasılığını bertaraf etmek için klasik yaklaşım, ikinci 
bakı cerrahisi uygulanagelmiştir. Son yıllarda bu alanda kullanılmaya başlayan diffüzyon ağırlıklı 
manyetik rezonans sekansıyla 2 mm’den büyük kolesteatomaların gösterilebildiği bildirilmektedir. 
Böylece manyetik rezonans görüntüleme, cerrahi yapmadan, geride kalan yada yeniden oluşan 
kolesteatomayı büyük bir doğrulukla ortaya koyabilir; hastayı cerrahiden ve getirebileceği 
olumsuzluklardan uzak tutabilir.

Prof. Dr. Can Zafer Karaman
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

Ülke ekonomilerinin belirli bir kişi başına gelir düzeyine ulaştıktan sonra 
orada sıkışıp kalması durumuna orta gelir tuzağı denilmektedir. Orta gelir 
tuzağı bir ekonomide kişi başına gelir düzeyinin belirli bir aşamadan öteye 
gidememesi halini ya da belirli bir gelir düzeyine ulaştıktan sonra durgunluk 
içine girilmesi durumunu özetleyen bir yaklaşımdır. Rakamsal olarak ise 
orta gelir Dünya Bankası verilerine göre 1.000$ - 12.500$ aralığında ifade 
edilmektedir.

Ülkemizin şuan kişi başı gelir miktarı 10.500$ civarındadır. Türkiye 2000 
ile 2010 yılları arasında kişi başı gelirini 3000$ seviyesinden 10.000$ 

civarlarına çıkarmış olmasına rağmen son 6-7 yılda bu seviyelerin üstüne çıkmayı başaramamış ve 
orta gelir tuzağına düşmüştür.

Türkiye 2023 için kişi başı 25.000$ gelir hedefi belirlemiştir. Ancak bu hedefe ulaşabilmesi ve aynı 
zamanda orta gelir tuzağından çıkabilmesi için yapısal reformların yanı sıra verimliliğini artırması 
gerekmektedir. Verimlilik artışından kasıt elinde bulundurduğu bilgiyi ve değeri katma değerli hale 
getirmektir. 

Türkiye’de Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yüzde 1 civarındadır. Yüksek gelir grubundaki 
gelişmiş ekonomilerde bu oran yüzde 1,5 ila 3,5 arasında değişmektedir. 2023’teki hedefimiz, 2 
trilyon dolar milli gelire ulaşmak ve bunun yüzde 3’ü kadar Ar-Ge harcaması yapmak anlamına 
gelmektedir. Gelişmiş ülkelerin ihraç mallarının kilogram başına ortalama fiyatı 5 dolar iken 
Türkiye’nin ihraç mallarının kilogram başına ihracat fiyatı ise bu ortalamanın çok altında 
kalmaktadır. 2014 yılında kilogram başına 1.59 dolar, 2015 yılında 1.44 dolar ve 2016 yılında 1.39 
dolardan ihracat yapılmıştır. Bu veriler net biçimde göstermektedir ki Türkiye’nin katma değeri 
yüksek ürünlere ağırlık vermesi gereklidir.Bir ülkenin orta gelir tuzağından çıkması, kilogram 
başına daha yüksek değerlerde ihracat gerçekleştirmesi ancak ve ancak yüksek teknoloji alanında 
üretim yapması ile mümkün olabilir. Ülkede üretilen nitelikli bilginin ekonomik değere dönüşümü 
için öncelikli bilgi üretiminin belirli strateji çerçevesinde teşvik edilmesi, ardından üretilen bilginin 
tespit edilmesi, korunması ve nihayetinde bilginin pratiğe aktarılması gerekmektedir. Bu sürecin 
tamamına teknoloji transferi süreci denilmektedir.Bilginin ana üretim kaynağı hiç şüphesiz 
üniversitelerdir. Üniversitelerde araştırma yapan akademisyenlerin ürettikleri bilginin toplum 
yararına ekonomik değere dönüştürülmesi ülkenin kalkınması adına olmazsa olmazdır. Teknoloji 
transfer ofisleri, üniversitelerde üretilen bilginin ekonomik değere dönüşümü için gerekli tüm 
faaliyetleri gerçekleştirmektedirler.  Akademisyenler, bir yandan araştırmalarını gerçekleştirirken 
bir yandan bu araştırmaların neticelerini ticarileştirmek için yeterli zaman bulamamaktadırlar, 
üstelik ticarileştirme süreci ayrı bir uzmanlık alanı haline gelmiştir. Teknoloji transferi uzmanları, 
ticarileştirme sürecinde akademisyenin iş ortağı gibi hareket ederler.
Bilginin, ekonomik değere dönüşümünün en çok bilinen iki yolu vardır:

1-) Lisanslama: Araştırmacı, gerçekleştirdiği araştırmaların neticesinde bir buluşa imza attı ise, bu 
buluş; patent, know-how, faydalı model gibi fikri hak koruma yöntemleri ile koruma altına alınır. 

Ardından patent, içerdiği bilgiyi pratiğe aktarabilecek üreticilerin ilgisine sunulur, karşılıklı 
anlaşmayı müteakip patent hakları üretici firmaya devredilir ve karşılığında bir bedel alınır, 
bu bedel toplu olarak alınabileceği gibi üretilecek ürün üzerinden bir pay da alınabilir. 
Lisanslama, bilginin ekonomik değere dönüşümünün gerçekleşmesinde en kestirme ve en 
az riskli yoldur.

2-) Spin-Out: Bu yöntemde, araştırmacı kendi ürettiği bilgiyi oluşturacağı bir ekip ile birlikte 
aracı kullanmadan ticarileştirir. Yani bu yöntemde araştırmacı, aynı zamanda bir girişimciye 
dönüşür ve kendi şirketini kurar. Bu yöntem, meşakkatli, zorlu, uzun ancak fırsatlarla dolu 
bir yöntemdir. Lisanslama yönteminde, elde edilecek kazançlar belirli bir çerçeve içerisinden 
baştan belirlenir, ancak spin-out yani şirketleşme yönteminde elde edilecek kazançların 
ulaşacağı boyut baştan ön görülemez. Bu nedenle riskli bir yöntem olarak görünse de aslında 
araştırmacının karakteri ile doğrudan bağlantılı bir yöntemdir. Girişimcilik karakterine sahip 
araştırmacıların spin-out kurmaları tavsiye edilmektedir. 

Türkiye’de her iki yöntemi gerçekleştirmek için araçlar bulunmaktadır. Üniversitelerde 
kurulu bulunan teknoloji transfer ofisleri özellikle lisanslama için oldukça faydalı 
hizmetler sunmaktadırlar. Bununla birlikte 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
Kanunu kapsamında akademisyenlere teknoparklarda şirket kurma hakkı tanınmıştır. Bu 
maksatla kurulmuş bulunan 64 teknopark bugün akademisyenlere hizmet vermektedir. 
Teknoparklarda gerçekleştirilen ar-ge faaliyetlerinden dolayı akademisyenlere çeşitli vergi 
muafiyetleri tanımlanmıştır.

Bugün, Türkiye’deki üniversitelerin en başarılı araştırmalar gerçekleştirdiği alanların başında 
hiç tartışmasız sağlık gelmektedir. Tıbbi araştırmalar, teorik düzeyde oldukça iyi bir seviyeye 
ulaşmış iken bu araştırmaların neticelerinin pratiğe aktarılmasında arzu edilen noktada 
olunmadığı da aşikardır. Dünyada gerçekleştirilen sağlık harcamalarının çok az bir kısmı 
ülkemizde üretilen teknolojiler ile karşılanmaktadır, yani sağlık alanında nitelikli bilgiyi 
üreten ancak bunu teknolojiye çeviremeyen bir ülke konumundayız. Bu da bizi sağlıkta 
tüketici bir toplum haline getirmektedir. Sağlık alanında ortaya konulan akademik başarıların 
artık teknolojik başarılara dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu noktada sürecin ilk olarak 
araştırmacılar tarafından tetiklenmesi gerekmektedir. Bizlerin hekimler olarak bilim ve 
araştırma sürecine ilave olarak üretim süreçlerine de ilgi göstermemiz ve katkı sağlamamız 
büyük önem taşımaktadır. Bunun için de araştırmalarımızın neticesinde ortaya çıkan yeni 
buluşların ticari değere aktarılabilmesi için bu sonuçları yayınlamadan evvel patent almayı 
veya şirket kurmayı öncelememiz hayati önem taşımaktadır. Bu durum ülkemizde teknoloji 
tabanları firmaların artmasına da büyük katkı sağlayacaktır.

Prof. Dr. Abdulhakim Coşkun
TRD Yönetim Kurulu Üyesi
Erciyes Üniversitesi Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı Başkanı

TEKNOLOJİ TRANSFERİ VE BİZ



TİNNİTUS’LU OLGULARDA RADYOLOJİK YAKLAŞIM: 
SAVAŞ MI? DANS MI?
 Radyoloji pratiğinde, genellikle pulsatile formu için tanısal algoritmalar 

oluşturulmuş bu patolojide, aslında olguların %99’u, herhangi bir vasküler 
ilişki ya da pulsatilite ile birliktelik göstermeyen subjektif form tinnitus ile 
başvururlar.

Popülasyonun %10-15’inde subjektif tinnitus varlığı söz konusudur. İşte bu 
grubun %1-2’sinin de, tinnitusun verdiği rahatsızlık nedeni ile tedavi için 
sağlık kuruluşlarına başvurduğu bilinmektedir. 

Daha önce inanılanın aksine, tinnitusda, başlatıcı etkenin ilişkili olabilmesine karşın, çınlamayı 
devam ettiren kaynağın, işitme ile ilişkili ve de genellikle de ilişkisiz santral mekanizmalar 
olduğu Kabul edilmektedir.

Bu nedenle, yeni tedavi metodları, işitme aygıtından çok, santral sinir sistemine yöneliktir. 
Bunlardan biri de rTMS (repetitive transmagnetik stimülasyon) olup, ileri nöroradyolojik 
görüntüleme ile etkilenmiş santral sinir sistemi disfonksiyonu gösterildiğinde, tedavi daha 
hedefe yönelik yapılacak ve daha başarılı olacaktır. 

Bu nedenle, yeni teknikleri biz radyoloji hekimlerinin de benimsemesi ve kullanması, 
ilerletmesi gerekmektedir. 

Bu yeni algoritmada, dış kulaktan başlayıp, Heschl girusunda sonlanan, koordinasyonu 
ise beyin networkları tarafından sağlanan bu sistemin,  tüm aşamalarını görüntülemeye 
çalışmak, hedefimiz olmalıdır.

Dikkat edilmesi gereken nokta ise, semikantitatif metodlarda tecrübemizi arttırmak, 
fonksiyonel veya ileri modalitelerde ise klinik korrelasyonu olan objektif bulguları 
kullanarak değerlendirmenin evrensel olmasını sağlamaktır. Diğer yandan da, ulusal verileri 
Dünya literaturü ile de karşılaştırarak olası farklılıkların bilincinde protokolü olgulara göre 
bireyselleştirmek gerekebileceğini bilmelidir.  

Başlık sorusunun cevabı: Daima BARIŞ.

Doç. Dr. Düzgün Yıldırım
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

NOBEL ÖDÜLÜ VE KAS-İSKELET SİSTEMİ 
Sabah 5 sularında çalan telefonu ile derin uykusundan koparılan Dr. 
Rosbash, aileden birinin ebediyete yolculuğu haberini alacağı korkusu ile 
açtığı telefonunda Nobel temsilcisiyle konuşacağını tahmin etmemişti 
(1). Bu telefonun, doktorun periyod geninin ürettiği proteinlerini nasıl 
etkilediğini, ilerde sırf bu proteinlerin üretimi aksadı diye hasta olup 
olmayacağını kestirmek güç, kesin olansa; kendisine büyük ödülün 
müjdelendiğidir. 
Bu sene Nobel Tıp Ödülü hücrelerin kendi içinde biyolojik saati 
nasıl işlettiği üzerine olan çalışmalara gitmiştir (2). Suprakiazmatik 
nükleustaki esas saatten başka her hücrenin de kendi saati olduğu, 
bozulmasının ise koca bir sistemi yıkabileceğine dair temel verileri 

taşıyan çalışmalardır bunlar. Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi (NHS)’nce yayınlanan ‘Risk Atlası’ 
‘nda yer alan grafiğe göre kas-iskelet hastalıklarından ölüm riskinin üst sıralarda oluşuna bakılırsa, 
saatin iyi çalıştığının bilinmesinin önemi açık (3). Hücre içi saat kas, kemik, kıkırdak ve tendonun 
homeostazını sağlamaktadır. Saatin, basitçe sosyal ya da dış çevre etkileri ile bozulması sistemin 
hastalıklarına kapı açmaktadır. Miyofibril diziliminde değişiklik, osteoklast / blast aktivitesinde 
farklılaşma, büyüme plağında defektler ve osteoartrit gelişimi ile kalsifik tendinopati bunlardan 
sadece birkaçı (4, 5). Hatta intervertebral diskin moleküler saatinin bir parçası olan Bmal1 geninin 
farelerde hedeflenmiş delesyonunun diskin dejenerasyonu ile sonuçlandığı rapor edilmiştir (6). 
Disk dejenerasyonu işte, T2-a’da hipointens… 
Sözün kısası, bu bulguların kas-iskelet hastalıklarının nedeninden ayrı, egzersiz ve beslenme için en 
iyi zamandan tutun da tedavi ve önlenmesine kadar karanlıkta kalan pek çok konuya ışık olacağı 
şüphesiz. Görüntüleme ayağının şimdilik bahsi geçmese de belki ilerde kas-iskelet sistemini daha 
iyi değerlendirmek üzere yapabileceklerimizi de öğreneceğizdir.  
Hepiniz sirkadyen ritminize iyi bakın. Keyifli bir kongre geçirmeniz dileğiyle…

Kaynaklar:
1. https://www.nytimes.com/2017/10/02/health/nobel-prize-medicine.html
2. https://www.medimagazin.com.tr/hekim/tibbi-gelismeler/tr-nobel-tip-2017-odulu-biyolojik-
saatimiz-nasil-calisiyor-iste-tum-detaylar-2-19-74888.html
3. http://www.businessinsider.com/the-things-most-likely-to-kill-you-in-one-infographic-2015-2

4. Dudek M,  Meng QJ. Running on time: the role of circadian clocks in the musculoskeletal 
systemBiochem. J. 2014; 463: 1–8 (Printed in Great Britain) doi:10.1042/BJ20140700
5. Aoyama S, Shibata S. The Role of Circadian Rhythms in Muscular and Osseous Physiology 
and Their Regulation by Nutrition and Exercise. Front. Neurosci. 2017; 11:63. doi: 10.3389/
fnins.2017.00063
6. Dudek M, Yang N, Ruckshanthi JPD, et al. The intervertebral disc contains intrinsic circadian 
clocks that are regulated by age and cytokines and linked to degeneration . Ann Rheum Dis 
2016;0:1–9. doi:10.1136/annrheumdis-2016-209428

Prof. Dr. Hatice Tuba Sanal 
SBÜ, Gülhane Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

Tanısal radyolojide, radyasyon içeren tetkiklerin kullanımı arttıkça, çocuklarda normal 
toplumda görülen, düşük olarak bildirilen radyasyona bağlı kanserler artmaya başlamıştır. 
Bildiğimiz gibi, çoğalma hızı yüksek olan hücrelere sahip çocuklar ve gençler, erişkinlere 
göre radyasyona daha duyarlıdır. 2008 yılında ABD ulusal kanser enstitüsünden yayınlanan 
bilgilere göre, dozu düşürülmeden çekilen çocuk abdomen BT de (200mAS) alınan efektif 
doz 11-24 mSV olup dozu ayarlaması yapılan incelemede(50 mAS) alınan efektif doz 3-6 
mSV e gerilemektedir. Çocuk hastalıklarının tanısal görüntülenmesinde BT kullanımı çok 
önemlidir. Ancak burada tetkik dozunun düşürülmesi de tanı koyma zorluğu çıkarmayacak 
şekilde yapılmalıdır(ALARA: As Low As Reasonable Achiable). Radyasyona bağlı kanser 
oluşumunu engellemek için yapılacak bu işlemin, görüntü kalitesinin olumsuz yönde 
etkileyerek,  hastanın tanısını koymada güçlük çıkarmaması gerekir. Literatürde verilen 
bilgilere göre çocuklara çekilen BT sayısı yıllar içerisinde azalmıştır. Ancak bu daha çocuk 
hastanelerinde geçerlidir.  Günümüzde, ülkemizde kümülatif hasta dozunu takip edebilen 
uygulamalar yoktur. Diğer ülkelerde ise Uluslararası Atomik Enerji Komitesi (Smartcard 
projesi)  ve çeşitli kuruluşlar tanısal görüntülemede alınan radyasyon dozunu izlemek için 
çeşitli uygulamalar geliştirmeye çalışmaktadırlar. (Zacharias C, Alessio A,. Otto RK, Iyer RS,  
et al. Pediatric CT: Strategies to Lower Radiation Dose. AJR 2013;200:950-956)
BT de alınan radyasyon dozuna X ışının enerjisi(kVp), tüp akımı (mA), gantri rotasyon zamanı( 
ekspojur süresi), kesit kalınlığı(kolimasyon), pitch(360 derece gantri rotasyonunda masanın 
hareket ettiği mesafe), tüp ile BT izomerkezi arasındaki mesafe ve çekim uzunluğu etkilidir. 
X ışının enerjisini(kVp) arttırmak radyasyon dozunu arttırır. Tüp akımıni (mA) arttırmak 
radyasyon dozunu arttırır.  Gantri rotasyon zamanını ( ekspojur süresi) kısaltmak, yada 
gantrinin daha hızlı dönmesi radyasyon dozunu azaltır. Kesit kalınlığı(kolimasyon) azalırsa 
radyasyon dozu artar. Pitch(360 derece gantri rotasyonunda masanın hareket ettiği mesafe) 
artarsa radyasyon dozu azalır( uygun tüp akımı ile beraber). Tüp ile BT izomerkezi arasındaki 
mesafe uygun ayarlanırsa radyasyon dozu azalır.  Çekim uzunluğu artarsa alınan radyasyon 
artar. 
 Ülkemizde, özellikle, çocuk acil servislerindeki radyoloji ünitelerinde gereksiz çocuk 
BT istemleri artmıştır. Çocukların radyasyondan korunması için çocuklara uygun çekim 
parametreleri ile tetkik protokolleri hazırlanmalıdır. Hasta dozunu takip etmek için gereken 
uygulamalar ile özellikle çocuk hastaların aldığı radyasyon dozu en aza indirilmelidir. 

Prof. Dr. Handan Güleryüz
Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı

ÇOCUK BT TETKİKLERİNDE ALINAN RADYASYON DOZU NASIL AZALTILIR?
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PROF. DR. EMİNE OSMA

Prof. Dr. Emine OSMA 1945 
yılında öğretmen baba ve ev 
hanımı bir annenin çocuğu 
olarak Malatya’da dünyada 
geldi. Liseyi üstün başarı ile 
Gaziantep Lisesinde tamam-
ladı. Ağabeyi Ankara’da hu-
kuk okuduğu için ailesi üni-
versite tercihini Ankara’dan 
yapmasını istediler. Önceleri 
eczacı veya kimyager olmak 
istedi. Beyaz önlük aşkı ile 
tercihini tıptan yana kullandı 
ve Ankara Üniversitesi Tıp Fa-
kültesinde okudu. 

Meslek hayatında en çok An-
kara Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi’ndeki Prof. Dr. Uluhan 

Berk’ten etkilendi. Okulun bitmesine yakın Hacettepe’de 
ziyaret ettiği radyoterapi asistanı arkadaşı hem iki ay şua izni 
olacağını, hem de şua nedeniyle o zamanın parası 150 lira 
fazla ücret alacaklarını söyleyip radyolojiyi tercih etmesi ko-
nusunda ısrar etti.  Bölümün hocası ile tanıştırıldı ve hatta 
ayaküstü sınav yapılıp bölüme daha okulu bitmeden kabul 
edildi. O dönemde bölümde kadın radyolog Soniz Evren var-
dı.  

Asistanlığında radyoloji bölümünde sadece röntgen cihazları 
ve çift tüplü bir floroskopi cihazı vardı. Son senesinde optik 
ayna sistemi olan hastanın görüntüsünün aynaya yansıtıldığı 
floroskopi cihazı geldi. Daha net görüntü elde edildiği için 
daha az radyasyon verilirdi. 

‘En az film, en az radyasyon ve en iyi kaliteli görüntüler’ 
prensibi ile çalışırlardı. Çift kontrastlı tetkikler kendi tabiri ile 
birer ‘sanat eseri’ gibiydi. 
Uzmanlıktan sonra İzmir’e yerleşti ve İzmir Tepecik Eğitim ve 
Araştırma Hastanesinde çalışmaya başladı. Bölümde günde 
en az 300 hastanın raporu elle yazılırdı. ,
Hacettepe’den gelmiş genç bir hanımefendiye önceleri kim-
se bilgi anlamında pek itibar etmedi. ‘Anamnez teşhisin ya-
rısıdır’ fikrini savunan Prof. Dr. Emine Osma, gerektiğinde 
hastayı görmek üzere servise çıktı. Ayakta Direk Batın Gra-
fisinde; genç hastada yoğun aort kalsifikasyonlarını görüp, 

hastanın anamnezini sorunca, 
‘sfiliz’ tanısı koydu. Bir gün İz-
mir’in ünlü bir iş adamının eşi 
epigastriumda batma şikayeti 
ile geldi, akciğer grafisinde 
retrokardiyak opasiteyi gö-
rünce; ‘Hafta sonu balık yedi-
niz mi?’ diye sordu . Aile şa-
şırdı. ‘Hatta büyük kılçıklı bir 
balık, trança mıydı?’ deyince, 
aile büsbütün şaşırdı. Özefa-
gustaki balık kılçığına akciğer 

grafisinden tanı koyarak, tüm hastanenin güvenini ve beğe-
nisini kazandı.  

Avukat olan eşi ile 1976 da evlendi ve 1979 da bir kızı oldu. 

1980 yılında Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şef 
oldu. 1985 yılında 9 Eylül Üniversitesinin dekanının ısrarı 
üzerine üniversiteye yardımcı doçent olarak geçip, kurucu 
öğretim üyelerinden oldu. 1989 yılında doçent ve 1996 yılın-
da profesör oldu.  Tüm branşlarla ayrı ayrı haftalık konseyler 
düzenledi. Sağlık Bilimleri Meslek Yüksek Okulunda 6 sene 
radyoloji program başkanlığı yaptı ve radyoloji teknisyen eği-

timine çok önem verdi. 
Radyoloji Asistanlığı yapan gençlere 7 altın tavsiyede bulun-
du: 
1)‘Rapor dillerini iyi kullanmalılar, kesin ve muğlak olmala-
rı gereken yerleri iyi bilmeliler’. Matematiği ve şiiri sevenin, 
radyolojiyi de seveceğine inanan ve radyoloji raporlarını şiire 
benzeten Prof. Dr. Emine Osma, raporların tıpkı şiirdeki duy-
gular gibi 3-4 satırda özüyle toparlanması gerektiğine inandı. 

PROF. DR. ESİN EMİN ÜSTÜN

1936 yılında öğretmen anne ve babanın çocuğu olarak Malatya’da 
dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Malatya’da tamamladı. 
Fen bölümünden o zaman ‘Olgunluk sınavları’ adı verilen sınavı 
pekiyi derecesi ile bitirince Ankara Tıp Fakültesine 1955 yılında 
sınavsız kabul edildi. 1961 yılında mezun oldu. 

1958 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenci iken, 
radyoloji stajında o zaman hocası olan Prof. Dr. Emin Faik Üstün 
ile tanıştı. Radyoloji stajı esnasında film okumada hevesli olunca 
hocasının dikkatini çekti. Staj sonunda Emin Faik Üstün kendisini 
yanına çağırıp, ‘Çok farklı bir öğrencisiniz sizin radyoloji asistanı 
olmanızı isterim’ dedi. Öğrencisinden çok etkilenen Prof. Dr. Emin 
Faik Üstün, ünlü edebiyat dergisi ‘Varlık’ ta Esin Hanım’a ithafen 
yazdığı ‘Mutluluk’ isimli yazıyı yaz tatilinde memleketi Malatya’ya 
gönderince Esin Hanım çok şaşırdı. 1960 yılı boyunca, Esin Hanım’a 
ilgisinden söz ettiği mektuplar gönderdi. Genç kadın önce mektup-

lara yanıt vermedi. Ancak nezaket ve duygu yüklü sözcüklere uzun süre kayıtsız kalamadı ve 
mektuplaşmaya başladılar. Emin Faik Üstün sonunda Ankara’da evlenme teklifinde bulundu ve 
nişanlandılar. Prof. Dr. Emin Faik Üstün Ege Üniversitesi Radyoloji Enstitüsü’nü kurmak için İz-
mir’de göreve başlayınca 1,5 yıl ayrı kalmak zorunda kaldılar. Nişanlılık döneminde yazdıkları 
kendisinin tabiri ile “Dostluğun, aşkın, sevginin en temiz hali’’ dediği mektupları evliliklerinin 50. 
yıldönümünde kitaplaştırdı. 1961 yılında evlendiler. 31 Ağustos 1961’de Ege Üniversitesi radyo-
loji bölümüne ayak bastı ve emekli oluncaya dek 42 yıl çalıştı. Çiftin evliliklerinden kendileri gibi 
doktorluk mesleğini seçen iki oğlu oldu.  

Esin Üstün aslında çocuk asistanlığı yapmak istiyordu ama Prof. Dr. Emin Faik Üstün, eşini 24 
saat yanında görmek istediğini belirtip radyoloji asistanlığı yapması istemişti. Evliliklerinin 12. 
yılında ne yazıktır ki, Prof. Dr. Emin Faik Üstün lenf kanseri nedeniyle 
hayatını kaybetti. Çok sevdiği eşini kaybeden Prof. Dr. Esin Üstün, 
hayat arkadaşının ismini yaşatmak için mahkemeye başvurdu. Adını 
“Esin Emin” olarak değiştirdi. 

1965 yılında uzman, 1976 yılında doçent ve 1981 yılında profesör 
oldu. Radyoloji Bilim Dalında ülkenin ilk kadın doçenti, profesörü ve 
aynı zamanda ilk bayan ana bilim dalı başkanı oldu. Fakülte yöne-
tim kurulu başkanlığı ve üyeliği ile Ege Üniversitesi senatosunda Tıp 
Fakültesi temsilciliği görevlerini yaptı. Ege üniversitesi güçlendirme 
vakfının ilk hizmet ödülünü aldı.

2)’Görmek için bilmek gerekir.’ fikrini benimseyen hocamız 
çok okumanın önemi belirtti. Raporlarında öncelik sırasını 
gözetip, en az 3 ayırıcı tanı vererek klinisyene yol göstermeyi 
amaç edindi. 
3) ‘Kendimizi kabul ettirmek için bir tek silahımız var o da bil-
gimiz’. Klinisyenlerin güvenini kazanmak için çok okumak ve 
bilgimizi doğru ve yerinde göstermemiz gerektiğine inandı.
4) ‘Kesin bir tanı veremiyorsanız, hastayı asla etiketlemeyin’ 
ilkesini savundu. Eşine akciğer kanseri, kız kardeşine meme 
kanseri tanısı koyan Prof. Dr. Emine Osma, empati yapmanın 
önemini vurguladı. 
5) ‘Anamnez çok önemlidir’ diyerek hasta bilgisi olmayan ra-
porları okumamalarını tavsiye etti. 
6) ‘Radyoloğun mütevazi olmasını, bilemediği yerde diğer ar-
kadaşlarından tavsiye alması’ gerekliliğini belirtti.
7) ‘Bir departmana aile gözü ile bakmak lazım’ derken, öğren-
ci ve asistanları ile ilgilenmenin, iyi geçinmenin ve onlara rol 
model olmanın önemini vurguladı.  
Radyolojiyi sevmeyen yapamaz diyen Prof. Dr. Emine Osma, 
emekli olduğu gün saat 17.00 a kadar rapor okudu. Hatta 
raporun sonunda: ‘Nokta bitti ve ben de bittim!’ dedi. 2012 
yılında yaş haddinden emekli oldu. Ama son 5 senedir 2017 
yılının başına kadar sözleşmeli olarak akciğer tümör konseyle-

rine ve asistan eğitimine gönüllü katıldı. 
Tüm akademisyenlik hayatı boyunca derlediği kendi vakaların-
dan oluşan ‘Solunum Sistemi Radyolojisi’ kitabı vardır.

Hazırlayan:
Yrd. Doç. Tuğana Akbaş
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

TÜRK RADYOLOJİSİNE KATKI VEREN KADIN RADYOLOGLAR

Çok sayıda radyoloji uzmanı yetiş-
tirdi, Ege Üniversitesinde diğer tüm 
birimlerle multidisipliner yaklaşım 
ile konseyler düzenlediler. Konusu 
ile ilgili olarak ilk kez yapılan 1. Ege 
Meme Görüntüleme Yöntemleri 
Sempozyumunu düzenledi.  

Prof. Dr. Esin Emin Üstün üniversi-
tedeki görevinden 2003 tarihinde 
emekli olarak ayrıldı. 200’ü aşkın 
araştırma, olgu sunumu ve derleme 
niteliğinde bilimsel yayınları mev-
cuttur. Beş kitap bölümü hazırladı. 
Meme Radyolojisi, Mamografi At-
lası, İskelet Sistemi Radyolojisi kitaplarının yanı sıra anı ve derleme kitapları bulunmaktadır.

Hazırlayan:
Yrd. Doç. Tuğana Akbaş
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı



Johns Hopkins Hastanesi’nden bir araştırma, MR inceleme öncesi çocuk yaşam uzmanı 
konsültasyonunun zorunlu hale gelmesinin anestezi gereksinimini azalttığını ortaya koydu. 
5-10 yaş arası çocuklarda bu uygulama ile anestezi oranı %45’ten %35’e inmiştir. Bu azalma, 
herhangi bir  bir teknolojik araç kullanılmadan gerçekleşmiştir. 

BT’de radyasyon maruziyeti nedeniyle MR’ın pediatrik olgularda kullanımı giderek artmaktadır. 
Bununla birlikte, MR incelemenin uzun olması, nedeni ile genel anestezi gerekebilmektedir. 
MR inceleme öncesi anksiyete ve korkuyu ortadan kaldırmak için çocuklar ve aileleri, sertifikalı 
bir çocuk yaşam uzmanı ile görüştürülüyor. Çocuk yaşam uzmanı, danışman ve öğretmen 
melezi bir görev olarak tanımlanabilir. Çocuk yaşam uzmanı, inceleme tarihinden önce çocuk 
ve aile ile buluşarak inceleme günü için beklentiler hakkında detaylar verir. Sonra çocuk ve 
ailesinin hastaneye girişleri sırasında onları karşılar ve hastanedeki süreçte onlara refakat 
eder. Ayrıca, inceleme sırasında çocuğun sakin kalması için kullanılacak mekanizmaları da 
anlatır. 

Aile ile bu görüşmeden ve çocuğu gözlemledikten sonra MR inceleme sırasında çocuğun 
genel anestezi alıp almayacağına karar verir. 

Eğer çocuk çok hareketliyse, bu çocuğun işbirliği yapmayacağı anlamına gelmez. Bazen 
teknisyenlerin “bu çocuk anestezisiz MR’da durabilir mi?” dedikleri çocuklar durabilir. Dikkat 
eksikliği-hiperaktivite hastalığı tanılı çocuklar da bunu başarabilir. Ortamda rahatlatıcı bir 
müzik olması, aile bireylerinden birinin yanında kalması yardımcı olabilir. 

MR çekimi öncesinde MR simülasyonu ile de sedasyon ihtiyacı azaltılabilir. Çocuk ve 
ebeveynlerinden biri, çalışmayan MR odasına alınır. Bir pediatrist veya çocuk yaşam uzmanı 
çocuğa incelemenin neden gerektiğini, cihazın nasıl çalıştığını anlatır, kaydedilmiş MR 
çalışma sesi çocuğa dinletilir. 

Yararlanılan kaynak: http://blog.myesr.org/reducing-kids-mri-anxiety-brick-by-brick/

Hazırlayan: 
Doç. Dr. Suzan Şaylısoy
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

Radyologlar, hastaların anlayabilmesi için daha basit rapor yazmayı öğrenebilirler mi? Evet. 
Dijital Görüntüleme Dergisi’nde yayınlanan bir makaleye göre, küçük bir çalışma ile daha 
efektif, basit rapor yazabilirler. Araştırmacılar, 14 radyolog için bir saatlik bir yazma çalıştayı 
yaptıktan sonra katılımcıların, eğitim oturumundan öncesine göre, hastalar için daha 
anlaşılır olan ultrason raporları hazırladığını buldu. Çalıştay, raporun ortalama uzunluğu ve 
okunma kolaylığı düzeyinde istatistiksel olarak önemli bir iyileşme sağladı.

Hastaların kendi radyoloji raporlarına ulaşımı gitgide kolaylaşırken, tıbbi okuryazarlığa sahip 
olmayan veya hiç okumamış olanlar, içeriği anlamakta zorlanabilir. Araştırmacılara göre, 
tıbbi raporları hastalar için anlaşılabilir hale getirmek, tıbbi bilgiye açık erişim amaçlarını 
gerçekleştirmek için kritik önem taşıyor.

Önceki çalışmalar birçok tıbbi dokümanın ve eğitim materyalinin anlaşıla bilirliğinin 
üniversite düzeyinde veya üstünde olduğunu bulmuştur. Bununla birlikte, ABD Nüfus Sayımı, 
ortalama yetişkinlerin yedinci ile dokuzuncu sınıf düzeyinde eğitim aldığını gösterdi.

Başlangıçta, yazım stillerinin, raporun uzunluğunu ve okuyucunun eğitim düzeyini dikkate 
alan bir ölçüt kullanarak nesnel olarak değerlendirilebileceğini önermişlerdir. Ayrıca, bir 
yazım çalıştayının rapor okunabilirliğinde niceliksel gelişmeler sağlayıp sağlayamayacağını 
belirlemek istediler (JDI, 8 Mayıs 2017).

Çalışmanın ilk aşamasında, rasgele seçilen nispeten basit ve nispeten daha karmaşık iki 
ultrason vakasının bir örneği için 14 radyologdan, sonuç bölümünü yazmaları istendi:. 
Sonuçların etkilememek için radyologlara yazma eğitimi verileceği söylenmedi veya atölye 
sonrasında deneyi tekrarlayacakları söylenmedi.

Raporların okunabilirliğini ölçen ekip, daha sonra radyologlara basit yapı ve kısalık gibi 
kavramları vurgulayan ve kritik bilgileri kaybetmeden daha etkili bir şekilde nasıl yazacağınızı 
vurgulayan bir saatlik yazılı bir çalıştay düzenledi.

Çalıştaydan iki hafta sonra radyologlardan, aynı iki vakada, eğitim sırasında öğrendikleri 
prensipleri uygulayarak sonuç bölümünü yazmaları istendi. Ardından, araştırmacılar, 
eğitimin kısa vadeli etkinliğini değerlendirmek için ultrason raporlarının okunabilirliğini 
tekrar ölçüp istatistiksel olarak test etti. 

Ortalama metin uzunluğunda iyileşmeler (p = 0.024) ve ortalama anlaşılabilirlik düzeyindeki 
iyileşmeler (p = 0.022) istatistiksel olarak anlamlıydı.

Eğitimden sonra anket yanıtlarında, 14 radyolog, rapor 
yazım stilinin değiştirilebileceğine inandıklarını belirtti. 
Buna ek olarak,% 71, yazma stilinin hem hasta hem 
de hekimlerle iletişim için optimize edilebileceğine 
inandığını belirtti. 

Yazarlar, “Bu çalışmada tanımlanan dilsel değişkenlerin 
hastaların durumlarını, sağlık sistemini nasıl 
kullandıklarını ve nihai olarak klinik sonuçları nasıl 
etkilediğini belirlemek için gelecekteki araştırmalara 
ihtiyaç vardır” diye yazmışlardır. 

Alıntılanan kaynak: www.auntminnie.com

Hazırlayan: 
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RADYOLOGLAR VE HASTA 2
ÇOCUK HASTA MR İNCELEME ÖNCESİ ÇOCUK YAŞAM UZMANI 
KONSÜLTASYONU ÇOCUKLARI SAKİNLEŞTİRİYOR

RAPORLAR HASTALAR İÇİN BASİTLEŞTİRİLMELİ Mİ? 

RADYOLOJİ MÜZELERİ -2
Çek Cumhuriyeti’nde, Prag’a 30 km uzaklıktaki Stanislav Slabyhoudek Müzesi’nde de X-ı-
şını tüpleri sergilenmektedir. 

Henk Dijkstra’nın eski elektronik cam eşyaları içeren koleksiyonunda, başlıca Geissler ve 
Crookes tüpleri (X-ışını tüpünün öncüleri) yer alır ve bu koleksiyon yalnızca internet yo-
luyla sergilenmektedir. 

Remscheid-Lennep’teki Alman Roentgen Müzesi 1932’de kurulmuştur ve Wilhelm Con-
rad Roentgen’in doğduğu eve 150 metre uzaklıktadır. W.C.Roentgen’in doğduğu ev ise 
X-ışını fiziği, tekniği ve medikal teknolojiye ait kitapların bulunduğu bir kütüphane olarak 
kullanılmaktadır.

Hindistan X-ışını müzesi (Pune), Hindistan Silahlı Kuvvetler Tıp Okulu’nun kampüsündedir 
ve ilginç klinik durumlara ait 20.000’den fazla film örneği sergilenmektedir. 
Giorgie Basile’nin Lambalar ve Tüpler koleksiyonundaki X-ışını tüpleri, randevu alındıktan 
sonra ziyaret edilebilir. 

Moskova’daki IRO (Institute for Roentgen Optics) müzesinde, başlıca kapiller optikler, 
X-ışını optik sistemleri, X-ışını aletleri sergilenmektedir.  

Radyoloji Enstitüsüne yakın olan Palermo Radyoloji Müzesi’nde 1995’ten beri sofistike ve modern 
cihazlar yer almaktadır.

“Powerhouse” Müzesi’nin X-ışını ekipman koleksiyonunda, “dünyamızı değiştiren fikirler ve teknolo-
jiler” temelli sunumlar ve programlar sergilenmektedir (Sydney, Avustralya) Roentgen Hatıra Müze-
si, W.C.Roentgen’in X ışınlarını keşfettiği Wuerzburg’tadır. 

New York’ta da Schenectady adında, bazı X-ışını ekipmanlarının bulunduğu bir müze vardır. 

Londra Bilim Müzesi’nde de bir X-ışını tüp koleksiyonu bulunmaktadır. 

Schweiz Teknik Müzesi (İsviçre), X-ışını teknolojilerinin bulunduğu 2500 elektro-teknik cihazı inter-
net yoluyla sergilemektedir. 

The Bakken Müzesi (Minnesota, ABD), X-ışını artefaktlarından oluşan koleksiyona ev sahipliği yap-
maktadır.

Udo Radtke’nin tüp koleksiyonunda (Gütersloh, Almanya), bazıları X-ışını tüpü olan 8000 tüpten 
oluşmaktadır ve 48 m2 bir odada sergilenmektedir. 

Kuzey Avustralya Medikal Miraslar Topluluğu’nun Sydney’deki müzesinde bazı X-ışını tüpleri ve me-
dikal görüntüleme cihazları da yer almaktadır. 

Polonya, Opala’da Grzegorz Jezierski’ye ait özel bir X-ışını tüp koleksiyonu vardır. 

Yararlanılan kaynak: http://www.x-ray-optics.de

Hazırlayan: 
Doç. Dr. Suzan Şaylısoy
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KARE BULMACA

DÜNÜN CEVABI

SOLDAN SAĞA
 1. Hastalık anlamında eski sözcük./  Rusça’da “Evet”... Heybe dokuyucusu.
 2. Muharrik.
 3. Eski dilde değirmen./  Mersin ağacının diğer adı.... Tasavvufta Tanrı.
 4. Kayınbirader. ... Bakış, Nazar.
 5. İnsanlığın anayurdu olarak tasvir edilen kayıp kıta... Tuzlu.... Peygamberleri Hud’u dinlemedikleri için 
Tanrı tarafından yok edilen kavim.
 6. Aydın, Bilgili kimse.
 7. Bir kahve cinsi.
 8. Tutu, İpotek, Bend. 
 9. Dessas.

YUKARIDAN AŞAĞI
 1. Radyasyonla çalışan kişilerin maruz kaldığı radyasyon miktarını belirlenmesi için kullanılan cihazlar
 2. Kamer-Mah.... Mahi, Balık.... Ağaç dallarının tomurcuk yeri /  Bir tür çuha
 3. Birinin ölümünü haber veren. ... Erike.
 4. Gözü kapalı inanılan düşünce. /  Halk, İnsanlar. ... Yatacak yer.
 5. Utanma duygusu, Ar.... Uzunlamasına olan.
 6. Posta sürücüsü.
 7. Bir kabilenin bölündüğü parçalardan her biri.... Arazi belirlemede kullanılan geometrik biçimli tahta.    
 8. Yapma, etme, yerine getirme.
 9. Şarkı, Türkü. (YIR.)... Dai.

Hazırlayan: 
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RİSKTEN KAÇMADA SON NOKTA

“Eski dostlar, onlarla saçmalamayı 
göze alabildiğimiz için şanstır. 
Ralph Waldo Emerson Gerçekten 
Ralph Waldo Emerson haklı. 
Onlarla saçmalayabildiğim bir 
sürü eski arkadaşım olduğu için 
şanslıyım. Ve onlar da benimleyken 
saçmalayabiliyorlar.  Zaten ben de 
öyle isterim. Bu şekilde tercih ederim. 

Son zamanlarda bu eski 
arkadaşlarımdan birisi benimle 
kıvırmada son nokta bir raporu 

paylaştı. Ben bazı küçük değişiklikler yaptım ve sizlerin keyfinize, saygıdeğer dikkatinize, 
potansiyel medikolegal yardımınıza ya da belki de sadece kendi kahkahalarıma sunuyorum. 
Herkes kıvırma  sanatını yapıyor. Herkes. Bazılarımız bunu diğerlerinden daha iyi yapar ve 
bazıları bu konunun incelikleri hakkında bilgilendirme yapmalı. Kıvırma konusunda hiç kimse 
bir patologdan daha iyi olamaz. Biz radyologlar da iyiyiz. Bazılarımız uzmanlar. Ama biz 
radyologlar ancak kahverengi kemer seviyesine yükseliyoruz. Patologlar siyah kemeri takarlar.

İşte burada!  Sizi temin ederim, bu sizi rapor odasında bir yıldız yapacaktır:
“Çalışma, hastanın duruşu, hareket artefaktı, pozisyonlamaya dayanamama, dış ve iç 
donanımdan kaynaklanan artefakt, düşük doz tekniği, intravenöz, oral, rektal veya intratekal 
kontrast madde uygulanmaması ve ekipman sorunları nedeni ile sınırlıdır. Bu kısıtlamalar 
dahilinde, klinik ilgi alanının görüntülenen kesimlerinde olası herhangi bir akut anormalliğe 
kesin işaret eden gross bulgu saptanmamıştır. Bununla birlikte, mevcut çalışmada 
tanımlanamayan klinik olarak anlamlı patoloji olasılığı, göz ardı edilemez. Bu nedenle, 
beyin, sella, yüz, TME, temporal kemik, boyun, servikal, torakal ve lomber spinal, kardiyak, 
toraks, abdomen, pelvis, prostat, uyluk, diz , bacak, ayak bileği, ayak, ayak parmakları, göğüs 
kafesi, skapula, omuz, üst kol, dirsek, ön kol, el ve el parmakları kontrastlı MR incelemesi ile 
daha ileri değerlendirme önerilir. Buna ek olarak, BT ürografisi, MR defekografi, Sniff testi, 
MUGA çalışması, mastoid hava hücrelerinin radyografileri, kemik yaşı çalışması, ultrason 
rehberliğinde parasentez veya biyopsi ve şantogram da klinik olarak endikasyon varsa veya 
konfirmasyon için yararlı olabilir. Önceki çalışmalarla karşılaştırma da yararlı olabilir.”

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