
Beyin tümörleri, 1979 yılından beri, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
himayesinde kurulmuş, nöropatologlardan oluşan bir konsorsiyum 
tarafından yapılan DSÖ Sınıflaması ile sınıflandırılmaktadır. 
Bu konsorsiyum ağırlıklı olarak histopatoloji literatüründeki 
gelişmeler ışığında 2007 yılına kadar, her yedi yılda bir toplanarak 
bu sınıflamayı yenilemiş ve toplamda dört sınıflama yayınlamıştır. 
Ancak beklentilerin aksine 2014 yılında çıkması gereken 
DSÖ’nün 5. Sınıflaması, konsorsiyum fikir birliğine varamadığı 
için yayınlanamamıştır. Bunun en temel nedeni ise, 2007’deki 
4. Sınıflamadan sonra literatürde beyin tümörlerinin genetik, 
epigenetik ve moleküler özellikleri konusunda ortaya çıkan büyük 
bilgi birikiminin tam olarak değerlendirilememesidir. Bu zorluğun 

aşılması amacıyla, 2014 yılında 10 farklı ülkeden 28 nöropatolog yanında nöro-onkolog, medikal 
onkolog, beyin cerrahı, nöroradyolog ve radyasyon-onkologları gibi, patoloji dışındaki bilim 
insanlarının katkısı ile Hollanda’nın Haarlem şehrinde yapılan toplantıda, “Beyin tümörlerinin 
moleküler, klinik ve görüntüleme özellikleri gibi histopatolojik olmayan ölçütleri, tümör tiplendirme 
ve evrelendirmesine nasıl katkıda bulunabilir?” sorusuna yanıt aranmış ve sonuçta Haarlem 
konsensüsü oluşturulmuştur. Bu konsensüs ile beyin tümör tanısında daha önceden kullanılan 
histopatolojik tanı ve DSÖ evrelemesi yanında, tümörlerin moleküler özelliklerini de içeren entegre 
tanı sistemine geçilmesine karar verilmiştir. Bu karar sonrası hem 2007’den beri biriken yeni veriler, 
hem de 2015 yılında yayınlanan Kanser Genom Atlas’ının ışığında, 2016 yılında DSÖ 5 sınıflaması 
yerine “DSÖ 4 sınıflamasının yenilemesi (update)” şeklinde son sınıflama yayınlanmıştır. Yeni 
“sınıflama” yerine “yenileme” yapılmasının nedeni ise, 2007 sınıflamasının iskeletinde majör bir 
değişikliğin yapılmaması ancak, özellikle tümör alt tiplerinin belirlenmesinde histopatolojik ölçütler 
kadar, hatta yer yer daha fazla, moleküler ölçütlerin kullanılmaya başlanmasıdır. 

Bu moleküler ölçütler, aslında beyin tümör oluşumunda eskiden kabul gören matür hücrelerden 
benzer tümörler çıkar (yani astrositlerden astrositom oluşur) görüşü yerine; beyin tümörlerinin, 
nöral kök hücreler ya da prekürsör hücrelerden, beyin tümör kök hücresinin oluşması yoluyla ortaya 
çıktığı savının kabul görmesiyle önem kazanmıştır. Bu yeni sav, aynı tümör içinde farklı prekürsör 
hücre elemanlarının varlığını açıkladığı gibi, aynı tümör içinde farklı evrelerde tümör hücrelerinin 
neden var olduğu sorusuna da yanıt vermiştir. 
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Tümör genetiğindeki değişikliklerden kaynaklanan bu moleküler ölçütler beyin tümör tanısı 
kadar, tedavisinin planlamasında ve prognozunun belirlenmesinde de yeni gelişmelere 
neden olmuştur. Yeni konseptte temel hedef, tümörün kendini değil tümör kök hücresini 
öldürmektir. Tümöre yönelik konvansiyonel sağaltım yöntemleri ile ortadan kaldırılan 
tümörün kısa sürede nüks etmesinin temel nedeni, bu tümör kök hücrelerinin öldürülememesi 
ya da yeni tümöral kök hücre oluşumunu başlatan genetik ve epigenetik değişikliklerinin 
engellenememesidir.  Günümüzdeki birçok araştırmanın odaklandığı bu kısır döngünün 
kırılmasına yönelik araştırmaların ilk sonuçları ışığında, değişik moleküler belirteçlere yönelik 
farklı sağaltım tipleri uygulanabilmektedir. Bu da standart bir tümör sağaltımı yanında 
tümörün moleküler ve genetik özelliklerine göre bireyselleştirilmiş sağaltım seçeneklerinin 
kullanılabilmesine ve kaliteli bir tümör sağ kalımının sağlanmasına olanak tanımaktadır. 

Tabii ki moleküler ve genetik bilgi birikimindeki bu baş döndürücü değişikliklerin 
Nöroradyoloji’ye yansıması geç olmamıştır. Hücre dansitesi, tümöral neovaskülerite 
veya mikroyapı değişikliklieri gibi histopatolojik özelliklerin öngörüsünü yapan difüzyon, 
perfüzyon ve MR spektroskopi belirteçleri yanında, IDH veya histon mutasyon varlığını 
gösteren yeni radyolojik belirteçler de artık rutinde kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde 
tümör nöroradyolojisi temel olarak farklı moleküler özellikleri gösteren “radyogenomiklerin” 
tanımlanması ya da var olan radyolojik belirteçlerin, tanımlanan moleküler özellikleri 
gösterme konusundaki etkinliklerinin yeniden değerlendirilmesine odaklanmış 
bulunmaktadır.  

Sonuç olarak; 2016 DSÖ yenilemesi aslında basit bir sınıflama değişikliğinden çok daha 
fazlasıdır ve hem tümör biyolojisi, genetik ve epigenetiğindeki konsept değişikliğini ön 
plana çıkaran, tanıda sadece histopatolojik ölçütlerin değil tümörlerinin moleküler, klinik 
ve görüntüleme özellikleri gibi histopatolojik olmayan ölçütlerinde entegre tanı sisteminde 
aktif olarak kullanılmaya başlandığı bir sınıflama olarak tıp tarihindeki yerini almıştır hem 
de tümör tanı ve sağaltımında heyecan verici yeni gelişmelere kapı açmıştır.  

Prof. Dr. Nail Bulakbaşı
Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dr. Suat Günsel Hastanesi

GÜNCELLEMEDEN ÖTE BEYİN TÜMÖRLERİNDE DSÖ 2016 GÜNCELLEMESİNİN GETİRDİKLERİ



LEZYONLARIN MR SİNYAL ÖZELLİKLERİNİN 
TANIYA ULAŞMADAKİ ROLÜ
Yumuşak doku kontrast rezolüsyon avantajı yanında, son zamanlarda gelişen kantitatif ve 
fonksiyonel değerlendirme katkısı nedeniyle, MRG onkolojik hastalarda başta olmak üzere 
baş- boyun hastalıklarında klinisyenler için vazgeçilmez bir modalite haline gelmiştir.

Lezyonların MR sinyal özelliklerine göre tanı spektrumu daraltılabilir ve ileri MR görüntüleme 
ile birlikte bazı hastalıklar spesifik olarak tanılanabilir. Günümüzde histopatolojik tanıya 
katkı sağlayan MR sinyallerinden elde edilen veriler (örn: sıvı içi protein konsantrasyonu, 
tümör dokusuna eşlik eden fibröz doku, intratümöral vaskülarizasyon, peritümöral ödem, 
intralezyoner makromolekül protein, paramanyetik ajanlar veya kan yıkım ürünleri...vs) 
dışında baş-boyun onkolojisinde intratümöral mikrovasküler sirkülasyon açısından da 
önemli bilgiler sağlanabilmektedir. Endovasküler alandan ekstravasküler-ekstraselüler alana 
transendotelyal kan geçişi, dinamik kontrastlı perfüzyon çalışmaları (relaksivite ağırlıklı 
(T1) görüntüleme) ile değerlendirilebilmekte ve elde edilen parametrik datalar vasküler 
permeabilite bilgileri sağlamaktadır. Tümör karakterizasyonu, prognostik faktörler, metastaz 
olasılığı gibi önemli bilgiler yanında tedavi edilmiş hastalarda rekürrens, kuşkulu alanlardan 
biopsi için yol gösterici katkısı ve tedaviye yanıtın monitorizasyonunda da bu parametrik 
bilgiler son yıllarda dünya çapında sıkça kullanılmaktadır.

MR görüntülemenin bir kısım hastalar için tolerasyonunun güç olması ve çekim süresinin 
nispeten uzun olması son yıllarda hızla gelişen teknoloji ile birlikte sorun olmaktan çıkma 
yolundadır. Bununla birlikte hastalıklarla ilgili elde olunan veriler yoğun bilimsel çalışmalarla 
birlikte aynı ölçüde hızla artmaktadır.

Dr. İrfan Çelebi

John Berger “Görme konuşmadan önce gelmiştir. Çocuk konuşmaya 
başlamadan önce bakıp tanımayı öğrenir.” demiş ve görmenin yani gör-
sel zekânın görsel tatminin ne kadar önemli bir duyu olduğundan bah-
seder.

Herkesin gördüğünü görenler, hayatlarında arayışa girmeyen bireyler 
olup monoton sıkıcı bir hayat sürdüren kişilerdir. Radyologlar her za-
man görsel zekasını kullanmasını bilen bireylerdir ve herkesten farklı 
görmeye çalışır. Normal anatomik yapı içindeki patolojiyi ne kadar fark 
edebilirse o kadar çok ustadır. Cihazdan çıkacak görüntüyü yorumlamak 

adeta bir sanat haline getirilmelidir. Çünkü radyolog karşısındaki görüntüyü doğru ve güzel yo-
rumlaması o kişinin mesleğindeki başarısını gösteren en büyük etmendir. Radyoloğun işi her za-
man görüntü yorumlamak olduğuna göre “GÖRME BİÇİMİ” çok önemlidir. Gördüğü görüntüyü 
ne kadar güzel yorumluyorsa o kadar başarılı bir radyologdur.

10 yıldır geleneksel hale getirdiğimiz TRD Kongre Fotoğraf yarışmasında bir amacımız bulunmak-
tadır. Mademki biz radyologlar herkesten farklı görmeliyiz, yıl içinde farklı gördüğümüz bütün 
farklı, ilginç görüntüleri kaydedip meslektaşlarımızla paylaşmak en büyük amacımız olmuştur.
 
Aslında buna yarışma demek doğru değil; çünkü biz kimseyi yarıştırmıyoruz ve zaten yarışmamız-
da ödül de bulunmamaktadır. Tamer Kaya, İsmail Güzelmansur, Murat Danacı, Zafer Koç, Erkin 
Arıbal’dan oluşan jürimiz, aramızda aldığımız bir kararla, her yarışmacıdan bir fotoğrafı sergimi-
ze aldık. Çünkü amacımız meslektaşlarımızı yarıştırmaktan öte, sanatsal bir aktivitede birlikte 
olmaktır. Ayrıca sergiye katkı olsun diye her jüri üyesinden de birer fotoğraf sergiledik. Hastane 
ortamından bir an bile olsa uzaklaştırıp böyle sanatsal bir aktivitede paylaşımımızın olması biz 
meslektaşlarımızı en mutlu insan edecektir.   

TRD Kongre Fotoğraf Yarışması Sergisi Dereceler

TRD KONGRE FOTOĞRAF YARIŞMASI SERGİSİ

Serbest Kategori

Derece Yarışmacı Eser

1 Nevra Elmas Zerafet

1 İsmet Cengiç Sonsuzluk Kuyusu

2 Mehmet Emin Adin Soul Tree

2 Nurullah Doğan Fairytale

3 Ayşenur Oktay Alfatlı Ohri Gölü

3 Nevra Elmas Kırsal Çin kadınları ve Çay Küfeleri

Radyoloji Kategorisi

Derece Yarışmacı Eser

1 Gökhan Pekindil Çok Üzgünüz

2 Hamza Özer Melek

2 Gökhan Pekindil Cadı

2 Gökhan Pekindil Ünlüler

2 Gökhan Pekindil Kesitlerdeki Yüzler

3 Büşra Şeker Sonografik Kurbağa Prens

3 Abidin Kılınçer Çığlık

Hazırlayan: 
Dr. İsmail Güzelmansur
Antakya Devlet Hastanesi



Türk Radyoloji Derneği’nin düzenlediği 38. Ulusal Radyoloji 
kongresinin üçüncü günündeki nöroradyoloji oturumunda 
tartışılacak olab konulardan biri de beyin tümörlerinde 
postoperatif değerlendirme olarak belirlenmiştir.

Beyin tümörlerinin tedavisinde cerrahi, olguların büyük 
kısmında ilk aşamada uygulanmaktadır. Doku tanısı ve 
evrelendirme sonucuna göre de kemoterapi ve radyoterapi 
gündeme gelebilmektedir. Tedavi sonrası izlemde de 
tanı aşamasında olduğu gibi özellikle Manyetik Rezonans 
Görüntüleme (MRG) ve Bilgisayarlı Tomografi (BT) en sık 
kullanılan radyolojik yöntemler konumundadır.  

Cerrahi sonrası ilk görüntüleme, mümkün ise operasyondan 
sonra ilk 48 saat içinde yapılmalıdır. Bunun nedeni erken dönemde oluşabilecek hematom, 
enfarkt gibi komplikasyonları göstermek, ayrıca, cerrahinin neden olacağı kontrastlanmaların 
en az olduğu bu zaman diliminde muhtemel rezidü lezyon ayrımını daha sağlıklı yapmak 
ve izlemi yapılacak hastada sonraki karşılaştırmalar için zemin teşkil edecek görüntüleri 
elde etmektir. Rezidü değerlendirmede önemli hususlardan biri de ilk tanı konulduğunda 
yapılmış olan operasyon öncesi tetkikler ile yapılan karşılaştırmalardır. Kitlenin kontrast 
tutan veya tutmayan bileşenleri, bası etkisi, çevresel ödem gibi özelliklerinin operasyon 
sonrasında ve izlemde ne durumda olduğu takip için büyük önem taşır.

Özellikle ileri evre beyin tümörlerinde cerrahiye ek olarak uygulanan tedavilerden 
radyoterapi ve kemoterapi de görüntülemede bazı zorlukların kaynağı olabilir. Radyoterapi 
sonrası ortaya çıkabilen radyasyon nekrozu, kitle etkisi ve kontrastlanma gibi özellikleri 
nedeniyle rutin incelemede nüks tümör benzeri görünüm verebilir. Ayrıca bazı kemoterapi 
ajanları da psödoprogresyon/psödoyanıt gibi yanıltıcı bulgulara yol açabilmektedir. Rutin 
görüntülemenin yetersiz olabileceği bu gibi durumlarda genellikle MR perfüzyon, MR 
spektroskopi gibi ileri teknikler ile PET-BT gibi diğer yöntemlerin yardımına başvurulur. Buna 
rağmen kesin tanı için doku tanısı gerekli olabilmektedir.

Prof. Dr. Kamil Karaali 
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

BEYİN TÜMÖRLERİNDE POSTOPERATİF DEĞERLENDİRME

      
PROSTAT KANSERİNDE RADYOLOJİ VE 
RADYOLOGLAR ARTIK BAŞROLDE
 

Son yıllarda MR teknolojisinin gelişmesi ile yeni sekansların ortaya çıkması, prostat kanserinin tanı 
çalışmaları sonucu PIRADS gibi önemli sınıflama oluşturulması prostat kanseri tanı ve tedavisinde 
daha arka planda olan radyolojinin artık başrol oyuncusu olduğunu, radyoloji uzmanlarının  
önplana çıktığını görüyoruz.

Bunun en büyük nedeni artık hemen hemen her merkezde Prostat kanseri tanısında MR’ın bariz 
önplana çıkmasıdır. Son iki yılda Chicago bölgesinde prostat kanseri ile ilgili MR isteğinin yaklaşık 
5 kat artış gösterdiğini (%486) gözönüne alırsak radyoloji ve radyologların bu konuda yükseliş ve 
yeni rolünü daha iyi tanımlayabiliriz.

Multidisipliner çalışmanın şart olduğu günümüzde üroloji uzmanları özellikle biopsi yerinin 
belirlenmesinde endüstrinin etkisi ile pekçok kurs ve eğitim alsalar da yinede Radyoloji disiplini 
ve radyologlarla işbirliği yapma durumundadırlar. MR bilgisi ve bunun yorumu prostat kanserinin 
tanınması ve kanserin yerinin belirlenmesinde artık primer modalite haline gelmiş ve radyologların 
rolü de başrol olarak revize edilmiştir.

Bu açıdan ülkemizde biz radyoloji disiplini üyelerinin ve derneğimizin üzerine düşen görevler ve 
çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalarda ana eksen prostat kanseri  tanı ve biopsisinin radyoloji 
uzmanı tarafından gerçekleştirilmesi olmalıdır. Burada radyoloji uzmanının yardımcı rol modelinin 
aşıldığı ve bununla yetinmememiz gerektiği aşikardır.

3 kez biopsi gerçekleştirilmiş ama tanı konamamış Anterior fibromuskuler stroma tümörü: MpMR 
incelemesi ve yüksek diffüzyon-ADC sekansında net biçimde izlenmekte.

Prostat biopsi tekniği ne olursa olsun bir hastane veya radyoloji merkezinde radyoloji uzmanı 
Multiparametrik MR incelemesini değerlendirmeli ve bunu diğer disiplinlerle işbirliği içinde biopsi 
ile sonlandırmalıdır. Gereğinde klinik toplantılarda kilit rol oynamaya hazır hale gelmelidir.

Bir başka önemli nokta Hastaların izleminin daha objektif ve hasta yararına yapılabilmesi açısından 
Aktif izlem gibi bir kavramın bizim disiplinimizce tartışılmaya başlamasının gerekliliğidir. Bugün 
için fazla tedavilerin, aşırı tedavilerin güncel olduğu bir durumda MpMR gibi bir modalitenin tek 
yorumlayıcısı olarak bizler hastalara aktif izlem gibi kritik bir konuda direkt katkıda bulunabiliriz. 
Sonuç olarak MpMR’ın prostat kanseri tanısında önplana yükselişi biz radyoloji disiplininde aynı 
şekilde önplana çıkartmıştır. Prostat kanseri tanı ve izleminde başrol oyuncusu sorumluluğunu 
kavramamız ve bu yönde etkin rol almamız gereklidir.

Kaynak: WWW.PROSTATKANSERI.NET

Prof. Dr. Atadan Tunacı
İstanbul Aydın Üniversitesi Liv Concept Florya Radyoloji Bölümü

PANKREASIN KİSTİK LEZYONLARI
Pankreasın kistik lezyonları sıklıkla tesadüfen saptanan benin lezyonlar yanında nadiren malin 
potansiyeli olan lezyonlar ile malin lezyonların kistik ya da nekrotik değişim gösteren tiplerini 
kapsamaktadır (1-5). Tedavi edilmesi gerekenleri ayırmak için lezyonları günümüzde bilgisa-
yarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile non-invazif olarak karakterize 
etmek mümkün olmaktadır.

En sık görülen ve pankreatit sonrası gelişen psödokistlerin ayırıcı tanısı ve takibi daha kolaydır, 
tedavisi gerekenler ayırt edilebilmektedir. Sadece izlemin yeterli olduğu epitelyal basit kistler 
ve lenfoepitelyal kistler genellikle tesadüfen saptanır. Benin olduğu bilinen seröz kistler en 
sık ileri yaş kadınlarda ve pankreas başında görülür. Genellikle semptom ya da komplikasyon 
oluşturmadıkça cerrahi tedavi gerektirmez (4-6).

Pankreasın müsinöz kistik lezyonları nadir de olsa malin potansiyeli bulunan lezyonlar olup 
pankreatik kanalla ilişkisi olamayan parankimal müsinöz kistik lezyonlar ve pankreatik ka-
nalla ilişkili intraduktal papiller müsinöz kistik neoplaziler (İPMN) olmak üzere iki gruptur. 
Parankimal müsinöz kistadenom daha çok orta yaş kadınlarda görülür. Duvarında ya da sep-
talarında konrastlanma gösteren solid kısım ya da nodül varlığı malinite (kistadenokarsinom) 
işaretidir (7-9). İPMN ler erkeklerde daha sık görülür ve ana pankreatik kanal tipi, yan dal tipi 
ya da her ikisini de kapsayan kombine tip olabilir (9-10). Eşlik eden duktal adeno kanser içeren 
nodüler solid kısmı bulunabilir.

Pankreas kistik lezyonlarının MRG ile ayırıcı tanısı yapılarak, benin lezyonları olan hastalar 
gereksiz operasyondan kurtarılırken, malinite riski olanların da zamanında cerrahi ile tedavi 
olması sağlanabilir.

Kaynaklar:
1. Engelbrecht M., BradshawJ., Smithuis R. Pancreas - Cystic LesionsDiagnosis and manage-
ment. Radiology Assistant.
2. Halankar J, Jhaveri K, Metser U. Cystic lesions of the pancreatico-biliary tree: A schematic 
MRI approach. Indian J RadiolIm. 2017;27:167-176.
3. Nougaret S, Mannelli L, Pierredon MA, et al. Cystic pancreatic lesions: From increased 
diagnosis rate to new dilemmas. Diagn Interv Imaging. 2016;97:1275-1285.
4. Zaheer A, Pokharel SS, Wolfgang C. et al. Incidentally detected cystic lesions of the panc-
reas on CT: review of literature and management suggestions. Abdom Imaging. 2013;38:331-
41.
5. Khan A, Khosa F, Eisenberg RL. Cystic lesions of the pancreas. AJR Am J Roentgenol. 
2011;196:W668-77.
6. Barral M, Soyer P, Dohan A, et al. Magnetic resonance imaging of cystic pancreatic le-
sions in adults:an update in current diagnostic features and management. Abdom Imaging. 
2014;39:48-65.
7. Tirkes T, Aisen AM, Cramer HM, et al. Cystic neoplasms of the pancreas; findings on mag-
netic resonance imaging with pathological, surgical, and clinical correlation. Abdom Imaging. 
2014;39:1088-101.
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DUAL ENERJİ KARDİYAK BT   
Dual enerji bilgisayarlı tomografi son dönemde kullanımı artan ve 
değerli veriler sağlayan görüntüleme yöntemlerinden biridir. Dual 
enerji bilgisayarlı tomografinin amacı aynı anatomik lokalizasyonun iki 
ayrı enerji düzeyinde görüntülemesini yapmak ve yapıların farklı enerji 
seviyelerindeki farklı davranışlarını ortaya koyarak birbirinden ayırt 
etmektir. Bu şekilde X-ışını  soğurma özellikleri belirgin farklılık gösteren 
yumuşak dokular, kalsiyum ve iyot birbirlerinden         ayrılabilirler. Bu 
şekilde dual enerji bilgisayarlı tomografi birçok farklı klinik alanda 
kullanılmaktadır (kardiyovasküler sistem, pulmoner sistem, kas iskelet 
istemi gibi). 

Kardiyovasküler sistem de optimal veri elde edilebilen ve kullanımı yaygınlaşan bölümlerin 
başında gelmektedir. Bu amaçla özellikle çocuk kardiyolojisi ve erişkin kardiyolojiden 
gelen hastaların koroner damarları ile birlikte kalp kası dokusunu da değerlendirmek için 
hastalar bu tetkikten yararlanmaktadırlar. Özel iş istasyonları yardımıyla elde edilen veriler 
değerlendirilmektedir (Resim 1). Konvansiyonel tek enerji BT birtakım teknik kısıtlamalardan 
etkilenmektedir. Dual enerji kardiyak BT bu kısıtlamalardan bir kısmının üstesinden gelmeyi 
vaat etmekte ve daha yüksek riskli hasta grubunun kardiyak bilgisayarlı tomografi içine 
dahil edilmesini sağlamaktadır. Son çalışmalar dual enerji bilgisayarlı tomografinin tek foton 
emisyonlu bilgisayarlı tomografi, invaziv koroner anjiografi ve kardiyak manyetik rezonans 
görüntülemeye kıyasla, hemodinamik olarak önemli koroner arter hastalığının saptanmasında 
ve kas dokusunun değerlendirilmesinde umut verici tanısal doğruluğu gösterdiğini ortaya 
koymuştur. 

Kardiyak dual enerji BT ile yapılan çalışmamızın 2016 RSNA kongresinde ödüle layık görülmesi 
Dual enerji kardiyak BT nin günümüzde yükselen yıldızlardan birisi olduğunun göstergesidir.  
Dual enerji BT insan vücudundaki dokuların ve iyot bazlı kontrast maddenin, miyokard 
içerisindeki iyotun (ve dolayısıyla kan dağılımının) haritalanmasını sağlayan farklı X-ışını 
enerji seviyelerine girdiklerinde mükemmel emilim özelliklerine sahip olması gerçeğinden 
yararlanır. Dual enerji kardiyak bilgisayarlı tomografi bu sayede özellikle infeksiyöz-
inflamatuar kalp hastalıkları (miyokardit gibi) (Resim 2) ve iskemik kalp hastalıklarında değerli 
veriler sağlaması nedeniyle önemli bir görüntüleme modalitesi olarak yer almaya başlamıştır. 

Dual Enerji kardiyak BT bilgilerinin değerlendirilebilmesi için özel iş istasyonlarına ihtiyaç 
vardır.

Aksiyel plandaki dual enerji BT görüntüleri Sol ventrikül serbest duvarda izlenen alan 
miyokardid yönünden anlamlıdır.

Prof. Dr. Mecit Kantarcı 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

IGG4 İLE İLİŞKİLİ BAŞ-BOYUN PATOLOJİLERİ; 
YENİ TANIMLAMALAR VE SINIFLAMALAR
Son yılların en popüler ve dinamik konularından olan immunglobulin G4 (IgG4) ile ilişkili 
hastalıklarda tanım ve tanımlamalar her yeni gün değişmekte ve yeni yeni hastalıklar bu gruba 
dahil edilmektedir. Eskiden enflamatuar psödotümör olarak adlandırdığımız tüm lezyonlar artık bu 
grup içinde yer almaktadır. 

Bir protein olan immunglobülinler, vücudun yabancı kabul ettiği maddelere karşı B hücreli lenfositler 
tarafından üretilir. Bağışıklık sisteminin anormal davranışı olarak bazen bu immunglobülinler, 
sağlıklı dokulara saldırır ve yıkım oluşturur ki bu hastalıklar grubuna otoimmün hastalıklar adı 
verilir. IgG4 ile ilişkili hastalıklar da bu otoimmun hastalıklar şemsiyesi altında değerlendirilir. IgG4 
ile ilişkili hastalıkların tanısında 3 temel kriter aranır. 

- Tek ya da çoklu organlarda diffüz/lokalize şişlik ya da kitle/nodüler lezyon varlığı
- Serum IgG4 düzeylerinde artış  (≥135 mg/dl)
- Histopatolojik incelemelerde; dokularda belirgin lenfosit infiltrasyonu ile birlikte storiform 
fibrozis ve obliteratif flebitin görüldüğü fibrötik-sklerotik yanıtla giden fibroinflamatuar bulgular, 
IgG4 plazma hücre ile IgG hücre oranlarında artış ( IgG4+/IgG+: ≥%40 ve 5 büyük büyütme 
alanında).

Ayrıca IgE düzeylerinde artış ve periferik eozinofili de görülebilir. 
Kesin tanı: kriterlerinin 3’üde var ise 
Kuvvetle olası tanı: organ tutulumu ve histopatolojik bulgular var, serum IgG 4 düzeyleri normal 
Olası tanı: organ tutulumu var, serum IgG4 düzeyi yüksek, histopatolojik incelemeler negatif ya da 
yapılamamış olgular
IgG4 ile ilişkili hastalıklar sıklıkla erkeklerde ve 50 yaş üstünde görülür (erkek/kadın oran= 3:1). 
Ancak baş-boyun tutulumunda yaş ve cinsiyet gözetmez. 

IgG4 ile ilişkili hastalıklar vücudun çok farklı lokalizasyonlarında ve farklı formlarda, tekli ya da 
çoklu organ tutulumu şeklinde karışımıza çıkabilmektedir. Baş-boyun bölgesinde en çok Mikulicz 
hastalığı (MH), Küttner tümörü, Riedel tiroiditi ve orbital tutulum olarak görülür. Daha az olarak 
sinonazal kavitede, lenf nodlarında ve diğer tüm lokalizasyonlarda karşımıza çıkabilmektedir.
Mikulicz hastalığı (MH) lakrimal bezler ve tükürük bezlerinin birlikte bilateral, simetrik kalıcı 
büyümesi olarak tanımlanmıştır. Lakrimal, parotis ve submandibüler bezlerden, en az 2 çiftinde, 
persistan ( 3 aydan fazla süren) simetrik şişlik tanıda önemlidir. MH,  tanımlandığından bu yana 
tarihsel süreç içerisinde pek çok değişime uğramış ve farklı sınıflamalara dahil edilmiştir. En son 
2009’da uluslararası Sjögren Sendromu (SS) Sempozyumunda MH, SS’den ayrı bir hastalık olarak 
kabul edilmiş. 

Küttner tümörü (sklerozan siyaladenit) ünilateral ya da bilateral submandibüler sert kitle 
lezyonları şeklinde görülür. Nadiren sadece parotis bezde ya da submandibüler bezlerle birlikte 
parotis bezlerde karşımıza çıkar.

Riedel tiroiditi uzun zamandır sistemik fibrosklerozan hastalıklar ile ilişkili olduğu kabul edilmiş 
ve son sınıflamada IgG4 ile ilişkili tiroidit olarak tanımlanmıştır. Hipotiroidi bulguları Hashimoto 
tiroiditinden daha azdır,  otoantikorlar negatif ve fibrozis çok daha belirgindir.

Orbita tutulumu
IgG4 ile ilişkili orbital hastalıkda ünilateral ya da bilateral olabilir. En sık lakrimal bez tutulur. 
Lakrimal bez dışında nazolakrimal kanal, retrobulber yumuşak doku ve ekstraoküler kaslar,  daha 
az olarak da trigeminal sinir ve çok nadiren de bulbus okuli (vitritis, skleritis gibi)  tutulabilir.  IgG4 
ile ilişkili hastalıklarda perinöral yayılım eşlik etmesi nedeniyle kesitsel incelemelerde kraniyal 
sinirler boyunca dikkatle değerlendirme yapılması önemlidir. 

Radyolojik tanı/ayırıcı tanı
Radyolojik tanıda ve tedaviye yanıtı değerlendirmede US, bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik 
rezonans görüntüleme (MRG) kullanılır. Multiorgan organ tutulumunun araştırılmasında FDG-PET 
tarama yöntemi olarak kullanılabilinir. 

BT ve MRG’de; IgG4 ile ilişkili hastalıkların ayırıcı tanısında enfeksiyon/ enflamatuar süreçler ve 
malign hastalıklar düşünülmelidir. Bilateral tutulum, IgG4 ile ilişkili hastalıkları önceler. Radyolojik 
görüntüleme bulguları spesifik değildir ancak, MRG’de T2A görüntülerde düşük sinyal radyolojik 
tanıda önemlidir. 

Tükürük bezi tutulumu lenfoid infiltrasyon, sarkoidoz ve SS ile, orbita tutulumunda enfektif 
panoftalmi, lenfoma, sarkoidoz, graves hastalığı ve granülomatöz polianjiitis (GPA) ile, lenf nodu 
tutulumu lenfoma ve multisentrik Castleman hastalığı ile, karışabilir. Bu nedenle tanıda laboratuar 
bulgular anlamlı da olsa histopatolojik inceleme altın standarttır ve tanıyı kesinleştirir. 

Tedavi
Tedavide genellikle steroid (prednizolon) uygulanır. Tedavi yanıtını belirleyen temel faktör fibrozisin 
miktarıdır. Tiroid ve retroperitoneal fibrozis gibi fibrozisin, belirgin olduğu olgularda steroid tercih 
edilmez. Eğer hastalık steroide dirençliyse azatiyoprin ya da mikofenolat mofetil, tekrarlayan ya da 
tam yanıtsız olgularda rituksimab ya da bortezomib tedavileri de önerilmektedir. Tedaviye yanıt,  
tedavi başlaması süresinden 2-4 hafta sonra görüntüleme yöntemleriyle değerlendirilmeli, yanıtsız 
olan olgularda tanının doğruluğu tekrar gözden geçirilmelidir. 

KAYNAKLAR:
1- Fujita A, Sakai O, Chapman MN, Sugimoto H. IgG4-related disease of the head and neck: CT 
and MR imaging manifestations. Radiographics. 2012 Nov-Dec;32(7):1945-58. doi: 10.1148/
rg.327125032.
2- Deshpande V.. IgG4 related disease of the head and neck. Head Neck Pathol. 2015 Mar;9(1):24-
31. 
3- Wong WK, Campbell R, Douglas R. Manifestations of immunoglobulin G4 related disease in 
otolaryngology: case reports and review of the literature. J Laryngol Otol. 2014 Jul;128 Suppl 
2:S10-5.
4- Figen Yargucu Zihni FY., Keser G. Immunoglobulin G4-related disease. RAED Dergisi 2014;6(2):53–
61  
5- Reynolds GL, Norris JH, Aslam S, Sharma S.   IgG4-related disease presenting as posterior scleritis 
and vitritis, progressing to multifocal orbital involvement.. BMJ Case Rep. 2017 Apr 23;2017   

Doç. Dr. Nezahat Erdoğan



Hasta memnuniyetsizliği, radyoloji çalışanları için sık karşılaşılan, çalışma ortamını n 
huzurunu bozan ve zaman kaybına neden olan bir sorundur. Ama kızgın hastalar, hayatın 
gerçeği midir? 
AHRA toplantısında, sağlık hizmetleri sunan FrogDog şirketinin müdürü Leslie Farnsworth, 
kızgın hastaları idare etmek, hatta daha iyisi, hastaların kaynama noktasına ulaşmalarının 
önlenmesi için öneriler sundu. “Kızgın hastalar birçok sorun yaratabilir, başka hastalarla, 
sağlık çalışanlarıyla. Bu sorunlar çok zaman harcanmasına neden olabilir. Ama aslında 
bunları çözmek oldukça basit olabilir”. 
Farnsworth AHRA üyeleri ile hasta memnuniyetsizliği üzerine bir anket yaptı, katılımcılar her 
soru için cevapları seçebiliyor ya da yazarak yanıtlayabiliyorlardı. 
Hastaları kızdıran en büyük sorun neydi? Karışıklık! Sonraki büyük sorun ise beklemek! 
Basit çözümler
Farnsworth, katılımcıları hayal kırıklığına uğratan nedenleri listelemeye davet etti. Oturuma 
katılanlar, umduklarından daha fazla bekleme süreleri, hatalı istemler, hastaların inceleme 
hazırlığına dair doğru olmayan beklentileri, çocuğunun MR incelemesi yapılan anksiyeteli 
ebeveynler, midterm ultrason yapılmasını bekleyen endişeli obstetrik hastaları 
Bu sorunlar nasıl azaltılabilir? Farnsworth “tecrübelerime göre, sadece sağlıkta değil diğer 
hizmet alanlarında da, müşteri ile neler olacağını konuşarak memnuniyetsizlik oranı %70-75 
azaltılabilir. Böyle bir konuşma, hastanın kafa karışıklığının daha başlamadan bitmesini ve 
hastanın beklentilerinin doğru şekillenmesini sağlar. 
 Radyoloji çalışanlarının sorunları azaltmak ve hasta ile iletişime geçek için 
kullanabileceği 4 adım var: 
1. Ne olacağını basit terimlerle açıklamak. Hastanın nereye gideceğini, hangi prosedürlerin 
uygulanacağını. Bu adım çok uzun sürmez, en azından kızgın hasta ile uğraşmak kadar uzun 
sürmez. 
2. Hastanın silahını alın. Hasta ile doğrudan konuşarak “üzgünüm, bekleme süreniz 1 saati 
bulabilir” açıklaması yaparak üzgün olduğunuzu belirtmeniz hastanın öfkesini dağıtabilir. 
3. Çözüm için hastadan öneri istemek. Hastaya sorunu çözebilmek için ne yapabileceğinizi 
sorabilirsiniz. Kızgınlığınızın daha da artmaması için ne yapabiliriz? Sonra hastalar, sizin 
zannettiğinizden daha basit çözümlerle gelebilirler.  
4. Kişinin,  birlikte yaptıklarınızı anladığından emin olunuz, “dedi Farnsworth. Johnson, 
şimdi kafanız karıştığında bana bir soru sormak istiyorsunuz, değil mi? Endişe etmeyin, 
çünkü neler olduğunu bana sorabileceğini biliyorsunuz. 
Farnsworth, basit ve doğrudan iletişimle bile hastaların her seferinde rahatlamayacağını kabul 
etti. Ama onları perspektifinden de olaya bakmak yardımcı olabilir. İşlerimizi yetiştirmeye 
çalışırken hastanın korktuğunu ya da yorulabileceğini unutuyoruz. Pratik kazandıkça hasta 
konfüzyonu ve zaman kaybı önlenebilir.

Eğer bir gün yapay zekaların radyologların yerini alacağından endişe ediyorsanız, yeni bir 
tehdit daha var: Güvercinler! PLOS one’da yayınlanan bir çalışmaya göre; güvercinler, benign 
ve malign dokuları ayırt edebilmekte ve rakipleri –radyologlar- ile benzer doğrulukta kanser 
saptayabilmektedir. 

Son 50 yılda güvercinlerle yapılan çalışmalar, güvercinlerin farklı kişilikleri ve insanların yüz 
ifadelerini ayırt edebildiklerini, alfabedeki harfleri tanıyabildiklerini ve kendilerine gösterilen 
bir tablonun Monet’e mi Picasso’ya mı ait olduğunu seçebildiklerini gösterdi.

Bizler, insan görsel kapasitesi hakkında bilmemiz gerekenden daha az şey biliyoruz. 
Yapay zeka kullanan çalışmalar gibi hayvan çalışmaları da medikal alanda görmenin nasıl 
kullanılabileceğini açıklamaya çalışmaktadır. 

Radyologlar, görsel becerilerini artırmak için yıllarını harcamaktadırlar. Bu süreçte, sadece 
görsel ve sözel gelişim aşamalarıyla değil görüntü algılamasını artıracak, düzeltecek oda 
şartları oluşturma,  görüntü elde etme, işleme, inceleme aşamalarında iyileştirme aşamaları 
da var. 

Güvercinlerle insanların bazı benzer görsel sistem özellikleri vardır. Hayvanların doğal hayat 
için gerekli radyologların ve patologların kazandığı ve devam ettirdiği özellikleri

Güvercinlerin sahip oldukları bu görsel yetenekleri göz önüne alındığında,  medikal 
görüntülerin değerlendirmek üzere eğitilebilecekleri mümkün görünüyor.

 Bu çalışma 4 soruyu gündeme getiriyor:
1. Güvercinler, radyoloji ve patoloji görüntülerindeki benign ve malign özellikleri ayırt etmek 
için eğitilebilir mi?
2. Hafızaya almanın ötesine geçerek yeni görüntüleri de doğru değerlendirebilirler mi?
3. Deneyimli doktorlar için bile zor olan görüntüleri değerlendirmede nasıl performans 
gösterecektirler?
4. Eğer güvercinler başarılı olursa, bu becerileri pratikte yer alacak mıdır?
Çoğu hayvandan farklı olarak, güvercinler renkleri ayırt edebilmektedir. Levenson’un ekibi 
kuşların benign ve malign patolojileri ayırt etme yeteneğini test için iki farklı renkte cevap 
butonu ve ödül olarak da yiyecek kullandı. Levenson ve ekibi 144 benign veya malign meme 
biyopsi örneği ve mamografi incelemesi kullandı. 

On beş günlük eğitim sonrasında, kuşların benign ve malign doku ayrımındaki başarısı 
%50’den %85’e çıktı. Ek olarak, araştırmacılar kuşları yeni filmlerle de değerlendirdiler. Benzer 
filmleri değerlendirmede başarıları %87, farklı filmleri değerlendirme başarıları %85’ti. 
Yine aynı eğitim süreci sonrasında mikrokalsifikasyon varlığı ve yokluğunu değerlendirme 
başarıları da %50’den %85’e çıktı. Mamografide kitleyi ayırt etmek güvercinler için zor bir 
görev olduğundan güvercinlerin mamografide kitleyi ayırt etme eğitimi 12 hafta devam etti 
ve ortalama doğruluk oranı benzer yeni görüntüler için %74, farklı yeni görüntüler için %44 
bulundu. 

Ekip, tanı desteği için güvercinlerin yine de radyoloji rapor odalarında yer almasını 
savunmuyor.   Ancak çalışma, bu tür çalışmaların başka bir amacını önermektedir.

Radyologların iş yükü arttıkça, araştırmaya katılmak için daha az zamanları var “diye 
belirtiyor. “Bu yüzden, gelecekteki insan çalışmalarının ön parametrelerin oluşturulmasında 
hayvanlardan yararlanılabilir, örneğin bir dijital meme tomosentezi görüntüsünün hala 
diyagnostik doğruluğunun devam edebilmesine olanak sağlayacak şekilde ne kadar 
sıkıştırılacağını araştırmak gibi.” Gelecekte güvercinlerle yapılan çalışmalar, araştırmacıların 
hayvanların neden gördüklerini belirlemelerine yardımcı olabilir ve bu bilgi radyolog 
eğitiminde de kullanılabilir. 
Alıntılanan kaynak: http://www.auntminnie.com/index.
aspx?sec=sup&sub=pac&pag=dis&ItemID=112630

RADYOLOGLAR VE HASTA 3
KIZGIN HASTA VE KIZGIN HASTA İLE BAŞA ÇIKMAK

WATSON’U BIRAK, GÜVERCİNLERE BAK!

RADYOLOJİ MÜZELERİ -3
Ülkemizde de İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’nde 1895 tarihinden sonra 

ülkemizde kullanılan, Doç. Dr. Seyfettin Kuter’in katkılarıyla titizlikle muhafaza edilen 

kıymetli bir radyoloji materyali koleksiyonu (Hittorf-Crookes katod ışını tüpleri, sıcak 

katodlu coolidge x- ışını tüpleri, kenetronlar, radyoterapi ilk döneminde kullanılan cihaz 

ve aletler) sergilenmektedir. 

Yararlanılan kaynak: http://medfiz.wordpress.com/muze
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SOLDAN SAĞA
 1. Dış manyetik alanın gücü ve giromanyetik alanın çarpımıyla presesyon frekansını elde etmede 
kullanılan denklem 
 2. Birinin ölümünü haber veren. ... Eski zaman. 
 3. Ağaç ve toprakla yapılmış hendekle çevrili küçük hisar. 
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 3. Vücudu dinlerken hekimin duyduğu patolojik ses.... Kalça kemiği. ORE 
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HEMEN, ÇOK ACİL
Erteleme, daha çok ergenlerin davranışıdır. Ev ödevini 
ertelemek gibi. Oysa yaşlanınca ertelemeye, daha bilgelikmiş 
gibi bakılabilir. 

Geçen hafta sonu, 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?
“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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