
Yüce Önder Gazi Mustafa 
Kemal ATATÜRK İçin 
Yazılanlar:
Türkler, Atatürk’ü olağanüstü bir 
tutkunlukla seviyorlar. Bursa’ya 

giderken trende rast geldiğin bir çocuğa İstanbul veya 
Ankara’dan hangisini sevdiğini sordum. Çocuk Ankara’yı 
sevdiğini söyledi, Nedenini sorduğumda: “Ankara’da 
Atatürk bulunduğu için” cevabını verdi.

Mısır, El Bela Gazetesi

Sene 1938, 10 Kasım...

İstanbul Üniversitesi’nde saat 9›u 5 geçenin meşum haberi 
duyulmuş... Bir alman profesör var, Hukuk Fakültesinde, o 
da duymuş, şaşırmış. Derse girsin mi, girmesin mi bir türlü 
karar veremiyor. O sırada aklına rektöre müracaat etmek 
gelir. Kalkar, yanına gider. Aralarında şu konuşma geçer:

- “Efendim, mütereddidim. Acaba ne yapsam?”

- “Sizde böyle büyük bir adam ölünce ne yaparlarsa, onu 
yapın.”

İşte o zaman Alman profesör kollarını iki yana sarkıtarak:

- “Bizde bu kadar büyük bir adam ölmedi ki... der.

Atatürk’ün Nükteleri - Fıkraları, Hatıraları, Hilmi 
Yücebaş, İstanbul, Kültür Kitapevi, 1963. Sayfa: 39

“Benim üzüntüm iki türlüdür; önce böyle büyük bir adamın 
kaybından dolayı bütün dünya gibi üzgünüm. İkinci üzüntüm 

ise, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun 
gerçekleşmesine artık imkân kalmamış olmasıdır.” 

Franklin ROOSEVELT, A.B.D. Başkanı

Lozan Üniversitesi salonunda, Lozan Türk Talebe 
Cemiyeti’nin hazırladığı törende:

“Siz Türk gençleri, bugün Büyük Şef’inizi kaybettiğinizden 
dolayı ne kadar ağlasanız haklısınız. Üniversite, sizin 
bu büyük yasınıza katılmaktadır. Atatürk’ün, bu Büyük 
Adam’ın hayatını burada az bir vakit içinde bildirmeye 
imkân yoktur. Bu dâhinin, vatanının tarihinde işgal ettiği 
parlak sayfaları size hatırlatmak isterim. Türkiye’yi yaratan, 
tarihimizin bu en Büyük Adam’ın başımı en derin hürmetle 
eğerek selâmlarım.”

Profesör MORRF

Asker-devlet adamı, çağımızın en büyük liderlerinden biri 
idi. Kendisi, Türkiye’nin, dünyanın en ileri memleketleri 
arasında hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. Keza O, 
Türklere, bir milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil 
eden, kendine güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir. 
General Mc ARTHUR

Sovyet Rusya Hariciye Nazırı Litvinof ile görüşürken 
kendisine onun fikrince bütün Avrupa’nın en kıymetli ve 
en ziyade dikkate değer devlet adamının kim olduğunu 
sordum. Bana Avrupa’nın en kıymetli devlet adamının 
Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olduğunu söyledi. 
Franklin D. ROOSEVELT A.B.D. Başkanı, 1928

“Sakarya Savaşı, Sakarya Zaferi, yirmi yaşımın en kuvvetli 

hatırası olmuştur. O zamanlar, 
kendi kendime diyordum: Acaba 
ben de ulusumu böylesine seferber 
edemez miyim, onun ruhuna 
kurtarıcı hamleyi, bu dizgin 
tanımaz ihtirası aşılayamaz 
mıyım?”

Habib BURGİBA, Tunus Devlet Başkanı, 1965

Romanya’da Atatürk’ün ölüm haberi geldiği gün, bütün 
okullarda dersler tatil edildi.

Romanya-Rador Ajansı, Bükreş

Atatürk, başı dumanlı doruklarda yüce bir dağ tepesidir. Siz 
O’na yaklaştıkça o yükselir ve aranızdaki mesafe sonsuza 
değin aynı kalır. Devirlerinde büyük gözüken, zamanla 
küçülen benzerlerinden farkı budur ve böyle kalacaktır. 

Arriba Gazetesi, Portekiz, 1938

“Atatürk, tarihin her devresi için, insanlığın bir mucizesidir.”

Suriye

 «Atatürk›ün ölümü yalnız Türk Milleti için değil, onun 
örneğine çok muhtaç olan bütün Doğu milletleri için en 
büyük kayıptır.»

ELEYYAM Gazetesi, Şam-1938

İstanbul Üniversitesi Radyoloji Kürsüsü Başkanlarından Prof. 
Dr. Muhterem Gökmen (1904-1997), 1920›li yılların başında 
henüz tıbbiyede öğrencidir. O yıllar İstanbul’un işgal altında 
olduğu ve Anadolu’da da kurtuluş mücadelesinin başladığı 
yıllardır. Bunu duyan Muhterem Bey eğitimini yarıda bırakarak 
Anadolu›ya geçmeye karar verir ve Kurtuluş Savaşı yıllarında 
gazeteci olarak Anadolu›da çeşitli yerlerde görev yapar. 

Mustafa Kemal Paşa, Yunan işgal kuvvetlerine karşı yapılacak 

harekat hazırlıklarını yerinde görmek için 13-23 Haziran 
1922 tarihinde Kocaeli bölgesine teftişe gelir. Ziyareti 
sırasında beraberinde birçok gazeteci de bulunmaktadır. Bu 
gazetecilerden birisi de tıbbiyeli Muhterem Bey’dir. 

Mustafa Kemal Paşa Geyve’de bulunduğu sırada, Karaçam 
bölgesinde, kısa bir an teftişe ara verir ve dinlenmek için 
otururlar. Paşa’nın bir tarafında Kocaeli Cephesi Kumandanı 
Halit Paşa, diğer tarafında Cevat Abbas Gürer oturmaktadır. 

Bu anda Muhterem Bey kendisine hitaben “Paşam fotoğrafınızı 
çekmeme izin verir misiniz?” der. Mustafa Kemal Paşa, 
“Buyurun çekin” diye yanıtlar. 

Muhterem Bey bunun üzerine, “Paşam bütün fotoğraflarınızda 
sert ifadelerle poz veriyorsunuz. Sizden rica etsem bu fotoğrafta 
gülümseyebilir misiniz?” diye sorar. 

Paşanın beraberinde bulunanlar, genç tıbbiyelinin bu teklifini 
münasebetsizlik olarak gördüler, kaşlar çatılır ve ortamda bir 
anda buz gibi bir hava eser. Herkes Mustafa Kemal Paşa’nın bu 
teklife nasıl yanıt vereceğini merak eder. Oysa teklif, Mustafa 
Kemal Paşa’nın çok hoşuna gitmiştir. 

Paşa gülümseyerek, “Çocuk doğru söylüyor. Tıbbiyeli bu 
gencimizin arzusunu yerine getirelim” der. Üstelik bununla da 
yetinmez ve Muhterem Beyi de yanına çağırarak bu fotoğrafta 
kendisinin de çıkmasını ister. 

Mustafa Kemal Paşa’nın Kurtuluş Savaşı sırasında cephede 
çektirdiği ve basında ilk defa yayımlanan gülen fotoğrafı 
budur. Mustafa Kemal Paşa çekilen fotoğrafı çok beğenir ve 
imzalayarak Muhterem Bey’e de hediye eder.

Muhterem Bey savaş sonrası tıbbiyedeki eğitimini 
tamamlayarak 1924 yılında mezun oldu. Almanya’da 1930 
yılında radyoloji ihtisasını tamamladı. Uzun yıllar İstanbul 
Üniversitesi Radyoloji kliniğinde görev yaptı. 1933 yılında 
doçent, 1940 yılında profesör oldu. Radyoloji Enstitüsü’nde 
1948-1963 yılları arasında müdür olarak çalıştıktan sonra 1963 
yılında Radyodiagnostik kürsü başkanı oldu. 

Türk Radyoloji Derneğinin1954-1955 yılları arasında 
başkanlığını yürüten Prof. Dr. Muhterem Gökmen 1955 yılında 
yayın hayatına başlayan Türk Radyoloji Mecmuasının da ilk 
yayın kurulu başkanlığını yapmıştır.

1973 yılında yaş haddinden emekli olan Prof. Dr. Gökmen 
1997 tarihinde vefat etmiştir.. 

Kaynak: Prof. Dr. Metin Özata. Atatürk ve Hekimler. Demkar 
Yayınevi. 2015 İstanbul

Yazan: C. Çınar Başekim
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9 Kasım öğleden sonra oturumunda 
“Retroperiton lezyonlarında 
görüntüleme” konusunu tartışacağız. 
Öncelikle retroperiton anatomisi 
tariflendikten sonra, radyolojik patolojik 
korelasyonla kitle içeriğe bağlı olarak 
ayırıcı tanı, retroperitonda sık karşımıza 
çıkan malign kitleler ve nonneoplastik 
lezyonları değerlendirmeye alacağız.

Retroperiton anatomisi kadar lezyonlarıyla da anlaşılması zor 
bir boşluktur. 1990’lerin başına kadar, anterior renal fasya 
(Gerota) ve posterior renal fasya (Zuckerkandl), önünde 
anterior pararenal, arkasında posterior pararenal bosluk 
olarak tanımlanmıştı. İki fasya arasındaki mesafe de perirenal 
boşluk olarak adlandırıldı. 90’lardan sonra, interfasyal planlar 
tanımlandı. Buna göre, anterior renal fasya retromesenterik 
plana (anterior pararenal boşluk ile perirenal boşluk arası), 
posterior renal fasya ise retrorenal plana (posterior pararenal 
boşluk ile perirenal boşluk arası) karşılık gelmektedir. Posterior 
renal fasya anterolaterale uzanıp laterokonal fasya adını alır 
ve parietal peritonla önde birleşir. Bu kesime lateral konal 
interfasyal plan denir. Retromesenterik plan ile retrorenal planın 
aşağıda birleşmesiyle de kombine interfasyal plan oluşur.

Retroperitoneal organların öne yer değiştirmesi kitlenin 
retroperitoneal olduğunu düşündüren en önemli bulgudur. 
Kitlenin köken aldığı organların ipuçlarına bağlı (gaga işareti, 
gömülü organ işareti vs.)değerlendirilmesi, kitlenin uzanım 
yoluna dikkat edilmesi ve içeriği göz önüne alarak düşünme, 

yüzden fazla tümörün gelişebileceği bu boşlukta ayırıcı tanıyı 
sağlar. Ayrıca, yağ, miksoid stromal içerik, nekroz ve kistik 
boşluk ve de kitlenin vaskülaritesi tanımıza yardımcı olur. 
Kitlelerden sık karşıjmıza çıkan lenfoma, primer retroperiton 
kitlelerinin %33’ünü oluşturur. Homojen ve hipovasküler 
kitlelerdir. Tedavi edilmedikçe nekroz ve kalsifikasyon içermez. 
Vasküler yapıları gömlek gibi sarar ve onlara bası yapmaz (BT 
anjiogram ve yüzen aorta işareti). 

Miksoid stroma, T2 sinyalde hiperintens ve geç kontrastlanma 
gösteren içerik yapısıdır. Nörojenik tümörler, miksoid 
liposarkom ve undifferansiye pleomorfik sarkom bu içeriğe 
sahiptir. Nörojenik tümörler, primer retroperitoneal tümörlerin 
%20’sini oluşturur. Çoğunluğu benigndir ve genç yaş gurubunda 
izlenir. Paraspinal yerleşim gösterir. Nörofibromatozisile 
birliktelik gösterirler. 

Yağ içeren, ayrıca nekrozlu kitlelerden de oturumda 
bahsedilecektir. 

Retroperitonun nonneoplazik lezyonlarından retroperitoneal 
fibrozis, 2/3’ünün idyopatik olduğu ve bu lezyonların yarısının 
IgG4 ile ilişkili hastalık gurubuna girdiği bir antitedir. Abdominal 
aortayı saran ve yaklaşık L4 seviyesinde karşımıza çıkan bu 
lezyonlarda aktif fazda kontrast tutulumu dikkat çekicidir.

Dinleyicilere faydalı bir oturum olması dileğiyle, saygılarımla. 

Dr. Özüm Tunçyürek
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD 

HCC’DE TEDAVİ YAKLAŞIMI: REZEKSİYON MU? PERKÜTAN TEDAVİ Mİ? RADYOLOJİ VE SANAT
Hepatoselüler karsinomun (HCC) 
tedavisinde lokal ablasyon 
yöntemleri son 20 yıldır etkin bir 
şekilde kullanılmaktadır. Çok sayıda 
ablasyon tekniği olsada bu yöntemler 
kimyasal ve termal yöntemler olmak 
üzere sınıflanabilir. Ayrıca tam bir 
ısıtma tekniği olmayan İrreversibl 

elektroporasyon (IRE) ayrı bir başlık altında düşünülmelidir.

HCC tedavisinde görüntüleme yöntemleri kılavuzluğunda 
lokal tümör ablasyonu onkoloji hastalarının tedavi yelpazesinin 
ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. HCC tedavisinde ablasyon 
işlemi en yaygın ve etkili bir şekilde Radyofrekans veya 
Mikrodalga kullanılarak yapılmaktadır. Bu yöntemler ile tümör 
dokusu 100C nin üzerinde ısıtılır ve böylece geri dönüşümsüz 
hücre hasarı meydana getirilir. Ayrıca 2 cm’den küçük HCC 
odaklarının tedavisinde Etanol ve Asetik asit gibi kimyasal 
ajanlar, perkütan yolla, çok ince iğnelerle, ultrasonografi (US) 
veya bilgisayarlı tomografi (BT) kılavuzluğunda doğrudan 
tümör içerisine enjekte edilirler.

1. Endikasyonlar, hasta seçimi, çalışma sonuçları

Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC) sınıflaması, HCC 
olgularında evreleme ve her evreye göre uygun tedavi 
modalitesinin seçimi için kullanılan en güncel sınıflamadır. 
BCLC sınıflamasına göre çok erken evre ve erken evre HCC 
tedavisinde, karaciğer transplantasyonu, cerrahi rezeksiyon ve 
lokal ablasyon standart terapilerdir.

Milan kriterlerine (3cm’den küçük maksimum 3 HCC odağı 
veya 5cm’den küçük 1 HCC odağı) uygun hasta seçimi 
yapıldığında transplantasyon sonrası 5 yıllık yaşam %71-75 
arasındadır. Ancak uygun organ bulunamaması nedeniyle pek 
çok hasta transplantasyon şansı bulamamaktadır. Diğer cerrahi 
seçenek olan “Hepatik rezeksiyon” sonrası 5 yıllık yaşam 
oranları %41-51 seviyesindedir. Ancak HCC hastalarının ancak 
%10-20 kadarı cerrahi rezeksiyon yapılabilir durumdadır. 
Çünkü multifokal hastalık varlığı, cerrahi olarak zor lokasyonlar, 
komorbit hastalıkların varlığı gibi nedenler hepatik rezeksiyon 
oranlarını azaltmaktadır.

2. “Perkütan tedavi mi yoksa hepatik rezeksiyon mu”

2.1. BCLC sınıflamasına göre lokal ablasyon yöntemleri çok 
erken evre ve erken evre tümörü olan ve cerrahi rezeksiyon ya 

da transplantasyon için uygun olmayan hastalarda ilk seçenek 
tedavidir.  HCC de lokal ablasyon tedavisinde en iyi sonuçlar; 
2cm den küçük tek tümörü veya her biri 3 cm den küçük 
olmak üzere en fazla 3 tümörü olan, vasküler invazyonu ve 
ekstrahepatik hastalığı olmayan,  Child–Pugh evre A veya  B 
olgularda elde edilmektedir. 

Bu nedenle “en erken evre” hastalarda (2 cm’den küçük tek 
odak olması hali) lokal tümör ablasyonu cerrahi rezeksiyon ile 
benzer sağkalım sonuçlarına sahiptir. 2008 yılında Livraghi ve 
arkadaşlarının çalışmasında tümörleri 2 cm den küçük olan ve 
100 tanesi cerrahi rezeksiyon kriterlerini de karşılayan toplam 
218 hasta RFA ile tedavi edilmiştir. İşleme bağlı mortalite 
gözlenmemiştir. Major komplikasyon oranı ise sadece % 
1.8 olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuç cerrahi rezeksiyonun 
%5’leri bulabilen mortalite ve major komplikasyon oranları 
göz önünde bulundurulduğunda lokal ablasyonun önemini 
daha da arttırmaktadır. Bu çalışmada operasyon şansı da 
olduğu halde rezeksiyon yerine RFA uygulanmış olan 100 
hasta için, ablasyon sonrası 3 ve 5 yıllık yaşam oranları sırası 
ile %89 ve %68.5 olarak saptanmış olup bu oran erken evre 
HCC olgularında cerrahi rezeksiyon sonrası yaşam oranları ile 
paraleldir. 2012 yılında yayınlanan başka bir çalışmada, 2 cm 
den küçük HCC lezyonlarında RFA nın 1,3 ve 5 yıllık toplam 
sağkalım ve hastalıksız sağkalım oranları cerrahi rezeksiyondan 
daha yüksek bulunmuştur. Bu çalışmalar ışığında 2cm’ den 
küçük, ekstrahepatik yayılımı ve portal ven invazyon bulgusu 
olmayan HCC lezyonlarının tedavisinde ilk seçenek olarak 
lokal ablasyonun düşünülmesi gerektiği söylenebilir. 

Ayrıca “erken evre” HCC varlığında (3 cm’den küçük en fazla 
3 lezyon) cerrahi rezeksiyon ya da transplantasyon için uygun 
olmayan hastalarda da “Ablasyon” ilk seçenek tedavidir. Ayrıca 
hepatik rezeksiyona uygun olsa bile, Lokal ablasyonun cerrahi 
ile eşit düzeyde sağ kalım oranlarına sahip olduğunu dolayısıyla 
cerrahi şansına sahip olgularda da ilk seçenek terapi olarak 
düşünülebileceğini savunan, 3’ü prospektif randomize olmak 
üzere çok sayıda çalışma vardır.  

İlk prospektif çalışma Chen ve arkadaşları tarafından 2006 
yılında yayınlanmıştır. Bu çalışmada 5 cm den küçük tek HCC 
nodülü olan olan hastalar randomize edilerek cerrahi rezeksiyon 
ve RFA gruplarına ayrılmıştır. Tedavi sonrası 4 yıllık sağkalım 
cerrahi grubunda %67 olarak, RFA grubunda ise %64 olarak 
bulunmuştur. İkinci randomize çalışma Lu ve arkadaşları 
tarafından yine 2006 yılında yayınlanmıştır. Bu çalışmada 3 cm 
den küçük 2 ya da 3 nodülü ya da 5 cm’den küçük tek nodülü 
olan yani Milan kriterlerini karşılayan olan 105 hasta cerrahi 
rezeksiyon veya RFA ile tedavi edilmiştir. Tedavi sonrası 3 yıllık 
yaşam RFA grubunda %86, cerrahi grubunda ise %87 olarak 
gerçekleşmiştir. Her iki çalışmada da sağkalımlar açısından 
cerrahi rezeksiyonun perkütan ablasyona üstünlüğü yoktur.

2.2. Bilobar yerleşim gösteren tümörlerde cerrahi ile perkütan 
ablasyonun kombine edilmesi de (tek lobun rezeksiyonu, diğer 
lobdaki lezyonun ablasyonu gibi) önceden cerrahi şansı olmayan 
hastalarda küratif bir seçenek olabilmektedir. Perkütan ablasyon 
aynı zamanda transplantasyon adayı olan ve organ bekleyen 
HCC hastalarında da “transplantasyona bir köprü” olarak 
uygulanabilmekte ve hastaya zaman kazandırabilmektedir. 

2.3. HCC için perkütan ablasyonun başka bir uygulama alanı 
da rekürren tümörlerdir. Literatürde birçok çalışmada HCC 
rezeksiyonu sonrası 5 yıl içerisinde %70’lere varan oranda 
intrahepatik rekürrens rapor edilmektedir. Rekürenslerin de 
tedavisi için cerrahi geleneksel olarak ilk seçenek tedavi olmakla 
birlikte hastaların az bir kesiminin cerrahi şansı bulunmaktadır. 
Cerrahi şansı olmayan rekürren HCC lezyonları için de lokal 
ablasyon uygun bir tedavi modalitesi olduğu bir çok çalışmada 
gösterilmiştir. 

3. RFA mı? MWA’mu?

MWA’ nın HCC tedavisinde erken dönem klinik sonuçları RFA 
ile eşdeğerdir. Ancak Mikrodalga ablasyon hızlı ve etkin bir 
tedavi olması nedeniyle daha fazla tercih edilir hale gelmiştir. 
Yapılan meta analizlerde ve retrospektif çalışmalarda 5 yıllık 
sağkalım açısından bir farklılık saptanmamıştır. Ancak MWA 
ile daha az “heat sink effect” olduğu bilinmekte ve bunun daha 
az lokal rekürense yol açacağı öngörülmektedir. Gerçekten 
de literatürde MWA ile RFA karşılaştırması yapan bir iki 
yazıda RFA ile daha fazla lokal tümör progresyonu görüldüğü 
bildirilmiştir.

4. Transarteriyel işlemler (TAKE ve TARE) ve Ablasyon 
kombinasyonu

Ablasyona uygun olmayan BCLC “en erken evre (evre o) ve 
“erken evre” (Evre A) dışı hasta gruplarında “TAKE veya 
TARE sonrası küçülen HCC odaklarına etkili ablasyon tedavisi 
yapmak mümkündür. BU kombine tedaviler ile ilgili çok sayıda 
yayın mevcuttur.

5. İşlem Sonrası takip

Hastalar işlem sonrasında 1.ayda BT veya gerekli olan 
durumlarda Manyetik rezonans görüntüleme (MRG)  ile kontrol 
edilir. Amaç, ablasyon sonrası lezyonun kanlanmadığının 
dolayısı ile residü olmadığının gösterilmesidir.

Daha sonraki takip görüntüleme çalışmaları lokal tümör 
ilerlemesine, yeni hepatik lezyonların gelişimine, veya karaciğer 
dışı hastalığın ortaya çıkışına yönelik olmalıdır. Önerilen takip 
protokolü, tedaviden sonraki 3, 6, 9 ve 12. aylarda ve daha 
sonraki 3 yıl içerisinde maksimum 6 ay aralıklar ile multifazik 
BT ya da dinamik MR görüntülemenin yapılmasıdır.

Sonuç

Görüntüleme yöntemleri kılavuzluğunda perkütan yolla 
gerçekleştirilen lokal ablasyon prosedürleri, karaciğerin primer 
ve metastatik kötü huylu tümörlerinin tedavisinde son 20 yıldır 
başarı ile kullanılmaktadır. Özellikle RFA yönteminin çok erken 
ve erken evre HCC tedavisindeki klinik başarısı çok sayıda 
çalışma ile kanıtlanmış durumdadır. Yine son yıllarda klinik 
kullanımı hızla artan ve etkinliği yüksek olduğu gösterilen 
Mikrodalga ablasyon yöntemi RFA’nın yerini almaktadır. Bu 
yöntemlerle HCC 5 yıllık sağkalım oranları cerrahi seriler ile 
benzerdir.

NOT: Konu ile ilgili kaynaklar konuşmam sırasında 
özetlenecektir.

Dr. Okan Akhan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD 

Summerton, Philadelphia’daki Einstein Tıp Merkezi’ndeki 20 
yılı aşkın kariyeri boyunca, radyolojik görüntülerde bulduğu 
şekiller, semboller, harfler ve rakamlardan sanat yarattı. 

“Fiziksel olarak farklı 
görünebiliriz, ama hepimiz 
insanız, hepimiz aynı 
maddeden yapılmışız,” dedi 
“İnsan vücudu güzeldir ve 
görüntüleme, gizli kalmış 
ortak noktalarımızı açığa 
çıkarır.”

A’dan Z’ye

Summerton, Tıp fakültesini 
Temple Üniversitesi’nde 
okudu ve ortopedist olmak 

istiyordu ama sonra radyolojiyi fark etti, “İleri düzey görsel 
beceri ve ayrıca görüntülerde ipucu olarak sunulan bulmacaları 
çözebilme becerisi gerektiren radyolojiye döndüm”.

Klinik becerisi yanısıra, Summerton’un her zaman yaratıcı bir 
yanı vardı.   Yıllar boyunca Einstein Tıp Merkezi’nde, okuduğu 
filmlerdeki şekilleri, sembolleri, harfleri ve sayıları fark 
ettiğinde, onları öğretim dosyalarına saklardı.

“Radyoloji kariyerine başladığım zaman, evde kelebek kanadı 
desenleri ve renkleri ile oluşturulmuş alfabe şeklinde bir 

posterim vardı” dedi. Çalışma günlerimde filmleri okurken, 
bir harf veya şekil fark ederdim ve ben de benzer bir posteri 
görüntülerden yapmayı hayal ediyorum.”

Görüntüler, 2014’te RSNA’nın 100. yıldönümünü kutlamak için 
bir poster yarışması düzenlediğinde bir araya geldi. Summerton 
görüntülerden 26 harf  yanı sıra 0’dan 9’a kadar olan sayıları 
toplamıştı ve bunları “RSNA 100, Değişen tıp yüzyılı” başlıklı 
bir posteri tasarlarken kullandı. 

Onun RSNA projesi, arkadaşları  arasında ilgi uyandırdı ve 
özel sanat eserleri için talep aldı. İşine olan talep arttıkça, 
Wharton’un Küçük İş Geliştirme Merkezi’nde ders alarak bir 
işletmeyi yönetme konusunda kendini eğitti. Ancak bir konu 
vardı: Görüntüler HIPAA uyumluydu, tanımlayıcı hasta bilgisi 
yoktu, ancak resimleri sanat eserleri için kullanma iznine sahip 
miydi ve bunları sattı mı? Tıbbi bir avukatla görüştükten sonra, 
Summerton bunları yapmadığını fark etti. Bu yüzden bir çözüm 
buldu.

“Ben de görüntülerden gelen harfleri çizen, aynı zamanda 
bir grafik sanatçısı olan bir radyoloji asistanıyla çalıştım” 
dedi. “Şimdi orijinal tıbbi malzemelerden esinlenmiş yüksek 
çözünürlüklü görüntülerden oluşan bir arşivim var. Aslında 
asılları kullanmaktan bile daha iyi, çünkü bunları çözünürlüğü 
kaybetmeden netliğini artırmak veya büyütmek için 
kullanabilirim.”

Çalışmaları, American Roentgen Ray Society da dahil olmak 
üzere diğer tıbbi konferanslarda ve  galerilerde gösterildi, dünya 
çapında satıldı.  

“Avustralya’ya giden bir uçaktaydım ve koltuk arkadaşım 
Kuala Lumpur’dandı. Nereye gittiğimi sordu ve ona bir sanat 
gösterisine gittiğimi söylediğimde, bazı parçalarımı görmek 
istedi. ‘Oh Snap!’ denen bir parçayı gösterdim ve o da orada 
satın aldı. “

Tıbbi bağlantı

Summerton şu anda sanatının yeni bir yönünü araştırıyor: tıp 
tesisleri için tabela ve iç dekor sağlamak. Bu amaçla sağlık 
kuruluşu tasarımcıları ile görüşüyor ve Kasım ayında Phoenix’te 
Sağlık Hizmeti Tasarım Fuarı ve Konferansına bir satıcı olarak 
katılmayı planlıyor.

“Birçok tıbbi merkez, duvarlardaki sanat eserlerinin hastaların 
anksiyete ve korkularını hafifletmeye yardımcı olduğunu, 
hastaların sadece güzel ortamlarda daha hızlı iyileşmekle 
kalmayıp aynı zamanda personelin daha sakin olmasını da 
sağladığını keşfetti”. “Sanırım sanatım hastanede olmanın daha 
eğlenceli ve daha az korkutucu olmasına yardımcı olabilir.

Alıntılanan kaynak: www.auntminnie.com
Hazırlayan: Suzan Şaylısoy

İyot (Yunanca  “mor” anlamına gelen iodes ‘ten), sembolu I, atom numarası 53 olan bir elementtir. Bu madde Paris’li bir imalatçı 
olan Barnard Courtois tarafından tesadüfen keşfedilmiştir. Deniz yosunu küllerinden soda elde ederken, kullandığı metal kapların 
aşındığını gören Courtois bunun sebebini araştırırken yeni bir madde keşfetti. Bu yeni madde, soda karbonatının çıkarılmasının 
ardından küle az miktarda sülfürik asit eklenmesiyle ortaya çıktı. Asit güçlü bir ısı üretecek kadar yoğunlaştığında bu yeni madde 
göz alıcı menekşe rengi bir buhar halini aldı ve grafit renginde ve parlaklığındaki kristal taneciklere dönüştü

Yararlanılan kaynaklar:: http://tr.wikipedia.org, www.chemistryexplained.com

Hazırlayan: Suzan Şaylısoy

Lenfoma ve lösemilerde akciğer parankim 
tutulumunun belirlenmesi evreleme ve tedavi 
için önemlidir. Lenfomalar akciğer tutulumu 
açısından primer ya da sekonder olarak 
sınıflandırılır. Primer pulmoner lenfoma, 
başlangıç tanısından itibaren 3 ay içerisinde 
thoraks dışı lenfomanın bulunmaması olarak 

tanımlanır. %80-90 NHL’dır ve histolojik olarak ensık görülen 
MALT ve DBBH tipleridir. Lenfomların akciğer tutulumlarında 
izlenen radyolojik paternler  nodüler, pnömonik (alveoler), 
bronkovasküler ya da lenfanjitik ve miliyerdir. Nodüler 
paternde nodüller tek ya da multipl olabilir. Nodüllerin boyutları 
birbirinden farklıdır. Sıklıkla alt loblarda subplevral, parankimal 
ve perihiler lokalizasyonda olmakla birlikte diffüz de olabilir. 
Bu nodüllerde kavitasyon görülebilir. Pnömonik paternde 
segmentel ya da lober tek ya da çift taraflı pnömoniden ayırt 
edilemeyen konsalidasyon şeklindedir. Antibiyotik tedavisine 
yanıt vermeyen pnömoni düşünülen olgularda lenfoma göz 
önünde tutulmalıdır. Lenfanjitik yayılım lenf nodlarından direkt 
invazyon ya da bronkopulmoner lenfatikler yoluyla olabilir. 
Miliyer patern hematojen yayılım sonucu görülebilir.

ALL ve KLL gibi lenfoid lösemilerde de akciğer tutulumu 
olabilir. Radyolojik bulgular peribronşiyal ve perivasküler, 
interstisiyel, sentrilobüler ve nodüler paternlerdir. Çok nadiren 
myeloid sarkom olarak da adlandırılan kitlesel lezyon olarak 
karşımıza çıkabilir. Lösemilerde lökosit sayısı 100.000 üzerinde 
olduğunda diğer organlar yanısıra akciğerlerde de olabilen 
ve lökositasiz olarak adlandırılan lösemik hücrelerin minör 

damarlarda diffüz birikimi olabilir. Akciğer parankiminde 
radyolojik olarak peribronkovasküler kalınlaşma, periferal 
arterlerde belirginlik ve nonlobüler, nonsegmental buzlu cam 
dansiteleri görülür.

Hematolojik hastalıklarda radyolojik olarak önemli diğer 
bir konu ise hematolojik malignitelerde tedaviye bağlı 
komplikasyonlardır. Özellikle hematopoetik kök hücre 
transplantasyonu sonrasındaki sürecin yönetilmesi çok 
önemlidir. Bu dönemde pulmoner komplikasyonların oranı 
%40-60 olup mortalite ve morbiditeye önemli katkısı vardır. 
Transplantasyon sonrası 3 döneme bölünür. 0-30. günler 
pre-engraftment ya da nötrofenik faz, 30-100. günler arası 
erken faz, 100. günden sonraki süreç ise geç faz olarak 
adlandırılır. Bu dönemlerdeki  komplikasyonlar enfeksiyöz 
veya nonenfeksiyöz olarak gruplandırılır.  Enfeksiyöz 
komplikasyonlar ve etkenleri iyi bilinmesine rağmen 
en  az bunlar kadar mortaliteyi etkileyen nonenfeksiyöz 
komplikasyonlar yeterince dikkate alınmamaktadır. Nötrofenik 
fazda karşılaşılabilinecek nonenfeksiyoz sorunlar;  pulmoner 
ödem, diffüz alveoler hemoraji, engraftment sendromu ve ilaca 
bağlı akciğer hastalığıdır. İlk hafta en sık değişik nedenlerle 
ortaya çıkabilecek  pulmoner ödem görülür. Diffüz alveoler 
hemoraji daha az sıklıkla görülmekle birlikte mortalite oranı 
%70-100 oranındadır. Engraftment sendromu pulmoner ödem 
ve akciğer injürisi ile birlikte olan diffüz kapiller sızmadır. 
Ateş ve deride raşlar vardır. Ateş nedeni ile enfeksiyondan 
ancak bronkoalveoler lavaj ile ayırt edilir. Radyolojik olarak 
hiler ve peribronşiyal buzlu cam dansitesi, konsalidasyon, 

düzgün interlobüler kalınlaşma ve plevral efüzyon olabilir. 
Pulmoner ödem ya da ARDS ile de karışabilir. Kemoterapide 
kullanılan vincristine, carmustinec, bentuximab vb. ilaçlara 
karşı gelişen reaksiyonlarda diffüz alveoler hemoraji, 
hipersensitivite reaksiyonu, nonspesifik interstisiyel pnömoni 
ve organize pnömoniye ait radyolojik bulgular görülür. Erken 
fazda nötrofil sayısı normale döner ancak sellüler ve humoral 
immünite yetersizdir. İdiyopatik pnömoni sendromu, akut greft  
versus host hastalığı, plöroperikardiyal efüzyon ve hepatik 
venookluziv hastalık, pulmoner sitolitik trombus ve akut 
radyosyon pnömonisi bu dönemde görülen komplikasyonlardır. 
İdiyopatik pnömoni sendromunun mortalite oranı %60-80’dir. 
Enfeksiyon, kardiyak ya da renal hastalık ya da sıvı yüklemesi 
gibi iyatrejonik nedenlerin olmadığı geniş yayılımlı alveoler 
injüridir. Hızla ARDS gelişir. Enfeksiyondan ayırt edilmeyebilir. 
Radyolojik incelemelerde lobar, multilobar ya da diffüz buzlu 
cam ya da retiküler opasiteler mevcuttur. Akut greft versusu 
host hastalığı allojenik kök hücre transplantasyonunda ana 
mortalite ve morbidite nedenidir. Pulmoner tutulum nadirdir. 
Perihiler ya da diffüz interstisiyel fibrozis, kistler ve nodüller 
olabilir. Pulmoner sitolitik trombus endoteliyal şişme sonucu 
arteriyoler, venüler ve kapiller tombozisdir. Geç dönemde 
görülen komplikasyonlar ise kronik greft versusu hastalığını 
gösteren tipik radyolojik paternlere sahip bronşiolitis obliterans 
ve organize pnömonidir. 

Dr. Polat Koşucu
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD

RETROPERİTON LEZYONLARINDA GÖRÜNTÜLEME

RADYOLOJİ VE ELEMENTLER
İYOT 

HEMATOLOJİK HASTALIKLARDA AKCİĞER TUTULUM BULGULARI

Spinal hasar sıklıkla travmaya sekonder 
gelişir. Travma dışı myelopatiler daha 
nadir hetorojen bir grup olup potansiyel 
olarak dramatik sonuçları vardır. Sadece 
klinik bulgulara dayanarak etiyolojiyi 
aydınlatmak mümkün olmayabilir. Akut 
gelişen nörolojik defisitler genellikle 
ağır ve progresif olma eğiliminde olup 

irreversible sürece ilerleyebilir. Kalıcı nörolojik defisit gelişimi 

korda basının nedenine bağlı olduğu kadar kompresyonun 
başlangıcıyla dekompresyon arasındaki süreye de bağlıdır. Bu 
nedenle erken tanı ve tedavi için radyolojik görüntüleme klinik 
öneme haizdir. Spinal acillerde MR görüntüleme tercih edilecek 
birincil yöntemdir. MRG, intramedüller patolojik süreçleri 
(inflamatuar, enfeksiyöz, demyelinizan süreçler, neoplaziler 
vs.) ekstramedüller patolojilerden (epidural abse, flegmon, 
metastatik kompresyon, vb) ayırd etmemizi sağlar. Yine de 
özellikle intrameduller lezyonların tanı ve tedavi kılavuzluğu 

için ek incelemeler (kan ve BOS biyokimyası, serolojik 
incelemeler vb.)  genellikle gerekir. Ekstramedüller kompresif 
patolojilerde ise tek başına veya diğer tedavilerle kombine 
olarak acil dekompresyon cerrahisi gereklidir. Cerrahi başarıyı 
etkilen en önemli faktör ise preoperatif dönemdeki nörolojik 
defisitin ciddiyetidir. 

Dr. Emetullah Cindil
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji AD

TRAVMA DIŞI SPİNAL ACİLLER



Gelişimsel kalça displazisi (GKD), 
femur başı ile asetabulum ilişkisinin 
bozulması sonucu asetabulumun anormal 
gelişimi ile meydana gelen dinamik 
bir hastalıktır. Dünyada ortalama 
1-2/1000 oranında görüldüğü bildirilen 
GKD’nin Türkiye’deki görülme 
sıklığının 5-15/1000 arasında olduğu 

öngörülmektedir. Bu da ülkemizde her yıl tedavi edilmediği 
takdirde sakat kalma olasılığı olan yaklaşık 14-18 bin yenidoğan 
ile karşılaşıldığı anlamına gelmektedir. Erken tedavi edilmeyen 
GKD sonucunda genç yaşta kalça atrozu gelişmekte olup GKD 
50 yaş altında en sık kalça protezi endikasyonudur. Bu nedenle 

2013 yılından beri GKD tanısında Sağlık Bakanlığı liderliğinde, 
Türk Radyoloji Derneği ve Türk Ortopedi ve Travmatoloji 
Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen ulusal seçici tarama 
yöntemi kullanılmaktadır. Buna göre Türkiye’de doğan her 
çocuğa 1 aylık olduğunda Aile hekimi tarafından fizik muayene 
yapılmakta, fizik muayenede pozitif bulgu ve risk faktörlerinin 
herhangi birinin varlığı durumunda Radyoloji hekimine sevk 
edilmektedir. Radyoloji hekimi tarafından programda standart 
tarama yöntemi olarak kabul edilen Graff yöntemi ile 4-6. 
haftada kalça ultrasonografisi yapılmaktadır. Bu yöntem 
standart koronal planda yapılan bir ultrason tekniğidir. Çocuğun 
her bir kalçası nötral ya da 90º fleksiyonda önce anatomik olarak 
değerlendirilir. Üç önemli anatomik yapının-kemik çatı, kıkırdak 
çatı (labrum) ve iskial kemik- belirlenmesi sonucu alfa ve beta 
açı ölçümleri yapılır (Resim 1a,1b) Yapılan ölçümlerde bulunan 
alfa ve beta açıları Graff sınıflandırmasına göre değerlendirilir 
(Resim 2). Buna göre bebekler-tedavi gerektirir, takip gerektirir 
ve normal- olarak belirlenir. Tip 1 olarak değerlendirilen tüm 
kalçalar izlemden çıkarılır. Tip 2a kalçası dahil olmak üzere tip 
1 dışındaki kalçası olan tüm bebekler ortopedi ve travmatoloji 
hekimine yönlendirilir. Tedavi ve takibe alınan bebekler 

izleyen uzman hekimin tercihine göre 3-4 hafta aralıklarla 
tip 1 kalça elde edilinceye kadar Radyoloji hekimi tarafından 
ultrasonografik olarak izlenir. Ulusal erken tanı ve tedavi 
programında amaç; yeni doğan döneminde tüm bebeklerin GKD 
açısından muayenelerinin yapılması, riskli ve klinik muayenede 
şüpheli görülen grubun ileri tetkik için yönlendirilmesi, tedavi 
gerektiren olgularda erken ve uygun tedavilerinin başlatılması, 
kalça çıkığı için yapılacak cerrahi tedavi sayısı ve muhtemel 
komplikasyonların en aza indirilmesidir. 

Dr. Figen Palabıyık
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk 
Radyolojisi Bölümü

Çocuklarda kırıklar ile oldukça sık 
karşılaşmaktayız. Bu kırıkların önemli 
kısmı kolaylıkla saptanırken bir kısmı 
atlanmaktadır. Erişkin hastalar ile 
karşılaştırıldığında çocuklarda kırıklar 
daha sık atlanmaktadır. Çocuklarda 
kırıkların atlanması önemli sonuçlara 
neden olmaktadır. Çünkü tedavideki 

gecikmeler uzun süreli sakatlıklara neden olmaktadır. Yine 
atlanan tanı en büyük malpraktis iddialarının kaynağını 
oluşturmaktadır. 

“Zihnin bilmediğini göz görmeyecektir” sözü çocuklarda 
atlanan kırıklar için yerinde bir tanımdır. Atlanan kırıkların 
en sık nedeni genç radyologların pediatrik iskelet sistemini 
yeterince tanımamasıdır. Çocuklardaki kırıkları tanıyabilmek 
için, büyüyen iskeletin biyomekanik ve anatomik özelliklerini 
iyi bilmek gerekiyor. Çocuk ile erişkin kemik yapısı farklı 
özellikler taşımaktadır. Buna bağlı olarak travma ile ilgili oluşan 
hasarlar da erişkinden farklıdır. 

Pediatrik kemik daha düşük dansiteli, gözenek sayısı daha fazla 
olup buna bağlı olarak da plasitisitesi daha fazladır. Periost 
tabakası ile kıkırdaksı büyüme plağı çocuk kemiğinin en önemli 

farklılığını oluşturmaktadır. Periost tabakası daha kalın, sağlam 
ve gevşektir. Bu özellik kırığa stabilite sağlayarak kırığın 
deplase olmasının ve büyük boyutlara ulaşmasını engeller. 

Büyüme plağı çocuk kemiğinin en zayıf halkası olup, 
travmalarda komşu kemikten daha fazla etkilenmektedir. 
Büyüme plağını etkileyen epifizo metafizer kırıklar çocukluk 
çağında sıklıkla görülmektedir. Bu kırıkların tanısının atlanması 
ya da Salter Harris evrelemesinin hatalı yapılması kemik 
büyümesini olumsuz etkileyecektir.

Kırık tanısı için direk grafi ilk tercih edilecek görüntüleme 
yöntemidir. Bazı kırıklar tek bir planda daha iyi görülebileceği 
için mutlaka 2 yönlü grafi ile değerlendirme yapmalıyız. Eklem 
çıkığını da atlamamak için mutlaka komşu iki eklemin de grafiye 
dahil edilmesi gerekir. Rutin olarak değil ancak gerektiğinde 
karşı tarafın grafileri de karşılaştırma için kırık tanısını daha 
kolay koyabiliriz. 

Bazen fark ettiğimiz bir patoloji mutlu göz (satisfaction of 
search) hatasına neden olarak, daha büyük patolojiyi görmemizi 
engelleyebilir. Grafileri sistematik bir şekilde değerlendirerek 
fark ettiğimiz kırığa başka bir patolojinin de (patolojik kırık, 
dislokasyon, ikinci kırık) eşlik edeceğini unutmamamız 
gerekiyor. 

Bazen kırık tanısında tek bir 
görüntüleme yöntemi yeterli 
olmaz. Bu tür durumlarda 
ultrasonografiyi, bilgisayarlı 
tomografiyi ve manyetik 
rezonans görüntülemeyi de tanı 
için kullanmalıyız.

Tanıyı atlamamak için çocuk 
kemik yapısını, kırıkların 
nerede meydana geldiğini, neye 
benzediğini ve tanı için hangi 
görüntüleme yöntemlerini 
kullanmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Şüpheli 
durumlarda hastanın klinik bilgilerini doğru olarak bilmek ve 
direk grafileri sistematik bir şekilde değerlendirmek tanı atlama 
olasılığımızı azaltacaktır. 

Sonuç olarak uygun olmayan şartlarda değerlendirme 
yaptığımızda her kırığı atlayabiliriz. Hata yapabiliriz ancak 
hatalarımızın nedenini belirleyerek hata yapma olasılığımızı 
azaltabiliriz. 

Dr. Özgür Tosun
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji A.D

During the last decades the number of 
cardiac computed tomography exams 
is constantly increasing. The method is 
now for long an established valuable tool 
in evaluating coronary atherosclerosis 
mainly due to the high negative predictive 
value. The advances in technology and 
the increasing spatial resolution makes 

it possible to identify even small calibre vessels. Furthermore 
the technological progress in medicine leads to an increasing 
preprocedural and presurgical demand for non invasive 
morphological assessment of coronary arteries and cardiac 
veins. All these lead to an increased interest in cardiac vessels 
variations and anomalies 

The clinical implication of cardiac CT is constantly increasing 
and the indications and information obtained from the exam are 
by far broader than just assessment of atherosclerosis. Coronary 
anomalies evaluation is already an indication for cardiac CT 
included in the guidelines. Coronary anomalies are rare and most 
of them are discovered incidentally on cardiac CT exams .Most 
of them are benign and have no clinical presentation. However 
they might cause difficulties during invasive procedures, may 
lead to serious complications in cardiac surgery or might play an 
important role for the circulation when atherosclerosis occur. On 

the other hand some anomalies are associated with ischaemia, 
infarct and may be potentially life-threatening. There is not a 
strict consensus regarding the classification of anomalies and 
varieties. Most authors classify them based on the normal 
anatomy in groups in terms of origin, course and termination of 
the vessel. Others attempt to divide anomalies according to their 
haemodynamical significance. Cardiac computed tomography 
is a three dimensional imaging technique that provides an 
excellent overview not only of arterial lumen, but of their course 
and relationship to adjacent structures and could be helpful for 
planning future cardiovascular therapeutic both interventional 
and surgical approaches

Imaging of cardiac venous system has been for long 
overshadowed by that of coronary artery imaging. However 
imaging of cardiac veins recently begins to attract more and 
more attention. Cardiac veins are much more variable than 
coronary arteries. Their variations most often do not have a 
clinical impact. However anatomy of coronary sinus and veins 
is important for invasive cardiology and electrophysiologic 
procedures. Coronary sinus is used as access point for many 
interventions. Therefore its prerocedural evaluation is essential 
to ensure safety and efficacy in some therapeutic interventions 
such as mapping and ablation of arrhythmias, percutaneous 
mitral annuloplasty and cardiac resynchronization therapy. 

Cardiac resynchronization therapy /CRT/ is a new therapy 
applied to patients with advanced heart failure by implantation of 
a biventricular pacemaker The aim of cardiac resynchronization 
therapy is to restore the normal synchronization between the 
two ventricles. This is performed by placing a pacing lead in one 
of the branches of the great cardiac vein draining the free later 
wall of the left ventricle. In such patients cardiac CT might aid 
in planning placing the left ventricle electrode Cardiac CT may 
identify anatomy of coronary sinus, cardiac venous anatomy, 
defining eligible posterolateral branch for electrode placing and 
showing possible obstacles to cannulating the eligible vessel. 
Also it may visualize presence of scar tissue 

Therefore radiologists should be familiar with the normal 
anatomy of cardiac vessels  but also with its variants and 
anomalies . 

The aim of this presentation is to illustrate our understanding 
and approach to comprehensive cardiac CT evaluation. To 
demonstrate normal coronary and cardiac veins  anatomy  and 
their varieties and anomalies. Classifications for coronary 
arteries and cardiac veins are discussed. Authors experience 
with illustrative clinical cases is demonstrated. 

Violeta Groudeva, MD
Department of Diagnostic Imaging, Medical University of Sofia
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Dünün cevabı: Bugünü cevabı:

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 AŞAĞIYA
 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.

Yoğun geçen bilimsel programın ardından, usta yorumcu
Soner Olgun’un seslendirdiği, geçmişten bugüne dillerden düşmeyen şarkılara 

eşlik eden katılımcılar keyifli bir akşam geçirdiler.

GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİNİN ULUSAL ERKEN TANI VE TEDAVİ PROGRAMINDA 
RADYOLOG OLARAK NE YAPIYORUZ?

ÇOCUKLARDA ATLANAN KIRIKLAR

CORONARY ARTERIES AND CORONARY VEINS ANOMALIES AND VARIETIES -CT ASSESSMENT

SONER OLGUN’LA KEYİFLİ BİR GECE

 “Ortak hiçbir şeyleri yoktu, dil dışında” -E. M. Forster

Kendini anlatmakta ne kadar iyisin?

Eminim çoğunuz çocukları büyüttünüz ve tüm o şeylerin nasıl 
çalıştığını biliyorsunuz. Çocukların temel düzeyde sosyal ve dil 
becerileri, duyusal girdi cihazları ve bir beyni vardır.

Ve çocuklarımıza, kelimelerin anlamları olduğunu ve bu 
anlamların eylemlere, duygulara vb. dönüşmeleri gerektiği 

konusunda biraz fikir vermek için çalışıyoruz. Bu yüzden, “Billy, 
dur” dediğimizde bu nefes almayı durdurmak, yerde oturmaktan 
vazgeçmek ya da bu evde yaşamayı bırakmak anlamına gelmez. 
Bu, küçük kız kardeşine vurmayı durdurması anlamına geliyor! 
Biraz açıklığa kavuşturmak gerekebilir, ama zamanla, netleşir.

Radyolog olarak, değerlendirdiğimiz incelemeleri açıklamak 
için kelimelerimizi (raporlarımızı) kullanırız ve bu kelimeler 
klinisyenlere -ki temel düzeyde sosyal ve dil becerileri, duyusal 
girdi cihazları ve bir beyni vardır- ulaşır.

Ne demek istediğimizi ne kadar açık yazıyoruz? Kendimizi ne 
sıklıkla açıklamamız gerekiyor? Bunu daha sık yapmalı mıyız? 
Klinisyenleri de tanımalısın,  çocuklarını tanıdığın gibi. Son 
zamanlarda, bir telefon geldi. Telefonda bir klinisyen vardı ve bir 
MR görüntülemesini kontrastlı mı kontrastsız mı isteyeceklerini  
öğrenmek istedi. Klinik endikasyonun ne olduğunu sordum. 

“Boş sella takibi”

Vay. Pekala, çoğu durumda bunun izlenmesine gerek yok. Bu 
durumu açıklığa kavuşturmak için, “boş sella” raporuna yeni bir 
satır ekledim: “normal bir varyasyon.”.  

Bununla birlikte, bir de “hasta dostu” raporlar fikri var. Eğer 
nöroşirürjinin, aile hekiminin, hemşirenin ve de hastanın da 
anlayabileceği bir rapor yazmak zorunda kalırsam günde bir-
iki film okuyamam. Biraz da üretkenlik nasıl öldürülür, onun 
hakkında konuşun.

Bu işe devam et.

Alıntılanan kaynak: http://www.appliedradiology.com (C. 
Douglas Phillips-Wet read)

Çeviren: Suzan Şaylısoy
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