
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
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BİR RADYOLOĞUN OBJEKTİFİNDEN



Jinekolojik aciller doğurgan çağdaki 
kadınlarda acil servise en sık başvuru 
nedenlerinden biridir. Hastalar acil servise 
akut pelvik ağrı ile başvururlar. Jinekolojik 
acillerin radyolojik açıdan önemi genellikle 
bu hastalarda görüntüleme bulgularının 
hastanın tanı ve tedavisinde belirleyici 
olmasıdır. Görüntüleme yöntemleri 

jinekolojik acile neden olan durumların tanısının yanısıra akut 
pelvik ağrıya neden olan diğer durumların tanısının konulmasına 

da neden olur. Akut pelvik ağrı ile acil servise başvuran bir 
hastada ilk başvurulması gereken yöntem ultrasonografidir (US). 
Bu görüntüleme yöntemi transabdominal ve transvajinal yolla 
uygulanabilir ve birçok jinekolojik acil durumlarında tek başına 
tanı koydurucudur. US bulgularının tanı için yeterli olmadığı 
durumlarda tercih edilen görüntüleme yöntemi bilgisayarlı 
tomografi (BT) olmalıdır. En sık jinekolojik acil nedenleri 
pelvik inflamatuar hastalık (endometrit, salpenjit, ooforit, 
peritonit, tuboovaryen abse), fonksiyonel over kistlerinin 
(follikül kisti, korpus luteum, korpus luteum kisti) içine ya da 

dışına kanaması ya da rüptürü ve adneksial torsiyondur. Daha 
nadir görülen jinekolojik acil nedenleri arasında da myom 
torsiyonu, pyomyom, ovaryen ven trombozu, intrauterin aracın 
ekstrauterin migrasyonu sayılabilir. 39. Ulusal Radyoloji 
Kongresi’nde 8 Kasım 2018’de Salon 2’de ‘Jinekolojik Aciller’ 
dersinde acil servise akut pelvik ağrı ile başvuran kadınlarda sık 
ve seyrek rastlanan jinekolojik acillerin görüntüleme bulgularını 
tanıya yardımcı olacak ipuçları ile birlikte anlattık. 

Dr. Mehmet Ruhi Onur
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

İlk filozoflardan olan Sokratesin önemli 
sözlerinden biri, bilgi ile erdemin bir elin 
iki parmağı gibi birbirinden ayrılmaması 
gereken iki unsur olduğudur. Büyük 
düşünür, bu iki unsurdan birinin 
eksikliğinde diğerinin işe yaramaz hale 
geleceğini belirtir. Burada ifade edilen 
erdem, ahlak anlamında değil, doğruluğu 
tüm zamanlarda evrensel olarak geçerli 
olan ve gerçekleştirecek eylemlere anlam 

veren etiktir. Zira ahlak, sosyal kültürel ve tarihsel süreçlerden 
etkilenerek değişirken etik kurallar değişmeden kalır. Değişen 
sadece etiğin kapsamı olmuştur. 

Raffello’nun ünlü tablosu Atina Okulunda Sokrates karışındaki 
Büyük İskender’e bilgi ile erdemin bir elin iki parmağı gibi 

ayrılmaz iki unsur olduğunu söylüyor.

Etik kavramı ile doğrudan ilişkili olan ve kavramın içini 
doldururken ele alınması gereken en temel değer dürüstlüktür. 
Yakından bakıldığında etik davranış ile dürüstlük arasından 
sıkı bir bağ olduğu görülür. Dürüstlüğe dayalı hareket eden 
kişinin sağladığı bir başka değer ise güvendir. Hekimliğin 
tümü alanlarına benzer olarak radyologlar da genel tıp etiğinin 
kurallarına uymak durumundadırlar. Ancak radyolojiye 
özgü etik kuralların da bulunduğu unutulmamalıdır. Bu yazı 
öncelikle radyoloji etiği ile ilgili düşünceleri ortaya koymayı 
amaçlamaktadır. 

Etikle davranışın ayrılmaz birlikteliği göz önüne alınırsa, 
radyoloji etiği ile ilgili unsurların radyolojik uygulamalarla 
ilgili davranışlarımızda saklı olduğunu görebiliriz. Bu 
davranışların başında hastaya yapılacak incelemenin seçimi 
gelmektedir. En uygun radyolojik incelemenin seçimi, iyi bir 
klinik analiz ve gereksinim değerlendirmesini gerektirir. Benzer 
sonuç verecek yöntemlerin tercihinde, zararı daha az ve daha 
ucuz olanın seçilmesi temel bir etik gerekliliktir. İncelemeden 
doğacak zarar radyasyon dozu ve kontrast kullanımıyla ilişkili 

olduğundan zorunlu olmadıkça inceleme yapılmaması, böbrek 
fonksiyonlarının irdelenmesi, gebelik durumumun sorgulanması 
bir sorumluluk içinde gerçekleştirilmelidir.    

İkinci önemli konu yapılacak uygulama öncesi hastanın 
bilgilendirilmesi ve rızasının alınmasıdır. Pratik nedenlerle 
sadece girişim uygulanacak hastalarda yapılan bu işlemin her 
tetkik yapılacak hastaya uygulanması esas olmalıdır. Yapılacak 
incelemenin nedeni, incelemeden beklenenler, incelemenin ona 
vereceği olası zararlar, tetkik aracının çözüm sağlama kapasitesi, 
güçlü ve eksik yanları, işlemi kimin yapacağı ve raporlayacağı 
gibi bilgilerin açıklıkla hastaya açıklanması gereklidir. 

Tetkik kararı sonrasında incelemenin en uygun protokol ile 
yapılmasına çaba göstermek de etik bir sorumluktur. Yine 
pratik nedenlerle genelleştirilmiş ve herkese benzer olarak 
uygulanan inceleme protokolleri çoğu hastada istenilen sonucu 
almayı sağlamamaktadır. Protokolün hasta özelinde modifiye 
edilerek en etkin sonucun alınması beklenir. Bu bağlamda 
hastanın uygun şekilde incelemeye hazırlanması da önemlidir. 
Barsak temizliği, nefes tutma ve varsa hidrasyon gibi inceleme 
kalitesini ve güvenliliğini artıracak hazırlıklar hasta özelinde ele 
alınması gereken önlemlerdir.  

Radyolojik sürecin önemli aşamalarından biri raporlamadır. 
Burada karşımıza çıkan etik sorunlar, incelemenin hastaya en 
faydalı olacak şekilde raporlanması, raporun onu değerlendiren 
kişi tarafından imzalanması ve bu işlemin hastanın tedavisini 
geciktirmeyecek sürede hızla yapılmasıdır. Çoğu kez arz-talep 
bozukluğuna bağlı olarak incelemeler için uzun bekleme süreleri 
verilebilmektedir.  Bu süreçte, ek ödeme yapan kişilerin sırada 
öncelik alması, örneğin tedavisi başlayacak kanser hastalarına 
sırada ayrıcalık verilmesi, gebelik nedeniyle öncelik isteyen bir 
kadın hastaya öncelik verilmesi etik açıdan tartışmalı konulardır. 

İncelemenin hasta yararına yönelik raporlanmasından 
anlaşılması gereken, rapor edilecek inceleme ile ilgili bilgi 
sahibi olunması, en az eksik ile lezyonların tespit edilmesi, 
bulguların doğru olarak yorumlanması, radyolojik tanının 
açıklıkla ifade edilmesi ve mümkün ise bir sonraki basamak 
için gereken önerilerin yapılmasıdır. Ülkemizde özellikle 
teleradyoloji uygulamalarında bu gerekliliklerin yerine 
getirilmediğine ait örnekler olduğunu biliyoruz. Raporu yazan 
ile imza sahibinin bile farklı olabildiği örneklerin yaşandığı bu 
alanda ciddi etik ihlallerin bulunduğu bir gerçektir. 

Bu noktada tartışılması gereken özel bir konu da, bir incelemenin 
değerlendirilmesi sırasında, hastanın önceki incelmelerinde 
başka bir meslektaş tarafından atlanmış bir patolojinin fark 
edilmesi durumunda ne yapılması gereğidir. Etik penceresinden 
bakıldığında deontolojik açıdan bir çelişki barındıran bu durum, 
hasta yararı açısından bakıldığında açıklıkla belirtilmesi gereken 

bir bilgidir. Söz gelimi bir yıl önce akciğerde başka bir meslektaşı 
tarafından gözden kaçmış olan ve hastanın yeni incelemesinde 
metastatik bir safhaya dönüşen nodülü belirleyen bir radyolog, 
bu nodülün varlığından kendi raporunda nasıl söz etmelidir? Bu 
örnekte de olduğu gibi etik bir sorunun olması için ikilemlere 
gereksinim vardır. Bu ikilemler çok sık karşımıza çıkar. Birkaç 
ay daha fazla yaşama olasılığına dayanarak terminal dönemdeki 
karaciğer metastazlı bir hastaya milyonlarca liralık Yt-90 
tedavisi yerine aynı harcama 100 farklı hastanın yararına mı 
kullanılmalıdır sorusu da bir ikilem olarak etik bir sorundur.

Radyoloğun yapılacak işlemle ilgili hastasını bilgilendirmesi, 
ona inceleme sonuçları hakkında açıklamalar yapması etik bir 

sorumluluğudur.

Radyoloğun etik sorumlulukları bunlarla sona ermez. İnceleme 
bulgularının ve görüntülerin hastanın kişisel bilgileri olduğu 
gerçeği ile korunması gerekmektedir. Bu bilgiler hastanın izni 
olmadığı sürece hiçbir kişiyle paylaşılmamalıdır. PACS gibi 
arşiv sistemlerine girme hakkı olan radyologların bir hastaya 
ait bilgileri hastanın izni olmadan yayın da dahil olmak üzere 
başka amaçlarla kullanması büyük bir etik ihlaldir. Bu örnekte 
görüleceği gibi etiği ilgilendiren konuların bir bölümü yasal 
yükümlülükler taşır. Ancak etik davranış, yasal düzenlemesi ya 
da yaptırımı bulunmayan durumlarda bile, karşılaşılan sorunu 
dürüstlük ve doğrudan yana bir tercihle çözmeyi gerektirir. 

Sonuç olarak, radyologlar olarak etik sorumluluklarımızın 
bilinciyle davranmak durumundayız. Çevre ve çalışma 
ortamının bütün olumsuzluklarına rağmen bu duruşu göstermek 
bir erdemdir. Bu amaçla en çok önem vermemiz gerekenlerin 
başında kendimizi sürekli geliştirerek bilgili olmaya 
çalışmaktır. Etik açıdan kusurlu davranışlar hoş görülmemelidir. 
Mesleğimizin saygınlığının ancak etik kurallara bağlılığımız 
oranında korunacağı unutulmamalıdır.  

Dr. Oğuz Dicle
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

RADYOLOJİ VE ETİKHCC’DE TEDAVİ YAKLAŞIMI: REZEKSİYON MU? PERKÜTAN TEDAVİ Mİ?

Günlük pratiğimizde spinal kord da 
herhangi bir lezyon gördüğümüzde bu 
lezyonları spesifik olmayan, daha genel bir 
kapsamı olan bir ifadeyle “miyelit” olarak 
tanımlamaktayız. Aslında bu lezyonları 
birbirinden ayırabileceğimiz bazı spesifik 
bulgular mevcuttur. Önemli olan iyi bir 
hasta klinik bilgisi ile bu bulguları doğru 

analiz etmek ve sadece spinal kordu değil beyni de beraber 
değerlendirerek doğru tanıya ulaşmaktır. O nedenle spinal 
omurilik lezyonlarını değerlendirirken olmazsa olmaz beyin 
MRG ile birlikte değerlendirme ve klinik bulgularının doğru 
analizidir. 

Çocukluk çağında spinal omurilik yerleşimli bir lezyon 
gördüğümüzde yapmamız gereken ilk şey lezyonun omurilik 
kaynaklı bir tümöre mi, demyelinizan-inflamatuar bir patolojiye 
mi, enfeksiyöz bir patolojiye mi, vasküler miyelopati veya spinal 
kord iskemisine mi, yoksa metabolik bir hastalığın spinal kord 
tutulumuna mı ait olduğunu değerlendirmeliyiz. Bunu yaparken 
spinal korda dışarıdan bası yapan bir neden var mı yok mu onu 
değerlendirmeli ve lezyonu yaratan kliniğin akut başlangıçlı mı, 

subakut veya kronik seyirli mi olduğunu incelemeliyiz. 

Demyelinizan-inflamatuar hastalıklar kategorisinde yer alan 
ve tedavi süreçleri birbirinden farklı olan multiple skleroz, 
nöromyelitis optika ve ADEM spinal görüntülemeyle birlikte 
yapılacak beyin MRG incelemesi ve iyi bir klinik incelemeyle 
birbirinden kolaylıkla ayırdedilebilir. Görüntüleme bulguları 
birbirine benzeyen viral nedenli enfeksiyöz miyelopatilerle 
beraber bölgesel olarak farklı etkenlere bağlı bakteriyal ve 
paraziter kaynaklı miyelopatilerde çocukluk çağında izlenebilir. 
Özellikle yetişkin yaş grubunda izlenen ani başlangıçlı olarak 
izlenen spinal kord iskemisi ve vasküler miyelopatiler nadirde 
olsa çocukluk çağında da akılda tutulmalıdır. Çocukluk 
çağında omurilik kaynaklı tümörlerden yetişkin dönemine 
benzer şekilde astrositomalar sıklıkla izlenirken, ikinci 
sıklıkta gangliogliomalar akılda tutulmalıdır. Ependimomalar 
ise yetişkinden farklı olarak NF2 dışında nadirdir. Tabi ki 
omurilikte radyoterapiye bağlı gelişebilecek lezyonlarda akılda 
tutulmalıdır. Çocukluk çağında izlenen metabolik hastalıklar 
tipik olarak beyinde oluşturdukları farklı paternde simetrik 
dağılımlı lezyonlarla karakterizedir. Spinal kord, metabolik 
hastalıklarda beyine göre oldukça nadir tutulmaktadır, ancak 

tutulumun varlığıda ayırıcı tanı için önemli bir ipucudur. 

Sonuç olarak omurilikte bir lezyon gördüğümüzde sadece 
miyelit demeden önce hastanın beyin MRG’leri ile birlikte 
kliniği ile birlikte değerlendirmek hasta tedavisinde önemli bir 
fark yaratabilecek tanıya bizi yaklaştıracaktır.

Dr. Özgür Öztekin

İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Radyoloji Kliniği

PEDİYATRİK OMURİLİK LEZYONLARI

JiNEKOLOJiK ACiLLERDE GÖRÜNTÜLEME

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.

Prof. Dr. Okan Akhan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD 



Sarsılmış bebek sendromu nedir?

Bebeklerin kollarından veya gövdelerinden 
tutulup sarsılmasına bağlı olarak ortaya 
çıkan bir sendromdur.  Fiziksel çocuk 
istismarının ağır bir formu olup, en sık 
2 yaş altında (özellikle de 6 ay altındaki 
bebeklerde) görülür. Subdural hemoraji, 
retinal kanama ve farklı derecelerde 
ensefalopati ile karakterizedir. Sarsılmış 

bebek sendromu, ölüme kadar giden ciddi sonuçları olan 
medikal, hukuki ve sosyal yönleri bulunan önemli bir sağlık 
problemidir. 

Sarsılmış bebek sendromu nasıl olur? 

Sıklıkla bebeğin ağlama krizleri sonucunda ebeveynlerin/
bakıcının bebeği öfkeyle sarsmasıyla ortaya çıkar. Henüz 
boyun kasları gelişmemiş bebekler başlarını kontrol edemezler 

ve şiddetlice sallandıkları zaman, beyin dokusu kafatasının 
içinde ileri geri hareket eder ve bunun sonucunda subdural 
hematom (köprüleşen venlerin yırtılmasına bağlı), beyin 
kanamaları, spinal kord yaralanması, aksonal yaralanmalar 
gelişebilir. Yine sallanmaya bağlı gözde retinal damarlarda 
yırtılma sonucu retinal kanamalar oluşabilir. Ayrıca şiddetli 

sarsılmalar sonucunda uzun kemiklerde metafizyel köşe kırıkları 
(sarsılma sırasında zayıf spongioza tabakasında ayrılma 
nedeniyle), arka kosta kırıkları (bebeği sıkma sırasındaki 
anteroposterior ve lateral kompresyon kuvvetlerine bağlı), 
torakolomber spinöz çıkıntı kırıkları meydana gelebilir. 

Sarsılmış bebek sendromunun belirtileri nelerdir?

Bu bebekler hastaneye konvülsiyon, kusma, nöbet, solunum 
güçlüğü, letarji, beslenememe gibi şikayetlerle getirilirler. 
Bazen koma ve ölüm de olabilir. Daha hafif olgularda ilk 
zamanlarda bu bulgulara rastlanmayabilir, fakat zamanla 
bebekte gelişim ve davranış bozuklukları görülür. Sıklıkla 
dışarıdan görünen fiziksel istismar bulgusu yoktur.

Sarsılmış bebek sendromu tanısı nasıl konulur?

Tanıda en önemli basamak kuşkulanmaktır. Bu bebekler 
sıklıkla farklı hikayelerle (kanepeden düşme, yataktan 
düşme, kucaktan düşme) sağlık kuruluşlarına getirildiği 
için tanı koymada güçlükler yaşanmaktadır. Sarsılmış bebek 
sendromunun sağlık çalışanının aklına gelmemesi, olguların 
ölüm durumlarında otopsi yapılmaması tanısal zorluğu 
arttırmaktadır.  Bu nedenle bu hikayelerle hastaneye getirilen 
tüm bebekler çok dikkatli değerlendirilmeli, ailenin verdiği 
tepkiler doğru bir şekilde gözlemlenmelidir. Yaralanma şiddeti 
ile verilen hikayenin tutarsızlığı, hastaneye başvuruda gecikme 
gibi durumlar tanıda şüphe yaratmalıdır. Eğer şüphe varsa 
hastanın göz muayenesi yapılması ve dışarıdan görünen bir 
muayene bulgusu olmasa bile kemik grafileri (kemik tarama) 
ve beyin filmlerinin (beyin BT, beyin MR) çekilmesi gerekir. 

Sarsılmış bebek sendromunda klasik radyolojik bulgular 
nelerdir?

Sarsılmış bebek sendromunda klasik bulgu subdural 
hematomdur ve bu bebeklerde diğer travmatik bulgular (skalp 
hematomu, zedelenmesi, kafatası kırığı gibi) sıklıkla izlenmez. 
Sallanma sonucu akselarasyon-deselarasyon kuvvetlerinin 
etkisiyle beyin parankiminde diffüz aksonal yaralanma, 

kontüzyon, infakt, beyin ödemi veya hipoksik iskemik 
ensefalopati (HİE) gelişebilir. Uzun kemik metafizyel köşe 
kırıkları, arka kosta kırıkları, torakolomber spinöz çıkıntı 
kırıkları, skapula kırıkları ve sternum kırıkları sarsılma 
sonucu ortaya çıkan ve yüksek spesifite ile sarsılmış bebek 
sendromunu düşündüren diğer bulgulardır. 

Sarsılmış bebek sendromu tanısında radyolojinin rolü 
nedir?

Sarsılmış bebeklerde klinik bulgular çoğu kez nonspesifiktir 
ve diğer birçok klinik durumla karışabilir. Bu olguların çoğunda 
travmanın dışarıdan görünen bulguları mevcut değildir. 
Görüntüleme bulguları istismar şüphesinde ilk bulguları 
oluşturabilir. Radyologlar çoğu zaman istismardan ilk 
şüphelenen kişidir. Günlük radyoloji pratiğinde sarsılmış bebek 
sendromunda görülen bulguların radyologlar tarafından 
iyi bilinmesi gerekmektedir. Radyolojik bulguların ayrıntılı 
dökümanı çocuğun medikal ve yasal değerlendirilmesinde 
önemli rol oynar. 

Dr. Meltem Ceyhan Bilgici

Ondokuz Mayıs Üni. Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı / 
Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı

Başöğretmen Cd. Mor Orkide Sk. No:3
K.Bakkalköy, Ataşehir - İSTANBUL / TÜRKİYE 
T: +90 (216) 594 58 26 • F: +90 (216) 594 57 99
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SARSILMIŞ BEBEK SENDROMU

Hiç kuşkusuz, akademik pratiğin en iyi parçası, eğitilecek tüm 
bu harika insanlar. Tıp öğrencisi. Asistanlar.
Hepsi (büyük çoğunluğu), özenli, düşünceli ve akıllı insanlar. 
Senin yaptıklarını yapmak istiyorlar. Onlara yardımcı olacağını 
biliyor, sana güveniyorlar. Bu oldukça mutluluk verici. Her 
geçen gün bu daha çok hoşuma gidiyor. Hepsini eğitiyorsunuz, 
sonra aniden gidiyorlar. Çalışmak, tıpkı senin gibi bu iyi işi 
yapmak için. Gidiyorlar. Pratikte!
Ya da… Gitmiyorlar.
Ben stajyerlerimi seviyorum. Muhteşem insanlar. Ama işte bu 
günlerde yaşadığım bir tuhaflık var. “İşler nasıl? Her şey iyi 
mi? Ben iyiyim, çok çalışıyorum. Bu olguyu dün gördüm ve 
görüntüleri de ekte.  Ne düşünüyorsun? ”. Güzel görüntüler 
yolluyorlar. Bazen, sorgulanan bulguya ok ekliyorlar. Ve, bazen, 
çok sayıda görüntü var.
Bu bir konsültasyon. Başka herhangi bir çevrede bu 
“faturalandırılabilir saatler” anlamına gelir.
Bunda karışık duygular yaşıyorum. Kesinlikle bu egoma 
oynuyor. İçimdeki profesör gururla havaya uçuyor ve Dr. House 
moduna geçiyorum: Bunun sizin için çözümü zor olabilir, ama 

ben bunu anlayabilirim. Bu eğlenceli taraftır; ego tarafı.
Ancak beynimdeki muhasebeci de “sıfırlar nerede?” diye 
fısıldıyor. Sonuçta bana danışılmıyor mu? Teşekkür almak güzel 
-ama dedikleri gibi- faturaları ödemiyor. Bazen bir toplantıda 
bir ısmarlama olur. Bu iyi. Ama hala şu şeker-elma kırmızısı 
Porsche’yi bekliyorum.
Bu danışmaları akademik yolculuğun bir ayağı olarak görmeye 
geldim. Küçüklerim gerçekten gitmedi - başka bir siteye gittiler-. 
Belki başka bir zaman dilimine. Onlar hala öğreniyorlar, 
benim gibi. Aslında, öğrenmeyi bıraktığımda, günün tadını 
çıkaramayacağım. Ve –şimdilik-, bu güzel işi yapmaktan zevk 
alıyorum.
Yani, bu vakaları göndermeyi bırakmayın. Bazılarını gerçekten 
anlayabiliyorum. Anlayamazsam da onları akıl hocalarından 
birine gönderirim. Benim de zaman zaman yardıma ihtiyacım 
olduğumu bilmelisin. Bu iyi işi yapmaya devam et.
Alıntılanan kaynak: http://www.appliedradiology.com
(C. Douglas Phillips-Wet read)
Çeviren: Suzan Şaylısoy

ESKİ ASİSTANLAR
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