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ÖZET
Bilgisayarlı tomografi, akciğer parankiminin değerlendirilmesinde kullanılan önemli bir radyolojik tekniktir. Üç bölümden
oluşan derlemenin bu ilk bölümünde bilgisayarlı tomografinin temel fizik özellikleri ve bilgisayarlı tomografi terimleri
açıklanmıştır. İyonizan radyasyon kavramı ve kontrast kullanımıyla ilgili temel ilkeler verilmiştir. Böylece okuyucunun, X
ışınlarının dokuyla etkileşimine dayanan bir yöntem olan tomografinin çalışma ilkeleri, görüntü oluşumu, iyonizan radyasyonun biyolojik etkileri ve kontrast madde yan etkileri konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Bu bölümde tartışılan konuların okuyucuya bilgisayarlı tomografi endikasyonları ve uygun hasta seçimi konusunda da katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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ABSTRACT
Computed tomography is an indispensible diagnostic tool for imaging chest diseases. This technique allows detailed evaluation
of both lung parenchyma and mediastinum. The major goal of this review article, which is the first part of a trilogy, is to get
physicians familiar to the basic physical principles of computed tomography which is based on the interaction between X rays
and tissue elements; and giving the important terminology to allow interpreting computed tomography images. Two important
issues; namely the radiation exposure and the use of contrast media are also discussed briefly with their important aspects.
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öğüs bölgesinin değerlendirilmesinde direkt
radyogram (röntgenogram) günlük uygulamada en sık kullanılan görüntüleme yöntemidir.
Yüz yılı aşkın süredir kullanılan bu yöntemde temel inceleme tekniğinde çok az değişiklik olmuştur. Bilgisayarlı tomografi (BT) ise tıbbın hizmetine girdiği 1970’li yıllardan beri akciğer ve mediasten hastalıklarının teşhisinde büyük etki yaratmıştır. Çok kesitli BT sistemlerinin yaygın kullanıma
girmesiyle yapılan BT incelemelerinin sayısında
da artış olmuştur. Çok kesitli BT sistemleri, BT’nin
tanısal potansiyelinde bir devrim niteliğindedir.
Sağlanan teknolojik gelişmeler sonucu günümüzde giderek daha hızlı, daha yüksek görüntü kalitesine sahip BT sistemleri üretilmektedir. Bu hızlı
sistemlerin sağladığı “izometrik” görüntüleme ile
BT, klasik tanımında olduğu gibi “aksiyel kesitsel”
bir görüntüleme yöntemi olmaktan çıkmış, üç boyutlu ve çok planlı (multiplanar) bir görüntüleme
yöntemi haline gelmiştir. Bu sistemlerle tek bir nefes tutma süresinde tüm vücudu taramak, daha ince kesitler almak, multifazik-dinamik incelemeler
yapmak olanaklı hale gelmiştir. Görüntüde bozulmaya yol açan hareket artefaktları hızlı sistemlerle daha az sıklıkta görülmektedir. Bu sistemler kullanılan kontrast madde miktarının da azaltılabilmesini sağlamaktadır.
Toraks BT’den en iyi sonucu almak için, normal anatomi, anatomik varyasyonlar, fizyopatoloji, BT tekniği ve BT ile ilişkili risklerin iyi bilinmesi gereklidir (1). “Adım Adım Akciğer Tomografisi” başlıklı yazı, üç bölüm olarak planlanmıştır. Bu ilk bölümde BT tekniği, temel fizik prensipleri, okuyucuyu akciğer tomografisini tanımaya ve kavramaya yönlendirecek tanımlar yer almaktadır. Bu konuları takiben BT’nin temel endikasyonları tartışılmaktadır. BT ile ilgili iki önemli konu olan iyonizan radyasyon ve kontrast
madde kullanımı da bu bölümde bahsi geçen konulardır. Akciğer BT’de izlenen elementer lezyonlar ve belli başlı hastalıklar diğer bölümlerde
yer alacaktır.

dokuyu oluşturan maddelerin atom numaralarına
bağlıdır. Atomların elektron bulutlarıyla etkileşen
X ışınları, enerji düzeylerine bağlı olarak yok olur,
sapar ya da bir değişikliğe uğramadan yoluna devam eder. Bu etkileşim sonucu, başlangıçta gönderilen X ışını demetindeki zayıflama, görüntülemeyi sağlar.
BT donanımı basitçe hasta masasının içinde
hareket ettiği bir açıklığın çevresinde karşılıklı olarak konumlandırılmış bir X ışını tüpü ve bu tüpten kaynaklanıp hastayı geçerek kendisine ulaşan
X ışınlarını saptayan dedektör sisteminden oluşur
(Resim 1). BT sisteminin, içerisine tüp ve dedektörlerin yerleştirildiği, ortasında bir açıklık bulunan parçası “gantry” olarak adlandırılır. Çekim
boyunca X ışını tüpü hasta çevresinde sürekli bir
dönüş hareketi gerçekleştirir. Dedektörler bedenden geçerken zayıflayan X ışınlarının yoğunluğunu ölçer. Dedektörden kaynaklanan sinyal bir bilgisayar sistemince işlenerek çeşitli matematiksel
işlemler sonucu kesitsel görüntüye dönüştürülür.
Kolimasyon; X ışını demetinin görüntülenecek beden alanına gönderilmeden önce kesit kalınlığını belirlemek üzere aksiyel düzlemde sınırlandırılması anlamına gelir. Toraks BT incelemelerinde kesit kalınlığı, incelemenin amacına göre
değişmekle birlikte 1 mm’nin altına indirilebilir.
Seçilen kesit kalınlığı görüntü çözünürlüğünü etkileyen bir değişkendir (Resim 2).
BT görüntüsü; boyutu 256 x 256, 1024 x 1024
gibi değişen sayıda görüntü elemanlarından oluşan bir matriksten ibarettir. Bu görüntü elemanla-

TEMEL FİZİK ÖZELLİKLER, KAVRAM ve
TANIMLAR
BT, X ışınlarının doku tarafından tutulması fizik ilkesine dayanan kesitsel bir görüntüleme yöntemidir. X ışınlarının doku tarafından tutulması,
Resim 1. Bilgisayarlı tomografi ünitesi.
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Resim 2. Kesit kalınlığının görüntü çözünürlüğüne etkisi. A: 10 mm kesit kalınlığı. B: 1.25 mm kesit
kalınlığı. İnce kesit görüntüde interstisyel bulgular rahatlıkla ayırt edilebiliyor.

rına piksel denir. İncelenen kesitte her piksel bir
hacmi temsil eder. Bu hacim, voksel olarak adlandırılır.
FOV (field of view); matrikste görüntülenen
alanı ifade eder.
Atenüasyon; X ışınının dokudan geçerken zayıflamasını tanımlar. Zayıflama, dedektörler tarafından algılanır, hesaplanır ve her piksel için bir
atenüasyon değeri atanır. Bu değer görüntüye
dönüştürülürken her rakama karşılık bir gri ton
atanır.
Hounsfield unit (HU); BT’nin mucidinin adıyla anılan bu değer, her bir piksele karşılık gelen
atenüasyon değerinin sayısal ifadesidir. HU skalasında suyun yarattığı atenüasyon sıfır kabul edilerek diğer yapılara buna göre değerler atanmıştır. +
1000 ile -1000 arasında değişen bu değerler içerisinde örneğin, -100 HU yağ dokusuna, -1000 HU
havaya, +40 HU yumuşak dokuya karşılık gelir.
ROI (region of interest); görüntü üzerinde bir
alana yerleştirildiğinde alanına giren piksellerin
maksimum, minimum ve ortalama HU değerlerini veren yuvarlak ya da kare şekilli bir kutucuktur
(Resim 3).
Pencereleme; aynı görüntü üzerinde incelenecek yapıya göre seçilebilen ve değiştirilebilen bir işlemdir. Pencere genişliği ve pencere düzeyi olmak
üzere değiştirilebilen iki ayrı parametre vardır.
Bunlardan pencere düzeyi seçilen HU aralığının
orta noktasını, pencere genişliği ise görüntülenen

Resim 3. Aksiyel kontrastsız, mediasten
penceresinde toraks BT görüntüsü.
Bilateral plevral efüzyonlu olguda sol
hemitoraksa, plevral efüzyon alanına
yerleştirilen ROI’nın (beyaz ok) HU sonuçları. Bulgular sıvının transüda olduğunu işaret ediyor (ortalama değer 0.3 HU).

HU aralığını gösterir. Örneğin; akciğer parankimi
değerlendirilirken pencere genişliği 1600 HU pencere düzeyi -650 HU olarak seçilirken, toraks kemik
yapıları değerlendirilirken pencere genişliği 2000
HU pencere düzeyi 500 HU olarak belirlenebilir.
Gürültü; homojen bir ortamdan yapılan ölçümde görüntü yoğunluğundaki değişkenliktir.
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Bu yoğunluk değişkenliği faydalı bilgi içermez.
Başka bir deyimle homojen (tipik olarak su) bir
fantom içerisindeki voksel değerlerinin (HU) standart sapması olarak tanımlanabilir. Seçilen kVp,
mA değerleri, şutlama süresi, kolimasyon/kesit kalınlığı, kullanılan rekonstrüksiyon algoritması,
filtreleme ve dedektör etkinliği gibi birçok etkene
bağlıdır. Görüntü çözünürlüğü için sinyal/gürültü
oranı önemlidir.
Artefakt (yapısal gürültü); taranan objede bulunmayan ancak BT kesitinde ortaya çıkan görüntü detayıdır. En çok kısmi hacim etkisi ve ışın sertleşmesi nedeniyle ortaya çıkar. Genellikle havakemik, metal-yumuşak doku geçişi gibi, objelerin
ani kesildiği ve dansitenin yüksek oranda değiştiği geçiş ya da komşuluk bölgelerinde düzensiz çizgilenmeler olarak izlenir (Resim 4).
Rekonstrüksiyon algoritması; çekim sonrası elde edilen ham veriden (raw data) gereksinime göre uzaysal ya da kontrast çözünürlüğü yüksek görüntüler elde etmek üzere uygulanan matematiksel işlemdir. Görüntünün uzaysal çözünürlüğü artarken gürültü de artar, kontrast çözünürlüğü azalır. Uzaysal çözünürlüğün önemli olduğu akciğer,
kemik gibi yapıların değerlendirildiği durumlarda
çok ince detayları yakalamak için gürültünün artması pahasına daha sert ya da keskin olarak tanımlanabilecek yüksek uzaysal çözünürlük sağlayan rekonstrüksiyon algoritmaları tercih edilir.
Mediastinal yapılar, karaciğer, pankreas gibi or-

A

ganların değerlendirileceği durumlarda kontrast
çözünürlüğün yüksek olduğu “standart” ya da
“yumuşak” algoritmalar seçilir (2,3) (Resim 5).
Yüksek çözünürlüklü BT (YÇBT); özellikle difüz parankimal tutulumla giden hastalıkların tanısında yaygın ve başarıyla kullanılan bir inceleme
yöntemidir. Uzaysal çözünürlüğü artırmaya yönelik olarak uygulanan özel rekonstrüksiyon algoritmaları, dar kolimasyon değerleri gibi yöntemlerle
parankim dokusu daha ayrıntılı olarak görüntülenmektedir. Klasik uygulamada tüm akciğer ya da
toraks BT’de lezyon izlenen alanlar, 5 ya da 10
mm kesit aralığı ile < 2 mm kesit kalınlığında görüntülenir. Görüntüleme alanı (FOV: field of view)
rutin incelemeye göre daha düşük tutulur. Çok dedektörlü sistemlerin kullanıma girmesiyle daha
ince kesitlerin daha hızlı alınabilmesi olanaklı hale geldiğinden günlük uygulamada klasik YÇBT
çekimlerine duyulan ihtiyaç oldukça azalmıştır.
YÇBT ile patolojik bulgularla örtüşen radyolojik
bulgular elde edilebilmekte olup, ayırıcı tanı yaparken parankimal radyolojik desen (patern) yaklaşımı değerlendirmeyi kolaylaştırmaktadır (4)
(Resim 6).
KONTRAST MADDE KULLANIMI
Toraks BT incelemelerinde endikasyona göre
değişmekle birlikte kontrast madde kullanılabilir.
İntravenöz yoldan uygulanan kontrast madde,
kalp boşluklarını ve damarları boyar. Damarlarla
lenf nodlarının birbirinden ayırt edilebilmesini

B

Resim 4. Mediasten (A) ve akciğer (B) penceresinde aksiyel BT görüntüleri. Sağ atriyum içerisindeki
katetere bağlı oluşan yıldızsı/çizgisel artefakt (oklar).
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Resim 5. Aynı kesite ait iki farklı rekonstrüksiyon algoritmasının görüntü üzerine etkisi. A: Kontrast
çözünürlüğü yüksek, gürültüsü az “yumuşak” algoritma. Mediasten ve göğüs duvarının
değerlendirilmesinde tercih edilir. B: Uzaysal çözünürlüğü yüksek “akciğer” algoritması.
Görüntüde ilkine göre belirgin “gürültü” mevcut.

A

B

Resim 6. A: Parankim penceresinde toraks BT kesiti. Kesit kalınlığı 5 mm. B: Yüksek çözünürlüklü BT.
Bulgu: Sağ akciğerde alt lob posterobazal segmentte konsolidasyon.
Tanı: Kriptojenik organize pnömoni.

sağlar (Resim 7). Kitle ve lenfadenopati varlığında,
kontrastlanma şekli, lezyonun ayırıcı tanısına katkıda bulunabilir. Örneğin; mediasten ve hilusta
periferik kontrast tutan merkezleri nekrotik lenf
nodları tüberkülozu ya da metastazı işaret edebilir
(Resim 8). Kontrast kullanımı ile dinamik incelemeler, BT perfüzyon incelemeleri gerçekleştirilebilir. Kontrast madde kullanımı, incelenen damara
özgün zamanlama değerlerinin ve kontrast izleme
programlarının kullanılmasıyla mediastinal da-

marların ayrıntılı olarak incelenebilmesini sağlar.
Bu amaçla gerçekleştirilen incelemelere örnek olarak pulmoner tromboemboliye yönelik pulmoner
BT anjiyografi ve BT aortografi verilebilir (Resim
9). Özellikle çok dedektörlü sistemlerle birlikte giderek yaygın kullanım alanı bulan EKG tetiklemeli koroner BT anjiyografi, toraks bölgesinde gerçekleştirilen diğer bir BT anjiyografi işlemi olup,
tanısal amaçlı görüntüleme gerektiren birçok durumda klasik koroner anjiyografinin yerini almak-
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Resim 7. Kontrast madde uygulaması. Kontrastsız (A) ve kontrastlı (B) görüntüler.
Kontrast madde uygulamasıyla damarların boyanması, çevre dokulardan kolaylıkla
ayırt edilebilmelerini sağlar (B).

A

B

Resim 8. Koronal reformat (A) ve aksiyel (B) kontrastlı BT görüntülerinde renal hücreli
karsinomun lenf nodu metastazları. Ortası nekrotik, çevresel kontrast tutan
büyümüş lenf nodları (oklar).

tadır. Yukarıda sayılan endikasyonlarda kontrast
kullanımı mutlaka gereklidir. Oysa parankimin
değerlendirilmesinde özellikle akciğerleri difüz tutan interstisyel hastalıklarda kontrastsız incelemeler yeterli bilgiyi sağlayabilmektedir.
Kontrast maddeler, belirli endikasyonlarda tanıya önemli katkı sağlasa da, dikkatli kullanılması
ya da kullanılmaması gereken durumlar vardır.
Kontrast madde kullanılmasını gerektiren durumlarda işlem öncesi kontrast madde kontrendikas-
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yonlarının araştırılması gerekir. Bunlar arasında
hipertiroidi, iyot allerjisi ve böbrek fonksiyon bozukluğu sayılabilir. Kontrast maddelere bağlı lokal
ya da sistemik yan etkiler ortaya çıkabilir. Bunlar;
kontrast nefropatisi, allerjik reaksiyonlar ve kontrast madde ekstravazasyonudur.
Kontrast nefropatisi, kontrast maddenin böbreklerden süzülürken tübüller üzerinde yarattığı
toksik etkilere bağlı olarak ortaya çıkar. Kontrast
madde verilmesini izleyen üç gün içinde altta ya-
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Resim 9. Pulmoner BT anjiyografi. Aksiyel MIP (maximum intensity projection) (A) ve koronal
posterior üç boyutlu SSD (surface shaded display) (B) görüntüler.

tan başka neden yokken, serum kreatinin düzeyinde bazal değere göre %25 ya da 0.5 mg/dL ve
üzerinde artışla karakterlidir (5). Risk faktörleri
arasında önceden var olan böbrek yetmezliği, diyabetik nefropati, yüksek doz kontrast kullanımı,
dehidratasyon, ileri yaş ve nefrotoksik ilaç kullanımı yer alır. Herhangi bir risk faktörü olmayan
olgularda kontrast nefropatisi gelişme riski %1’in
altındadır. Bu oran böbrek fonksiyon bozukluğu
olanlarda %12-27 iken, diyabetik nefropati durumunda %50’ye yaklaşır (6). Bu yan etkiden hastaları korumak için böbrek fonksiyon testleri incelenerek serum kreatinin düzeyi 1.5’in üzerinde
ve hesaplanan tahmini glomerüler filtrasyon hızı 60 mL/dakika/1.73 m2’nin altında olan hastalarda kontrast nefropatisi gelişme riski olduğundan, kontrast madde vermemek ya da gerekli önlemleri alarak kontrast madde kullanmak gerekir
(7,8). Bu önlemler oral ya da intravenöz hidrasyon, N asetil sistein kullanımı, diğer nefrotoksik
ajanların (nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar,
diüretikler, ACE inhibitörleri gibi) kontrast kullanımından 48 saat önce kesilmesini içerir. Riskli
hastalarda incelemeden sonra böbrek fonksiyonlarının takibi de yararlı olabilir.
Kontrast allerjisi, hafif deri döküntülerinden
bronkospazma, anafilaktik şoka kadar değişen derecelerde klinik tablolara yol açabilen bir durumdur. Görülme sıklığı noniyonik kontrast maddeler
için %5 olarak bildirilmektedir. Önceden kontrast
madde reaksiyonu yaşamış olgularda risk beş kat,

allerji öyküsü olanlarda üç kat, astım öyküsü olanlarda 6-10 kat artar (9). Önceki kontrast enjeksiyonlarına bağlı allerjik reaksiyon tanımlayan hastalarda reaksiyonun derecesine bağlı olarak kontrast maddenin kullanılmaması düşünülmeli, bu
mümkün değilse işlem öncesinde uygun protokol
ile antihistaminik ve kortikosteroid ajanlar kullanılmalıdır. Kontrast kullanım öyküsü olmasa da
çoklu allerji, allerjik astım tanımlayan hastalara
da premedikasyon uygulamak uygun olacaktır.
Kontrast madde enjeksiyonu, günümüzde otomatik enjektör sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Kontrast maddenin enjeksiyon bölgesinde damar dışına, doku aralığına çıkması (ekstravazasyon) çoğu zaman iyi tolere edilse ve kendiliğinden iyileşse de; özellikle yüksek hacimli kontrast enjeksiyonu söz konusu olduğunda deri ve
deri altı dokuda nekroza varan sorunlara yol açabilen ve cerrahi müdahale gerektirebilen bir lokal
yan etkidir. Görülme sıklığı 0.035-0.2 olarak bildirilmektedir (10). Risk faktörleri arasında ileri yaş,
uyunçsuz hastalar, aynı vene birden fazla girilmesi (damar hasarı), el ve ayak sırtındaki venlerin
kullanılması, kemoterapi gören hastalarda damar
duvarındaki olası zedelenmeler ve venöz tromboz
yer almaktadır.
Kontrast maddeler, yukarıda sayılan yan etkilerine rağmen, uygun endikasyonla ve gerekli önlemler alınarak kullanıldığında BT’nin tanısal potansiyeline önemli katkılar sağlamaktadır.
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RADYASYON DOZU
Günümüzde tanısal görüntülemeye bağlı ortaya çıkan radyasyon yükü önemli bir konudur.
1990’lı yılların sonlarından itibaren BT teknolojisinde yaşanan gelişmelere de paralel olarak hem
BT cihazlarının yaygınlığında hem de genişleyen
endikasyonlarla (BT anjiyografi incelemeleri gibi)
gerçekleştirilen BT incelemelerinin sayısında dramatik artış yaşanmıştır. Bu durum beraberinde
radyasyon dozu ile ilgili sorunları da gündeme getirmektedir. X ışınlarının kullanıldığı görüntüleme yöntemlerinin %5-13’ünü oluşturmasına rağmen tıbbi görüntülemeden kaynaklanan radyasyonun %34-67’sinden BT sorumludur (11). Yeni
sistemlerin geliştirilmesinde hastanın maruz kaldığı radyasyon dozunun azaltılması yönünde sağlanacak iyileştirmeler öncelikli hal almıştır.
Bilgisayarlı tomografi, X ışınlarının kullanıldığı bir görüntüleme yöntemi olup, çekim sırasında
hastalar iyonizan radyasyona maruz kalmaktadır.
İyonizan radyasyonun insanlar üzerindeki etkileri
önemli ölçüde atom bombasından kurtulan topluluk üzerinde yapılan gözlem ve izlem sonuçlarına dayandırılmaktadır. İyonizan radyasyon, canlı
dokular üzerinde bazı etkiler oluşturur. X ışınlarının hücrenin molekül ve atomlarıyla etkileşimi;
hücre ölümü, karsinogenez ve genetik hasarın
içinde bulunduğu bir seri etkiye yol açabilir. Büyük sayıda hücrenin öldüğü ve organ-sistemlerde
fonksiyon bozukluğuna yol açan dozlar görece
yüksek (> 2 Gy) değerlere sahiptir (12). Bu tip etki
yüksek doz maruziyetini takiben saatler-haftalar
içinde olur ve deterministik etki olarak adlandırılır. Tipik örneği, deri yanıkları, infertilite ve katarakttır (13). Bir iyonizan radyasyon türü olan X
ışınlarının bu özelliğinden kanser radyoterapisinde de yararlanılmaktadır. Tanısal görüntüleme sırasında maruz kalınan radyasyon deterministik
etkileri oluşturabilecek düzeyin çok altındadır.
İyonizan radyasyon maruziyetinin yarattığı bir diğer etki, DNA mutasyonlarına bağlı karsinogenez
ve genetik etkilerdir. Bu etkiye stokastik etki denir.
Maruz kalınan radyasyon dozu ile bu etkinin ortaya çıkma olasılığı doğru orantılı kabul edilmektedir. Bu etkinin kesin bir eşik değeri yoksa da bazı
araştırmacılar tarafından teorik olarak “0” kabul
edilir. Ortaya çıkması için yıllar gerekir. Maruz ka-
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lınan her bir Sievert (Sv) dozun, bu etkilerin oluşması için %5 olasılık yarattığı tahmin edilmektedir (13).
İyonizan radyasyon, doğal ve insan eliyle yaratılan pek çok kaynaktan yayılmaktadır. Kozmik
radyasyon, hava, toprak ve su kaynaklı radon vb.
maddeler, doğal radyoaktif izotoplar, doğal arka
plan radyasyonunu oluşturur. Dünya çapında
farklı bölgelerde farklı değerlerde olsa da ortalama
değeri 2.4 mSv/yıl düzeyindedir (14). Maruz kalınan iyonizan radyasyonun bir kısmı da tıbbi görüntüleme amaçlı ışınlamalardan kaynaklanmaktadır. Toplum bazında tıbbi amaçlı ortaya çıkan
efektif doz değeri ülkeden ülkeye değişmekle birlikte 0.4-3 mSv olarak bildirilmektedir (15). BT bu
değerin yaklaşık olarak yarısından sorumludur. Kişisel bazda düşünüldüğünde doğal arka plan radyasyonu 2.4 mSv/yıl düzeyinde olduğuna göre toraks BT incelemesi yapılan bir bireyin maruz kalacağı efektif doz değeri yaklaşık olarak 3-4 yıllık doğal arka plan radyasyonuna eş değer düzeydedir.
Tanısal amaçlı radyasyonun kansere yol açtığına dair yeterli epidemiyolojik kanıt olmayıp,
yapılan tahminler, atom bombasından kurtulan
topluluk üzerine yapılmış gözlemlerden türetilen
bir matematik model kullanılarak yapılmaktadır.
Her bir Sv doz başına %5 karsinogenez ve genetik etki ortaya çıkma olasılığı teorisi doğru kabul
edilirse, yaklaşık 10 mSv’lik bir doza karşılık gelen bir torakoabdominal BT incelemesi için
%0.05 olasılık hesaplanabilir. Bu da torakoabdominal BT incelemesi yapılan 2000 hastadan birinde kanser ortaya çıkmasının beklenebileceği
anlamına gelir. Bu tablo endişe verici görünse de
bir insanın yaşamı boyunca spontan kanser insidansı yaklaşık olarak %20’dir ve 20 kez 10
mSv’lik bir doza maruz kalınması halinde, bu
oran basitçe %20’den %21’e yükselmektedir (13).
Atom bombasından kurtulanlar üzerinde yapılan
çalışmaların sonuçlarından yola çıkılarak yapılan hesaplamalara göre günümüzdeki BT incelemelerinin gerçekleştirildiği oran ile tüm kanserlerin %0.4-2’si BT’den kaynaklanan radyasyonla
ilişkilendirilebilir (16).
BT incelemeleri sırasında bireyi radyasyondan
korumak için pek çok önlem alınmaktadır. BT makinesinin tasarımı, dedektör yapısıyla ilgili iyileş-
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tirmeler, çekim ve görüntü işleme sırasında uygulanan doz modülasyonu, iteratif rekonstrüksiyon
gibi doz düşürücü teknikler, radyasyondan koruyucu bizmut örtüler gibi önlemlerin hepsi bireyin
maruz kaldığı efektif dozu azaltmaya yönelik olarak kullanılmaktadır. Ancak en önemlisinin BT incelemesini doğru endikasyonla istemek, en az 50
kat daha düşük doz maruziyetine yol açan direkt
grafilerden ve uygun alanlarda ultrasonografi,
manyetik rezonans görüntüleme gibi iyonizan
radyasyon sorunu olmayan alternatif görüntüleme yöntemlerinden olabildiğince yararlanmak olduğu unutulmamalıdır.
TORAKS BT ENDİKASYONLARI,
BT İSTEMİNİN ÖNEMİ
Toraks BT incelemesi, göğüs bölgesinin hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılan radyolojik yöntemlerden biridir. Uygun endikasyonla
gerçekleştirildiğinde ve diğer görüntüleme yöntemlerinden elde edilen bulgular, klinik verilerle
birlikte değerlendirildiğinde tanıya önemli katkı
vermektedir. Bunlarla sınırlı olmamakla birlikte
endikasyonları aşağıda sıralanmıştır (1):
• Akciğer grafilerinde saptanan bulguların
araştırılması,
• Klinik olarak şüphelenilen göğüs hastalıklarının değerlendirilmesi,
• Akciğer ve diğer birincil toraks malignitelerinin saptanması, evrelendirilmesi, metastazların
araştırılması,
• Bilinen ekstratorasik hastalıkların toraks tutulumunun araştırılması,
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Radyolojik tetkik, klinisyen tarafından doldurulan yazılı ya da elektronik istemin görüntüleme birimine ulaşmasıyla başlar. İstemde belirtilen bilgiler, hastanın ne zaman, nasıl, hangi yöntemle, hangi çekim protokolüyle inceleneceğini
belirlemektedir. Yazılı ya da elektronik istemde
BT tetkiki için tıbbi gerekliliği gösteren, çekimin
uygun şekilde gerçekleştirilmesini ve gerekli şekilde değerlendirilip yorumlanmasını sağlayacak
bilgiler yer almalıdır. Belirti ve bulgular, öykü,
varsa bilinen tanı ya da olası ön tanılar belirtilmelidir. Yapılan araştırmalar, uygun endikasyonla ve yeterli klinik bilgi ışığında gerçekleştirilen
BT incelemelerinin tanıya katkısının ve raporlama performansının arttığını göstermektedir. Klinik istemlerin değerlendirildiği bir çalışmada istemlerin %22’sinin klinik bilgi içermediği,
%56.5’inde kılavuzlarda belirtilen uygunluk kriterlerine göre BT endikasyonu olmadığı ortaya
konmuştur (17). Bir diğer çalışmada yapılan istemlerin %26’sının uygunluk kriterlerini taşımadığı, bu gruptan yalnızca %13’ünde tedaviyi etkileyen pozitif bulgulara rastlanırken, uygun endikasyonla yapılan incelemelerde tedaviyi belirleyen anlamlı bulgu saptama oranının %58 olduğu bulunmuştur (18).
Radyolog ve klinisyen, hastalığın tanısının
konmasında iş birliği halinde çalışan bir takımın
oyuncularıdır. Tanı koyma çalışmasında doğru görüntüleme yönteminin seçimi, uygun teknikle inceleme ve radyolojik bulguları doğru yorumlama
için takım oyuncuları arasında iyi bir iletişim ve
yeterli bilgi alışverişinin sağlanması gerekir.

• Toraksın doğumsal ya da edinsel; bilinen ya
da şüphelenilen anomalilerin araştırılması,
• Akciğer parankimi ve hava yolu hastalıklarının değerlendirilmesi,
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