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Radyolojinin kısa geçmişi 

• 1895 yılında X ışınları keşfedildi ve direkt grafiler kullanılmaya 
başladı 

• 1960’lı yıllarda US kullanıma girdi 

• 1970’li yılların başlarında BT kullanılmaya başladı 

• MR ile 1977 yılında ilk klinik görüntüler elde edildi 

• Fonksiyonel MR, 1990’lı yıllarda kullanılmaya başladı 

• Görüntüler son 20-30 yıl içinde arşivlenerek  dijital olarak 
saklanmaya başladı. 





KLİNİSYENİN BEKLENTİLERİ 

• Görüntüleme klinisyenin isteklerine yanıt verebilmelidir. 

 

 - Tümörün varlığı /yayılımı 

 - Bölgesel lenf nodu  

 - Uzak metastaz varlığı 

 - Hasta operabl mı değil mi? 

 - RT alacak ise tümörün uzanımı/ LAP 

 - Tedavi sonrası değişiklikleri nüksten ayırabilme… 
 



Görüntülemede önemli değişiklikler 
neler? 

•Görüntü kalitesini artırma, detay sunabilme 

•Daha az zarar verme (radyasyon dozunu azaltma) 

•Görüntü transferi 

•Görüntüleme modalitelerinin yaygınlaşması ve 
kolay erişim 

 



Görüntülemede önemli değişiklikler 
neler? 

 

• Minimal invaziv tedaviler (RFA, kriyoterapi- sıvı nitrojen veya argon, 

mikrodalga ablasyon …) 

• Erken tanı amaçlı tarama programları, küçük lezyonları 
gösterebilme, benign-malign ayrımı yapabilme 

• Volumetrik veriler elde etme, üç boyutlu 
görüntüleme/ modelleme ve bunun lazer printer ile 
sunumu 











Görüntülemede önemli değişiklikler 
neler? 

• Hibrid yöntemler (PET/BT, PET/MR vb), moleküler 
görüntüleme ve tedavi (teranostikler) 

 

• Sanal zeka (artificial intelligence-AI) 

 

• Kantitatif veriler elde etme ve kişiye yönelik tedavi 
amaçlı görüntüleme (Radiomics) 
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Görüntülemenin getirdiği sorunlar: 

• Görüntü kesit sayıları arttı (300-10.000 arası imaj), 
  
• Aşırı tanı / yanlış tanı 

 
• Bilgisayar destekli tanı ? 

 
• Standardizasyon yokluğu 
 
• Takiplerde artan radyasyon dozu 
 

 



Görüntülemenin getirdiği sorunlar: 

• Tek bir görüntüleme yöntemi ile sorun çözülememekte, 
 
• Yanıt kriterlerinin değerlendirilmesinde kantitatif tümör 

yükünün hesaplanması hangi yöntemle  
 (BT?, MR?, PET ?) 
 
• Yeni tedavi yöntemlerine bağlı görüntüleme hataları 
  (RT, immunoterapi vb pseudoprosresyon veya   
    yalancı tümör görünümü) 

 
 



İMMUNOTERAPİ VE PSÖDOPROGRESYON 





GÖRÜNTÜLEME 

•  Zararsız veya minimum zarar verecek düzeyde olmalı 
(özellikle radyasyon yönünden) 

•  Kolay erişilebilir // yapılabilir olmalı 

•  Maliyeti uygun olmalı 

•  Mümkünse tek bir görüntüleme ile sonuca 
gidilmelidir. 



GÖRÜNTÜLEME: 

• Şu an için tek bir görüntüleme yöntemi ile sonuca 
gitmek mümkün değil 

• BT varken US veya MR’a, MR varken BT’ye  ve PET/BT 
ye ihtiyaç duyulabiliyor. 

 
      

Retropetitoneal sarkom 



SON GELİŞMELER: 

• Direkt grafi/floroskopi: Doz azaltma teknikleri 

• BT: Doz azaltma ve Dual enerji BT, volüm çalışmaları 

• Ultrason: Elastografi ve mikrovasküler görüntüleme 

• MR: Hızlı ve kolay, DWI (diffüzyon ağırlıklı görüntüleme) 

• Moleküler görüntüleme (PET/BT, PET/MR, gibi) 

• Radiomics / Radiogenomics 

• Üç boyutlu görüntüleme/ modelleme 



Direkt Grafi/floroskopi ve BT’de doz azaltma 

• Radyasyon dozunu azaltmak kişiye vereceği zararı belirgin 
azaltmaktadır 

• Ancak doz azaltmak görüntü kalitesini kötü yönde etkilemektedir 

• Son yıllarda bulunan değişik tekniklerle görüntü kalitesi minimum 
etkilenerek ciddi doz azaltma mümkün 

• Yine de tamamen radyasyon dozu ve riski ortadan 
kaldırılamamaktadır 

• Alternatif yöntemleri kullanmak (US, MR gibi ) da bir yöntem olabilir. 



Orijinal doz % 30 doz azaltma 

% 50 doz azaltma 
% 75 doz azaltma 



DUAL ENERJİ BT 

• Ya çift tüp kullanarak ya da tek tüp ile özel dedektör 
kullanarak aynı anda iki ayrı kilovolt ile çekim yapmak 

• Dokunun iki farklı enerjiye verdiği yanıt ile daha detaylı bilgi 
sahibi olma 

• Akciğerde özellikle pulmoner tromboemboli saptamada perfüzyon defekti 
alanlarını göstermekte 

• Tümör perfüzyonu hakkında bilgi (PET benzeri ) 

• Sadece kontrastlı çekerek kontratsız görüntüleri de elde edebilme 



8o kVp 14o kVp Füzyon görüntü 

İyot haritası Renkli iyot haritası Sanal kontrastsız görüntü 

Akciğer kanseri, sağ sürrenal kitle- Adenom lehine 



Sirotik karaciğer 
Multifokal HCC, arteriyel faz 

Metastatik akciğer kanseri 



04 03 2016 09 04 2017 



04 03 2016 
NS: 1.163 
S: 91 
TV: 1.253 

09 04 2017 
NS: 1534 
S: 99 
TV: 1633 





ULTRASON: 

• Klasik US probları giderek geliştirilmekte, görüntü 
kalitesi artmakta 

• US elastografi son zamanlarda çıkan ve doku sertliğini 
gösteren bir görüntüleme 

• Malign lezyonlar sert olur mantığı ile yola çıkılmış 







MANYETİK REZONANS (MR) 
GÖRÜNTÜLEME: 

• Hızlı çekim protokolleri 

• Tüm vücut çekimi 

• Diffüzyon, perfüzyon MR, MR spektroskopi 

• Fonksiyonel MR 

 

DAHA HIZLI ÇEKİM / DATA DETAY/ MOLEKÜLER 
GÖRÜNTÜLEME ÖZELLİĞİ 





BT MR 



Bu görüntü sizce 
 nedir? 

a) Sintigrafi 

b) PET 

c) MR 

d) SPECT 

e) BT 



Bu görüntü sizce 
 nedir? 

a) Sintigrafi 

b) PET 

c) MR 

d) SPECT 

e) BT 



DİFÜZYON AĞIRLIKLI MR 

Difüzyon MR ile dokular içerisindeki su moleküllerinin mikroskopik  
hareketi  görüntülenir. Malignitede sellülerite artar. Difüzyon kısıtlanır. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Malign tümörlerde 

Serbest difüzyon  

Kısıtlanmış difüzyon 

Normal doku 



DİFÜZYON AĞIRLIKLI MR GÖRÜNTÜLEME (PET BENZERİ) 

Lenfoma, dalak tutulumu 

 ve sağ iliak LAP 



PET görüntüsü Difüzyon MR  görüntüsü 



DİFÜZYON AĞIRLIKLI MR 

• Takiplerde radyasyon ve radyofarmasotik içermemesi 
nedeniyle çok tercih edilecek bir yöntem 

• Kolay 

• PET/BT ye göre ucuz 

• Non invaziv ve kontrast bile verilmiyor 

• PET de ölçülen SUV benzeri fonksiyonel değerlendirme 
yapılabilir 

• Şu an için en kötü tarafı artefaktlar PET’ten fazla 



PET PET-BT DİFÜZYON MRG 



DİFÜZYON AĞIRLIKLI MR 

 

•Tümör / nekroz ayrımı yapabilir 

•Kantitatif ölçümler yapılabilir (ADC) 

•Tedaviye yanıtta kulanılabilir 
 



PET-BT BT 

PET Difüzyon MR 



 
44 y  
 
Glioblastoma, 
 
RT + Temozolomide 



EY 
Perfuzyon MRG 

MRS 



Pre-op 

Postop, Post RT 6 ay sonra 



PERFÜZYON MR 



FONKSİYONEL MR GÖRÜNTÜLEME: 

• Kan akımı ile ilişkili beyin 
kullanım alanlarının 
görüntülenmesini sağlayan 
MR yöntemi 

• Özellikle beyin tümörlerinde 
yolakların korunması için 
kullanılmakta 







MOLEKÜLER GÖRÜNTÜLEME: 

Doğrudan veya dolaylı olarak;  

moleküler veya hücresel olayların in vivo biyokimyasal, biyolojik, tanı 
veya tedavi uygulamaları ile izlenmesi veya kayıt altına alınması olayı 

 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=MOLECULAR+IMAGING&source=images&cd=&cad=rja&docid=2Jp5_hTh2_JvdM&tbnid=CqGmFb6BCUIadM:&ved=0CAUQjRw&url=http://rsna.healthimaginghub.com/rsna-2010/press-release/presidents-address-radiology-reimagined.html&ei=AL1QUcLYFonbPPvEgbgJ&bvm=bv.44158598,d.bGE&psig=AFQjCNHQrmyr6Rv6cOiqJUyi9lwSl7ifaA&ust=1364332154068438


Anatomik 
 görüntüleme 

Fizyolojik  
görüntüleme 

Moleküler  
görüntüleme 

Morfoloji Hemodinamik 
 
 

Reseptör görüntüleme 
Hedefe spesifik ajanlar 
Farmakokinetikler 
 



Moleküler görüntüleme 
yöntemleri nelerdir??? 



Yöntemler: 

• PET hibrid yöntemleri (PET/BT, PET/ MR) 

• SPECT 

• MR görüntüleme (Perfüzyon, difüzyon, MRS vb) 

• Kontrastlı BT 

• Kontrastlı US 

• Optik görüntüleme…. 
 



 PET/MR 



NEDEN PET/MR  İHTİYACI VAR ? 

• Daha az radyasyon ile çekim 
 
• PET/BT’nin yeterli olmadığı beyin, baş boyun 

bölgesi, kemik iliği, karaciğer gibi yerlerde yardımcı 
olmak 

 
• MR, BT’den farklı olarak sadece anatomik bilgi değil 

değişik sekanslarla fonksiyon hakkında da bilgi 
vermekte 

 



NEDEN PET/MR  İHTİYACI VAR ? 

• Daha az radyasyon ile çekim 
 PET/BT ile ortalama doz 23 mSv (+/- 11) 
 PET   5.6 mSv (+/-1.5) 
 BT  18.2  mSv (+/- 10) 
 
ÇIKAN SONUÇ PET/MR İLE ÇEKİM, PET/BT YE GÖRE % 73 DAHA 
AZ RADYASYON İÇERİR 
 
  
  Drzezga  A  et al First Clinical Experience with Integrated Whole-Body PET/MR:  

Comparison to PET/CT in Patients with Oncologic Diagnoses.   
Journal of Nuclear Medicine.  June 2012, Vol. 53:6, pp. 845-855 









         PET  :   Nükleer Tıp 
   BT    :   Radyoloji 
   MR   :   Radyoloji 

HİBRİD TETKİKLERİ KİM RAPORLAMALI? 
Ortak akıl : Birlikte 



GELECEKTE PET/MR 

• PET 
 -Metabolizma (FDG) 

 -Akım (H2O15) 

 -Kan akımı (C15O) 

 -Oksijen tüketimi (O15) 

 -Vasküler permeabilite  

 -Nükleik asit sentezi (F18-FLT) 

 -Enzimatik aktivite (MP4A) 

 -Anjiogenesis (F18*RGD) 

• MR 
- Morfoloji 

- Diffüzyon kapasitesi  (DWI) 

- Vasküler anatomi (MRA) 

- Perfüzyon (PWI, DCE-MRI) 

- Doku metabolitleri (MRS) 

- Fonksiyonal aktivasyon (fMRI) 

- Serebral traktografi (DTI) 

- Oksijen tüketimi (O17) 

- Hücre migrasyonu (Fe işaretleme) 

BUNLARIN BİRBİRİ İLE 
 KOMBİNASYONU  



RADIOMICS 
- Bilgisayar yardımı ile bir tümör biyolojisinin 

fenotipini tanımlar,  
 
- Hastanın tüm verileri güçlü bilgisayarlarca incelenir. 

Daha önce verileri mevcut hastalarla kıyaslanarak 
yorum yapılır. 

 
- Tedavi, tümörlerin görüntü özelliklerine dayalı 

hastaya BİREYSEL olarak uygulanabilir. 



RADIOMICS 
• Radyomik veriler istatistiki bilgi içerir.  

 

• Klinik, histopatolojik, moleküler ve genetik analiz ile tedavi 
sonuçları görüntüleme özellikleri ile birleştirilir. 

 

• Bu veriler, diğer hasta verileri ile karşılaştırılır ve potansiyel 
olarak tanısal, prognostik ve öngörücü doğruluğu 
artırabilecek modeller geliştirmek için karmaşık 
biyoenformatik araçlarla rapor haline getirilir.  



RADIOMICS 

 



RADIOMICS 

- BT, MR, PET ayırmadan her birinden elde edilen 
verilerle  

- Morfolojik, istatistik, bölgesel ve model tabanlı 
yaklaşımlarla analiz yapılır  

- En önemli olan tetkiklerin standart olması ve 
arşivlenmesidir. 





Nodül dansitesinden elde edilen histogram analizi ile invaziv adenoca(sol) ile adenoca in situ (sağ)  
ayrımı yapılabilmekte 



Tümör heterojenitesi gösterilerek  yaşam süresi ve metastaz potansiyeli hesaplanabilir 













SONUÇ 
• Görüntüleme teknikleri artıyor ve bunlar kombine-hibrid 

kullanılmaya başladı 

• Bilgisayar destekli tanı giderek artmakta ve gelecekte daha 
da artacak.  

• Radiomics gelecekte hem tanı hem tedavi amaçlı çok 
kullanılmaya başlayacak (adı ve yöntemi değişse bile) 

• Görüntüleme; Radyoloji-Nükleer Tıp-Patoloji-Genetik 
anabilim dallarının da aynı ortamda (kombine/hibrid) 
çalışmasına neden olacak. 



GELECEK ? 
• Radyasyonsuz görüntüleme ? 
• Daha ince kesitlerle BT (şu an 0.2-0.3 mm) 
• Dual enerji BT ile yeni çalışmalar 
• Yeni hibrid yöntemler ve özellikli softwareler 
• MR için yeni sekans ve kontrast maddeler 
• Moleküler görüntüleme 
• Yapay zeka ile geliştirilecek yöntemler 
• Yeni tedavi yöntemleri  
• ….. 
• Görüntüler mutlaka saklanmalı ve standart hale 

getirmelidir  
 




