


 Babası 42 yaşında akciğer kanserinden ölen 40’lı yaşlarda bir
kadın, kendisinin de aynı hastalığa yakalanacağı endişesiyle

Bir makineye 
girsem içimde ne 
var, ne yok belli 

olsa!...”



 BT’nin radyolojide yeri ve önemi

 BT’de iyonizan radyasyon ve riskleri

 BT’nin hastalar ve özellikle çocuklar üzerine etkileri

 BT’de gereksiz/fazladan doz alımını engellemeye yönelik tedbirler

 BT ile ilgili ülkemizde ve dünyada durum değerlendirmesi



 Pek çok hastalığın tanısında vazgeçilmez bir yöntemdir

 Diğer görüntüleme yöntemlerindeki

birçok avantaja rağmen süratle

gelişmeye devam etmektedir

 İyonizan radyasyon riski mevcut

 Gerekli durumlarda ve usulüne uygun kullanıldığında

alınan riske karşın sağlayacağı fayda üst düzeyde



 Radyoloji pratiğindeki yeri her geçen gün artmakta (%10/yıl)

 2007’de ABD’nde 69 milyon (7 milyonu çocuk) BT incelemesi

 2017 yılı için tahmini çekim sayısı 178 milyon (18 milyonu çocuk)

 Pediatrik BT çekimlerinin
 1/3’ü 10 yaşın altındaki çocuklar

 %30’undan fazlası multifazik ve/veya tekrar



 Cihaz ve bilgisayarlardaki teknolojik gelişmeler

 Yirmi yıl önce dakikalar süren bir tetkik şimdilerde tek bir
nefes tutma süresinde ve saniyeler içinde bitirilebilmekte

 Daha fazla doku-organ daha kısa sürede ve daha yüksek
çözünürlükte incelenebilir

 Dinamik ve fonksiyonel incelemelere imkan yarattı



 Radyografide hasta dozları son 10 senede %30’a yakın azalma
göstermişken BT’de hasta dozları azalmamış, tersine artmıştır.
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Mettler et al. Helath Phys 2008, 95:502-7



 Daha iyi bir görüntü kalitesi elde etmek

 Daha geniş bir bölgeyi inceleme

 Çok kesitli (Multislice) BT cihazlarının kullanılması (%35)*

 Dinamik, çok fazlı çekimler ve tekrarlar 

 Çocuklarda ve erişkinde aynı teknik değerlerin kullanılması

 Olgulara/Vücut kalınlıklarına göre ayarlamalar yapılmaması 



 Kişilerin yaşamları boyunca çeşitli nedenlerle kansere yakalanma

riski %40 civarında. Mevcut kanser riskine ilave:

 Her alınan 1 mSv doz için kansere yakalanma riski yüz binde 5*

 Tek bir akciğer filmi çektirenlerde milyonda 1-2

 Tek bir BT inceleme yaptıranlarda bu olasılık 2 binde 1 artar.

 Radyasyonun neden olabileceği kansere yakalanma oranı ABD ve 

Avrupa ülkeleri genelinde %1-2 oranındadır.

* Brenner 2001 



 Hücreleri daha hızlı bölünüp çoğaldığından ve organları daha az
farklılaştığından radyasyona erişkinlerden daha duyarlıdır.

 Eşdeğer dozlarla erişkinlere göre daha yüksek organ dozlarına
maruz kalırlar.

 Önlerinde muhtemelen daha uzun bir yaşam süresi olduğundan
iyonizan radyasyona bağlı kanser gelişim riski daha yüksektir.





Yaşamında sadece bir BT tetkiki yaptıran bir çocuğun radyasyona bağlı kanser 
riskinin yaklaşık % 0.03-0.05 oranında artacağı tahmin edilmektedir. 



A….'da bebekler kanserin kucağına itilmiş!

A…. A….. M…… Üniversite Hastanesinde beyin tomografisi çekimlerinde
onlarca çocuğa limitlerin çok üzerinde radyasyon verildiği ortaya çıktı.

Milliyet.com.tr
05.03.2016 

0-5 yaş arasındaki çocukların özellikle beyin tomografileri izin verilen 
limitlerin 7-10 katına ulaşan oranda radyasyonla çekilmiş!

http://www.milliyet.com.tr/


 Cihazın doz kayıt özelliğinden faydalanarak işlem sonrasında
“volumetric CT dose index (BTDIvol) ve “dose-length product”
(DLP) değerlerini kaydedin

 Farklı vücut bölgeleri için önerilen tanısal referans düzeyleri

83,3



 BT'den alınan efektif dozlar röntgen tetkikinin çok üzerindedir.

 BT isterken özellikle de çocuklarda iki kere düşünmek gerekir



Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği, 2000 ve 2004
Uluslar arası Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICRP) 1990 ve yenilenmiş 2005 tarihli Raporları

BT’de gereksiz/fazladan doz alımını 
engellemeye yönelik tedbirler

GEREKLİLİK
(Gereksiz Doz Alımını Engellemek)

OPTİMİZASYON
(Fazladan Doz Verilmesini Engellemek)

DOZ SINIRLAMASI
(Kişisel Müsaade Edilen Dozlara Uymak)



 İyonizan radyasyon içeren uygulamalar, elde edilecek tanısal
yararlılık en üst düzeyde ise yapılmalı

 İncelemenin yararı iyonizan radyasyonun olası
zararından daha fazla ise

 Hastanın daha önceden çekilmiş aynı türden tetkiklerini
sorgulamalı

 Uygun pozisyon alamayan ve hareketsiz duramayan olguların
çekimlerinde ısrarcı olmamalı



Prof. Dr. Tamer Kaya, ntv.com.tr, 11 Mart 2016 



 Sadece tıbbi gerekçelendirme ve sevk kriterlerine uyularak
alınması muhtemel radyasyon dozu

%30

www.who.int/ceh



Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği Madde 26, 24.3.2000

Mümkün olan en düşük dozun alınmasını sağlamak 

Minimum dozla optimum kalitede görüntüler

ALARA (As Low As Reasonably Achievable)

Kalkanlama ve hareketsizliği sağlayıcı önlemler



 BT çekimleri direkt grafi çekimlerinden daha yüksek radyasyon dozu



Mettler FA Jr, Huda W et al. Radiology 2008.
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İngiliz Sağlık Bakanlığı 2010 yılı Nisan ayında kritik bir karara imza atarak sağlıklı kişilerin 
Tüm vücut BT çektirmesine yasak getirdi. 









 Amaç çok kaliteli görüntüler elde etmek değil…  

 Tanısal yönden yeterli görüntüler elde etmektir. 

Doz Optimizasyonu: Teknik parametrelere dikkat



 kV

 mA

 Masa hareketi

 Kesit kalınlığı

 Gantry dönüş süresi (Sn)

 Görüntüleme alanı (FOV)

Pitch

 60-80-100

 Otomatik tüp akımı ayarlama

 (%60’a varan doz )*

 1,5 - 2

 (1’e göre %25 doz )

 Kısa

 Görüntülenecek alan kadar

*Kalra et al. Radiology, 2004.





Bizmuttan imal edilmiş değişik vücut 
parçalarını korumaya yönelik araçlar

Kurşun

http://www.biomedcentral.com/1471-2342/7/5/figure/F5?highres=y
http://www.biomedcentral.com/1471-2342/7/5/figure/F5?highres=y


Çocuklarda uygun pozisyonun verilmesi, immobilizasyon için sabitleyici materyallerin kullanılması 

hareketten kaynaklanan artefaktları ve film tekrarlarını (%3-4) önleyecektir



 Çocuklarda erişkin hastalara verilen doz verilmemeli
 Üç kat daha fazla doz verilmiş olur

 Yaş, kilo, vücut kalınlığına göre “child -size” kullanılarak doz %45

 Sadece incelenecek alana odaklanılmalı

 3 B ve çok fazlı çekimlerden, skenogramlardan kaçınılmalı

 Cihazlar lisanslı olmalı, kalite kontrolleri periyodik yapılmalı

 Verilen ışınlama dozları kaydedilmeli

 En iyisi: HİÇ İYONİZAN RADYASYON ALMAMADAN BT

Prof. Dr. Doğan Bor





 Avrupa Birliği (AB)’ne üye 28 ülke ortalamasının neredeyse 
yarısı kadar MR ve BT cihazına sahipken; 

 Tetkik sayılarında Avrupa’nın neredeyse 2 katına ulaşıyoruz.

 AB’ne üye 28 ülkenin 2008-2014 arasında
 BT çekim oranı artışı %3,5

 Türkiye’de %106





 BT kullanımında (Her 1000 kişiye yapılan BT)

 Dünya genelinde 8.nci
1. Estonya

2. ABD

3. Lüksemburg

4. Fransa

5. Yunanistan

6. İzlanda

7. Belçika

8. Türkiye

2012 yılı SB araştırmalarına göre ayda ortalama 810.000 BT çekilmekte olup çekimlerin 
27.6’sı koşullara uygun değil* 

Dr. Muzaffer Başak



 Cihazların aşırı kullanımı

 Sağlık personeli üzerindeki iş yükü 
 (Avrupa’nın 4 katı)

 Tetkiklerde kalite sorunu

 Çekim süresi ve değerlendirilme süresi 
 Azalıyor (Ortalama  1  dakika)

 Yüz bin kişiye düşen radyolog sayısı 
 Avusturya'da 17 

 Fransa'da 15

 Finlandiya'da 13 

 Norveç'te 12

 İsviçre'de ve Almanya’da 11 

 İngiltere'de 7 

 Türkiye'de 5



 Tanısal ışınlamaların önemli bir bölümünü BT incelemeler oluşturmaktadır.

 Hastaları daha az radyasyona maruz bırakmak için öncelikle gereksiz incelemelerin
önü kesilmeli, radyasyonsuz uygulamalar seçilmeli, ışınlamalar mutlaka gerekli ve
tanısal yararlılık baskın ise yapılamalıdır.

 Güncel tıbbi uygulamalarda ALARA prensiplerine uyulmalı, minimum dozla
maksimum kaliteyi elde etmeye çalışılmalıdır.

 Çocuklar, iyonizan radyasyona erişkinlerden çok daha duyarlı olup bu konuda çok
daha hassas davranılmalı, çekimlerinde doz azaltıcı teknikler kullanılmalıdır.

 Ülkemizdeki BT tetkik sayıları ile kalitelerinde iyileştirmeye gidilmeli, radyolog
sayıları yeterli düzeye getirilerek «bir dakikada tetkik» modundan kurtulunmalıdır.



 Babası 42 yaşında akciğer kanserinden ölen 40’lı yaşlarda bir kadın; kendisinin
de aynı hastalığa yakalanacağı endişesiyle

“Bir makineye girsem içimde ne var, ne yok belli olsa!...”

 Hiçbir şikayeti olmayan bir kişinin “sadece tarama amaçlı” BT yaptırması doğru değil

 ABD’de her yıl 20 milyon yetişkine ve 1 milyon çocuğa lüzumsuz yere BT yapılıyor 

 İki kez BT çektirildiğinde Japonya’ya atılan atom bombasına 2,5 km uzakta bir kişinin 
aldığı kadar radyasyona maruz kalınabilir

 Önümüzdeki 20-30 yıl içinde ortaya çıkacak olan kanserlerin yüzde 2’sinin nedeninin 
BT olacağı söyleniyor.




