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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 (micro CT, micro PET/CT), benign-malign
ayrımı yapabilme

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

• Sanal zeka uygulamaları



Functional CT 

Functional MRI 

CT + MRI



ÖZET
1. BT ile doz azaltma teknikleri ve tarama   
programları
2. Difüzyon ağırlıklı tüm vücut görüntüleme
3. PET/MR
4. İmmunoterapi ve yanıt değerlendirme
5. Sanal zeka ve radyolojideki gelişmeler



1.BT İLE DOZ AZALTMA

Konvansiyonel 
Toraks BT

Çok düşük doz BT

mA 80-120 mAs 10-20 mAs

Radyasyon Dozu 6-8 mSv 0.01-0.02 mSv



RADYASYON ORANLARI

•Rutin toraks BT dozu: 6-8 mSv
•Normal bazal radyasyon: 3mSv
•Akciğer grafisi: 0.01 mSv



ULTRA DÜŞÜK DOZ BT  ve 
TARAMA

• mA (10-20 mA)
• kVp (80-100)
• 1 mm ve altı kesit kalınlığı 
(16 kesit ve üzeri tarayıcı)
• Doz azaltma stratejileri:

İteratif Rekonstrüksiyon Algoritmaları,   
Otomatik Işınlama Kontrolü

TEK BİR AKCİĞER GRAFİSİ İLE EŞDEĞER TORAKS BT ÇEKİLEBİLİR



2. DİFFUZYON AĞIRLIKLI MR 
GÖRÜNTÜLEME (DAG)

• Difüzyon MRG; 
- Herhangi bir IV madde vermeden, 
- Tüm vücut fonksiyonel görüntüleme yapılabilen, 
- X ışını içermeyen bir yöntemdir (RADYASYON YOK).
- Hazırlık gerekmez
- SUV benzeri ölçüm yapılabilir (ADC değeri)



DİFFUZYON AĞIRLIKLI MR GÖRÜNTÜLEME 
(DAG)

• Su moleküllerinin brownian hareketini temel alır ve 
hücre içindeki davranışını gösterir.

• Apparent diffusion coefficient (ADC), kantitatif bir
ölçümdür

• Tüm vücut çekim ~45 dk



Serbest difüzyon Kısıtlanmış difüzyon

Malign tümörlerde artan selülarite difüzyonda kısıtlanmaya neden olur.

NORMAL MALİGN



PET DİFÜZYON MRG



PET-BT

BT

PET PET-BT DİFÜZYON MRGPET





PET/BT mi Diffuzyon MR mı?

Whole-Body Diffusion-WeightedMRI: Tips, Tricks, and Pitfalls. AJR 2012; 199:252–262 



Is Whole Body –Diffusion MRI an Alternative to PET-CT! A Review of Literature:Kapur A, Jain N, Kapur A, 
Mahajan G. Clin Oncol. 2017; 2: 1285.



The diagnostic performance of diffusion-weighted MRI is comparable or superior to that of fluorine 18 fluorodeoxyglucose
PET/CT in the differentiation of malignant and benign pulmonary lesions.



DİFÜZYON AĞIRLIKLI MR
• Özellikle takiplerde radyasyon ve radyofarmasotik

içermemesi nedeniyle çok tercih edilecek bir yöntem
• Kolay
• PET/BT’ye göre ucuz
• Non invaziv ve kontrast bile verilmiyor
• PET’te ölçülen SUV benzeri fonksiyonel değerlendirme 

yapılabilir. 

PET/BT, YERİNİ DAG’YE BIRAKABİLİR. 



3.PET/MR
• Pahalı bir cihaz
• PET/BT’ye göre %75 az radyasyon
• PET/BT yerini almış değil ama alternatif
• Akciğerde küçük nodül saptama ve kalsifik nonkalsifik

ayrımında başarısız
• Zamana ihtiyacı var





4.İMMUNOTERAPİDE YANIT 
DEĞERLENDİRME

a. Tümör çapında küçülme
b. Stabil hastalık
c. Pseudoprogresyon
d. Progresyon



İmmunoterapide yanıt 
değerlendirme

Psödoprogresyon: Başlangıç filme göre takipte progresyon ama 
sonrasında tekrar küçülme

Başlangıç                                      8 hafta                                            12. hafta



PSÖDOPROGRESYON
• Tümörün immunoterapi sırasında önce boyutsal artış gösterip 

ardından küçülmesi olayına verilen isim
• Melanomlarda % 9.7
• KHDAK % 3-7 oranında
• İki mekanizma ile açıklanmakta

- Tümörün immün hücreler tarafından geçici infiltrasyonu
- Tümörün büyümeye devam etmesi ve immun sistemin 
güçlendiğinde de tekrar küçülmesi



PSÖDOPROGRESYON
• Gerçek progresyondan ayrım önemli
• Radyolojik olarak en sık ilk hafta görülür
• Nadiren aylar sonra bile görülebilir
• PET/BT’de metabolik aktivite artışına neden olur

İlk progresyondan sonra 4-8 hafta izlem gerekli



PSÖDOPROGRESYON
• Çapsal artış; azalmanın başlamasından önce yaklaşık 

12 hafta devam edebiliyor
• Bu nedenle 4-8 hafta yeterli değil diyen görüşler de 

mevcut

HASTA, İMMUNOTERAPİ TAKİBİNDE İSE PROGRESYON 
İYİ DEĞERLENDİRMELİDİR, YALANCI OLABİLİR.



5. SANAL ZEKA VE 
RADYOLOJİDEKİ GELİŞMELER

• PA akciğer grafisi ve BT’de otomatik nodül bulma 
programları

• Nodül ve kitlelerin morfolojisini değerlendirme
• Tüm görüntüleme özellikleri değerlendirilerek kişinin 

tümörü hakkında yüksek olasılıklı bilgi verme 
(RADIOMICS)



SANAL ZEKA
• Makine öğrenimi
• Derin öğrenim





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 
önerilerle, 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





Tümör heterojenitesi gösterilerek  yaşam süresi ve metastaz potansiyeli hesaplanabilir



İPF ve DERİN ÖĞRENME
• 91 Toraks radyologu ve bilgisayara 150  fibrotik akciğer 

hastalığı olan YRBT’lerin değerlendirilmesi isteniyor.
• Toraks radyologlarının ort doğruluk oranı % 70.7
• Bilgisayar                                                         % 73.3

Artificial Intelligence Outperforms Radiologists in Classifying Fibrotic Lung Diseases. The Lancet Respiratory Medicine. 2018



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) çalışmasını 
sağlayacak.

• Sanal zekanın, tıpta en çok kullanıldığı alanlardan biri 
RADYOLOJİ- meslek TEHLİKEDE 
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