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 Amaç; 
Radyolojik kör noktaları iyi bilmek ve akciğer kanserlerinin çok 
belirgin olmayan özelliklerini kavrayabilmektir.

 Akciğer grafileri, parankim ve mediasten patolojilerinin  
değerlendirilmesinde ilk başvurulan görüntüleme yöntemidir.

 Değerlendirmede yapılan hataları;
Değerlendiren  kişi
Tm karakteristikleri

Teknik faktörlere bağlamak mümkündür.



 Akciğer apeksi; en sık atlanılan 
lokalizasyondur.

 Az bir akciğer parankimi, yoğun yumuşak 
doku ve kemikle çevrelenmiştir.

 1.kot anterioru ve 3.-4.kot posterioru-1.kostal 
kartilajda sıklılıkla izlenen asimetrik 
kalsifikasyon yanılgılara - süperpozisyonlara
neden olabilmektedir.

 Ekstraplevral yağda kalınlaşma-
asimetrikkemik invazyonu-nodülarite
değerlendirmede önemlidir.



 En sık atlanılan 2. bölgedir.

 Normal mediastinal yapılar tarafından 
lezyonlar kolayca gizlenebilir.

 Normal anotomik çizgileri bilmek, hata 
yapma olasılığını azaltmaktadır.



 Mediasten konturlarını iyi bilmek 
değerlendirmeyi kolaylaştırır.

 Başlangıçta sadece sağ paratrakeal
alanda hafif oblitere görünüme neden 
olan lezyon, ilerleyen dönemde bu alanı 
tamamen  doldurmaktadır.



 Pulmoner hilus düzeyinde yerleşen 
patolojiler, pulmoner vasküler yapılar  yine 
bronşial yapılar tarafından gizlenebilir.

 İlk değerlendirilmesi gereken ;
hiler simetri ve normal  konkav açılanmadır.



 Hiler bölgedeki vasküler yapılardan 
yüksek dansitedeki lezyonlar dikkatli 
taranmalıdır.



 Sağ hiler bölgede yerleşim gösteren 
lezyon, komşu pulmoner arter ve ven
tarafından çevrelenmektedir.



 Lateral grafi ile pulmoner hiluslar
değerlendirilebilir.

 Normal üçgen şeklinde düşük opasitede
izlenen hiler bölgede artmış dolgunluk ve 
opasite, lezyon açısından şüphe 
uyandırmalıdır.



 Retrokardiak bölge değerlendirmesinde,
kardiak silüetin takibi önemlidir.



 Paravertebral bölge dikkatli 
değerlendirilmelidir.



 Ciddi bazı ekstrapulmoner patolojiler de ilk 
kez grafide tesbit edilebilmektedir. 

 Üst abdominal alandaki 
serbest hava
barsak dilatasyonu, 
yumuşak doku lezyonları seçilebilir. 



 Yumuşak doku ve kemik yapılar 
da dikkatli incelenmelidir.



 Konsolidasyon içerisinde kalsifikasyonun 
tesbiti ile BT de anlaşılan tümoral lezyon 
gösterilmektedir.

 Kalsifikasyon düzeyindeki eksantrik 
kavitasyon ile düşük dansitedeki nektoz
alanı, mediasten penceresinde BT  
incelemede gösterilmektedir. 



 Kavitasyon duvar kalınlığı, duvardaki 
kontur düzensizlikleri değerlendirmede 
önemlidir. 

 Bu özellikler  BT incelemede daha net 
değerlendirilebilir.



 Başlangıçta ince duvarlı subplevral bül
alanında zamanla irregüler duvar 
kalınlaşması ve mural nodül gelişiminin 
olduğu BT incelemede daha net 
tanımlanabilmektedir. 



 Başlangıçta majör fissür düzeyinde minimal
bulginge neden olan lobar konsalidasyon
alanı şeklinde izlenen lezyon; irregüler
kaviter lezyon alanı şeklinde nekrotizan
pnömoni açısından şüphe uyandırmaktadır.

 Ancak lezyonun zamanla progrese olması
şüphe uyandırmalıdır.



 Takip inceleme yapmak, bir lezyonu 
takip ederken yeni lezyon gelişimini 
atlamamak da önemlidir. 
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