
T.C. 

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RADYOLOJĠ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANJĠYOGRAFĠ 
725TTT076 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankara, 2011



 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve 

Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak 

öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıĢ bireysel öğrenme 

materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiĢtir. 

 PARA ĠLE SATILMAZ.  

 



 

i 

 

 
 

AÇIKLAMALAR ................................................................................................................... iii 
GĠRĠġ ........................................................................................................................................ 1 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 ..................................................................................................... 3 
1. ANJĠYOGRAFĠ .................................................................................................................... 3 

1.1. Anjiyografinin Tanımı ve Önemi .................................................................................. 4 
1.2. Anjiyografinin Tarihsel GeliĢimi ................................................................................... 4 
1.3. Anjiyografide Geçen Bazı Terimler .............................................................................. 5 
1.4. Anjiyografi Cihazının Ana Ünite ve Elemanları ........................................................... 8 

1.4.1. Hasta Masası........................................................................................................... 9 
1.4.2. Kumanda Konsülü ve Kontrol Düğmeleri ............................................................. 9 
1.4.3. Anjiyografi Tüpü ve Görüntüleme Ünitesi ............................................................ 9 
1.4.4. Kumanda Masası ve Bilgisayar ............................................................................ 10 

1.5. Anjiyografi Cihazının ÇalıĢma Prensibi ...................................................................... 10 
1.6. Anjiyografi Cihazın Diğer Ekipmanları ...................................................................... 11 

1.6.1. Soğutma Sistemi ................................................................................................... 11 
1.6.2. Monitörler ............................................................................................................. 11 
1.6.3. Güç Kaynakları..................................................................................................... 12 
1.6.4. Sigorta .................................................................................................................. 12 
1.6.5. EKG Cihazı .......................................................................................................... 12 
1.6.6. Defibrilatör ........................................................................................................... 13 

UYGULAMA FAALĠYETĠ ............................................................................................... 14 
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ..................................................................................... 15 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 ................................................................................................... 16 
2. ANJĠYOGRAFĠDE STERĠLĠZASYON VE KULLANILAN MALZEMELER ............... 16 

2.1. Ortamın Sterilizasyonu ................................................................................................ 16 
2.2. KiĢisel Sterilizasyon .................................................................................................... 16 
2.3. Anjiyografide Kullanılan Malzemeler ......................................................................... 17 

2.3.1. GiriĢim Ġğnesi ....................................................................................................... 17 
2.3.2. Kılavuz Tel ........................................................................................................... 17 
2.3.4. Kateter .................................................................................................................. 18 
2.3.5. Kalp Pili ................................................................................................................ 18 
2.3.6. Stent ...................................................................................................................... 20 
2.3.7. Otomatik Enjektör ................................................................................................ 21 

UYGULAMA FAALĠYETĠ ............................................................................................... 23 
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ..................................................................................... 24 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 ................................................................................................... 25 
3. KALBĠN GÖRÜNTÜLEnMESĠ ......................................................................................... 25 

3.1. Radyografinin Amacı................................................................................................... 25 
3.2. Hasta Hazırlığı ............................................................................................................. 25 
3.3. Kalp Kateterizasyonu ................................................................................................... 26 
3.4. Radyografi Ġçin Cihazda Ayarlanacak Teknik Faktörler ............................................. 30 
3.5. Anjiyografide Hastaya Verilen Komutlar ve Önemi ................................................... 30 
UYGULAMA FAALĠYETĠ ............................................................................................... 31 

ĠÇĠNDEKĠLER 



 

ii 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ..................................................................................... 32 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 ................................................................................................... 33 
4. KORONER ANJĠYOGRAFĠ .............................................................................................. 33 

4.1. Koroner Anjiyografinin Amacı.................................................................................... 34 
4.2. Hasta Hazırlığı ............................................................................................................. 34 
4.3. Uygulanacak Kontrast Madde ve VeriliĢ ġekli ........................................................... 34 
4.4. Koroner Anjiyografi Çekimi........................................................................................ 35 
UYGULAMA FAALĠYETĠ ............................................................................................... 39 
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ..................................................................................... 40 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 ................................................................................................... 42 
5. ARTERLERĠN GÖRÜNTÜLENMESĠ (ARTERĠYOGRAFĠ) .......................................... 42 

5.1. Arteriyografinin Amacı ............................................................................................... 42 
5.2. Hasta Hazırlığı ............................................................................................................. 42 
5.3. Uygulanacak Kontrast Madde ve VeriliĢ ġekli ........................................................... 42 
5.4. Arteriyografi Çekimi ................................................................................................... 43 
UYGULAMA FAALĠYETĠ ............................................................................................... 44 
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ..................................................................................... 45 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 ................................................................................................... 46 
6. VENLERĠN GÖRÜNTÜLENMESĠ ................................................................................... 46 

6.1. Venografinin Amacı .................................................................................................... 46 
6.2. Hasta Hazırlığı ............................................................................................................. 46 
6.3. Uygulanacak Kontrast Madde ve VeriliĢ ġekli ........................................................... 46 
6.4. Venografinin Çekimi ................................................................................................... 47 
UYGULAMA FAALĠYETĠ ............................................................................................... 48 
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ..................................................................................... 49 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–7 ................................................................................................... 50 
7. LENFANJĠYOGRAFĠ GÖRÜNTÜLEME ......................................................................... 50 

7.1. Lenfanjiyografinin Amacı ........................................................................................... 50 
7.2. Hasta Hazırlığı ............................................................................................................. 50 
7.3. Uygulanacak Kontrast Madde ve VeriliĢ ġekli ........................................................... 50 
7.4. Lenfanjiyografinin Çekimi .......................................................................................... 51 
UYGULAMA FAALĠYETĠ ............................................................................................... 52 
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ..................................................................................... 53 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–8 ................................................................................................... 54 
8. ÇEKĠM SONRASI ĠġLEMLER ......................................................................................... 54 

8.1. Anjiyografi Cihazı Görüntüleme Programı ................................................................. 54 
8.1.1. Programın Amacı ................................................................................................. 54 
8.1.2. Programın Kullanımı ............................................................................................ 54 

8.2. Bilgisayarda Görüntü Ayırımı ..................................................................................... 55 
8.3. Görüntü Baskı ĠĢlemleri ve Görüntü ArĢivi................................................................. 55 
UYGULAMA FAALĠYETĠ ............................................................................................... 57 
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ..................................................................................... 58 

MODÜL DEĞERLENDĠRME ............................................................................................... 59 
CEVAP ANAHTARLARI ...................................................................................................... 61 
KAYNAKÇA .......................................................................................................................... 63 



 

iii 

 

AÇIKLAMALAR 
 

KOD 725TTT076 

ALAN Radyoloji 

DAL/MESLEK Radyoloji Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI Anjiyografi 

MODÜLÜN TANIMI 

Anjiyografi cihazı, cihazın ekipmanları, anjiyografide 

kullanılan malzemeler, koroner anjiyografi, arteriografi, 

venografi ve lenf anjiyografi ile ilgili bilgilerin verildiği 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 46/16 

ÖNKOġUL  

YETERLĠK Anjiyografi çekmek. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli araç gereç sağlandığında anjiyografi 

çekebileceksiniz. 

 

Amaçlar 

1. Anjiyografi cihazını kullanabileceksiniz. 

2. Anjiyografide sterilizasyon ve kullanılan malzemeleri 

bileceksiniz. 

3. Kalbin görüntülemesini yapabileceksiniz. 

4. Koroner anjiyografi görüntülemesi yapabileceksiniz. 

5. Arterlerin görüntülemesini yapabileceksiniz. 

6. Venleringörüntülemesini yapabileceksiniz. 

7. Lenflerin görüntülemesini yapabileceksiniz. 

8. Çekim sonrası iĢlemleri yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Anjiyografi CD’leri, cihaz görüntüleri, slayt, 

afiĢ, resim, maket, bilgisayar ve projeksiyon gibi araç 

gereçler. 

 

Ortam: Derslik, radyoloji laboratuvarı. 

AÇIKLAMALAR 
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ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

 

Öğretmen, modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Bu modül sonunda, anjiyografi ile ilgili bilgileri edinip gerekli becerileri 

kazanacaksınız. Bu bilgi ve beceriler ile anjiyografi cihazlarını güvenli bir Ģekilde tekniğine 

uygun olarak kullanarak anjiyografi görüntülemesini yapacak ve çok önemli olan bu 

görüntlerin kayıtlarını yapabileceksiniz. Ġyi görüntülenmeyen bir anjiyografi sonucu, 

hastanın yeniden anjiyografiye alınması demektir. 

 

Anjiyografi basit bir görüntüleme olmadığından tekrarın olmaması gerekir. Ayrıca da 

iyi bir görüntüleme kalp ve damar hastalıklarında güvenilir tanı konulması, buna bağlı olarak 

da baĢarılı bir tedavi uygulanmasına yardımcı olur. Bu da hasta memnuniyetinin sağlanması 

açısından çok önemlidir. 

 

 

GĠRĠġ 



 

2 

 



 

3 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti ile anjiyografi cihazı hakkında genel bilgi sahibi olacaksınız. 

 

 

 

 
Anjiyografi konusunu, çeĢitli kaynaklardan araĢtırınız, rapor hâline getirerek sınıf 

ortamında tartıĢınız. 

 

1. ANJĠYOGRAFĠ  
 

Anjiyografide, kalp ve damarlar incelenir. AĢağıdaki faliyetlerde kalbin ve damarların 

teshis amacıyla yapılan incelemeleri anlatılmaktadır. 

 

Resiman 1.1: Anjiyografi odası 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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1.1. Anjiyografinin Tanımı ve Önemi 
 

Anjiyografi, kalbin ve damarlarının kontrast madde verilerek yapılan 

görüntülenmesidir. Anjiyografi denildiğinde, daha çok kalbi besleyen koroner arterlerin 

incelendiği, koroner anjiyografi anlaĢılmakla birlikte kalp, diğer arteler, venler ve lenf 

damarları da incelenir. Anjiyografi genellikle incelenen bölge ve organa göre adlandırılır. 

Beyin damarlarına ait incelemelere serebral anjiyografi, akciğerlere ait incelemelere 

pulmoner angiyografi; koronerlere ait incelemelere koroner anjiyografi; böbreklere ait 

incelemelere renal anjiyografi; karaciğer, dalak için olan incelemelere splenoportografi; 

hepatikportografi, hepatik arter anjiyografi ve çoliak anjiyografi en çok bilinen 

anjiyografilerdir. Safra yollarına opak madde verilerek koledok ve safra kanallarının 

incelenmesine kolanjiografi denir. Fakat bu incelemede damarlar değil safra yolları incelenir. 

 

Ayrıca lenf damarları ve lenf sisteminin incelenmesine, lenfanjiyografi, arterlerin 

incelenmesine arteriografi, venlerin incelenmesine venografi denir. 

 

Damarlar, direkt radyografilerde görülmediği için kontrast madde verilerek görünür 

hale getirilir. Anjiyografi; daha çok damarlardaki anevrizmaların, geniĢlemelerin, 

balonlaĢmaların, trombus gibi sebeplerle içten tümör veya komĢu bir organın etkisi ile dıĢtan 

olan tıkanmaların, yine bir tümör veya baĢka bir organ etkisi ile damarların itilerek yer 

değiĢtirmelerinin görüntülenmesi için kullanılır. Anjiyo sırasında, stent takılması, pil 

takılması ve anjiyoplasti gibi tedavi amaçlı giriĢimsel iĢlemler de yapılmaktadır. 

 

Anjyiografi zor, fakat teĢhis değeri diğer filmlere göre çok yüksek bir inceleme 

yöntemidir. Herhangi bir organa ait bir damarın darlığı veya tam tıkanıklılığı en iyi 

anjiyografi ile anlaĢılır. Örneğin kalbi besleyen damarlar olan koroner arterlerin daralma 

veya tıkanmasını en iyi gösteren görüntüleme yöntemi, koroner anjiyografidir. Yine yüksek 

tansiyon en önemli sebeplerinden biri olan böbrek atardamarının darlığı, en iyi renal 

anjiyografi ile anlaĢılır. 

 

1.2. Anjiyografinin Tarihsel GeliĢimi 
 

M.Ö. 400 - Boru ve sazlık kateterler ile kadavralar üzerinde kalbin çalıĢması 

incelenmiĢtir.  

1711 – Hales, cam boru ve pirinç bir boru kullanarak bir kazın trakeasını incelemiĢ ve 

kardiyak kateterizasyon yapmıĢtır.  

 

1844 - Fransız fizyolog Bernard, kardiyak kateterizasyon ile hayvanlarda 

intrakardiyak basınçları kaydetmek için kateter kullanmıĢtır.  

 

1929 - Dr Werner Forssmann tarafından ilk belgeli kardiyak kateterizasyon yapıldı. 

 

1941 Cournand ve Richards ilk defa kalbin debisini ölçmek için ilk kez kalp kateteri 

kullandı.  

 



 

5 

 

1958 Dr Mason Soner, tanısal koroner anjiyografiyi keĢfetti.  

 

1964 Dr Charles T. Dotter tarafından “translüminal anjiyoplasti” kavramı tanıtıldı.  

 

1967 Dr Rene Favaloro ilk bypass ameliyatını yaptı.  

 

1974 Andreas Gruentzig tarafından insana ilk periferik anjiyoplasti yapıldı. 

 

1977 Gruentzig tarafından insana ilk koroner anjiyoplasti yapıldı.  

 

Daha sonraları günümüze kadar devam eden geliĢmeler ile modern kalp 

kateterizasyonları yapılır hale geldi. Günümüzde kateterler kullanılarak stent takılması da bu 

geliĢmelerden biridir.  

 

1.3. Anjiyografide Geçen Bazı Terimler  
 

Allerji: Pek çok insanı etkilemeyen bazı çevresel Ģartlara veya bazı maddelere 

vücudumuzun göstermiĢ olduğu tepkidir. Allerjik bünyeler genellikle birden fazla maddeye 

karĢı hassastır 

 

Anjiyoplasti: Damarlarda görülen darlık ve tıkanıklıkların açılması ve darlık 

bölgesinin anjio ile müdahale edilerek geniĢletilmesidir. 

 

Resim1.2: Anjjiyoplasti kateteri 

 

Aort Kapağının DeğiĢtirilmesi (Resplasman): Replasmanda çoğu kez yapay 

kapaklar kullanılır.  

 

Angina: Kalbe yetersiz kan gelmesi sonucu meydana gelen geçici gögüs ağrısıdır. 

Sıkıntı, ağırlık, huzursuzluk, uyuĢukluk, yanma, göğsün arkasında parçalanma hissi Ģeklinde 

olabilir. Kollara, boyna ve çeneye yayılabilir. Anjina, genellikle yorulma, yemek yeme veya 

sıkıntı sonucunda ortaya çıkar. Her göğüs ağrisi anjina degildir, doğru teĢhis için mutlaka 

doktora baĢvurulmalıdır. 
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Arrest: Organlar veya oluĢumlardaki var olan hareket ya da faaliyetin kısa süreli 

olarak durması veya duraklamasıdır. Kalp için kullanılan kardiyak arrest ifadesi ise kalbin 

pompalama görevinin aniden durması ve kalp atımlarının kesilmesidir. 

 

Atrial Septal Defekt (ASD): Kalbin içinde, kulakçıklar (atriyumlar) arasında delik 

bulunması halidir. Patolojik bir durumdur ve temiz kan ile kirli kanın birbirine karıĢmasına 

sebep olur. 

 

 

Resim1.3: ASD 

 

Emboli: Vücuda herhangi bir yoldan giren ve kan dolaĢımına karıĢan yabancı bir 

cisimle kan damarının birdenbire tıkanmasıdır. (Yabancı cisimler, dolaĢıma karıĢan kan 

pıhtısı, yağ parçası, enjeksiyon ile verilen yabancı cisimler ve hava kabarcıkları ile mikrop 

kümeleri olabilir.) 

 

Fibrilasyon: Kalp, yani dolaĢım sisteminin en önemli organı, bir pompa gibi 

çalıĢmaktadır. Hayatın devamı için bu pompanın kusursuz Ģekilde çalıĢması gereklidir. Kalp 

kası, beyinden aldığı “kasıl “emriyle kasılır ve “gevĢe” emriyle gevĢer. Kalp kası, çizgili kas 

fibrillerinden veya liflerden meydana gelir. Bu liflerin hepsinin aynı anda gerilmesi 

sonucunda kalp kası kasılır. Bu fibrillerin veya liflerin herhangi bir hastalık nedeniyle 

düzensiz, birbirine bağımsız zamanda gerginleĢmesine, fibrilasyon denir. Fibrilasyona 

uğramıĢ kalp, eğer bu Ģekilde çalıĢmaya devam ederse bir süre sonra kalp fibrilleri 

birbirinden ayrılır ve artık çalıĢamayacak bir hal alır.  

 

Defibrilasyon: Fibrilasyona uğramıĢ veya yeni durmuĢ kalbe elektrik enerjisinin Ģok 

halinde verilerek kalbin dıĢarıdan uyarılması ve tekrar kasılmasının sağlanmasıdır. Bu iĢlem, 

tıpkı bir motora ilk hareket verildikten sonra motorun çalıĢtırılması gibidir. Bu Ģekilde 

uyarılmıĢ kalp, yeniden çalıĢmaya baĢlar. Fibrilasyona uğramıĢ kalp üzerinde ise bu elektrik 

Ģoku, tam kalp kasının en kasılı olması gerektiği anda yapılmalıdır. 
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Ġnme/felç: Serebrovasküler bir hastalıktır. Kalp hastalığı ve kanserden sonra en sık 

görülen ölüm sebebidir. Genellikle beyin damarlarında oluĢan tıkanıklık ve kanama sonucu 

meydana gelir.  

 

Kalp krizi/enfarktüs: Kalbin koroner arterlerinde çeĢitli sebeplerle meydana gelen 

yetersizliğe bağlı olarak kalbin oksijensiz kalması sonucunda Ģiddetli göğüs ağrısıyla kendini 

göstererek ölümle sonuçlanması olası fizyolojik bir durumdur. Dünyada en fazla görülen 

ölüm sebeplerindendir. 

 

Kalp yetmezliği: Vücudumuz için gerekli oksijeni ve besini taĢıyan kan, kalp 

sayesinde vücuda dağılır ve dokulara ulaĢır. Bunu da bir pompa vazifesi görerek yapar. Kalp 

yetmezliğinde ise kalp çalıĢmaya devam eder, ama yeterli miktarda kanı dokulara 

ulaĢtıramaz. Kan akımının azalması sonucu kalbin kasılma yeteneği kaybolur. Kasılamayan 

kalp, kanı pompayalamaz. Kalbin, vücudun ihtiyacını karĢılayacak düzeyde kanı 

pompalayamamasına, kalp yetmezliği denir. Bu sorun, baĢka ciddi hastalıklara yol açabilir. 

Dokulara yeterli kan ulaĢmadığı için oksijen de ulaĢtırılamaz. Kan akımındaki yetersizlik 

sonucu kan, damarlarda birikir. Kalp kası zayıflamaya baĢlar ve böbrek su ve tuz tutulumunu 

artırır. Kol, bacak ve akciğer gibi organlarda sıvı birikimi sonucu kalp yetmezliği ortaya 

çıkar. 

 

Ventrikuler Septal Defekt: (VSD) Doğumsal bir kalp hastalığıdır. Kalpte sağ ve sol 

karıncıklar (ventriküller) arasındaki duvarda açıklık (delik) olması durumudur.  

 

Resim1.4: VSD 
 

Koroner Bypass ve Greft: Koroner arterlerdeki daralmaların belli bir seviyenin 

üzerine çıkması, kanın akıĢını engeller. Bu da kalbin yeterince beslenememesi ve dolayısıyla 

görevini tam anlamıyla yapamaması anlamına gelir. Bu olumsuz tabloyu ortadan kaldırmak 

amacıyla uygulanan cerrahi iĢleme, koroner bypass ameliyatı denilir. Koroner bypass 

ameliyatının amacı; varsa göğüs ağrısını ortadan kaldırmak ve oluĢabilecek bir kalp krizinin 

önüne geçmektir. 
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Resim1.5: Bypass ve greftin Ģematik görünümü 
 

Koroner bypass ile darlık olan damarın arkasına yeni bir damar ile kan ögtürülür. 

Darlık olan bölgenin devamına kan götüren yeni damara, greft adı verilir. Greft, genellikle 

hastanın kendi damarlarından hazırlanır. 
 

1.4. Anjiyografi Cihazının Ana Ünite ve Elemanları 
 

Anjiyografi cihazlarının çalıĢma prensibi, diğer X ıĢını ile görüntüleme yapan 

radyografi cihazları ile aynıdır. Bu cihazlarda X ıĢını tüpü, kumanda masası ve hasta masası 

gibi ana elemanlar bulunur. Dijital cihazlarda X ıĢını tüpü, görüntüleme bölümü, (image 

intensifier) hasta masası, masa ve tüpü hareket ettiren kontrol paneli ve monitörler bulunur. 

  

Resim1.6: A. X ıĢını tüpü, B. Görüntüleme bölümü (image intensifier), C. Hasta masası D. Masa 

ve tüpü hareket ettiren kontrol paneli, E. Monitörler 
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1.4.1. Hasta Masası 
 

Hasta masası, birçok hareket özelliğine sahip masadır. Ameliyathane masaları gibidir. 

Anjiyografiden hemen önce steril olarak hazırlanır. Masanın aĢağı yukarı, sağ-sol ve ileri 

geri gibi birçok hareket özelliği vardır. Genellikle masanın ayak tarafında kumanda konsülü 

ve diğer kontrol düğmeleri bulunur. 

  

1.4.2. Kumanda Konsülü ve Kontrol Düğmeleri  
 

Kumanda konsülü, masa ve tüp hareketlerini kontrol eden düğmelerin bunduğu 

bölümdür. Masaya aĢağı yukarı, sağ-sol ve ileri-geri gibi hareketler yaptırır. Kateter 

yerleĢtirilmesi sırasında ve görüntüleme anında tüpe pozisyon vermek için kullanılır. Bu 

pozisyonlandırmalar, daha çok kateteri yerleĢtiren ve expojur düğmesini kullanan uzmanın 

komutlarına göre yapılır. 

 

Resim 1.7: Kumanda konsülü 

 

1.4.3. Anjiyografi Tüpü ve Görüntüleme Ünitesi 
 

Bu bölümde, X ıĢınlarını meydana getiren tüp ve ve karĢısında dedektör bulunur. 

Dedektörün bağlı olduğu ve dedektörün aldığı sinyalleri görüntüye dönüĢtüren bilgisayar 

sisteminden oluĢan bir görüntüleme ünitesi bulunur. Bu görüntüleme Ģekli, dijital anjiyografi 

cihazlarındaki gibidir. Ġnceleme sırasında, tüp dedektörün bulunduğu bölüm steril hale 

getirilir. 

 

Anjiyografi tüpü ve dedektörü C kol Ģeklinde yapılmıĢtır ve hastayı hareket ettirmeden 

birçok pozisyonda görüntüleme yapılmasına imkan verir.  
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1.4.4. Kumanda Masası ve Bilgisayar  
 

Anjiyografi çekim odasının dıĢında, görüntüleri kaydeden bilgisayar ve kumanda 

masasının bulunduğu bir bölüm bulunur. Bu bölümde, öncelikle hasta bilgilerinin giriĢi 

yapılır. Daha sonra görüntülerin kaydı ve düzenlenmesi yapılır. Kumanda konsülü ve 

bilgisayarın olduğu bölümde görüntüler, anında izlenebilir. Gerekirse gözden kaçan veya 

Ģüpheli durumlar tekrar edilir.  

 

Resim1.8: Ġki farklı bilgisayar ve kumanda konsülünün bulunduğu oda 

 

1.5. Anjiyografi Cihazının ÇalıĢma Prensibi 
 

Anjiyografi cihazlarında görüntü, X ıĢını ile oluĢturulur. X ıĢının oluĢumu, radyografi 

cihazlarında olduğu gibidir. Bu cihazlarda görüntü oluĢturma prensibi radyoskopi 

cihazlarıyla aynıdır. Cihazlar, teknolojik olarak daha geliĢmiĢ, C kollu röntgen cihazlarıdır. 

Anjiyografi cihazlarında hasta, skopide olduğu gibi X ıĢını tüpü ile dedektör arasındadır. X 

ıĢınları hastayı geçtikten sonra dedektör tarafından görüntü alıgılanır. Dedektörün aldığı 

sinyaller, bilgisayarda görüntüye dönüĢtürülür. 

 

 

Resim1.9: Farklı anjiyografi cihazları 
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1.6. Anjiyografi Cihazın Diğer Ekipmanları 
 

Cihaz ve vakada kullanılan diğer ekipmanlar aĢağıda verilmiĢtir. 

 

1.6.1. Soğutma Sistemi 
 

Radyolojik cihazlarda eskiden klasik soğutma sistemleri kullanılırken günümüzde 

cihazların soğutmalarında otomatik sistemler kullanılmaktadır. Anjiyografi cihazlarında 

soğutma sistemleri, cihazın elektronik devrelerini ve cihazın x ıĢını tüpünü soğutmak için 

kullanılır. Cihazların soğutma sistemleri, klima sistemi gibidir. Soğutma sistemlerinin 

gürültü yapan aksamları genellikle radyografi odalarının dıĢında bir bölüme kurulur. 

Soğutma için oda tipi klimaların laboratuvar içine kurulması enfeksiyona sebep olabilir. Bu 

nedenle laboratuvarlarda merkezi soğutma sistemlerinin kullanılması tercih edilmelidir. 

 

Resim1.10: Soğutma sistemi aperatları 

 

1.6.2. Monitörler 
 

Anjiyografi odasında, uzman ve radyoloji teknisyenlerinin çalıĢırken duruĢ 

pozisyonuna göre değiĢik sayıda monitörler bulunur. Monitörlerden, bilgisayara girilmiĢ 

hastaya ait bilgiler kontrol edilir. Monitörler, kateter yerleĢtirilirken ve görüntü alınırken 

pozisyonları görmek için kullanılır. Kateteri takip etmek ve durumunu görmek için uzman, 

radyoskopi yaparak monitörden görüntüleri izler. Çoğu cihazda, monitörün birinden canlı 

görüntüler izlenirken diğerinden çekilmiĢ görüntüler tekrarlanır. 

 

Resim1.11: Farklı monitörler 
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1.6.3. Güç Kaynakları 
 

Tüm X ıĢını üreten cihazlarda olduğu gibi anjiyografi cihazlarında da yüksek voltaj 

veren jeneratörlere ihtiyaç duyulur. Kateter laboratuvarlarında, anjiyografik iĢlemler hayati 

önem taĢıdığı için olası elektrik kesintilerine karĢı ve cihazın bilgisayar sisteminindeki 

bilgilerin korunmasını sağlayan yedek bir güç kaynağı bulunması gerekir. 

 

Resim1.12: Güç kaynakları 

 

1.6.4. Sigorta 
 

Sigorta, cihazları aĢırı akımlardan koruyamaya yarayan sistemdir. Olası aĢırı akım 

durumunda otomatik olarak cihaza gelen akımı keserek cihazların devrelerini korur. 

Anjiyografi cihazlarında da otomatik sigortalar bulunmaktadır. 

 

Resim1.13: Ġki farklı sigorta panosu 

1.6.5. EKG Cihazı 
 

Elektrokardiyografi (EKG) kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalıĢmasını 

incelemek üzere kalpte meydana gelen elektriksel faaliyetin kaydedilmesidir. Bu kayıt ile 

elde edilen grafiğe, elektrokardiyogram, (EKG) kullanılan alete de elektrokardiyograf 

denir. EKG’de bir akım yükselteci (amplifikatör) tarafından yükseltilen gerilimler, genellikle 

ısıya duyarlı kâğıt üzerine kaydedilir. 
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EKG cihazı, anjiyografide monitorizasyon için kullanılır. Anjiyografi süresince hasta 

monitöre bağlı kalır ve hastanın kalbindeki değiĢiklikler buradan izlenir. 

 

Resim 1.14: Defibrilatör ve EKG cihazı 
 

1.6.6. Defibrilatör 
 

Defibrilatör, kalbin normal dıĢı atımını tekrar normal kalp ritmine dönmesini 

sağlayan araçtır. Fibrilasyona uğramıĢ veya yeni durmuĢ kalbe elektrik enerjisi Ģok halinde 

verildiği taktirde, kalp, dıĢarıdan uyarılmıĢ olur ve kasılır. Kalbe defibrilatörle Ģok 

verilebilmesi için kalbin ventriküler fibrilsyonda olması gerekir. Tamamen durmuĢ kalbe Ģok 

verilmez. Aynı zamanda kalpteki ritim bozukluklarının tedavisinde de kullanılır. 

 

Resim 1.15: Defibrilatör 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Anjiyografi cihazını aĢağıdaki iĢlem basamaklarıyla kullanınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kumanda konsolünü kontrol ediniz.  

 Bilgisayar bağlantı ve eklerini kontrol 

ediniz. 

 Kablolar bağlı olmadığında görüntü kaydı 

olmayacağını unutmamalısınız. 

 Ġstenilen tetkike göre bilgisayara hasta 

giriĢi yapınız. 
 

 Ġstenilen tetkike ve bölgeye göre 

protokol seçiniz. 

 Cihazın otomatik ayarlama yaptığını 

unutmamalısınız 

 Görüntü kaydı süresini ayarlamak.  

 Frame (Bir saniyede alınan görüntü 

sayısı) seçimi yapınız. 
 

 Mask (Test görüntü sayısı) seçimi 

yapınız. 
 

 Hastayı masaya yatırmak.  

 Masa orta hattını ayarlayınız. 
 Masa orta hattını ayarlarken orta çızgiye 

bakabilirsiniz. 

 Masa yüksekliğini ayarlayınız.  

 Tüpe açı vermek.  

 Tüpü pozisyonlandırınız.  

 Orta ıĢını ayarlayınız. 
 Orta ıĢını ayarlarken masa orta orta 

çizgisinden faydalanabilirsiniz. 

 Mekanik aksamları kontrol ediniz.  

 Makina soğutma sistemini kontrol 

ediniz. 
 

 Monitör bağlantılarını kontrol ediniz.  

 Güç kaynaklarını kontrol ediniz.  

 Cihazın sigortalarını kontrol ediniz..  

 EKG bağlantı cihazlarını kontrol ediniz.  

 Defibilatör cihazını kontrol ediniz. 
 ÇalıĢmayan cihazın, hastanın hayatını 

tehlikeye atacağını unutmayınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Elektrokardiograf nedir? 

A) Kalp radyografisidir.  

B) Tansiyonun alınmasıdır. 

C) Beynin sinirsel iletim sisteminin çalıĢmasını incelemek üzere beyinde meydana 

gelen elektriksel faaliyetin kaydedilmesidir. 

D) Kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalıĢmasını incelemek üzere kalpte 

meydana gelen elektriksel faaliyetin kaydedilmesidir. 

 

2. Greft nedir? 

A) Kalp hastalığının neden olduğu göğüs ağrısıdır  

B) By pass ile darlık olan bölgenin devamına kan götüren yeni damara, greft adı 

verilir  

C) Yapay kapak demektir. 

D) Dedektörün diğer adıdır. 

 

3. Kateter laboratuvarlarında, hangi soğutma sistemleri tercih edilmelidir? 

A) Merkezi soğutma.  

B) Salon tipi klimalar.  

C) Oda tipi klimalar. 

D) Cihazları soğutan vantilatörler. 

 

4. Bilindiği kadarıyla ilk kateterizasyon, vücudun hangi organına yapılmıĢtır? 

A) Kalbe 

B) Böbreğe 

C) Özefagusa 

D) Mesaneye 

 
5. Kalbin normal dıĢı atımının tekrar normal kalp ritmine dönmesini sağlayan aracın adı 

nedir? 

A) EKG cihazı. 

B) Monitör. 

C) Defibrilatör. 

D) Sigorta. 

 

DEĞERLENDĠRME  
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti ile sterilizasyon ve anjiyografide kullanılan malzemeleri 

öğreneceksiniz. 

 

 

 

 

ÇeĢitli kaynaklardan anjiyografide sterilizasyon ve kullanılan malzemeleri araĢtırınız. 

Rapor hâline getirerek sınıf ortamında tartıĢınız. 

 

2. ANJĠYOGRAFĠDE STERĠLĠZASYON VE 

KULLANILAN MALZEMELER 
 

KiĢisel, çalıĢma ortamı, hasta sterilizasyonu ve anjiyografi çekimi için gerekli 

malzemeleri hazırlama aĢamaları, giriĢimsel anjiyografide iĢlem kalitesini artırır. 

 

2.1. Ortamın Sterilizasyonu 
 

Anjiyografinin yapıldığı ortamla, kateter laboratuvarı adı verilir. Kateter laboratuvarı, 

ameliyathane ortamı gibi steril bir ortamdır. Ortamın temizliği, ameliyathanedeki gibi 

yapılır. Odalardaki havalandırma sistemleri, havalandırma yanında ortamdaki havayı 

temizleyecek özelliktedir. Kateter laboratuvarları ultraviole iĢinları ile de steril edilir. 

 

2.2. KiĢisel Sterilizasyon  
 

Kateter laboratuvarında vaka sırasında hastayla temas halinde olan doktor ve hemĢire 

steril giyinir. Radyoloji teknisyeni ve anestezi görevlileri ameliyathane kıyafetleri ile aseptik 

olarak çalıĢırlar. Her çalıĢanın mutlaka maske ve bone takması gerekir. 

 

Laboratuvarda çalıĢan radyoloji teknisyeni, doktor ve hemĢire steril olmanın yanında 

mutlaka radyasyona karĢı önlem alarak da çalıĢmalıdır. Bu amaçla kurĢun önlük, gonad 

koruyucu ve troid koruyucular kullanılmalıdır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 2.1: Amelithane kıyafeti ve çeĢitli kuĢun önlük ve troid koruyuculu radyoloji 

teknisyenleri 

 

2.3. Anjiyografide Kullanılan Malzemeler 
 

Anjiyografide, giriĢim iğnesi, kılavuz tel, kateter, kalp pili, stent, otomatik enjektörler 

kullanılır. 

 

2.3.1. GiriĢim Ġğnesi 
 

GiriĢim iğnesi, kılavuz tel ve kateterin görüntüleme yapılacak bölgeye 

gönderilmesinde kullanılan malzemedir. Ġki parçadan oluĢan iğneler kullanılır. Bu iğneler 

ince duvarlı dıĢ kanül ve kanülün içerisinde bulunan ince bir iğne oluĢur.  

 

Resim 2.2: Anjiyografi kullanılan giriĢim iğnesi  

 

2.3.2. Kılavuz Tel 
 

Adından da anlaĢıldığı gibi, kateterin yerleĢtirilmesinde kılavuz olarak kullanılır. Telin 

ucu düz veya J Ģeklindedir. Kılavuz tel, paslanmaz çelikten yapılır. Sürtünmeyi azaltmak için 

dıĢları teflon ile kaplanmıĢtır. Uzunlukları, kullanılacak hastaya ve damarların uzunluğuna 

göre değiĢir.  
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Resim 2.3: Klavuz tel 
 

2.3.4. Kateter 
 

Kateterin yapısı, vücutta herhangi bir boĢluğa, damara veya kanala sokulabilen tüp 

Ģeklindedir. Kateter cerrahi aletlerle beraber drenaja, sıvıların zerk edilmesine veya dıĢarı 

çıkarılmasına yardımcı olur. Genellikle naylon ve teflon karıĢımından yapılır. Yapımında 

baryum, bizmut veya kurĢun gibi maddeler kullanılarak radyoopak hale getirilir. 
 

Kateter, Anjiyografide istenilen damara kontrast madde vermek için kullanılır. 

   

  

Resim 2.4: Kateter çeĢitleri 
 

2.3.5. Kalp Pili 
 

Hayatta kalmak, ancak kalbin düzenli çalıĢmasıyla mümkündür. Bu düzeni, kalbin 

doğal pili sayılan “sino-artrail düğüm” adlı odak gerçekleĢtirir. Bu odaktan çıkan elektriksel 

uyarılar, özel dokulardan geçerek bütün kalbe yayılır. Bu sisteme,” kalpte uyarı ileti sistemi” 

adı verilir. 
 

Kalbin çalıĢmasını düzenleyen sistem bazen bozulur. Bu durum, iskemik kalp 

hastalıklarında, kalbi besleyen koroner damarlarda damar sertliğinde, daralma ya da tıkanma 

durumunda görülür. Kalp krizi de iletim sisteminde bozukluk yaratarak pil takılmasını 

gerektirebilir. Kalp, genellikle zamanlama yeteneğini yeniden kazanabildiğinden, piller 

çoğunlukla geçicidir. KoĢullar normale döndüğü zaman pil, çıkarılır. 
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Resim 2.5: Kalp pili 

 

Pilin yerleĢtirilmesi: Kalp pilleri kateter laboratuarında anjio cihazı eĢliğinde kalbe 

yerleĢtirilir. ĠĢlem, baĢtan sona kadar monitörden izlenerek yapılır. Kalp pilleri, geçici ve 

kalıcı olmak üzere iki çeĢittir. Geçici sistemde elektrot, (iletimi sağlayan tel) özel bir iğne 

yardımıyla genellikle omuzlardaki büyük toplardamarlardan birinin içinden geçirilerek sağ 

atriuma gönderilir; triküspid kapağından geçirilir ve sağ vetirikülün ucundaki kalp kasına 

dayanır. Elektrotun doğru yerleĢtirilmesi için iĢlem, monitörden izlenir. Uç, dokuya 

tutunduktan sonra kolay kolay yerinden ayrılmaz. Öteki uç ise bedenin dıĢında bulunan pile 

bağlanır. 

 

Kalıcı sistemde ise yerleĢtirme iĢlemi aynı ilkeye dayanır; ama elektrot pile bağlanıp 

elektriksel bağlantının yeterli olduğu görülünce, pil, derialtında açılan özel bir keseye 

yerleĢtirilir.  

 

 

Resim 2.6: Kalp pilinin takılıĢı 
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2.3.6. Stent 
 

Stent, tıpta bir hastalığa bağlı lokalize akıĢ daralmasını önlemek için takılan, yapay bir 

"tüp"tür. Stentler, çelik kafesten yapılmıĢ ağ Ģeklindedir. Anjiyografide, stent damarlardaki 

daralmıĢ bölgenin mekanik olarak geniĢletilmesi iĢleminde kullanılır. 

 

Stent kullanılmadan sadece balon anjioplastisi ile damarlardaki daralmalar 

geniĢletildiğinde, tekrar daralmalar meydana gelebilir. Bu açıklığın sürekli olması için 

geniĢletilen bölgeye, stent yerletirilir. 

 

 

Resim 2.7: Stent aperatları 

 

Stent, lokal anestezi iĢlemi ile yapılır. Hastaya temizlik ve bir takım tahliller yapılır. 

Kasıktan bir iğne yardımı ile atardamarın içine girilir. Çok özel borular kullanılarak kalbin 

içindeki damarlara ulaĢılır. Ve o bölgeye, bazen geniĢletilmeden önce bazen de 

geniĢletildikten sonra, duruma göre stent yerleĢtirilir. Stentler ısıya duyarlı malzemeden 

yapılmıĢtır. Bu nedenle, stent kalpteki damara takıldıktan sonra, bulunduğu yerde ısının 

etkisi ile geniĢleme özelliğine sahiptir.  

 

Resim 2.8: Stentin kesitsel görünüĢü 
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2.3.7. Otomatik Enjektör 
 

Tanı amaçlı kaliteli görüntüler elde etmek için kontrastlı çekimlerde yaygın olarak 

otomatik enjektör kullanılır. El ile opak verilmesinin yeterli ve etkili olamayacağı veya opak 

miktarının kesin ayarının yapılması gerektiği durumlarda kullanılan bir enjektördür. Çekimin 

daha hızlı gerçekleĢtirilmesini, ilaç testinin otomatik yapılmasını tek bir enjeksiyon 

programlamasıyla birkaç bölgenin kontrastlı incelenmesini mümkün kılarak hem hasta 

rahatlığını hem de hızlı ve mükemmel tanı imkanını artırır. 

 

Kontrast miktarı ve veriliĢ hızı otomatik ayarlanabilir; ayrıca hem hasta hem de sağlık 

personeli için daha güvenli bir sistemdir. 

 

 

Resim 2.9: Faklı otomatik enjektör çeĢitleri  

 

2.3.7.1. Otomatik Enjektörün Bölümleri 
 

Otomatik enjektör, kumanda ve pompa olmak üzere iki kısımdan oluĢur. Kumanda 

kısmında, toplam kaç cc opak verileceği, opağın saniyede veya dakikada ne kadarının 

verileceği, gerekiyorsa bekleme süresi, opağın ne kadar basınçla verileceği gibi ayarlamaları 

yapılır. 

 

Pompa kısmında ise enjektör bulunur. Enjektör kısmına, opak sterilliği bozulmadan 

doldurulup konnektör aracılığıyla gerekli bağlantıları yapıldıktan sonra enjeksiyon yapılır. 
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Resim 2.10: Otomatik enjektör pompa ve kumandası 

 

2.3.7.2. Otomatik Enjektörün Bağlantıları ve Kullanımı 
 

Otomatik enjektörün kumanda panelinden hastaya verilecek kontrast made miktarı, ne 

kadar zamanda, hangi basınçla ve nasıl verileceği ayarlanır. Gerektiğinde kontrast madde 

kumanda masından manuel olarak ayarlanıp verilebilir.  

 

Enjektörün pompa kısmında, enjektörün takılıp çıkarıldığı bölme vardır. Enjektöre, 

günlük olarak vakalara baĢlamadan kontrast madde sterilliği bozulmadan doldurulur. 

(Ortalama 150 cc kontrast madde doldurulur)  

 

Konnektör (birleĢtiren) adı verilen ve enjektör ile kateri birbirine bağlayan hortum 

aracılığıyla gerekli bağlantılar yapıldıktan sonra enjeksiyon yapılır. Konnektörle hastaya 

bağlantı kateter aracılığı ile vene veya artere yapılır. Enjektör kullanılmadan elektrik ve diğer 

bağlantıları kontrol edilmelidir.  

 

Otomatik enjektörün günlük olarak iĢ bittikten sonra mutlaka temizliği ve bakımı 

yapılmalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Sterilizasyon ve Anjiyografide kullanılan malzemeleri aĢağıdaki iĢlem basamaklarını 

kullanarak öğreneceksiniz.  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ameliyathane kıyafeti giyiniz.  Ameliyathane sterilizasyonunu çeĢitli 

kaynaklardan araĢtırabilirsiniz. 

 GaloĢ/terlik giyiniz.  

 Bone takınız.  

 Maske takınız.  

 Kateterleri hazır bulundurunuz.  

 Kılavuz teli hazır bulundurunuz.  

 GiriĢim iğnesini bulundurunuz.  

 Kalp pilini hazır bulundurunuz.  

 Stentleri hazır bulundurunuz.  

 Otomatik enjektör cihazını açınız.   

 Enjektör pompa yuvasına enjektörü 

takınız. 

 Enjektör pompa yuvasına takarken 

stelizasyon kurallarına dikkat 

etmelisiniz. 

 Enjektöre kontrast madde çekiniz.  

 Tripakline'yi (konnektör) otomatik 

enjektör cihazına bağlayınız. 
 

 Pompanın havasını alınız.  Pompanın havasının alındığından emin 

olunuz. 

 Uygulama alanına göre FLOW (basınç 

ayarı) ayarını doktor nezaretinde 

yapınız. 

 

 Uygulama alanına göre verilecek 

kontrast miktarını doktor nezaretinde 

ayarlayınız. 

 Hangi organa ne kadar kontrast madde 

verileceği hakkında bilgi sahibi 

olmalısınız. 

 Verilecek kontrastın geçikme süresini 

doktor nezaretinde ayarlayınız. 
 

 Doktorun seçimine göre, kontrast 

maddeyi manuel veya otomatik olarak 

uygulayınız. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Kayganlığı arttırmak için kılavuz tellerin dıĢ kaplaması nasıldır? 

A) Alüminyum kaplıdır. 

B) Teflon kaplıdır. 

C) Lastik kaplamadır.  

D) Baryum kaplıdır. 

 

2. Vücutta herhangi bir boĢluğa damara veya kanala sokulabilen, bir tüp Ģeklindeki 

yapıya verilen ad nedir? 

A) Kateter. 

B) Stent. 

C) Konnektör. 

D) Klavuz tel. 

 

3. Enjektör ile kateri birbirine bağlayan hortuma ne denir? 

A) Pompa. 

B) Enjekrör. 

C) Kateter. 

D) Konnektör. 

 

4. Tetkik sırasında steril kıyafetlerle vaka baĢında aĢağıdakilerden hangisi çalıĢır? 

A) Radyoloji teknisyeni. 

B) Hizmetli. 

C) HemĢire. 

D) Anestezi teknisyeni. 

 

5. GiriĢim iğnelerinin dıĢ bölümüne ne denir? 

A) Kanül. 

B) Kateter. 

C) Stent. 

D) Greft. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.  

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 



 

25 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti ile kalbin görüntülenmesini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

Kalbin görüntülenmesini çeĢitli kaynaklardan araĢtırınız. Rapor hâline getirerek sınıf 

ortamında tartıĢınız. 

 

3. KALBĠN GÖRÜNTÜLENMESĠ 
 

Bu bölümde koroner arterler dıĢında kalbin bölümleri ve patolojik durumların 

görüntülenmesine yer verilmiĢtir.  

 

3.1. Radyografinin Amacı 
 

Radyografi, kateterizasyon kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan 

giriĢimsel bir iĢlemdir. DoğuĢtan veya sonradan geliĢen kalp kapak rahatsızlıklarının tanı ve 

hatta tedavisinde; ASD, VSD, fallot tetralojisi vs. konjenital kalp rahatsızlıklarının tanısında, 

kalp boĢluklarının basınçlarının ölçülmesinde; kanlanmalarının değerlendirilmesinde; bu 

boĢluklardaki kanın içerdiği gazların ölçülmesinde, ameliyat gerektiren durumların tespitinde 

bu yöntemden faydalanılır.  

 
3.2. Hasta Hazırlığı 

 

Hasta, genellikle muayene ve tetkik öncesi iĢlemler için bir gün önceden hastaneye 

yatırılır. Kan tetkikleri, nabız ve kan basıncı kontrol edilir. ÇekilmemiĢse EKG tetkiki 

yapılır. Hasta, tetkikten en az 5-6 saat önce aç bırakılır. Tetkike gelmeden kasık bölgesi 

temizlenir. ġeker hastalarına sabah almaları gereken insülün verilmez. Masaya yatırılmadan 

hasta, tuvalete gönderilir. Kontrast madde veilirken duyacağı ateĢ basması ve ağızda 

meydana gelebilecek metalik tat gibi konularda hasta bilgilendirilir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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3.3. Kalp Kateterizasyonu 
 

Kalp kateterizasyonu, sağ kalp ve sol kalp kateterizasyonu olmak üzere iki Ģekilde 

yapılır.  

 

 Sağ kalp kateterizasyonu: Vücudun büyük venlerinden herhangi 

birinden girilebileceği gibi, daha çok bu iĢlem sağ femoral venden 

girilerek yapılır. Kateter yardımıyla femoral vene, oradan sağ atriuma, 

oradan sağ ventriküle pulmoner artere ve hatta akciğerin uç 

noktalarındaki kılcallara kadar ulaĢılarak kalbin sağ kısmı değerlendirilir.  

 Sol kalp kateterizasyonu: Yine vücudun radial arter brakial arter gibi 

büyük arterleri kullanılarak yapılabileceği gibi genellikle femoral 

arterden girilerek aortaya, oradan sol ventriküle kadar ilerlenebilir. 

 

Bu iki kateterizasyon tek baĢlarına yapılabileceği gibi, ikisi aynı anda da yapılarak 

çeĢitli hastalıklar değerlendirilir ve hatta tedavi edilir. 

 

Kalp kateterizasyonu için kalp içerisine yapılan enjeksiyonda kullanılan kontrast 

madde miktarı; kullanılan katetere, hastanın yaĢına, kilosuna, anatomik yapısına veya 

bozukluğuna bağlı olarak değiĢkenlik gösterebilir. AĢağıda yapılan incelemeye göre yaklaĢık 

olarak kullanılan kontrast madde miktarları ve sık kullanılan pozisyonlar verilmiĢtir. 

 

Aort yetmezliği, sol ventrikülden aorta açılan kapak olan aort kapağında geliĢen 

yetmezliktir. Kapak, sol ventrikülden pompalanan temiz kanı tekrar sol ventriküle kaçırır. 

Aort yetmezliğini görüntülemek için aort köküne kontrast madde verilerek sol anterior oblik 

pozisyonda çekilir 

 

Mitral yetmezlikte, sol ventrikül içine kateter ile girilerek sağ anterior oblik 

pozisyonda sol ventrikül içerisine otomatik enjektör ile kontrast madde verilir. Mitral 

kapaktaki yetmezlik durumu, kontrast maddenin sol atrium içerisine tekrar kaçıĢına bakılarak 

değerlendirilir. 

 

Ventriküler septal defekt (VSD) için kalbin sağ ve sol kısımlarındaki basınç farkından 

faydalanılarak sol ventrikül içerisine katater ile girilerek kontrast madde verilirken 70 derece 

sol anterior oblik yaklaĢık 20 derece kraniyal açı ile görüntüleme yapılır. Kontrast maddenin 

sol ventrikülden sağ ventriküle kaçısı değerlendirilir. 

 

Atrial septal defekt (ASD) için sağ pulmonere kotrast madde verilirken 40 derece sol 

anterior oblik ve 40 derece kraniyal açı ile görüntüleme yapılır. Radyoopağın sol atriuma, 

buradan da sağ atriuma kaçıĢına bakılarak değerlendirme yapılır. 

 

Patent ductus arteriosus, (PDA) aort ile pulmoner arter arasında anne karnında 

kapanması gereken bir açıklık olan ductus arteriosusun kapanmaması sonucu oluĢan bir 

rahatsızlıktır. Aort içerisine radyoopak madde verilerek sol lateral ve 30-40 derece sağ 

anterior oblik pozisyonda görüntüleme yapılarak bu kaçıĢ değerlendirilebilir. 
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Örnek olarak görüntülemede kullanılan bazı pozisyonlar, aĢağıdaki resimlerde 

verilmiĢtir. 

 

Resim 3.1: PA pozisyonda cranio-caudal 

 

Resim 3.2: Cranio-caudal olarak sağ ön oblik 
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Resim 3.3: Cranio-caudal sağ ön oblik 

 

Resim 3.4: Sağ ön oblik 



 

29 

 

 

Resim 3.5: Caudo-cranial sağ ön oblik 

 

Resim 3.6: Caudo-cranial sol ön oblik 
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3.4. Radyografi Ġçin Cihazda Ayarlanacak Teknik Faktörler 
 

Bütün anjiyografi cihazlarında özellikle kullanılan bilgisayar dedektör sistemine göre 

doz faktörleri otomatik olarak ayarlanmaktadır. 

 

3.5. Anjiyografide Hastaya Verilen Komutlar ve Önemi 
 

Tüm anjiyografi iĢlemlerinde hastadan, nefesini tutmasını ve bırakmasını istemek, 

komuttur. Ayrıca, özellikle kontrast verilmesi esnasında fibrile olma durumunda hastanın 

öksürmesi çok önemli olduğundan iĢlemden önce hastaya öksürme konusunda egzersiz 

yaptırılması ve bu komutun uygulanması çok önemlidir.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Kalbin görüntülenmesini aĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre yapabileceksiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Skopi yapınız. 

 Skopi hakkında daha fazla bilgi için 

röntgen cihazları modülünü 

inceleyebilirsiniz 

 GiriĢim iğnesini ekrandan takip ediniz.  

 Angio klavuz telini ekrandan takip 

etmek. 
 

 Anjiyo kateterini ekrandan takip ediniz.  

 Cihaza, tetkike göre kranio-kaudal açı 

veriniz. 

 Pozisyonları daha iyi öğrenmek için 

hastanede fantomlar üzerinde uygulama 

yapabilirsiniz. 

 Cihaza, tetkike göre kaudo-kranial açı 

veriniz. 
 

 Cihaza, tetkike göre sağ oblik posizyon 

veriniz. 
 

 Cihaza, tetkike göre sol oblik posizyon 

veriniz. 
 

 Cihaza, tetkike göre lateral posizyon 

veriniz. 
 

 Kontrast madde uygulayınız. 
 Kontrast Maddeler Modülünü 

inceleyebilirsiniz. 

 Gerektiğinde, istenilen bölgeyi 

zoomlayınız. 
 

 Tetkike göre mask ayarı yapınız.  

 Süre tutunuz.  

 Hastaya, çekim anında nefes tutma 

talimatı veriniz. 

 Önceden nefes egzersizleri 

yaptırabilirsiniz. 

 Bilgisayardan uygun protokolde 

expojure yapınız. 
 

 Görüntüleme esnasında kontrast madde 

takibi yapınız. 
 

 OluĢan görüntüyü referans monitörüne 

alınız. 
 

 Acil durumlarda hastaya ek komutlar 

veriniz. 

 Bir öksürüğün hayat kurtarabileceğini 

unutmamalısınız. 

 Çekim sonrasında rahatlama komutu 

veriniz.  
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Hasta, genellikle muayene ve tetkik öncesi iĢlemler için hastaneye ne zaman yatırılır? 

A) Görütülemeden 5 saat önce. 

B) Görüntülemenin yapılacağı gün. 

C) Görütülemeden bir gün önce. 

D) Görütülemeden 3 gün önce. 

 

2. Sağ kalp kateterizasyonu, hangi damardan yapılır? 

A) Venden. 

B)  Arterden. 

C) Lenfden. 

D) Kastan. 

 

3. Sol kalp kateterizasyonunda, daha çok hangi arter kullanılır? 

A) Radial 

B) Brakial 

C) Vertebral 

D) Femoral 

 

4. Sol atriuma, buradan da sağ atriuma radyoopak kaçıĢına bakılarak hangi 

değerlendirme yapılır? 

A) ASD 

B) VSD 

C) PDA 

D) Sol vetrikül yetmezliği 

 

5. Aort ile pulmoner arter arasında anne karnında kapanması gereken bir açıklık 

kapanmadığında hangi tetkik yapılır? 

A) ASD. 

B) PDA. 

C) VSD. 

D) Anjioplasti. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.  

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti ile koroner anjiyografiyi öğreneceksiniz. 

 

 

 

 

Koroner anjiyografiyi çeĢitli kaynaklardan araĢtırınız, rapor hâline getirerek sınıf 

ortamında tartıĢınız. 

 

4. KORONER ANJĠYOGRAFĠ  

 

Resim 4.1: 1. Kol kateter, 2. Kasık kateter, 3. Kalp  

 

Koroner anjiyografi, koroner arteleri ve beraberinde kalbin diğer yapılarını da 

görüntülemek için yapılan bir incelemedir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Koroner anjiyografide, kateter, radial arter, brakial arter ve daha çok femoral arter 

içerisine yerleĢtirilir. Kateterin ucu kalbe ve oradan koroner artere kadar gönderilir. Kateter 

takip edilerek bu bölgelerin görüntülemeleri yapılır. Kateter, istenilen bölgeye gönderilirken 

zaman zaman kontrast madde verilerek kateterin girdiği bölge gözlenir, daha sonra koroner 

arterler içerisine kontrast madde verilerek o bölgenin görüntülesi yapılır. Koroner 

anjiyografide görüntü kaydı, kontrast madde damarlar içerinde hareketliyken yapılır. 

 

4.1. Koroner Anjiyografinin Amacı 
 

Koroner anjiyografi, kalbin sol tarafını özellikle sol ventirkülün çalıĢmasını ve kalbi 

besleyen koroner arterlerdeki darlık ve tıkanıklıkları görmek için yapılır. Bu incelemeler 

yapılırken beraberinde özellikle aort anevrizmalarının teĢhisinde kullanılır.  

 

4.2. Hasta Hazırlığı 
 

Hasteneye gitmeden kiĢisel hijyenin yapılması gerekir. Hasta genellikle muayene ve 

tetkik öncesi iĢlemler için bir gün önceden hastaneye yatırılır. Kan tetkikleri, nabız ve kan 

basıncı kontrol edilir. EKG’sı çekilir. Hasta tetkikten en az 5 saat önce aç bırakılır. Tetkike 

gelmeden kasık bölgesi temizlenir. ġeker hastalarına sabah almaları gereken insülün 

verilmez. Masaya yatırılmadan önce hasta, tuvalete gönderilir. Hasta kontrast madde 

verilirken duyacağı ateĢ basması ve ağızda meydana gelebilecek metalik tat gibi konularda 

bilgilendirilir. 

 

4.3. Uygulanacak Kontrast Madde ve VeriliĢ ġekli 
 

Koroner anjiyografide, iyonik olmayan kontrast maddelere göre daha ucuz olan düĢük 

osmolariteli kontrast maddeler tercih edilir. Yüksek osmolariteli kontrast maddeler 

önerilmez. Ortalama olarak 50-150 ml kontrast madde kullanılır. Kontrast madde 

görüntülemesi yapılan bölgenin görülmesi için klavuz, koroner arterler ve sol ventrikül 

görüntülemeleri için kullanılır. Kontrast madde, kullanılmadan önce vücut sıcaklığına 

getirilir.  

 

Genellikle yetiĢkin hastalarda opak ventrikül içerisine verileceği zaman 25 cc opak 

saniyede 12-15 cc olacak Ģekilde 1000 psi basınçla verilir. Aort içerisine verileceği zaman 

ise, 35 cc opak saniyede 18 20 cc olacak Ģekilde 1000 psi basınçla verilir.  
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4.4. Koroner Anjiyografi Çekimi 
 

Tetkik, C kollu anjiyografi cihazlarında yapılır. Hasta, daha önce anlattığımız gibi 

steril olarak hazırlanmıĢ masa üzerine supin pozisyonda yatırılır. Kasık bölgesi antiseptik 

sıvılar ile temizlenir. Kater uygulanak bölgeye, lokal anestezi uygulanır. Daha sora bu 

bölgeye kateter yerleĢtirilir. Katerin ilerlemesi monitörlerden izlenir. Zaman zaman biraz 

kontrast madde enjekte edilerek kateterin yeri daha net olarak tesbit edilebilir. Kontrast 

madde uygulanırken ateĢ basması olabilir. Yine ağızda metalik bir his oluĢabilir. Tetkik 

sırasında cihazın tüpü ve hasta masası hareket ettirilerek pozisyonlandırma yapılır. 

Ġncelenecek bölgeye göre kateter takip edilir. Radyografiler, kontrast madde verildikten 

sonra kontrast maddeyi takip edecek Ģekilde hareketli olarak alınır. Örneğin, sağ koroner 

artere kontrast madde uygulanırken kontrast maddenin arterlerde dolgunluğu ve hareketi 

gösterilmeli ve kaydedilmelidir. 

 

Resim 4.2: Sağ koroner arter anjiyogramı 

 

Koroner anjiyografide, sağ ve sol koraner arterlere kontrast madde verilerek kalbi 

besleyen damarların görüntülenmesi yapılır. Bunun yanında özellikle bütün vücüda kan 

pompalayan son ventirküle, konrast madde verilerek kasılması gözlemlenir. 

 

Koroner anjiyografide, kateterin ve damarın durumuna göre pozisyonlandırma 

yapılarak görüntü alınır. Görüntüler, daha çok sol ön oblik sağ ön oblik, PA ve lateral 

olamak üzere bu pozisyonların inferior ve superiorları Ģeklindede olabilir.  

 

Koroner anjiyografi uygulamaları sırasında tedavi amacıyla koroner arterlerdeki 

daralmalar için anjioplasti yapılabilir. Bu iĢlem de anjiyografi cihazında radyoskopik 

görüntüleme altında yapılır. Bunun için ucunda balon olan özel bir kater, darlık olan bölgeye 

göderilerek burada ĢiĢirilir ve darlık açılmaya çalıĢılır. 
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Resim4.3: Sol ön oblik pozisyonda koroner anjiyo görüntülenmesi  
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Resim4.4: PA pozisyonda koroner anjiyo görüntülenmesi 

 

 

Resim 4.5: Cranio-caudal pozisyonda koroner anjiyo görüntülenmesi 
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Resim4.6: Caudo-cranial pozisyonda koroner anjiyo görüntülenmesi  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Koroner anjiyografi yapabilmek için aĢağıdaki iĢlem basamaklarını uygulayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Skopi yapınız. 
 DeğiĢik anjiyografi cihazlarını 

inceleyiniz. 

 GiriĢim iğnesini ekrandan takip ediniz.   

 Angio klavuz telini ekrandan takip 

ediniz.  
 

 Angio kateterini ekrandan takip ediniz.  

 Cihaza, tetkike göre kranio-kaudal açı 

veriniz. 

 Açıları cihaz üzerindeki göstergelerden 

takip edebilirsiniz. 

 Cihaza, tetkike göre kaudo-kranial açı 

veriniz. 
 

 Cihaza, tetkike göre sağ oblik posizyon 

veriniz. 
 

 Cihaza, tetkike göre sol oblik posizyon 

veriniz. 
 

 Cihaza, tetkike göre lateral posizyon 

veriniz. 
 

 Kontrast madde uygulayınız. 
 Kontrast maddeyi doktor talimatına göre 

uygulayınız. 

 Gerektiğinde zoomlama yapınız.   

 Süre tutunuz.  

 Hastaya, çekim anında “nefes tutma” 

talimatı veriniz. 
 

 Bilgisayardan, uygun protokolde 

expojure yapınız. 
 

 Görüntüleme esnasında kontrast madde 

takibi yapınız. 
 

 OluĢan görüntüyü, referans monitörüne 

alınız. 
 

 Acil durumlarda, hastaya ek komutlar 

veriniz. 

 Komutların görüntüleme ve hasta hayatı 

için önemli olduğunu unutmayınız. 

 Çekim sonrasında hastaya, rahatla 

komutu veriniz. 
 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, koraner anjiyografide hasta hazırlığı değildir? 

A) Hasta, genellikle muayene ve tetkik öncesi iĢlemler için bir gün önceden hastaneye 

yatırılır.  

B) Kan tetkikleri, nabız ve kan basıncı kontrol edilir.  

C) ġeker hastalarına, sabah almaları gereken insülün verilmez. 

D) Tetkike gelmeden göğüs bölgesi traĢ edilir. 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, koroner anjiyografide kotrast madde uygulanmasına ait bir 

özellik değildir? 

A) Ġyonik olmayan kontrast maddelere göre daha ucuz olan kontrast maddeler tercih 

edilir. 

B) Kontrast madde kullanılmadan önce vücut sıcaklığına getirilir.  

C) Kontrast madde görüntülemesi yapılan bölgenin görülmesi için klavuz, koroner 

arterler ve sol ventrikül görüntülemeleri için kullanılır. 

D) DüĢük osmoraliteli kontrast maddeler kullanılmaz. 

 

3. Koroner anjiyografide hasta, masaya hangi pozisyonda yatar? 

A) Pron. 

B) Supin. 

C) Lateral. 

D) Semi-erekt. 

 

 
4. Yukarıdaki resimde hangi pozisyonda görüntüleme yapılmaktadır? 

A) PA. 

B) AP. 

C) Sol ön oblik. 

D) Sağ on oblik. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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5. Koroner anjiyografi uygulamaları sırasında koroner arterlerdeki daralmalar için tedavi 

amacıyla hangi uygulama yapılabilir? 

A) Ameliyat edilir. 

B) Balon patlatılır. 

C) PDA yapılır. 

D) Anjioplasti yapılır. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.  

 

 



 

42 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti ile arterlerin görüntülenmesini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

Arteriografiyi çeĢitli kaynaklardan araĢtırınız, rapor hâline getirerek sınıf ortamında 

tartıĢınız. 

 

5. ARTERLERĠN GÖRÜNTÜLENMESĠ 

(ARTERĠYOGRAFĠ) 
 

Kontrast madde verilerek artelerin incelenmesidir.  

 

5.1. Arteriyografinin Amacı 
 

Arter darlıklarını ve tıkanıklarını görmek için anevrizmada, arteriovenöz 

malformasyonların araĢtırlmasında, özellikle malign tümörlerin incelenmesinde ve herhangi 

bir arter kanamasının yerini belirlemede yapılır. En sık periferal damar hastalıklarında, 

iskemik kalp hastalıklarında ve serebrovasküler hastalıklarda yapılır.  

 

5.2. Hasta Hazırlığı 
 

Hasta, kiĢisel hijyenik bakımını yaptıktan sonra muayene ve tetkik öncesi iĢlemler için 

bir gün önceden hastaneye yatırılır. Kan tetkikleri, nabız ve kan basıncı kontrol edilir. 

ÇekilmemiĢse EKG tetkiki yapılır. Hasta, tetkikten en az 5 saat önce aç bırakılır, tetkike 

gelmeden kasık bölgesi temizlenir. ġeker hastalarına sabah almaları gereken insülün 

verilmez. Masaya yatırılmadan önce hasta tuvalete gönderilir. 

 

5.3. Uygulanacak Kontrast Madde ve VeriliĢ ġekli 
 

Arteriyografide, iyonik olmayan kontrast maddelere göre daha ucuz olan; düĢük 

osmolariteli kontrast maddeler tercih edilir. Yüksek osmolariteli kontrast maddeler 

önerilmez. Ortalama olarak aortografi için 300-400 mg/ml, selektif arteografi için 300 mg/ml 

yoğunlıkta kontrast madde kullanılır. Kontrast madde kullanılmadan önce vücut sıcaklığına 

getirilir. Bu iĢlem, kontrast maddenin vizkozitesini azaltır. 

 

Kontrast madde, inceleme yapılacak bölgeye göre, artere direk girilerek (perkütan iğne 

yöntemi) veya kateterle olmak üzere iki Ģekilde verilebilir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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5.4. Arteriyografi Çekimi 
 

Hasta, masaya supin pozisyonda yatırılır. Uzman tarafından sıklıkla femoral arter 

olmak üzere brakial ve aksiler arterlerin birinden kontrast madde verilir. Kateterle aort içine 

girilip kontrast madde verilmesine aortografi, aort dallarından birine girilmesine sellektif 

arter kateterizasyonu, daha küçük dallara girilmesine süpersellektif arter kateterizasyonu 

denir. 

 

Tetkik, C kollu anjiyografi cihazlarında yapılır. Tetkik sırasında cihazın tüpü ve hasta 

masası hareket ettirilerek pozisyonlandırma yapılır. Ġncelenecek bölgeye göre kateter takip 

edilir. Radyografiler, kontrast madde verildikten sonra kontrast maddeyi takip edecek Ģekilde 

hareketli olarak alınır. Örneğin inen aort görüntülecekse aort çıkıĢından baĢlayarak pelvis 

bölgesini içine alacak Ģekilde olan bölgenin hepsi görüntü alanına dahil edilir. Ġncelemeler 

daha çok P-A, sağ-sol oblik ve lateral pozisyonlarda alınan görüntülemeler ile yapılır. 

    

                      Resim5.1: 1. P-A                     2. Lateral  

 

    
                             Resim5.2: 1. Sağ ön oblik                                  2. Sol ön oblik   
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Arterlerin görüntülenmesini aĢağıdaki iĢlem basamaklarını uygulayarak yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ġncelemesi yapılan arterin skopik 

görüntülenmesini yapınız. 

 DeğiĢik anjiyografi cihazlarını 

inceleyiniz. 

 GiriĢim iğnesini, ekrandan takip ediniz.  

 Kılavuz teli, ekrandan takip ediniz.  

 Kateteri ekrandan takip ediniz.  

 Cihaza, tetkike göre sağ oblik posizyonu 

veriniz. 

 Açıları cihaz üzerindeki göstergelerden 

takip edebilirsiniz. 

 Cihaza, tetkike göre sol oblik posizyon 

veriniz. 
 

 Cihaza, tetkike göre lateral posizyon 

veriniz. 
 

 Kontrast madde uygulayınız. 
 Kontrast maddeyi doktor talimatına 

göre uygulayınız. 

 Gerektiğinde, istenilen bölgeyi 

zoomlayınız.  
 

 Süre tutunuz.  

 Hastaya, çekim anında “nefesini tut” 

talimatı veriniz. 
 

 Görüntüleme esnasında kontrast madde 

takibi yapınız. 
 

 OluĢan görüntüyü referans monitörüne 

alınız. 
 

 Acil durumlarda hastaya ek komutlar 

veriniz. 

 Komutların görüntüleme ve hasta 

hayatı için önemli olduğunu 

unutmayınız. 

 Çekim sonrasında hastaya, rahatla komutu 

veriniz.  
 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Arteriografide hasta, tetkikten en az kaç saat önce aç bırakılır? 

A) 2 

B) 3 

C) 4 

D) 5 

 

2. Aortografi için ortalama ne kadar kontrast madde kullanılır? 

A) 300-400 mg/ml 

B) 400-500 mg/ml 

C) 500-600 mg/ml 

D) 600-700 mg/ml 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi arteriografinin sık kullanıldığı hastalıklardan biri değildir? 

A) Periferal damar hastalıkları,  

B) Ġskemik kalp hastalıkları, 

C) Karaciğer hastalıkları, 

D) Serebrovasküler hastalıkları,  

  

4. Aort dallarından birine girilerek kontrast madde verilerek yapılan kateterizasyon 

hangisidir? 

A) Aortografi. 

B) Sellektif arter kateterizasyonu. 

C) Super sellektif arter kateterizasyonu. 

D) Venografi. 

 

5. Ġnen aort görüntülenecekse aĢağıdakilerden hangi görüntü alanına dahil edilir?  

A) Aort çıkıĢından baĢlayarak pelvis bölgesini içine alacak Ģekilde olan bölgenin 

hepsi. 

B) Aaort çıkıĢından baĢlayarak mediastinum bölgesini içine alacak Ģekilde olan 

bölgenin hepsi. 

C) Aort çıkıĢından baĢlayarak göğüs bölgesini içine alacak Ģekilde olan bölgenin 

hepsi. 

D) Sadece aort kavisi olan bölgenin hepsi. 

 

DEĞERLENDĠRME  
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.  

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti ile venlerin görüntülenmesini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

Venlerin görüntülenmesini çeĢitli kaynaklardan araĢtırınız. Rapor hâline getirerek sınıf 

ortamında tartıĢınız. 

 

6. VENLERĠN GÖRÜNTÜLENMESĠ 
 

Venografi, ven içerisine kontrast madde verilerek venlerin incelendiği radyografik 

tetkiktir. 

 

6.1. Venografinin Amacı 
 

Venografi, ven trombozlarını, kominikan venlerin durumunu belirleme, venöz 

displazilerin araĢtırılması için yapılır. 

 

6.2. Hasta Hazırlığı 
 

Ayaklarında ödem olan hastalar istirahat ettirilir. Tetkikten bir gece önceden ayaklar 

vücut seviyesinin üzerinde tutrularak ödem azaltılmaya çalıĢılır. Diğer hasta hazırlıkları, 

arteriografideki gibidir. 

 

6.3. Uygulanacak Kontrast Madde ve VeriliĢ ġekli 
 

Vene girip kontrast madde vermek iĢi, uzman tarafından yapılır. Kontrast madde, vene 

direkt girilip verilerek uygulanabilir. Bu Ģekilde kontrast madde verilmesi daha çok periferal 

ven incelemelerinde ( periferal venografi) uygulanır. Periferal venografi kol ve bacakların 

incelendiği radyografik tetkiktir. Kateterizasyon iĢleminde ise daha çok femoral arterden 

kateterle girilerek sellektif kontrast madde verilerek inceleme yapılır. Bu iĢlemle daha çok 

vena cava superior, vena cava inferior, adrenal venografi, renal venografi, lumbar venografi, 

gibi tetkikler yapılır. Bir diğer konrast madde veriliĢ Ģekli ise özellikle ven bulunamadığında, 

intraossöz venografi yapılmasıdır. Bu incelemede kontrast madde kemik iliğine verilir. Bu 

iĢlem, daha çok alt ekstremite venografilerinde uygulanır.  

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

47 

 

6.4. Venografinin Çekimi 
 

Hasta, masaya supin pozisyonda yatırılır. Çekilecek bölgeye göre masaya pozisyon 

verilir. Alt ekstremite venografilerinde hasta semi-erekt pozisyonda yatırılır. Bunu için 

masanın baĢ tarafı 20-40 derece kadar yukarı kaldırılır. Bu pozisyonda ayak bileğine turnike 

bağlanması venöz dolgunluğu arttırır. Venografide görüntü alınması skopik takiple venlerin 

en iyi göründüğü pozisyonda alınır. 

  

Yaygın olarak yapılan alt ekstremite venografilerinde, tetkik masasının baĢ tarafı 20-

40 derece yukarıda iken tetkik edilen bacağa iç rotasyon yaptırılarak pozisyon verilmesi tibia 

ve fibulanın süperpozisyonunu önler. Bu pozisyondaki hastaya skopi altında kontrollü olarak 

0,5-1 ml/sn hızla kontrast madde verilir. Kontrast madde uygulanmadan önce diz üstüne 

turnike uygulanır. Sonra cihazın özelliğine göre 35x35 cm’lik film bölünerek ayak 

bileğinden dize kadar olan venlerin görüntüleri PA pozisyonda alınır. Bu pozisyonda klasik 

cihazlarda görüntüler sine filme kaydedilir. Dijital cihazlarda ise video kaydı yapılır. 

Radyografiler alınmadan venlerin daha belirgin hale gelmesi için gerekirse masaj yapılabilir. 

PA radyogramdan sonra ayağa dıĢ rotasyon yaptırılarak yan radyogramlar alınır. 

 

Diz üstündeki turnike kaldırıldıktan sonra femoral venlerin görüntüsü alınır. Daha 

sonraki radyografide iliak venler ve vena kava distal kesimi gösterilir.  

 

Resim 6.1: Venografi için kateter yerleĢtirilmiĢ ven 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Venlerin görüntülenmesini aĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Skopi yapınız. 
 DeğiĢik anjiyografi cihazlarını 

inceleyiniz 

 GiriĢim iğnesini ekrandan takip ediniz.  

 Uzak venlerin anjiyografisinde klavuz 

teli ekrandan takip ediniz. 
 

 Uzak venlerin anjiyografisinde kateteri 

ekrandan takip ediniz. 
 

 Cihaza, tetkike göre AP posizyon 

veriniz. 
 

 Cihaza, tetkike göre sağ oblik posizyon 

veriniz. 

 Açıları cihaz üzerindeki göstergelerden 

takip edebilirsiniz. 

 Cihaza, tetkike göre sol oblik posizyon 

veriniz. 
 

 Cihaza, tetkike göre lateral posizyon 

veriniz. 
 

 Gerektiğinde, istenilen bölgeyi 

zoomlayınız.  
 

 Hastaya, çekim bölgesine çekim anında 

nefes tutma talimatı veriniz. 
 

 Bilgisayardan uygun protokolde 

expojure yapınız. 

 Çoğu cihazda otomatik prokol seçimleri 

olduğunu unutmayınız. 

 Görüntüleme esnasında kontrast madde 

takibi yapınız. 

 Kontrast takibinin teĢhiste çok önemli 

olduğunu unutmayınız. 

 OluĢan görüntüyü referans monitörüne 

alınız. 
 

 Çekim sonrasında hastaya, rahatla 

komutu veriniz. 
 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Venografide kontrast madde kim tarafından verilir? 

A) Uzman. 

B) HemĢire. 

C) Radyoloji teknisyeni. 

D) Anestezi teknisyeni. 

 

2. Vene direkt girilip kontrast madde verilmesi, daha çok hangi incelemeler için yapılır? 

A) Renal venografi.  

B) Adrenal venografi. 

C) Lumbar venografi. 

D) Periferal venografi. 

 

3. Ġntraossöz venografide kontrast madde nereye verilir? 

A) Adrenal vene. 

B) Periferal venlere. 

C) Kemik iliğine. 

D) Lumbar vene. 

  

4. Alt ekstremite venografilerinde hasta, hangi pozisyonda yatırılır? 

A) Pron. 

B) Semi-erekt.  

C) Supin. 

D) Trendelenburg. 

 

5. Venografide kontrast madde uygulanmadan önce nereye turnike uygulanır?  

A) Diz üstüne. 

B) Ayak bileğine. 

C) Ayak bileğinin hemen üstüne. 

D) Dizin hemen altına. 

 

DEĞERLENDĠRME  
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–7 
 

 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti ile lenfanjiyografi görüntüleme yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

Lenfanjiyografiyi çeĢitli kaynaklardan araĢtırınız. Rapor hâline getirerek sınıf 

ortamında tartıĢınız. 

 

7. LENFANJĠYOGRAFĠ GÖRÜNTÜLEME 
 

Lenf damarlarına kontrast madde verilerek damarların ve lenf nodlarının 

görüntülenmesi iĢlemidir. 

 

7.1. Lenfanjiyografinin Amacı 
 

Lenfanjiyografi, lenf ödemlerini ve lenf sızmalarını araĢtırmak için yapılır.   

 

7.2. Hasta Hazırlığı 
 

Hasta, inceleme konusunda bilgilendirilir. Hareketsizlik konusunda uyarılır. Kontrast 

madde verilecek olan bölge traĢ edilir. Bacaklar ödemli ise tetkiken önce bacaklar vücüt 

seviyesinin üzerinde tutturulur. Tetkikten önce idrar yaptırılır.  

 

7.3. Uygulanacak Kontrast Madde ve VeriliĢ ġekli 
 

Yağlı ve suda eriyen kontrast maddeler kullanılır. Yağlı kontrast maddeler lenf 

nodlarını ve lenfatikleri değerlendirmek için kullanılır. Suda eriyen kontrast maddeler lenf 

nodlarını iyi gösteremez.  

 

Her ayak için maksimum olarak 7 ml yağlı kontrast madde kullanılır. Kontrast madde, 

genellikle 4 ml/saat hızla otomatik enjektörle verilir.  

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–7 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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7.4. Lenfanjiyografinin Çekimi  
 

Hasta, masaya rahat edebileceği pozisyonda yatırılır. Kontrast madde verileceği için 

hastanın bacakları hareketsiz hale getirilir. Hastanın pozisyonu, kontrast madde verilinceye 

kadar değiĢtirilmez. Kontarast verilmeden önce ayaklar antiseptik solüsyonlar ile temizlenir. 

Her iki ayağın ilk iki parmak aralıklarına ayrı ayrı 4 ml sulphan blue enjeksiyonla verilir. 

Sulphan bluenin anestezik madde ile karıĢtırılması acıyı azaltır. Lenfatikler, enjeksiyondan 

sonra mavi boyayı alır ve görünür hale gelir. Lenfödem araĢtırmalarında kontrast maddenin 

lenf damarlarından geri akımın görülmesi ile lenf ödem tanısı konur. Çoğu zaman tetkik 

bitirilir. Tetkike devam edildiğinde, ayak sırtında belirlenen uygun bir damara kontrast 

madde verilir. Kontrast madde, uzman tarafından genellikle cut-down yöntemi ile verilir. 

Kontrast maddenin lenfler içerinde ilerlemesi, fluoroskopi ile takip edilir. Kontrast madde, 

lenf damarları içine gittiğinde, monitörden düzenli ince çizgiler Ģeklinde gözlenir. 

 

Kontrast maddenin verilmesinden 10 dk. sonra ayak, ayak bileği ve bacağın AP 

pozisyonda radyografileri alınır. Daha sonra 15. dakikada uyluk bölgesinin, 10. dakika sonra 

pelvis bölgesinin, 15 dakika sonra abdomenin, AP pozisyonda radyogramları alınır.  

 

Enjeksiyondan 2 saat sonra pelvis, kasık bölgesi, abdomen ve göğüs bölgesinin 

radyogramları alınır. Enjeksiyondan 24 saat sonra ayakta göğüs supin pozisyonda pelvis ve 

abdomenin radyogramları alınır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Lenfanjiyografi görüntülemeyi aĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ġncelenen bölgenin skopisini yapınız.  

 Süre tutunuz.  

 Nefes tutulması gereken bölgeler için 

nefes tutma talimatı veriniz. 
 

 Görüntüleme esnasında kontrast madde 

takibi yapınız. 
 

 Ayak, ayak bileği ve baldırın AP 

radyogramlarını alınız. 
 

 Uylukların radyogramlarını almak.  

 Pelvis ve kasık bölgesinin 

radyogramlarını alınız. 
 

 Abdomenin AP radyogramını alınız.  

 Enjeksiyon bittikten 2 saat sonra pelvis 

ve kasık bölgesinin, abdomen ve 

göğüsün radyogramlarını alınız. 

 

 24 saat sonra ayakta göğüs, supin 

pozisyonda pelvis ve abdomen grafisi 

alınız.  

 

 Çekim sonrasında rahatlama komutu 

veriniz.  
 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, lenfanjiyografinin hazırlıklarından biri değildir? 

A) Hasta, inceleme konusunda bilgilendirilir.  

B) Hasta, hareketsizlik konusunda uyarılır. 

C) Kontrast madde verilecek olan bölgenin traĢ edilmesine gerek yoktur.  

D) Bacaklar ödemli ise tetkiken önce bacaklar vücüt seviyesinin üzerinde tutturulur. 

 

2. Lenfanjiyografide her ayak için ne kadar kontrast madde kullanılır? 

A) Her ayak için maksimum olarak 7 ml yağlı kontrast madde kullanılır. 

B) Her ayak için maksimum olarak 9 ml yağlı kontrast madde kullanılır. 

C) Her ayak için maksimum olarak 10 ml yağlı kontrast madde kullanılır.  

D) Her ayak için maksimum olarak 12 ml yağlı kontrast madde kullanılır. 

 

3. Lenfanjiyografide, suda eriyen kontrast maddeler neden kullanılmaz? 

A) Suda eriyen kontrast maddeler zararlı olduğu için. 

B) Suda eriyen kontrast maddeler lenf nodlarını iyi göstermediği için. 

C) Suda eriyen kontrast maddeler pahalı olduğu için. 

D) Suda eriyen kontrast maddeler lenf sızmalarında kullanıldığı için. 

  

4. Kontrast maddenin verilmesinden 10 dk. sonra ayak, ayak bileği ve baldırın hangi 

pozisyonda radyografileri alınır? 

A) A-P 

B) Lateral 

C) Oblik 

D) PA. 

 

5. Enjeksiyondan 24 saat sonra, hangi bölgelerin radyogramları alınır?  

A) Ayak 

B) Bacak 

C) Göğüs 

D) Diz 

 

DEĞERLENDĠRME  
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.  

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–8 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti ile çekim sonrası iĢlemleri yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

Çekim sonrası iĢlemleri çeĢitli kaynaklardan araĢtırınız. Rapor hâline getirerek sınıf 

ortamında tartıĢınız. 

 

8. ÇEKĠM SONRASI ĠġLEMLER 
 

Anjiyografik görüntülemede dijital görüntülerin kayıt, depolama, aktarma iĢlemleri 

görüntüyü aktararak saklayabilme kolaylıklarını sağlar. 

 

8.1. Anjiyografi Cihazı Görüntüleme Programı 
 

Eskiden, anjiyografide görüntüler normal filmlere, daha sonra sine filmlere kayıt 

edilirdi, bantlı video kayıtları da yapıldı. Bütün radyolojik cihazlarda olduğu gibi anjiyografi 

cihazlarında ve görüntü kaydetme iĢlemlerinde büyük geliĢmeler olmuĢtur. Günümüzde 

anjiyografi görüntüleri, bilgisayar ortamına dijital olarak kaydedilmektedir. Bu kayıtlar için 

çeĢitli bilgisayar programları kullanılmaktadır. 

 

8.1.1. Programın Amacı 
 

Cihazlarda kullanılan programların amacı, anjiyografi görüntülerinin ve hastanın tüm 

bilgilerinin kaydedilmesidir. Kayıtların sağlıklı olması anjiyografinin tekrarını önler.  

 

8.1.2. Programın Kullanımı 
 

Anjiyografi programını kullanmak için bir eğitim almak gerekir. Hasta bilgileri bir 

karıĢıklığa sebebiyet vermeyecek Ģekilde dikkatlice kaydedilir. Program, anjiyografi 

esnasında görüntüleri hareketli olarak kaydeder. Kaydedilen görüntüler üzerinde, 

gerektiğinde vaka sırasında veya sonrasında lezyon alanı ve damar çapı gibi olçümler 

yapılabilir. Yine gerektiğinde, program kullanılarak anjiyografi öncesi ve sonrası görüntüler 

karĢılaĢtırılır. Bu görüntüler iĢlem sırasında veya sonrasında hareketli veya durdurularak 

gösterilir. Görüntüler üzerinde gerektiğinde iĢaretlemeler yapılır. Bu iĢlemler yapıldıktan ve 

görüntüler alındıktan sonra kayıt sonlandırılır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–8 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 8.1: Baskı odası 

 

8.2. Bilgisayarda Görüntü Ayırımı 
 

Anjiyografi esnasında alınan görüntüler ve hasta bilgileri daha sonra kumanda 

odasında veya baskı odasındaki bilgisayarlarda tekrar kontrol edilir ve baskıları yapılır. 

Gerekirse görüntüler üzerinde dansite ve kontrast ayarı yapılır. KaydedilmiĢ hatalı ve 

gereksiz görüntüler ayıklanır. Bunun için her expojur esnasında kaydilen görüntüler 

dikkatlice incelenir. 

 

Resim 8.2: Görüntü ayıklama  

 

8.3. Görüntü Baskı ĠĢlemleri ve Görüntü ArĢivi 
 

Klasik anjiyografide, cine filmler banyo edildikten sonra kutularında saklanırdı. 

Günümüzde görüntüler hem bilgisayar ortamına hem de CD ve DVD gibi hafızalara 

kaydedilerek saklanır. Bir nüshası da hastaya veriliyor. 
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Kaydedilen CD ve DVD’ler üzerine hasta bilgileri yazılır. Bilgisayarın vermiĢ olduğu 

protokol numaralarına göre görüntüler, genellikle nümerik olarak arĢivlenir. Hastalar, 

gerektiğinde, tekrar bu görüntülerini alabilirler.  

 

 

Resim 8.3: ArĢiv odası 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Çekim sonrası iĢlemleri yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 OluĢan hareketli görüntüyü istenilen 

anda durdurunuz. 
 

 Ġstenilen bölgeyi zoomlama yapınız.  

 Gerektiğinde, görüntü üzerinde ölçüm 

yapınız. 

 Ölçüm iĢlerinin uzman isteği olduğunu 

unutmayın. 

 Görüntünün, kontrast ayarını yapınız.  

 Görüntünün, dansite ayarını yapınız.  

 Gerektiğinde görüntüyü subtraction ya 

da nonsubtraction yapınız. 
 

 Görüntü üzerinde iĢaretleme ve uyarılar 

yapınız. 
 

 Gereksiz görüntüleri kayıttan çıkarınız.  
 Gereksiz görüntüleri silerken önemli 

görüntülere dikkat etmelisiniz. 

 Bu görüntüleri, bilgisayara kaydediniz.   
 Görüntüleri karıĢtırmamaya dikkat 

ediniz. 

 Görüntü sayısına göre film basma 

protokolü seçiniz.  

 Günümüzde her kurumda film basma 

iĢleminin olmadığını unutmayınız. 

 KaydedilmiĢ görüntüleri, CD/DVD' ye 

aktarınız.  
 

 Seçilen filmlerin bir nüshasını, hastaya 

veriniz. 
 

 Seçilen filmlerin bir nüshasını, arĢive 

veriniz. 
 

 Seçilen görüntüleri, database 

bilgisayarında arĢivleyiniz. 
 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Günümüzde anjiyografi görüntülerinin kaydı nasıl yapılmaktadır? 

A) Radyografi filmlerine.  

B) Bilgisayar ortamına dijital olarak. 

C) Sine filmlere. 

D) Tek emülsiyonlu filmlere. 

 

2. Anjiyografi görüntülerinin sağlıklı bir Ģekilde kaydilmesinin en büyük yararı, 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Anjiyografi tekrarını önler. 

B) Film sarfiyatını engeller. 

C) CD sarfiyatını engeller. 

D) Kateter gibi anjiyografi malzemesi sarfiyatını azaltır. 

 

3. Anjiyografide görüntü baskı ve arĢivleme iĢleminde, aĢağıdakilerden hangisi 

yapılmaz? 

A) Cine filmler, banyo edildikten sonra kutularında saklanır. 

B) Görüntüler, hem bilgisayar ortamına hem de CD ve DVD gibi hafızalara 

kaydedilerek saklanır. 

C) Kaydedilen CD ve DVD’ler üzerine hasta bilgileri yazılır. 

D) Görüntüler, genellikle hastanın adına göre arĢivlenir. 

  

4. Bilgisayarda görüntü ayrımında, aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Daha önceki yıllara ait görüntülerle karĢılaĢtırma yapılır. 

B) Gerekirse görüntüler üzerinde dansite ve kontrast ayarı yapılır. 

C) KaydedilmiĢ hatalı görüntüler ayıklanır. 

D) Gereksiz görüntüler ayıklanır. 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi anjiyografi programının amacıdır?  

A) Ġnterneti daha hızlı kullanmak. 

B) Cihazların birbirileriyle bağlantılarını sağlamak. 

C) Hasta görüntülerini kaydetmek. 

D) Hastanın kiĢisel bilgilerini kaydetmek.  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Kalbi besleyen damarların görüntülenmesine ne denir? 

A) Portalvenografi. 

B) Koroner anjiyografi. 

C) Kolanjiyografi. 

D) Renalartiyografi. 

 

2. Kayganlığı arttırmak için kılavuz tellerin dıĢı neyle kaplıdır? 

A) Alüminyum 

B) Teflon 

C) Lastik 

D) Baryum 

 

3. Koroner anjiyografide ortalama ne kadar kontrast madde kullanılır? 

A) 20-30 ml. 

B) 30-50 ml 

C) 50-150 ml 

D) 150-200 ml. 

 

4. Sağ kalp kateterizasyonu hangi damardan yapılır? 

A) Venden. 

B)  Arterden. 

C) Lenfden. 

D) Kastan. 

 

5. Sol atriuma, buradan da sağ atriuma radyoopak kaçıĢına bakılarak hangi 

değerlendirme yapılır? 

A) ASD. 

B) VSD. 

C) PDA. 

D) Sol vetrikül yetmezliği. 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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6. Yukarıdaki resimde hangi pozisyonda görüntüleme yapılmaktadır? 

A) PA. 

B) AP. 

C) Sol ön oblik. 

D) Sağ on oblik. 

 

7. Koroner anjiyografide hasta masaya hangi pozisyonda yatar? 

A) Pron. 

B) Supin. 

C) Lateral. 

D) Semi-erekt. 

 

8. Aortun küçük dallarından birine kontrast madde verilerek yapılan kateterizasyon 

hangisidir?  

A) Süpersellektif arter kateterizasyonu. 

B) Aort kateterizasyonu. 

C) Sellektif kateterizasyon. 

D) Venografi. 

 

9. Venografide kontrast madde kim tarafından verilir? 

A) Anestezi teknisyeni. 

B) HemĢire. 

C) Radyoloji teknisyeni. 

D) Uzman. 

 

10. Lenfanjiyografide her ayak için ne kadar kontrast madde kullanılır? 

A) Her ayak için maksimum olarak 7 ml yağlı kontrast madde kullanılır. 

B) Her ayak için maksimum olarak 9 ml yağlı kontrast madde kullanılır. 

C) Her ayak için maksimum olarak 10 ml yağlı kontrast madde kullanılır. 

D) Her ayak için maksimum olarak 12 ml yağlı kontrast madde kullanılır. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ -1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 
1 D 

2 B 

3 A 

4 D 

5 C 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 A 

3 D 

4 C 

5 A 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 
1 C 

2 A 

3 D 

4 A 

5 B 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 
1 A 

2 D 

3 B 

4 C 

5 D 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 5’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 
1 D 

2 A 

3 C 

4 B 

5 A 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6’NIN CEVAP ANAHTARI 

 
1 A 

2 D 

3 C 

4 B 

5 A 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 
1 C 

2 A 

3 B 

4 A 

5 C 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 8’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 
1 B 

2 A 

3 D 

4 A 

5 C 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 

 
1 B 

2 B 

3 C 

4 A 

5 A 

6 C 

7 B 

8 A 

9 D 

10 A 
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