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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 725TTT072 

ALAN  Radyoloji 

DAL/MESLEK Radyoloji Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Sindirim Sistemi Radyografileri 

MODÜLÜN TANIMI  

Bu modül; salgı bezi radyografilerini, özofagus, mide-

duodenum radyografilerini, bağırsak radyografilerini, safra 

kesesi ve safra kanalları radyografilerini çekme ile ilgili 

bilgi ve becerileri içeren öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/ 

ÖNKOġUL 
Sindirim Sistemi Anatomi ve Fizyolojisi modülünü almıĢ 

olmak. 

YETERLĠK Sindirim sistemi radyografilerini çekmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Radyasyon Güvenliği Mevzuatı‟na uygun, radyoloji 

laboratuvarında gerekli araç ve gereci kullanarak özofagus, 

mide-duodenum radyografilerini, ince bağırsak 

radyografilerini, kolon radyografilerini, salgı bezleri 

radyografilerini, safra kesesinin ve safra kanallarının 

radyografilerini tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz. 
 

Amaçlar  

1. Özofagus, radyografileri çekimini eksiksiz olarak 

yapabileceksiniz. 

2. Mide-duodenum radyografileri çekimini eksiksiz olarak 

yapabileceksiniz. 

3. Ġnce bağırsak radyografileri çekimini eksiksiz olarak 

yapabileceksiniz. 

4. Kolon radyografileri çekimini eksiksiz olarak 

yapabileceksiniz. 

5. Parotis bezi radyografileri çekimini eksiksiz olarak 

yapabileceksiniz. 

6. Submandibuler bez radyografileri çekimini eksiksiz 

olarak yapabileceksiniz. 

7. Oral kolesistografi çekimini eksiksiz olarak 

yapabileceksiniz. 

8. Ġntravenöz kolanjio kolesistografi çekimini eksiksiz 

olarak yapabileceksiniz. 
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9. Operatif kolanjiografi çekimini eksiksiz olarak 

yapabileceksiniz. 

10. Perkütan transhepatik kolanjiografi çekimini eksiksiz 

olarak yapabileceksiniz. 

11. Post operatif (T tüp) kolanjiografi çekimini eksiksiz 

olarak yapabileceksiniz. 

12. Endoskopik retrograd kolanjio-pankreatografi çekimini 

eksiksiz olarak yapabileceksiniz.  

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Radyografi cihazı, kaset, film, kontrast madde 

ve kontrast madde uygulamasında kullanılan malzemeler, 

kurĢun önlük, gonad koruyucu, kurĢunlu gözlük, boyunluk 

ve dozimetre  

 

Ortam: Radyasyon güvenlik önlemlerinin alınmıĢ olduğu 

radyoloji laboratuarı 

 

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, 

 

Tıpta, hastalık tanılarının doğru konulabilmesi için radyografik görüntüleme çok 

önemlidir. Günümüzde çok çeĢitli yöntemlerle radyolojik görüntüleme yapılmaktadır. 

 

Bu modül; kontrast madde kullanarak özofagus, mide-duodenum, ince bağırsaklar, 

kolon, parotis bezi, submandibular bez, safra kesesi ve safra kanallarının görüntülenmesini 

içermektedir. 

 

Bu modül çalıĢmasında kazanacağınız yeterlikler, ileride yapacağınız çalıĢmalarda 

size çok önemli katkılar sağlayacaktır. 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgi ve becerilerle özofagus radyografileri çekimi 

iĢlemlerini eksiksiz yapabileceksiniz.  

 

 

 

 

 Özofagusun yapısını, özelliklerini kaynak kitap, anatomi atlası ve internet 

sitelerinden inceleyiniz. 

 Hastanelerde özofagus radyografileri çekim teknikleri ile ilgili araĢtırma 

yapınız. 

 Konu ile ilgili çalıĢmalarınızı rapor hâline getirerek sınıfta arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 

1. ÖZOFAGUS RADYOGRAFĠLERĠ 
 

Ağızdan kontrast madde verilerek özofagusun konturlarının ve mukozasının 

gösterildiği radyografik tetkiktir. 

 

1.1. Özofagus Radyografilerinin Amacı 
 

Özofagus obstriksiyonu (tıkanma), hernileri (fıtık) ve divertikülleri (küçük baloncuk) 

teĢhis için çekilir. Yutma güçlüğü, retrosternal ağrı, regürjitasyon (yenilen yiyecek ve 

içeceklerin kusma olmaksızın ağıza geri gelmesi), odinofaji (yutkunma sırasında ağrı olması) 

Ģikâyetlerinde özofagus radyografilerine ihtiyaç duyulur. 

 

1.2. Özofagus Radyografilerinin Çekim Tekniği 
 

Özofagus radyografilerinde aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanmaktadır. 

 

1.2.1. Hasta Hazırlığı 
 

Kontrast madde uygulamalarından önce hastadan veya hasta yakınından yazılı izin 

alınır. Çekilecek radyografi ve kontrast madde ile ilgili bilgi verilir. Hamilelik durumu söz 

konusu olan hastalar uyarılarak radyografi çekimi yapılmamalıdır. Hastaya, belden üst 

tarafındaki giysi ve artefakt oluĢturabilecek nesnelerin kendisi veya refakatçisi tarafından 

çıkarılması ve önlük giymesi için hazırlık kabinine girmesi söylenir. Hastanın üzerinde 

görüntüyü etkileyecek herhangi bir nesne kalmadığından emin olunur.  

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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Radyasyondan koruyucu önlemler alınır. Bu önlemler teknisyenin kendisine yönelik 

önlemler ve hastaya yönelik önlemlerdir. Radyoloji laboratuvarında çalıĢan teknisyenin 

dozimetre takması zorunludur. Radyografi çekimlerinde kurĢun önlük giyilmelidir. Bu konu 

ile ilgili bilgiler Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği dersinde (10. sınıf) ayrıntılı olarak 

verilmiĢtir. 

Bu modülde yer alan diğer faaliyetlerde de hasta hazırlığı aynı Ģekilde yapılır. 

 

Özofagus radyografilerinde tetkikten önce hasta, en az beĢ saat yemek yememeli, sıvı 

almamalı ve sigara içmemelidir. 

 

Hasta randevu verilen gün ve saatte radyoloji departmanına geldiğinde bu tetkik için 

hazırlanmıĢ odaya alınır. Bel üstündeki elbiseler çıkarılarak hasta önlüğü giydirilir.  

 

1.2.2. Pozisyon Tekniği 
 

Fluoroskopik incelemeler, görüntüleme sırasında tanı gerektirdiği için doktor 

sorumluluğunda olup teknisyen ile yapılan incelemelerdir. Kontrastlı radyografiler, kontrastlı 

maddeden kaynaklanabilecek reaksiyonlardan ve kontrast uygulanmasından dolayı doktorun 

sorumluluğunda teknisyenler tarafından çekilir. 

 

Dijital röntgen cihazlarında yapılan radyografi çekimlerinde görüntü, dedektörler 

aracılığı ile elde edilir. Dijital röntgen cihazlarında çalıĢılmıyorsa kaset seçimi iĢlemi yapılır. 

Özofagus radyografileri için 35x35 cm ve 24x30 cm ebatlarındaki kasetler kullanılır. 

 

Kontrast madde olarak tek kontrastlı özofagus radyografilerinde, orta yoğunlukta 

(100W/V), düĢük viskozitede baryum sülfat kullanılır. Çift kontrastlı özofagus 

radyografilerinde, yüksek yoğunlukta (250W/V) baryum sülfat kullanılır. Özofagusta 

perforasyon söz konusu ise baryum sülfat yerine suda eriyen iyotlu kontrast maddeler 

kullanılmalıdır. Perforasyon nedeniyle seröz boĢluklara geçen baryum sülfat, inflamasyona 

ve sonuçta fibrozise neden olur. Baryum sülfat fazla aspire edilirse solunum bozukluklarına 

hatta ölüme yol açabilir. Aspirasyon olasılığı varsa iyonik olmayan iyotlu kontrast maddeler 

kullanılmalıdır. Baryumun hazırlanmasında distile su kullanılır. Orta yoğunluktaki 

radyoopak madde (BaSO4) su ile iyice çalkalanarak hazırlanır ve oral yolla verilir. 

 

Hasta inceleme masası ile fluoroskopik ekran arasına girerek yüzü röntgen 

teknisyenine gelecek Ģekilde ayakta durur. Skopi ekranında çekim alanı ayarlanarak skopi 

kapatılır. Diyafram, istenen radyografi bölgesini içine alacak Ģekilde FFM 100 cm, Kv ve 

mAs değerleri hastanın yaĢına ve kilosuna göre ayarlanır. Fluoroskopi cihazı ve dijital 

röntgen cihazları ile yapılan çekimlerde Kv ve mAs değerleri hastanın yaĢına ve kilosuna 

göre otomatik olarak ayarlanır. Merkezî ıĢın çekilecek radyografilerde verilen pozisyonlara 

göre ayarlanır. Hastaya kontrast maddeden bir yudum alıp ağzında tutması söylenir. 
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Resim 1.1: Hastanın inceleme masası ile fluoroskopik ekran arasına alınması 

 

  

Resim 1.2: Hastaya kontrast maddenin içirilmesi 

 

Hastanın elleri baĢının üzerinde birleĢtirilir veya kolları tam yanda durdurulur. Skopi 

açılarak çekime baĢlanır. Ağızdaki kontrast maddeyi yutma esnasında sağ ön oblik 

radyogram alınır. Bu pozisyonda dıĢtan bası olup olmadığı değerlendirilir. Aynı Ģekilde sol 

ön oblik ve arka oblik pozisyonlarda radyogramlar alınır. 

 

Hastaya üç yutma hareketi yaptırılır. Supin oblik veya pron oblik pozisyonda 

radyogramlar alınır. Bu pozisyonlarda özofagusun peristaltizmi değerlendirilir. Hastaya 

pipetle kontrast madde içirilir (Ayakta da içirilebilir). Pron oblik pozisyonda radyografi 

alınır. Bu pozisyonda gastro-özofajial bölge değerlendirilir. 
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Resim 1.3: Hastaya pipetle kontrast madde içirilmesi ve pron oblik pozisyonu 
 

Kontrast madde verildikten sonra fluoroskopik ekrandan takip edildiği için gerekli 

görülen yerlerden uygun pozisyonlar verilerek radyogramlar ve spot radyogramlar alınır. 

 

1.2.3. Alternatif Özofagus Radyografisi Pozisyonları 
 

Özofagus radyografileri doktor istemine göre farklı pozisyonlarda çekilebilmektedir. 

Bu pozisyonlardan en çok kullanılan ikisine yer verilmiĢtir. 

 

 Alternatif pozisyon 1: Hasta inceleme masası ile flouroskopik ekran arasına 

girerek yüzü röntgen teknisyenine gelecek Ģekilde ayakta durur. Skopi 

ekranında çekim alanı ayarlanarak skopi kapatılır. Doz ayarı yapılır. Orta 

yoğunluktaki radyoopak madde (BaSO4) hazırlanır. Hastaya kontrast maddeden 

bir yudum alıp ağzında tutması söylenir.  

 

Resim 1.4: Hastaya kontrast maddenin içirilmesi 
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Ağızdaki kontrast maddeyi yutma esnasında ayakta A-P görüntü alınır.  

  

Resim 1.5: Özofagus A-P radyografisi pozisyonu ve radyogramı 

 

Hasta kontrast maddeden bir yudum daha alır. Kontrast maddeyi yutarken skopi 

ekranından takip edilerek mide giriĢi ile birlikte radyogram alınır (ayakta A-P).  

  

Resim 1.6: Özofagus A-P radyografisi pozisyonu ve radyogramı 

 

Üst mukozanın değerlendirilmesi için ayakta A-P pozisyonda spot radyogram alınır. 

  

Resim 1.7: Özofagus A-P radyografisi pozisyonu ve radyogramı 
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Alt mukoza ve mide giriĢi ile birlikte değerlendirilmesi için ayakta A-P pozisyonda 

radyogram alınır. 

  

Resim 1.8: Özofagus A-P radyografisi pozisyonu ve radyogramı 

 

Sol lateral üst mukoza spot, sol lateral alt mukoza radyogramları alınır. 

  

Resim 1.9: Özofagus sol lateral radyografisi pozisyonu ve radyogramı 
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Resim 1.10: Özofagus sol lateral radyografisi pozisyonu ve radyogramı 

 

Sağ lateral üst mukoza spot, sağ lateral alt mukoza radyogramları alınır.  

 

  

Resim 1.11: Özofagus sağ lateral radyografisi pozisyonu ve radyogramı 
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Resim 1.12: Özofagus sağ lateral radyografisi pozisyonu ve radyogramı 

 

Hasta ayakta sol lateral pozisyonda iken tekrar kontrast maddeden bir yudum alır. 

Kontrast maddeyi yutarken üst kısmın dolu görüntüsü alınır. 

  

Resim 1.13: Özofagus sol lateral radyografisi pozisyonu ve radyogramı 

 

Hastaya bir yudum daha kontrast madde verilir. Kontrast maddeyi yutarken alt kısım 

mide giriĢi ile birlikte dolu görüntüsü alınır. 
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Resim 1.14: Özofagus sol lateral radyografisi pozisyonu ve radyogramı 

 

Ġnceleme masası hasta ile birlikte horizontal konuma getirilir. Hasta supin 

pozisyondadır. Ellerini masanın yanlarından tutması sağlanır. Ġnceleme masasının baĢ tarafı 

550 indirilerek trendelenburg pozisyonunda radyogram alınır. Bu radyografiyi çekerken 

karna basınç uygulanabilir. Bunun için de hasta öksürtülür veya ıkındırılır. Çekilen 

radyogramda reflü tespit edilir. 

  

Resim 1.15: Özofagus trendelenburg radyografisi pozisyonu ve radyogramı 
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 Alternatif pozisyon 2: Orta yoğunluktaki radyoopak madde (BaSO4) 

hazırlanır. Hastaya kontrast maddeden bir yudum (ağız dolusu) alıp ağzında 

tutması söylenir. Hasta ilacı yutarken özofagusun tamamı taranarak A-P 

pozisyonda dolu görüntüleri alınır.  

  

Resim 1.16: Hastaya kontrast maddenin içirilmesi ve özofagus A-P pozisyonu 

 

Hastaya bir yudum kontrast madde verilerek ağzında tutması söylenir. Hastaya sağ 

kolu yukarıda, sol kol aĢağıda ve geride pozisyon verilir. Kontrast maddeyi yutma esnasında 

dolu görüntüler alınır.  

 

Resim 1.17: Süperpozisyonu önlemek için verilen özofagus pozisyonu 

 

Hastaya kontrast maddeden bir yudum daha alarak ağzında bekletmesi söylenir. Masa, 

hasta ile birlikte horizontal konuma getirilir. Hastaya, pron sağ ön oblik pozisyonu verilir. 

Hasta kontrast maddeyi yutarken seri çekimler yapılarak özofagogastrik bileĢke 

değerlendirilir. Özofagustan kontrast madde geçtikten sonra boĢ özofagus mukoza 

görüntüleri alınır. BoĢ mukoza görüntülerini alırken hastaya ağzında tükürük biriktirerek 

yutma hareketi yapması söylenir.  



 

 13 

 

Resim 1.18: Pron sağ ön oblik pozisyonu 

 

Reflü için tetkik masası trendelenburg pozisyonuna getirilir. Hasta pron pozisyonda ve 

kollarını öne doğru uzatır. Karnının altına yastık konulur. Hastaya öksürüp ıkınması söylenir. 

Bu esnada seri çekimler yapılır. 

  

Resim 1.19: Reflü için verilen pozisyon 

 

1.3. Çift Kontrastlı Özofagus Radyografileri 
 

Motilite (hareket) bozuklukları dıĢındaki bütün özofagus hastalıkları bu incelemede 

daha iyi görülür. 

 

 Çift kontrastlı özofagus radyografilerinde teknik 

 

 Hastaya inceleme anlatılmalı, geğirmemesi özellikle belirtilmelidir. 

 Bir kabın içine yüksek yoğunlukta 70 ml kadar baryum konur. 

 Hazırlanan baryumun içine köpük önleyici sıvı (simethicon) eklenebilir. 

 Hastaya gaz üreten efervesan granüller az miktarda su ile yutturulur. 

 Baryum çok hızlı bir Ģekilde hastaya yutturulur. 

 Hızlı yutturulan baryum, alt özofajial sfinkteri açar ve gazın mideden 

özofagusa geçmesini sağlar. 

 Hasta ayakta iken sağ ön oblik ve sol ön oblik radyogramlar alınır. 
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 Özofagusun korpusu bu radyogramlarda incelenir. 

 Hasta pron pozisyona getirilerek pipetle baryum içirilir. 

 Sol arka oblik pozisyonda radyogram alınır. 

 Bu pozisyonda alt özofagus ve gastro-özofajial bileĢke değerlendirilir. 

 Hasta pronda ve sağ ön oblik pozisyonunda iken karına basınç 

uygulanarak hiatus hernisi değerlendirilir. 

 Reflüyü göstermek için hasta, sol yan dekübitis, sonra supin pozisyonuna 

getirilir. Böylece baryum fundusta birikir. 

 Hasta yavaĢ yavaĢ sağa döndürülür. 

 Tetkik masasının baĢ tarafının hafif aĢağıda olması uygun olur. 

 Bu arada gastro-özofajial bileĢke dikkatle incelenerek reflü saptanır. 

 Hasta ayağa kaldırılır. 

 Hastanın ağzı baryumla doldurulur, yutma esnasında ön-arka, yan 

pozisyonlarda radyogramlar alınır. 

 Bu grafilerde üst özofagus ve faringo-özofajial bileĢke izlenir. 

 

Darlık (striktür) Ģüphesi olup da yeterince gösterilemeyen durumlarda hastaya 

baryumla sıvanmıĢ ekmek yutturularak tanı konur. 

 

1.4.Pediyatrik YaĢ Grubunda Özofagus Radyografileri 
 

Özofajial atrezi, trakeo-özofajial fistül ve vasküler halka araĢtırmaları için yapılır. 

 

 Pediyatrik yaĢ grubunda özefagus radyografilerinde teknik 

 

 Trakeo-özofajial fistülü gösterebilmek için hasta pron pozisyona getirilir. 

 Nazogastrik kateter alt özofajial sfinktere kadar ilerletilir. 

 Kontrast madde (dilüe baryum sülfat veya iyonik olmayan iyotlu kontrast 

maddeler) verilirken kateter yukarı doğru çekilir. 

 Radyografi horizontal ıĢın kullanılarak yapılır. 

 Vasküler halka düĢünülen hastalarda özofagus, baryumla maksimum 

derecede geniĢletilir. 

 Ön-arka, yan pozisyonlarda radyogramlar elde edilir. 

 Böylece özofagusa dıĢtan bası olup olmadığı incelenir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Özofagus radyografilerini çekiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyolojik inceleme için hazır (aç) 

gelen hastayı bilgilendiriniz. 

 Yapılacak iĢlem hakkında hastaya bilgi 

veriniz. 

 Radyasyondan koruyucu önlemleri 

alınız. 

 Dozimetre takınız. 

 KurĢun önlük giyiniz. 

 Radyografi çekimi öncesi hasta 

üzerindeki görüntüyü engelleyici 

eĢyaların çıkartılmasını sağlayınız. 

 Hastanın aksesuarlarını kendiniz 

almayınız. Refakatçisine verdiriniz. 

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız. 
 Hasta önlüğünün temiz olmasına dikkat 

ediniz. 

 Hastayı inceleme masası ile 

flouroskopik ekran arasına alınız. 

 Hastanın yüzünün size dönük olmasını 

sağlayınız. 

 Skopi ekranında çekim alanını ayarlayıp 

skopiyi kapatınız. 
 

 Kaset yuvasına 35x35 cm ebatında kaset 

yerleĢtiriniz. 

 Seçtiğiniz kasetin ıĢınlanmadığından 

emin olunuz. 

 Özofagusu içine alacak Ģekilde kaseti 

ayarlayınız. 
 

 Kasetin sağ tarafına “R” veya sol 

tarafına “L” iĢareti koyunuz. 

 ĠĢareti film üzerinde artefakt 

oluĢturmayacak Ģekilde koyunuz. 

 Doz ayarı yapınız.  Uygun Kv ve mAs ayarlaması yapınız. 

 Orta yoğunlukta kontrast madde 

(BaSO4) hazırlayınız. 

 Kontrast maddeyi hazırlarken çok iyi 

çalkalayınız. 

 Kontrast maddeden bir yudum alınıp 

ağızda tutulmasını sağlayınız. 

 Kontrast maddeyi içirirken hastanın 

üzerine damlatmamasını sağlayınız. 

 Hastanın elinden kontrast madde kabını 

alınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Hastanın ellerini baĢının üzerinde 

birleĢtirmesini sağlayınız. 

 Kolları tam yana getirerek de pozisyon 

verebilirsiniz. 

 Ağızdaki kontrast maddeyi yutma 

esnasında sağ ön oblik radyografi alınız. 

 Merkezî ıĢını verilen pozisyonlara göre 

ayarlayınız. 

 Aynı Ģekilde sol ön oblik ve arka oblik 

pozisyonlarda radyogramlar alınız. 
 Hızlı hareket ediniz. 

 Hastaya üç yutma hareketi yaptırınız. 

 Hasta yutma hareketinin her defada bir 

kere yapmasını sağlayınız. 

 Yutma hareketinden sonra hastanın 

ağzının açık kalmasını sağlayınız. 

 Supin oblik pozisyonda radyogram 

alınız. 

 Pron oblik pozisyonda da çekim 

yapabilirsiniz. 

 Hastaya pipetle kontrast madde içiriniz. 
 Kontrast maddeyi ayakta da 

içirebilirsiniz. 

 Pron oblik pozisyonda radyogram alınız. 

 Kontrast maddeyi verdikten sonra gerek 

görülen yerlerden uygun pozisyonlarda 

radyogramlar alınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Özofagus radyografilerinde tercih edilen kontrast madde aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Karbondioksit 

B) Yağda eriyen kontrast maddeler 

C) Ioksaglat  

D) Ġodipamid 

E) Baryum sülfat 

 

2. AĢağıdakilerden hangileri özofagus radyografisinin çekim öncesi hasta hazırlığı 

aĢamalarındandır? 

I - Hasta, en az 5 saat yemek yememelidir. 

II - Hasta, çekimden önce en az 2 saat sıvı almamalıdır. 

III - Hasta sigara içmelidir. 

VI - Hasta su yerine ayran içmelidir. 

V - Hasta, çekimden önce en az 5 saat sigara içmemelidir. 

A) I - II 

B) I - V 

C) I – II - III 

D) II – III - IV 

E) I – II – III - IV 

 

AĢağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D) yanlıĢ (Y) yazınız. 

 

3. ( ) Özofagusta darlık (striktür) Ģüphesi olan hastaya baryum sıvanmıĢ ekmek 

yutturularak radyogram alınabilir. 

4. ( ) Pediyatrik hastalara asla özofagus radyografisi çekilmez. 

5. ( ) Çift kontrastlı özofagus radyografilerinde gaz üreten efervesan granüller 

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 öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgi ve becerilerle mide-duodenum radyografileri 

çekimi iĢlemlerini eksiksiz yapabileceksiniz.  

 

 

 

 

 Mide ve duodenum yapısını, özelliklerini kaynak kitap, anatomi atlası ve 

internet sitelerinden inceleyiniz. 

 Hastanelerde mide-duodenum radyografileri ile ilgili araĢtırma yapınız. 

 Konu ile ilgili çalıĢmalarınızı rapor hâline getirerek sınıfta arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 

2. MĠDE-DUODENUM RADYOGRAFĠLERĠ 
 

Ağızdan kontrast madde verilerek mide ve duodenumun konturlarının ve mukozasının 

gösterildiği radyografik tetkiktir. 

 

2.1. Mide-Duodenum Radyografisinin Amacı 
 

Dispepsi, kilo kaybı, anemi, gastrointestinal kanama, ele gelen kitle, disfaji (yutma 

güçlüğü), ülser Ģüphesi araĢtırmaları için çekilir. Perforasyon Ģüphesi olanlarda 

kontraendikedir. 

 

2.2. Mide-Duodenum Radyografisinin Çekim Tekniği 
 

2.2.1. Hastanın Hazırlığı 
 

Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki (Özofagus Radyografileri) gibidir. 

Mide-duodenum (MD) radyografilerinde hasta, tetkikten önce en az altı saat yemek 

yememeli, sıvı almamalı ve sigara içmemelidir. 

 

2.2.2. Pozisyon Tekniği 
 

Dijital röntgen cihazlarında yapılan radyografi çekimlerinde görüntü, dedektörler 

aracılığı ile elde edilir. Dijital röntgen cihazlarında çalıĢılmıyorsa kaset seçimi iĢlemi yapılır. 

Mide-duodenum radyografileri için 35x35 cm, 24x30 cm, 24x30 cm, 24x30 cm, 18x24 cm 

ebatlarındaki kasetler kullanılır.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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Kontrast madde olarak tek kontrastlı MD radyografisinde, orta yoğunlukta (% 100 

W/V) baryum süspansiyonu kullanılır. Çift kontrastlı MD radyografisinde yüksek 

yoğunlukta (% 250 W/V), düĢük vizkozitede baryum süspansiyonu kullanılır. Baryumun 

hazırlanmasında distile su kullanılır. Orta yoğunluktaki radyoopak madde (BaSO4) su ile 

iyice çalkalanarak hazırlanır. Kontrast madde oral yoldan verilir. Çift kontrastlı MD 

radyografisinde, peristaltizmi durdurmak için glukogan veya buskopan verilir. Lümen 

distansiyonunu sağlamak için gaz oluĢturan ajanlar kullanılır. Gastro-duedonal perforasyon 

Ģüphesi olan vakalarda, iyonik olmayan suda eriyen iyotlu kontrast maddeler kullanılır. 

 

Mide perferasyonu ve yabancı cisim Ģüphelerinde direkt radyografi çekilir. Mide 

perforasyonunda periton boĢluğuna çıkan gaz diyafragma altında toplanacağından 

diyafragma görülecek Ģekilde ayakta direkt grafi alınır. Yabancı cisim Ģüphesinde ise yatar 

durumda grafi alınır. 

 

Hasta, inceleme masası ile fluoroskopik ekran arasına girerek yüzü röntgen 

teknisyenine gelecek Ģekilde ayakta durur. Skopi ekranında çekim alanı ayarlanarak skopi 

kapatılır. Diyafram, istenen radyografi bölgesini içine alacak Ģekilde FFM 100 cm, Kv ve 

mAs değerleri hastanın yaĢına ve kilosuna göre ayarlanır. Fluoroskopi cihazı ve dijital 

röntgen cihazları ile yapılan çekimlerde Kv ve mAs değerleri hastanın yaĢına ve kilosuna 

göre otomatik olarak ayarlanır. Merkezî ıĢın, çekilecek radyografilerde verilen pozisyonlara 

göre ayarlanır. Hastaya kontrast maddeden bir yudum alıp ağzında tutması söylenir. 

 

Resim 2.1: Hastaya kontrast maddenin içirilmesi 

 

Hastanın elleri baĢının üzerinde birleĢtirilir veya kolları arkadan bağlanır. Ağızdaki 

kontrast maddeyi yutma esnasında sağ ön oblik ve sol ön oblik özofagus radyogramları 

alınır. Aynı Ģekilde arka oblik radyografileri çekilir.  
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Resim 2.2: Sağ ön oblik ve sol ön oblik pozisyonları 

 

  

Resim 2.3: Arka oblikler 

 

Hastaya ikinci kez bir yudum kontrast madde içirilir. Röliyef radyografisi için hasta 

inceleme masasına supin pozisyonda yatırılır. Masaya 550lik trendelenburg pozisyonu 

verilerek radyagram alınır. 

 

Resim 2.4: Trendelenburg pozisyonu 
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Ġnceleme masası tekrar 900 konumuna getirilir. Hastaya kontrast maddenin tamamı 

içirilir. Midenin total radyografisi çekilir. Skopi ekranından takip edilerek kontrast maddenin 

duodenuma geçiĢi sırasında radyografi yapılır.  

 

Resim 4.5: Skopi ekranından takip edilmesi 

 

Aynı Ģekilde sağ ön oblik pozisyonda ikinci bir total grafi alınır. Total grafilerden 

sonra P-A sağ ön oblik, sol ön oblik ve lateral spotlarda radyografiler çekilir.  

 

2.2.3. Alternatif Mide-Duodenum Radyografi Pozisyonları 
 

Mide-duodenum radyografileri doktor istemine göre farklı pozisyonlarda 

çekilebilmektedir. Bu pozisyonlardan en çok kullanılan ikisine yer verilmiĢtir. 

 

 Alternatif pozisyon 1: Orta yoğunluktaki radyoopak madde (BaSO4) 

hazırlanır. Hastaya kontrast maddeden bir yudum alıp ağzında tutması söylenir.  

 

Resim 2.6: Hastaya kontrast maddenin içirilmesi 

 

Hasta ellerini baĢının üzerinde birleĢtirilir veya kolları yandadır. Hasta kontrast 

maddeyi yutarken görüntü alınır. Kontrast madde yutulduktan sonra mide giriĢini 

değerlendirmek için radyografi çekilir.  
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Resim 2.7: Ayakta A-P pozisyonu ve radyogramı 

 

Ġnceleme masası hasta ile birlikte horizontal konuma getirilir. Hastanın kolları baĢının 

üstünde birleĢtirilir. Sağ lateral pozisyon verilerek radyogram alınır. 

  

Resim 2.8: Sağ lateral pozisyonu ve radyogramı 

 

Hasta kollarını yana uzatır. Supin A-P pozisyonda radyogram alınır. Bu 

radyogramlarda boĢ mide mukozası değerlendirilir.  

  

Resim 2.9: Supin A-P pozisyonu ve radyogramı 
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Hasta masa ile birlikte tekrar ayağa kaldırılır. Kontrast maddenin tamamı içirilir. 

Ayakta A-P pozisyonda radyogram alınır. 

  

Resim 2.10: Ayakta A-P pozisyonu ve radyogramı 

 

Hastanın elleri baĢının üstünde birleĢtirilerek sol ön oblik pozisyonda radyogram 

alınır. Bu radyogramlarda dolu mide görüntülenir. 

  

Resim 2.11: Sol ön oblik pozisyonu ve radyogramı 

 

Ġnceleme masası tekrar hasta ile birlikte horizontal konuma getirilir. Hastanın kolları 

baĢının üstünde birleĢtirilir. Sağ lateral pozisyon verilerek spot radyogram alınır. Bu 

radyogramda dolu duodenal bulbus görülür. 
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Resim 2.12: Sağ lateral pozisyonu ve radyogramı 

 

Hasta supin pozisyona getirilir. Ellerini masanın yanlarından tutması sağlanır. 

Ġnceleme masasının baĢ tarafı 550 indirilerek trendelenburg pozisyonunda radyogram alınır. 

Bu radyografiyi çekerken karna basınç uygulanabilir. Bunun içinde hasta öksürtülür. Çekilen 

radyogramda reflü tespit edilir. 

  

Resim 2.13: Trendelenburg pozisyonu ve radyogramı 
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Ġnceleme masası hasta ile birlikte horizontal konuma getirilir. Hastanın kolları baĢının 

üstünde birleĢtirilir. Sol oblik pozisyon verilerek spot radyogram alınır. Bu radyogramda boĢ 

duodenal bulbus görülür. 

  

Resim 2.14: Sol oblik pozisyonu ve radyogramı 

 

 Alternatif pozisyon 2: Orta yoğunluktaki radyoopak madde (BaSO4) 

hazırlanır. Hasta ayaktayken ağzına bir yudum kontrast madde alıp bekletilir. 

Hastaya kontrast madde yutturulurken skopik olarak özofagus pasajı izlenir. 

Görüntü alınmaz. 

  

Resim 2.15: Hastaya kontrast maddenin içirilmesi, skopik olarak özofagus pasajı izlenmesi 
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Kontrast madde mideye geçince mide mukozasının boyanması için masa yatırılarak 

hastaya kendi sağı üzerinden 360o döndürülür. Boyanan boĢ mide mukozası röliyefini 

gösteren değiĢik açılardan radyogramlar alınır. 

  

Resim 2.16: Röliyef grafilerinin alınması 

 

Hasta masa ile birlikte ayağa kaldırılır. Fundus radyogramları için yeterli miktarda 

kontrast madde içirilir. Ġnceleme masası hasta ile birlikte horizontal konuma getirilir. Hasta 

sol tarafına çevrilerek 1-2 dakika beklenir. Daha sonra inceleme masasının baĢ tarafı 35o 

aĢağı indirilerek hasta supin pozisyona getirilir. DeğiĢik açılardan (A-P, sol oblik ve sağ 

oblik) radyogramlar alınır. 

    

Resim 2.17: Supin A-P, sol oblik ve sağ oblik pozisyonları  

 

Hasta masa ile birlikte tekrar ayağa kaldırılır. Kontrast madde içirilerek mide 

doldurulur. Dolu mide A-P, sol oblik ve sağ oblik pozisyonlarda görüntü alınır. 

   

Resim 2.18: Ayakta A-P, sol oblik ve sağ oblik pozisyonları  
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Sağ oblikte dolu mideden duodenal bulbusa kontrast maddenin atıldığı an skopik 

olarak takip edilir. Atım sırasında seri görüntüler alınır. Mum alevi görünümü vertebra 

süperpozisyonunda kurtulmuĢ Ģekilde görüntülenmeye çalıĢılır.  

 

Hasta ayaktayken yüzü inceleme masasına gelecek Ģekilde döndürülerek P-A görüntü 

alınır. Sol oblik pozisyonda mideden duodenal bulbusa atıĢların seri görüntüleri alınır. 

  

Resim 2.19: Ayakta P –A pozisyonu ve ayakta arka sol oblik pozisyonu 

 

Hastaya kontrast maddeden bir yudum (ağız dolusu) alarak ağzında bekletmesi 

söylenir. Masa hasta ile birlikte horizontal konuma getirilerek hastaya pron oblik pozisyonu 

verilir. Hasta kontrast maddeyi yutarken seri çekimler yapılarak özofagogastrik bileĢke 

değerlendirilir. Özofagustan kontrast geçtikten sonra boĢ özofagus mukoza görüntüleri alınır. 

BoĢ mukoza görüntülerini alırken hastaya ağzında tükürük biriktirerek yutma hareketi 

yapması söylenir.  

 

Resim 2.20: Pron sağ ön oblik pozisyonu 
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Reflü için tetkik masası trendelenburg pozisyonuna getirilir. Hasta pron pozisyonda ve 

kollarını öne doğru uzatır. Karnının altına yastık konulur. Hastaya öksürüp ıkınması söylenir. 

Bu esnada seri çekimler yapılır. 

  

Resim 2.21: Hastanın karnının altına yastık konulması ve reflü için verilen pozisyon 

 

2.3. Çift Kontrastlı Mide-Duodenum Tetkiki 
 

Mide ve duodenumu değerlendirmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Buradaki 

amaç mide ve duodenum mukozasının ince bir baryum tabakası ile iyice sıvanmasını ve 

lümenin gazla distansiyonunu sağlamaktır. 

 

Gaz oluĢturan tablet az miktarda su ile hastaya içirilir. Hastanın geğirmemesi önemle 

belirtilir. IV 0,1 mg glukagon veya 20 mg buskopan injekte edilir. Sonra mide ve 

duodenumun çift kontrast radyogramları sırasıyla aĢağıdaki gibi elde edilir. Hasta sağ 

tarafına yatınca baryumun, sol tarafına yatınca havanın duodenuma geçeceği 

unutulmamalıdır. 

 

 Hastaya 50 ml baryum içirilir. Tetkik masası horizontal konuma getirilir. Hasta 

pron pozisyondayken mide ön duvarının radyogramları alınır. 

 100-150 ml baryum içirilir. Duodenumun baryumla dolmasını önlemek için 

hasta sol tarafından dönerek supin konuma getirilir. Mukozanın iyi sıvanması 

için bu iĢlem birkaç defa tekrar edilebilir. Supin veya sağ ön oblik pozisyonda 

antrum ve korpusun radyogramları alınır. 

 Supin sol ön oblik veya sağ lateral pozisyona getirilir. Fundus ve korpus üst 

radyogramları alınır. 

 Duodenal bulbusu incelemek için hasta supin sağ ön oblik pozisyona 

getirilirken baryumun bulbustan duodenum ikinci parçasına geçmesini 

sağlamak için tetkik masasının baĢ tarafı 450 yukarı kaldırılır. Duodenuma hava 

geçirebilmek için hasta sol lateral dekübitis pozisyonda tutulabilir. Bulbusun 

radyogramları alınır. Duodenumun ikinci parçasının radyogramlarını elde etmek 

için sol lateral pozisyondan pron oblik pozisyona getirilir.  

 Tetkik masası vertikal konuma getirilir. Mide ve duodenumun erekt pozisyonda 

radyogramları alınır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

 

Mide-duodenum radyografilerini çekiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyolojik inceleme için hazır (aç) 

gelen hastayı bilgilendiriniz. 

 Yapılacak iĢlem hakkında hastaya bilgi 

veriniz. 

 Radyasyondan koruyucu önlemleri 

alınız. 

 Dozimetre takınız. 

 KurĢun önlük giyiniz. 

 Radyografi çekimi öncesi hasta 

üzerindeki görüntüyü engelleyici 

eĢyaların çıkartılmasını sağlayınız. 

 Hastanın aksesuarlarını kendiniz 

almayınız. Refakatçisine verdiriniz. 

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız. 
 Hasta önlüğünün temiz olmasına dikkat 

ediniz. 

 Perforasyon incelemesi için direkt 

radyografi alınız. 

 Baryum sülfatın perforasyonda 

kullanılmaması gerektiğini unutmayınız. 

 Yabancı cisim incelemelerinde yatarak 

direkt radyografi alınız. 

 Kontrast madde verildikten sonra 

yabancı cisim görülmeyebilir. 

 Hastayı inceleme masası ile 

flouroskopik ekran arasına alınız. 

 Hastanın yüzünün size dönük olmasını 

sağlayınız. 

 Skopi ekranında çekim alanını ayarlayıp 

skopiyi kapatınız. 
 

 Kaset yuvasına 35x35 cm ebadında 

kaset yerleĢtiriniz. 

 Seçtiğiniz kasetin ıĢınlanmadığından 

emin olunuz. 

 Özofagusu içine alacak Ģekilde kaseti 

yerleĢtiriniz. 

 Kasetin sağ tarafına “R” veya sol 

tarafına “L” iĢareti koyunuz. 

 ĠĢareti film üzerinde artefakt 

oluĢturmayacak Ģekilde koyunuz. 

 Doz ayarı yapınız.  Uygun Kv ve mAs ayarlaması yapınız. 

 Orta yoğunlukta radyoopak (BaSO4) 

madde hazırlayınız. 

 Kontrast maddeyi hazırlarken çok iyi 

çalkalayınız. 

 Kontrast maddeden bir yudum alınıp 

ağızda tutulmasını sağlayınız. 

 Kontrast maddeyi içirirken hastanın 

üzerine damlatmamasını sağlayınız. 

 Hastanın elinden kontrast madde kabını 

alınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Hastanın ellerini baĢının üzerinde 

birleĢtirmesini sağlayınız. 

 Hastanın kollarına tam yanda pozisyon 

verebilirsiniz. 

 Ağızdaki kontrast maddeyi yutma 

esnasında sağ ön oblik radyografi alınız. 
 Skopiyi açınız. 

 Sol ön oblik ve arka oblik radyografi 

alınız. 
 

 Hastaya kontrast madde içiriniz. 
 Hastaya ikinci kez bir yudum kontrast 

madde içiriniz. 

 Rölyef radyografisi için 24x30 cm 

ebadında kaset seçiniz. 

 Kaset hazırlanması iĢlemini diğer 

öğrenme faaliyetlerinde olduğu gibi 

yapınız. 

 Hastayı masaya supin pozisyonunda 

yatırınız. 
 

 Masaya trendelenburg pozisyonu 

veriniz. 

 Masanın 55o trendelenburg 

pozisyonunda olmasını sağlayınız. 

 Hastanın kaymamasına dikkat ediniz. 

 Exposure yapınız.  

 Masayı tekrar 90o konumuna getiriniz. 
 Masayı kaldırırken hastanın 

düĢmemesine dikkat ediniz. 

 Kontrast maddenin tamamının içilmesini 

sağlayınız. 

 Kontrast maddeyi içerken hastanın 

üzerine dökülmemesini sağlayınız. 

 Midenin total radyografisini çekiniz. 
 Midenin total radyografisi için 24x30 

cm ebadında kaset seçiniz. 

 Kontrast maddenin doedonuma geçiĢi 

sırasında radyografi çekiniz. 

 Kontrast maddeyi flouroskopik ekrandan 

takip ediniz. 

 Aynı Ģekilde sağ ön oblik pozisyonda 

ikinci bir total radyografi çekiniz. 
 

 Total grafilerden sonra P-A sağ ön oblik, 

sol ön oblik ve lateral spotlarda 

radyografiler alınız. 

 Bu radyografiler için 18x24 cm veya 

24x30 cm ebatlarındaki kasetleri 

kullanabilirsiniz. 

 

 

 



 

 31 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerin hangisinde kontrastlı mide-duodenum radyografisi çekilmemelidir? 

A) Dispepsi 

B) Disfaji 

C) Kilo kaybı 

D) Anemi 

E) Mide perforasyonu 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi mide-duodenum radyografisi iĢlem basamaklarından 

değildir?  

A) Tetkikten bir önceki akĢam hastaya müshil verilir. 

B) Tetkikten bir önceki akĢam hastaya müshil verilmez. 

C) Tetkikten önce hasta, en az 6 saat yemek yememelidir. 

D) Tetkikten önce hasta, en az 6 saat sıvı almamalıdır. 

E) Tetkikten önce hasta, en az 6 saat sigara içmemelidir. 

 

3. Mide-duodenum radyografisi çekilirken trendelenburg pozizyonunda masaya kaç 

derecelik açı verilir? 

A) 900 

B) 550 masanın baĢ tarafı aĢağıda 

C) 550 masanın baĢ tarafı yukarıda 

D) 100 

E) 250 

F) 750 

 

AĢağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D) yanlıĢ (Y) yazınız. 

 

4. ( ) Mide perforasyonu Ģüphesi olan vakalarda kontrast madde verildikten sonra 

direkt radyografi alınmalıdır. 

5. ( ) Sindirim sisteminde bir yabancı cisim araĢtırması yapılacaksa kontrast madde 

verilmeden önce radyografi yapılmalıdır. 

 

 

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–3 
 

 

 

Bu faaliyette verilen bilgi ve becerilerle ince bağırsak radyografileri çekimi iĢlemlerini 

eksiksiz yapabileceksiniz.  

 

 

 

 

 Ġnce bağırsakların yapılarını, özelliklerini kaynak kitap, anatomi atlası ve 

internet sitelerinden inceleyiniz. 

 Hastanelerde ince bağırsak radyografileri ile ilgili araĢtırma yapınız. 

 Konu ile ilgili çalıĢmalarınızı rapor hâline getirerek sınıfta arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 

3. ĠNCE BAĞIRSAK RADYOGRAFĠLERĠ 
 

Ağızdan kontrast madde verilerek yapılan ince bağırsakların radyografik 

incelenmesidir.  

 

3.1. Ġnce Bağırsak Radyografilerinin Amacı 
 

Crohn hastalığı (Ġnce bağırsaklarda morfolojik değiĢikliklere yol açar.), tüberküloz, 

neoplazm, iskemi durumlarında; açıklanamayan karın ağrısı, anemi, daire, kilo kaybı 

olanlarda; malabrosbsiyon ve bağırsak obstrüksiyonu düĢünülen olgularda tanı koymak 

amacıyla ince bağırsak radyografileri çekilir. Bağırsak perforasyonu Ģüphesi varsa baryum 

sülfat kullanılması kontrendikedir.  

 

3.2. Ġnce Bağırsak Radyografileri Çekim Tekniği 
 

Ġnce bağırsak radyografilerinde aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanmaktadır. 

 

3.2.1. Hasta Hazırlığı 
 

Hasta hazırlığı birinci öğrenme faaliyetindeki gibidir. Tetkikten en az beĢ saat önce 

hasta hiçbir Ģey yememeli ve içmemelidir. Kolonun temiz olması gerekir. Tetkikten bir gün 

önce düĢük posalı diyet ve bol sıvı alması önerilir. Hastaya tetkikten bir önceki akĢam 

müshil verilir.  

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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3.2.2. Pozisyon Tekniği  
 

Dijital röntgen cihazlarında yapılan radyografi çekimlerinde görüntü, dedektörler 

aracılığı ile elde edilir. Dijital röntgen cihazlarında çalıĢılmıyorsa kaset seçimi iĢlemi yapılır. 

Ġnce bağırsak radyografileri için 35x35 cm ebatlarındaki kasetler kullanılır. 
 

Kontrast madde olarak yoğunluğu düĢük (% 50 W/V) baryum sülfat kullanılır. YaĢın 

artması ile orantılı olarak baryum miktarı artırılır. EriĢkin için 500-600 ml, pediyatrik 

hastalarda 60 ml genellikle yeterli olur. Baryumun hazırlanmasında distile su kullanılır. 

Kontrast madde su ile iyice çalkalanarak hazırlanır. Kontrast madde oral yoldan verilir. 

 

Hastaya kontrast madde içirildikten sonra inceleme masasına pron veya sağ lateral 

pozisyonda yatırılır. Skopi ekranında çekim alanı ayarlanarak skopi kapatılır. Diyafram, 

istenen radyografi bölgesini içine alacak Ģekilde FFM 100 cm, Kv ve mAs değerleri hastanın 

yaĢına ve kilosuna göre ayarlanır. Fluoroskopi cihazı ve dijital röntgen cihazları ile yapılan 

çekimlerde Kv ve mAs değerleri hastanın yaĢına ve kilosuna göre otomatik olarak ayarlanır.  

Merkezî ıĢın, çekilecek radyografilerde verilen pozisyonlara göre ayarlanır. 

 

Hasta pron veya sağ lateral pozisyonda yatırılarak baryumun mideden ince 

bağırsaklara geçmesi beklenir. Buradaki amaç bütün ince bağırsakları kontrast madde ile 

doluyken göstermektir. Kontrast madde ilio-çekal valvüle gelinceye kadar değiĢik zaman 

aralıkları ile radyografiler çekilir. Kontrast madde ilio-çekal valvülden kolona geçtiğinde 

tetkik sona erer. Kontrast maddenin seyrini, ulaĢtığı kısımları görebilmek için skopi 

ekranından takip etmek gerekir. 

 

Ġlk radyogram, baryum verme iĢlemi bittikten hemen veya 15 dakika sonra supin 

pozisyonunda alınır. Hasta masaya supin pozisyonunda yatırılır. 15 dakikada alınan ilk 

radyogramda proksimal jejenum değerlendirilir. Ġlk radyogramda kasetin alt tarafı PAĠS‟ler 

seviyesine gelecek Ģekildedir. 

 

Resim 3.1: Ġnce bağırsak radyografisi supin pozisyonu  
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Sonraki radyogramlarda kasetin alt kenarı symphysis pubisin aĢağısına ayarlanır. 

 

Resim 3.2: Ġnce bağırsak radyografisi supin pozisyonu 

 

Ġnce bağırsakların proksimal kesiminde baryum geçiĢi hızlı olacağından ilk 1 saat 

içinde on beĢer dakikalık aralarla radyogramlar alınır. Daha sonraki radyogramlar 30 dakika 

aralıklarla ve pron pozisyonunda alınır. 

 

Resim 3.3: Ġnce bağırsak radyografisi pron pozisyonu 

 

Baryum distal ileuma ulaĢtığında, ileum segmentlerini açmak için sağ iliak fossa altına 

yastık konulur. Ayrıca terminal ileuma bası uygulanarak bu bölgenin spot radyogramları 

alınır. 

  

Resim 4.4: Ġnce bağırsak radyografisi için sağ iliak fossa altına yastık konulması 
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AĢağıdaki radyogramlarda ince bağırsaklardan kontrast maddenin geçiĢi sırayla 

gösterilmiĢtir.  
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Resim 3.5: 3 saatte tamamlanmıĢ ince bağırsak radyogramları 

 

Baryum terminal ileum ve çekuma 2-4 saatte ulaĢır. Bazı durumlarda bu süreyi 

hızlandırmak için ĠV olarak 20 mg metachlopromide verilebilir. Baryum içine ürografin 

eklenmesi de baryum geçiĢini hızlandırır. 

 

Çift kontrast tetkiklerde, bağırsak distansiyonunu sağlamak için efervesan ilaçlar 

kullanılır. 

 

Solunum ve peristaltizme bağlı ince bağırsak konturlarında oluĢan bulanıklık yüksek 

Kv ve kısa exposure zamanı uygulanarak ortadan kaldırılabilir. 

 

3.3. Enteroklizis  
 

Ġnce bağırsakların duodenal intübasyon tekniği ile incelenmesidir. 

 

Uzman hekim tarafından, hastanın burnundan sokulan kateter, duodenuma kadar 

ilerletilir. Kateterin ucu treitz bağına geldiğinde 5-150 sıcaklığındaki dilüe baryum 

süspansiyonu (%20 W/V) büyük enjektörle veya infüzyon pompası ile verilir. 
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300 ml baryum süspansiyonu verildikten sonra jejenumun proksimal kesiminin 

radyogramları alınır. 

 

600 ml baryum süspansiyonu verildikten sonra kontrast madde terminal ileuma 

ulaĢtığında bu bölgenin radyogramları alınır. 

 

Gerekli bölgelere bası uygulanarak bağırsak segmentlerinin birbirinden ayrılması 

sağlanır ve bu durumda spot radyografiler alınır.  

 

Verilen kontrast maddenin çıkan kolona geçmesi ile tüm ince bağırsakları kapsayan 

bir radyografi alınarak tetkik sonlandırılır. 

 

Verilen baryum transvers kolona ilerledikten sonra rektal yoldan hava verilerek çift 

kontrastlı tetkik yapılabilir. Bu durumda ileo-çekal bölge iyi bir Ģekilde incelenebilir.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Ġnce bağırsak radyografilerini çekiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyolojik inceleme için hazır (aç) 

gelen hastayı bilgilendiriniz. 

 Hastaya akĢamdan müshil alıp 

almadığını sorunuz. 

 Radyasyondan koruyucu önlemleri 

alınız. 

 Dozimetre takınız. 

 KurĢun önlük giyiniz. 

 Radyografi çekimi öncesi hasta 

üzerindeki görüntü engelleyici eĢyaların 

çıkartılmasını sağlayınız. 

 Hastanın aksesuarlarını kendiniz 

almayınız. Refakatçisine verdiriniz. 

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız. 
 Giysilerden kaynaklanabilecek 

artefaktları ortadan kaldırınız. 

 Hastayı inceleme masası ile 

fluoroskopik ekran arasına alınız. 
 

 Radyoopak maddeyi içiriniz. 
 Kontrast maddenin miktarını hastanın 

yaĢına göre ayarlayınız. 

 Hastayı pron veya sağ yan pozisyonda 

yatırınız. 

 Kontrast maddenin ince bağırsaklara 

geçmesini bekleyiniz. 

 Skopi ekranından kontrast maddenin 

takibini yapınız. 

 Kontrast madde verildikten hemen sonra 

veya 15 dakika içinde ilk radyogramı 

alınız. 

 30x40 cm ebadında film kaseti seçiniz. 
 Seçtiğiniz kasetin ıĢınlanmamıĢ 

olduğundan emin olunuz. 

 Kaseti bucky tepsisine yerleĢtiriniz. 
 Bucky sistemini devreye sokmayı 

unutmayınız. 

 Kasetin sağ tarafına “R” veya sol tarafın 

“L” iĢareti koyunuz. 

 ĠĢareti film üzerinde artefakt 

oluĢturmayacak Ģekilde koyunuz. 

 Hastayı supin pozisyonunda yatırınız. 
 Hastayı median sagital hat ile inceleme 

masasının orta çizgisine ayarlayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kasetin alt tarafı PAĠS‟lar seviyesine 

gelecek Ģekilde ayarlayınız. 
 

 FFM 100 cm ayarlayınız.  Mesafeyi sabitlemeyi unutmayınız. 

 Merkezî ıĢını kasetin ortasına dik 

gelecek Ģekilde ayarlayınız. 
 Resim 3.1‟e bakınız. 

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyaframı kaseti içine alacak kadar 

açınız. 

 Doz ayarı yapınız. 

 Solunum ve peristaltizme bağlı ince 

bağırsak konturlarında oluĢan bulanıklık 

için yüksek Kv ve kısa eksposure 

zamanı uygulayınız. 

 Hastaya “nefes alma, hareket etme” 

komutunu veriniz. 

 Komutunuza uyulup uyulmadığını 

gözlemleyiniz. 

 Eksposure yapınız. 

 Skopi ekranından takip ederek 

süperpoze olmadan bağırsakların 

radyografilerini alınız. 

 Ġlk 1 saat içinde on beĢer dakikalık 

aralarla radyogramlar alınız. 

 Bu radyografiler çekilirken hasta supin 

pozisyonundadır. 

 1 saatten sonra ise 30 dakika aralıklarla 

radyogramlar alınız. 

 Bu radyografiler çekilirken hasta pron 

pozisyona getirilir. 

 Skopi ekranında kontrast madde takibini 

yapınız. 

 Kontrast madde distal ileuma 

ulaĢtığında, ileum segmentlerini açmak 

için sağ iliak fossa altına yastık 

koyunuz. 

 Kontrast madde ilio-çekal valvülden 

kolona geçinceye kadar radyogramları 

alınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisinde baryum sülfat kullanılarak ince bağırsak radyografisi 

çekilmemelidir? 

A) Crohn hastalığı 

B) Tüberküloz  

C) Ġskemi 

D) Bağırsak perforasyonu 

E) Malabsorbsiyon 

 

2. Ġnce bağırsak radyografileri ile ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Kontrast madde verildikten sonra 5 dakika ara ile grafi çekilir. 

B) Kontrast madde verildikten sonra 20 dakikada bir grafi çekilir. 

C) Kontrast madde verildikten sonra 1 saat içinde 15 dakika ara ile grafi çekilir. 

D) Kontrast madde içirilirken grafi çekilir. 

E) Kontrast madde verildikten 2 saat sonra grafi çekilir. 

 

AĢağıda cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D) yanlıĢ (Y) yazınız. 

 

3. ( ) Ġnce bağırsak radyografisi çekilmeden bir önceki akĢam hastaya müshil verilir. 

4. ( ) Kontrast madde verildikten sonra mideden boĢalıncaya kadar hasta supin 

pozisyonunda yatırılır. 

5. ( ) Ġnce bağırsak radyografilerinde kontrast madde verildikten 1 saat sonra alınan 

radyogramlarda hasta pron pozisyonundadır.  

 

 

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 faaliyette verilen bilgi ve becerilerle kolon radyografisi çekimi iĢlemini eksiksiz 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Kolon radyografisi ile ilgili kaynak kitaplardan araĢtırma yapıp radyografi ve 

anatomi atlasından kolonun yapısını inceleyiniz. 

 Konu ile ilgili çalıĢmalarınızı sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

 

4. KOLON RADYOGRAFĠLERĠ 
 

Rektal yoldan kontrast madde verilerek kolon mukozası ve konturlarının 

görüntülendiği radyografik incelemedir. 

 

4.1. Kolon Radyografisinin Amacı  
 

Kolon incelemesi tek kontrast ve çift kontrast olarak iki Ģekilde yapılır. YaĢlı 

hastalarda, akut obstrüksiyon ve valvulüsun değerlendirilmesinde, intusepsiyonda (iç içe 

geçme) tek kontrast kolon tetkiki; diyaresi, rektal kanaması olanlarda ve kanser, polip, politis 

Ģüphesi olanlarda tanı koymak amacı ile çift kontraslı kolon tetkiki tercih edilir. 

 

Perforasyon riski, baryuma karĢı alerji, peritonit, serbest intraperitoneal hava Ģüphesi 

olanlarda kolon tetkiki yapılmamalıdır. 

 

4.2. Kolon Radyografisi Çekim Tekniği 
 

Kolon radyografilerinde aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanmaktadır. 

 

4.2.1. Hasta Hazırlığı 
 

Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki gibidir. Bağırsak içindeki feçes; polip, 

kanser ve inflamasyona bağlı değiĢikliklerle karıĢabilmektedir. Bağırsak içindeki sıvı 

baryumu sulandırarak mukozanın baryumla iyi sıvanmasını engeller ve yüzeyel mukozada 

oluĢan düzensizlikler genellikle saptanamaz. Bu nedenle kolon incelemesinden önce kolon 

temizliği çok önemlidir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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Kolonun temizlenmesi için 1-2 gün önceden baĢlayan diyet kısıtlaması yapılır. Diyet 

kısıtlaması sağ kolondaki dıĢkının miktarının azaltılması için yeterlidir. Ġlk gün et, meyve ve 

sebze verilmez. Bol miktarda sıvı verilir. Ġkinci gün 2 litre kadar yalnız sıvı verilir. Demir 

kaplı ilaç tedavisi uygulanıyorsa tetkikten iki gün önce kesilmelidir. Çünkü bu ilaçlar 

dıĢkının kolon mukozasına yapıĢmasına neden olmaktadır. 

 

Müshillerle feçesin bağırsaklardan atılması sağlanır. Tuz içeren müshil ve irritan 

müshil olmak üzere iki tip müshil kullanılır. Tuz içeren müshiller, osmotik etki ile 

bağırsaklardan su emer. Ġrritan müshiller ince bağırsak mukozasını tahriĢ ederek 

peristaldizmi artırır. Ayrı etki mekanizması ile bağırsak temizliği sağlayan iki çeĢit müshilin 

birlikte kullanılması önerilmektedir. Küçük partiküllerin temizliği için genellikle diyet 

kısıtlaması ve müshil kullanımı yeterli görülmektedir. Eğer bağırsaklar yeterince 

temizlenmemiĢse lavman yapılabilir.  

 

4.2.2. Pozisyon Tekniği 
 

Dijital röntgen cihazlarında yapılan radyografi çekimlerinde görüntü, dedektörler 

aracılığı ile elde edilir. Dijital röntgen cihazlarında çalıĢılmıyorsa kaset seçimi iĢlemi yapılır.  

Kolon radyografileri için 24x30 cm ve 35x35 cm ebatlarındaki kasetler kullanılır. 

 

Kontrast madde olarak; tek kontrast kolon radyografisi için % 15-20 W/V 

yoğunluğunda, çift kontrast kolon radyografisi için % 75-95 W/V yoğunluğunda baryum 

kullanılır. Kontrast maddenin peritona geçme riski olan vakalarda suda eriyen iyotlu kontrast 

maddeler kullanılır. Kontrast madde rektal yoldan verilir. 

 

Diyafram, istenen radyografi bölgesini içine alacak Ģekilde FFM 100 cm, Kv ve mAs 

değerleri hastanın yaĢına ve kilosuna göre ayarlanır. Fluoroskopi cihazı ve dijital röntgen 

cihazları ile yapılan çekimlerde Kv ve mAs değerleri hastanın yaĢına ve kilosuna göre 

otomatik olarak ayarlanır. Merkezî ıĢın çekilecek radyografilerde verilen pozisyonlara göre 

ayarlanır. 

 

Kolon tetkikinde ilk aĢama direkt batın radyografisidir. Bu radyografi ile bağırsak 

temizliğinin kontrolü yapıldığı gibi baryumla yapılan tetkikin yorumlanması da kolaylaĢır. 

Obstrüksiyonda alınan ayakta direkt batın radyografisi büyük değer taĢımaktadır. Bu 

durumda radyografide sıvı seviyeleri görülür. 

 

Tek kontrastlı kolon radyografisi bir fluoroskopik incelemedir. Fluoroskopik inceleme 

esnasında lezyonlar saptanır ve o bölgenin spot radyogramları alınır. Tetkik sırasında 

radyolog hastanın baĢında olmalı, gerektiği zaman kurĢun eldiven kullanarak palpasyon ve 

kompresyon yapmalıdır. Gerektiğinde hastaya değiĢik pozisyonlar verilerek 

süperpozisyondan kurtarılmıĢ radyogramlar alınmalıdır. 

 

Hasta inceleme masasına yatırılır. Baryum sülfat solüsyonu hazırlanır. Radyoopak 

madde sıcak su ile hazırlanırsa bozulur. Su soğuk olduğunda da bağırsak hareketlerini ve 

spazmını meydana getirir. Bu nedenle baryum sülfat ılık su ile hazırlanmalıdır. 
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Resim 4.1: HazırlanmıĢ baryum seti 

 

Baryum içeren kap tetkik masasının 1-1,5 metre yukarısına konur. Baryum hasta 

pronda veya sol lateral pozisyonda verilir. Lateral pozisyonda verilecekse dizler fleksiyona 

getirilerek verilebilir. Rektal tüp yağlanarak yaklaĢık 10 cm rektumun içine yerleĢtirilerek 

kontrast madde yavaĢ yavaĢ verilmeye baĢlanır. 

 

Resim 4.2: Rektal tüpün takılması 
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Resim 4.3: Radyoopak maddenin verilmesi 

 

Hasta supin pozisyona getirilir. Kontrast madde fluoroskopik ekrandan takip edilir. 

Rektum dolunca supin ve lateral pozisyonda radyogramlar alınır. 

  

Resim 4.4: Kolon radyografisi supin pozisyonu ve radyogramı 

 

Hasta, sol lateral pozisyona getirilerek kontrast maddenin sigmoid kolona dolması 

beklenir. Desendan kolona geçmesi sağlanır. Sigmoid ve desendanın radyogramları alınır. 

  

Resim 4.5: Kolon radyografisi sol lateral pozisyonu ve radyogramı 
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Kontrast madde çekuma kadar doldurularak belli zaman aralıkları ile skopik tetkikle 

radyografiler yapılır. Gerekli görülen yerlerde uygun pozisyonlar verilerek spot 

radyogramlar alınır. 

 

Hastaya sağ oblik pozisyon verilerek splenik fleksuranın radyogramları alınır. 

Ġstenilirse desendan kolonda görüntülenebilir. 

  
 

 

Resim 4.6: Kolon radyografisi sağ oblik pozisyonu ve radyogramları 

 

Hasta supin pozisyona getirilerek transvers kolonun radyogramları alınır.  

  

Resim 4.7: Kolon radyografisi supin pozisyonu ve radyogramı 
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Hasta sol oblik pozisyona getirilerek hepatik fleksura görüntülenir.  

 

  

Resim 4.8: Kolon radyografisi sol oblik pozisyonu ve radyogramı 

 

Hasta tekrar supin pozisyona getirilerek istenmiĢse asendan kolon ve çekumun 

radyogramları alınır.  

  

Resim 4.9: Kolon radyografisi supin pozisyonu ve radyogramı 

 

Gerekirse çekumun, kompresyon uygulanarak spot radyogramları elde edilir. Sonra 

tüm kolonun dolu olarak radyografisi alınır. Rektal tüp çıkarılır. Hasta tuvalete gönderilerek 

bağırsakları boĢalttırılır (evalvasyon). Bağırsaklar boĢaltıldıktan sonra tüm kolonun 

radyografisi alınır. Bu radyogramda küçük polipoit lezyonları ve mukozal ödemi görmek 

mümkün olabilmektedir. 

 

Çift kontrastlı kolon radyografisi istenmiĢse kolonu yeteri kadar geniĢletecek hava 

kontrast maddenin verildiği gibi verilir. Bu iĢlem için rektal tüpün ucuna supaplı bir lastik 

puar (balonlu milier uç) konur. Sıkılan hava kolona dolar, bırakılınca geri çıkmaz. 
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Resim 4.10: Baryum seti ve balonlu milier uç 

 

Aynı iĢlem rektal tüple puar arasına yerleĢtirilen kıskaçla da yapılabilir. Yeterli 

miktardaki hava verildikten sonra kıskaç kapatılarak havanın geri çıkması önlenir. 

  

Resim 4.11: Kolona puarla hava verildikten sonra kıskacın kapatılması 

 

Hava verildikten sonra tekrar aynı pozisyonlarda radyogramlar alınır. 
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Resim 4.12: Kolona hava verildikten sonra alınan radyogramlar 
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Resim 4.13: Çift kontrastlı tüm kolon radyogramı 

 

Rutin olarak rektum için lateral, fleksuralar için pron oblik, sigmoid kolon için pron 

pozisyonunda ve tüpe 30o kranio kaudal açı verilerek radyogramlar alınır. 

  

Resim 4.14: Pron oblik pozisyonları 
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4.3. Çift Kontrast Kolon Tetkiki 
 

Tetkik için baryum ve hava verebilen, gerektiğinde baryumun tekrar kaba alınmasına 

imkân sağlayan özel baryum setleri kullanılır. 

 

Resim 4.15: Baryum seti 

 

Baryum hasta pronda veya sol yan pozisyonda verilir. Yan pozisyonda verilecekse 

dizler fleksiyona getirilebilir. Rektal tüp yağlanarak yaklaĢık 10 cm rektumun içine sokulur. 

Baryum içeren kap, tetkik masasının 1 metre yukarısına konur. Tetkik masasının baĢ tarafı 

10o aĢağı indirilir. Baryum yavaĢ bir Ģekilde transvers kolonun ortasına kadar verilir. Bunun 

için 500-600 ml baryum genellikle yeterlidir. Rektumda aĢırı distansiyon yapılmamalıdır. 

Baryum inen kolondan splenik fleksuraya geçmiyorsa hasta sol yanına döndürülür ve hava 

verilir. Sonra tekrar pron pozisyonuna getirilir. Transvers kolona baryum geçirildikten sonra 

ve hasta pronda iken masanın baĢ tarafı 30o kaldırılır. Baryum kabı zemine bırakılır ve 

rektum boĢaltılır. Masa horizontal hâle getirilir ve hava verilir. Bu aĢamada rektum ve 

sigmoidin genellikle yan, pron, pron sol taraf yukarıda oblik, supin sağ taraf yukarıda oblik 

pozisyonlarda spot radyogramları alınır. Sigmoid kolon uzun ise supin sol taraf yukarıda 

oblik radyogram iĢe yarar. 

 

Transfers kolondaki kontrast madde çıkan kolona geçirilmeye çalıĢılır. Transfers 

kolonun en ez 2/3‟ü baryumla dolu olmalıdır. Hasta pronda sağ yanına çevrilirse en 

dependan bölge hepatik fleksura olur. 

 

Hasta sağ yanına çevrilerek transfers kolondaki baryumun çıkan kolona geçmesi 

sağlanır. Çıkan kolonun proksimal kesimine yeterli baryum geldikten sonra, masanın baĢ 

tarafı kaldırılır ve hasta prona getirilerek çekum baryumla doldurulur. Çekumun karın içinde 

ön tarafta yerleĢtiği için pron pozisyonda en depandan bölgedir. Sonra tetkik masası tekrar 

horizontal konuma getirilir. Dependan olamayan bölgelerinde baryumla sıvanması için hasta 

iki defa kendi etrafında sağ tarafına döndürülür. Son olarak rektal drenaj yapılır ve gerekirse 

tüm kolonu geniĢletecek kadar hava verilir. 
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Resim 4.16: Hava verilmesi 

 

Çift kontrastlı tetkikte kolonun tüm alanlarını iki projeksiyonda göstermek önemlidir.  

 

Standart olarak aĢağıdaki pozisyonlarda radyogramlar alınır.  

 

 Supin: Mümkünse tüpe 30o ayağa doğru açı verilir. 

 

Resim 4.17: Supin pozisyonu 

 

 Sol lateral pelvis  

 

Resim 4.18: Sol lateral pozisyonu 
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 Sağ posterior oblik: Hasta supinde ve sağ tarafa 30-35o döner. 

 Sol posterior oblik: Hasta supinde ve sol tarafa 30-35o döner. 

 Sağ lateral dekübitis: Horizontal ıĢın kullanılır. 

 

Resim 4.19: Sağ lateral pozisyonu ve horizontal ıĢın 

 

 Sol lateral dekübitis: Horizontal ıĢın kullanılır. 

 

Resim 4.20: Sol lateral pozisyonu ve horizontal ıĢın 

 

 Ayakta rektum pozisyonları 

   

Resim 4.21: Rektum için A-P, sol oblik ve sağ oblik pozisyonları 
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Ayrıca kolon segmentleri taranır ve lezyon saptanırsa spot radyogramlar elde edilir. 

Özellikle çekum ve sigmoidin kompres yapılarak radyogramları gerekirse alınır. Çift 

kontrast kolon radyografisinde boĢaltma sonrası radyogram alınmaz.  

 

Çekum baryumla doldurulamazsa hava verilirken hasta sağ yanına yatırılır, karın 

masajı yapılır, dik oturtulur veya derin nefes aldırtılır.  Bu çabalar baĢarılı olmazsa ve 

diğer tüm radyogramlar elde edilmiĢse su veya dilüe baryum solüsyonu kolona verilir.  

 

4.4. Appendiks Radyografisi 
 
Appendiks direkt olarak alınan radyografilerde görülmez. Bu nedenle indirekt 

radyografi yapılmalıdır. Sadece appendiks radyografisi için rektal yoldan kontrast madde 

verilmez. Kolonun incelenmesinde kontrast madde appendikste dolmuĢsa doktor istemine 

göre P-A lateral, oblik pozisyonlarda radyogramlar alınabilir. 

 

Resim 4.22: Appendiks radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Kolon radyografisini tekniğine uygun olarak çekiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyolojik inceleme için hazır (aç) 

gelen hastayı bilgilendiriniz. 

 Hastaya akĢamdan müshil alıp 

almadığını sorunuz. 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 

alınız. 

 KurĢun önlük giyiniz. 

 Dozimetre takınız. 

 Rdyografi çekimi öncesi hasta 

üzerindeki görüntü engelleyici eĢyaların 

çıkartılmasını sağlayınız. 

 Hastanın aksesuarlarını çıkardığından 

emin olunuz. 

 Hastanın aksesuarlarını kendiniz 

almayınız, refakatçisine verdiriniz. 

 Hasta önlüğü giymesini sağlayınız.  Önlüğün temiz olmasına dikkat ediniz. 

 Ayakta iken direkt karın radyografisi 

yapınız. 

 Uygun kaseti seçerek bucky tepsisine 

yerleĢtiriniz. 

 Hastayı inceleme masasına yatırınız.  Hastayı sol lateral pozisyonda yatırınız. 

 Rektal yoldan kontrast maddeyi veriniz. 

 Kontrast maddenin ılık olmasına dikkat 

ediniz. 

 Kontrast maddeyi yavaĢ veriniz. 

 Süspansiyonun buluduğu kabı hastadan 

1-1,5 metre yüksekliğe koyunuz. 

 Rektum için lateral pozisyonda 

radyogram alınız. 
 Uygun kaset kullanınız. 

 Fleksuralar için posterior oblik 

pozisyonda radyogram alınız. 
 Uygun kaset kullanınız. 

 Sigmoid kolon için pron pozisyonunda 

radyogram alınız. 
 Tüpe 30o kranio kaudal açı veriniz. 

 Çekumun spot radyogramlarını alınız.  Çekuma kompresyon uygulayınız. 

 Tüm kolonun dolu olarak radyografisini 

çekiniz. 

 Çekim iĢleminden sonra hastayı 

bağırsaklarını boĢaltması için tuvalete 

gönderiniz. 

 Tüm kolonun boĢ radyografisini çekiniz.  

 ĠstenmiĢse rektal yoldan puarla hava 

vererek çift kontrastlı radyografiler 

alınız. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Rektal kanamalı kanser veya polip Ģüphesi olan hastalarda diyaresi olan vakalarda ve 

kolitis Ģüphesi olanlarda aĢağıdaki radyografilerden hangisi uygulanır? 

A) Tek kontrast kolon radyografisi 

B) Çift kontrast kolon radyografisi  

C) Mide duodenum radyografisi 

D) Ġnce bağırsak radyografisi 

E) Appendix radyografisi 
 

2. YaĢlı hastalarda akut obstrüksiyon ve valvulusun değerlendirmede, intusepsiyon 

tedavisinde aĢağıdaki radyografilerden hangisi uygulanır? 

A) Tek kontrast kolon radyografisi  

B) Çift kontrast kolon radyografisi  

C) Mide duodenum radyografisi 

D) Ġnce bağırsak radyografisi 

E) Appendix radyografisi 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi kolon radyografisinde bağırsak temizliğinin önemini açıklar? 

A) Bağırsak içindeki feçes polip ya da kanserle karıĢtırılabilir. 

B) Bağırsak içindeki sıvı baryumu sulandırabilir. 

C) Bağırsak içindeki sıvı mukozanın baryumla sıvanmasını engeller. 

D) Bağırsak içindeki feçes bağırsaktaki değiĢikliklerin görüntüsünü engeller. 

E) Hepsi  
 

4. Kolon incelemesinde rektumu görüntülemek için hangi pozisyonda radyografi çekilir?  

A) Pron 

B) Supin  

C) Lateral 

D) Oblik 

E) Pron-oblik 
 

5. Kolon incelemesinde sigmoid kolonu görüntülemek için hangi pozisyonda radyografi 

kullanılır? 

A) Pron 

B) Supin  

C) Lateral 

D) Oblik 

E) Supin-oblik 

 

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–5 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgi ve becerilerle parotis radyografileri çekimi 

iĢlemlerini eksiksiz yapabileceksiniz.  

 

 

 

 

 Parotis bezinin ve kanalının yapılarını, özelliklerini kaynak kitap, anatomi atlası 

ve internet sitelerinden inceleyiniz. 

 Hastanelerde parotis radyografileri ile ilgili araĢtırma yapınız. 

 Konu ile ilgili çalıĢmalarınızı rapor hâline getirerek sınıfta arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 

5. PAROTĠS RADYOGRAFĠSĠ 
 

Parotis bezinin ve kanalının (stensen kanalı) kontrast madde verilerek yapılan 

radyografik tetkikine parotis radyografisi denir.  

 

5.1. Parotis Radyografisinin Amacı 
 

Parotis bezinde ağrı, bez boyutlarında neoplastik olmayan büyümede tanı koymak 

amacıyla çekilmektedir. Kserostomi (ağız kuruluğu), kötü tat alma, sialore (tükürük akması) 

gibi durumlarda da çekilir. Tükürük bezlerindeki akut enfeksiyon ve iyot alerjisi olanlara 

çekilmez. 

 

5.2. Parotis Radyografisi Çekim Tekniği 
 

Parotis radyografilerinde aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanmaktadır. 

 

5.2.1. Hasta Hazırlığı 
 

Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki gibidir. 

 

5.2.2. Pozisyon Tekniği 
 

Dijital röntgen cihazlarında yapılan radyografi çekimlerinde görüntü dedektörler 

aracılığı ile elde edilir. Dijital röntgen cihazlarında çalıĢılmıyorsa kaset seçimi iĢlemi yapılır. 

Parotis radyografileri için 18x24 cm ebadındaki kasetler kullanılır. IĢınlanmamıĢ kaset 

dolabından kaset alınır. Bucky tepsisine yerleĢtirilir. Kasetin sağ tarafına “R” veya sol 

tarafına “L” iĢareti konur. 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
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Diyafram, istenen radyografi bölgesini içine alacak Ģekilde FFM 100 cm, Kv ve mAs 

değerleri hastanın yaĢına ve kilosuna göre ayarlanır. Fluoroskopi cihazı ve dijital röntgen 

cihazları ile yapılan çekimlerde Kv ve mAs değerleri hastanın yaĢına ve kilosuna göre 

otomatik olarak ayarlanır. Merkezî ıĢın çekilecek radyografilerde verilen pozisyonlara göre 

ayarlanır. 
 

Parotis radyografilerinde, suda eriyen kontrast maddeler veya yağlı kontrast maddeler 

kullanılır. Suda eriyen kontrast maddeler, çok hızlı rezorbe oldukları için 15 dakika sonra 

tekrar kontrast madde verilmesi gerekebilir. Yağlı kontrast maddeler de kanal dıĢındaki 

dokulara verilmesi durumunda yıllarca rezorbe olmayabilir. Hasta suda eriyen kontrast 

madde kullanıldığında yağlı kontrast maddeye göre daha fazla ağrı hisseder. 

 

Parotis kanalının ağzı, yanağın iç yüzeyinde II. molar diĢ hizasındadır. Kanal yaklaĢık 

5 cm uzunluğundadır. Uzman tarafından kanül aracılığı ile kontrast madde bez içine yavaĢ 

yavaĢ verilir (0,2 ml/dk.). 1 ml kontrast madde verildikten sonra veya hasta ağrı hissettiğini 

belirttiği zaman enjeksiyon durdurulur. 

 

Parotis bezi radyografilerinde, “Radyografi Teknikleri I” dersinde (10. sınıf) bulunan 

“Kafa Radyografileri” modülündeki çekim teknikleri uygulanmaktadır. 

 

Parotis bezine kontrast madde verildikten sonra aĢağıdaki radyogramlar alınır: 
 

 Parotis AP 
 

Hasta, supin pozisyonunda masa orta hattını ortalayacak Ģekilde yatırılır. BaĢın temel 

çizgisi inceleme masası ile 90 derecedir. BaĢ tetkik yapılacak bezin aksi yönünde 5 derece 

döndürülür. 

Merkezî ıĢın, alt dudak hizasında orta hatta dik olacak Ģekilde santralize edilir. 

  

Resim 5.1: Parotis A-P radyografisi pozisyonu ve radyogramı 
 

Radyografik incelemelerin hepsinde exposure düğmesine basılmadan önce hastanın 

konumu son bir kez daha gözlenir ve hastaya hareket etmemesi söylenir. Hastanın solunumu 

tutturulur. Bu nedenle „„nefes alma, hareket etme‟‟ komutları verilir ve radyografi çekilir. 

Bütün radyografilerde exposure yapılırken varsa kumanda odasından ya da mutlaka kurĢun 

paravan arkasında durulmalıdır. 
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Exposure iĢleminden hemen sonra hastaya “rahat nefes al ve rahat hareket et” 

komutları verilerek radyografi iĢlemi sonlandırılır. 

 

 Parotis lateral 
 

Hasta masaya pron pozisyonda yatırılır. BaĢın orta hattı (medial sagital planı) masaya 

paraleldir. Ġntra-orbital çizgi (interpupiller çizgi) masaya dik gelecek Ģekilde kafa lateral 

pozisyona getirilir. Hastanın boynu hafifçe uzatılır. 

 

Merkezî ıĢın, mandibula açısı üzerine dik olacak Ģekilde santralize edilir. 

  

Resim 5.2: Parotis lateral radyografisi pozisyonu ve radyogramı 

 

 Parotis oblik 

 

Hasta pron pozisyonunda masaya yatırılır. Hastanın kafası yan çevrilerek 45 derecelik 

açı verilir. Çene masa ile temas edecek Ģekilde hafif döndürülür. 

 

Merkezî ıĢın, 20 derece kaudo-kranial eğimle mandibula açısına santralize edilir. 

 

Resim 5.3: Parotis oblik radyografisi pozisyonu 
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Lateral ve oblik pozisyonlarda tetkik yapılacak taraf filme yakındır. 

 

Parotis bezi ortopantomografik yöntemle de görüntülenebilmektedir. Günümüzde 

parotis bezi incelemelerinde ultrasonografi, BT, MR tercih edilmektedir. 

 

Resim 5.4: Ortopantomografik yöntemle alınmıĢ radyogram 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Parotis A-P, parotis lateral, parotis oblik radyografilerini çekiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Tetkik öncesi hastayı kontrast madde 

hakkında bilgilendiriniz. 

 Ġyot alerjisi olup olmadığını mutlaka 

sorunuz. 

 Radyasyondan koruyucu önlemi alınız. 
 Dozimetre takınız. 

 KurĢun önlük giyiniz. 

 Hastanın üzerinde bulunan kolye, küpe, 

toka, diĢ protez vb. nesneleri çıkartınız. 

 Hastanın aksesuarlarını kendiniz 

almayınız, refakatçisine verdirtiniz. 

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız. 

Parotis A-P radyografisi 

 18x24 cm ebadında film kaseti seçiniz. 
 Seçtiğiniz kasetin ıĢınlanmadığından 

emin olunuz. 

 Uygun çapta tubus kullanınız.  

 Kaseti bucky tepsisine yerleĢtiriniz. 

 Bucky kullanılması gereken 

radyografilerde, kumanda masası 

üzerindeki bucky düğmesini kullanarak 

bucky sistemini devreye sokmayı 

unutmayınız. 

 Kasetin sağ tarafına “R” veya sol 

tarafına “L” iĢareti koyunuz. 

 ĠĢareti film üzerinde artefakt 

oluĢturmayacak Ģekilde koyunuz. 

 Hastayı masaya supin (sırt üstü) 

pozisyonunda yatırınız. 

 “Radyografi Teknikleri I” dersinde (10. 

sınıf) bulunan “Kafa Radyografileri” 

modülündeki çekim tekniklerini 

inceleyiniz. 

 Radyografik temel çizgi ile inceleme 

masasına 90o açı veriniz. 

 Hastanın baĢ ve vücut orta hattının masa 

orta hattına denk gelmesine dikkat 

ediniz. 

 Hastanın kafasını tetkik edilmeyen 

tarafa doğru 5
o
lik açı ile çeviriniz. 

 Hızlı hareket ediniz. 

 FFM 100 cm ayarlayınız.  Mesafeyi sabitleyiniz. 

 Merkezî ıĢını, alt dudak hizasında orta 

hatta dik olacak Ģekilde ayarlayınız. 
 Resim 5. 1‟e bakınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyaframı kaseti içine alacak kadar 

açınız. 

 Doz ayarı yapınız. 
 Uygun Kv ve mAs değerlerini 

ayarlayınız. 

 Radyografi alınırken hastaya hareket 

etme, nefes alma komutunu veriniz. 

 Verdiğiniz komuta hastanın uyup 

uymadığına dikkat ediniz. 

 Exposure yapınız. 

 Mutlaka kurĢun paravanın arkasına 

geçiniz. 

 Exposureden önce hastayı tekrar kontrol 

ediniz. 

Parotis lateral radyografisi 

 18x24 cm ebadında kaset seçiniz. 
 Doğru ebatta kaset seçtiğinizden emin 

olunuz. 

 Kaseti bucky tepsisine yerleĢtiriniz. 

 Bucky kullanılması gereken 

radyografilerde, kumanda masası 

üzerindeki bucky düğmesini kullanarak 

bucky sistemini devreye sokmayı 

unutmayınız. 

 Kasetin sağ tarafına “R” veya sol 

tarafına “L” iĢareti koyunuz. 

 Seçtiğiniz iĢaretin ham maddesinin x-

ıĢını geçirmeyen özellikte olmasına 

dikkat ediniz. 

 Hastayı masaya pron pozisyonunda 

yatırınız. 

 Hastayı masaya almadan önce tüpü orta 

hat çizgisine ayarlayıp sabitleĢtiriniz. 

 Medial sagital plan, masaya paralel ve 

intraorbital çizgi masaya dik gelecek 

Ģekilde kafayı lateral pozisyona 

getiriniz. 

 Tetkik yapılacak tarafın filme yakın 

olması gerektiğini unutmayınız. 

 Hastanın boynunu hafifçe uzatınız. 
 Pozisyon verirken sert hareketlerden 

kaçınınız. 

 FFM 100 cm ayarlayınız.  Mesafeyi sabitleyiniz. 

 Merkezî ıĢını, mandibula açısı üzerine 

dik olacak Ģekilde ayarlayınız. 
 Resim 5. 2‟e bakınız. 

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyafram ayarını sadece ıĢınlama 

bölgesi ile sınırlı tutunuz. 

 Doz ayarı yapınız.  Fazla doz vermeyiniz. 

 Radyografi alınırken hastaya hareket 

etme, nefes alma komutunu veriniz. 

 Hastanın duyabileceği Ģekilde 

komutlarınızı veriniz. 

 Exposure yapınız. 
 Exposureden önce hastayı tekrar kontrol 

ediniz. 



 

 63 

Parotis oblik radyografisi 

 18x24 cm ebadında kaset seçiniz. 
 Kasetin içinde film olduğundan emin 

olunuz. 

 Kaseti bucky tepsisine yerleĢtiriniz. 
 Bucky tepsisine yerleĢtirilen kaseti 

sabitleĢtiriniz. 

 Kasetin sağ tarafına “R” veya sol 

tarafına “L” iĢareti koyunuz. 

 ĠĢareti film üzerinde artefakt 

oluĢturmayacak Ģekilde koyunuz. 

 Hastayı masaya pron pozisyonunda 

yatırınız. 

 Hastayı masaya almadan önce tüpü orta 

hat çizgisine ayarlayıp sabitleĢtiriniz. 

 Hastanın kafasını yan çevirerek 45olik 

açı veriniz. 

 Çeneyi masaya temas edecek Ģekilde 

hafifçe döndürünüz.  

 FFM 100 cm ayarlayınız.  Mesafeyi sabitleyiniz. 

 Merkezî ıĢını, 20o kaudo-kranial eğimle 

mandibula açısı üzerine ayarlayınız. 
 Resim. 5.3‟e bakınız. 

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyafram ayarını sadece ıĢınlama 

bölgesi ile sınırlı tutunuz. 

 Doz ayarı yapınız.  Fazla doz vermeyiniz. 

 Radyografi alınırken hastaya hareket 

etme, nefes alma komutunu veriniz. 

 Hastanın duyabileceği Ģekilde 

komutlarınızı veriniz. 

 Exposure yapınız. 
 Exposureden önce hastayı tekrar kontrol 

ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisinde parotis radyografisi çekilmez? 

A) Parotis bezinde ağrı 

B) Tükürük bezinde akut enfeksiyon  

C) Kötü tat alma 

D) Siolore  

E) Parotis bezinde büyüme 

 

2. Parotis oblik radyografisinde merkezî ıĢın aĢağıdaki bölgelerden hangisine santralize 

edilir? 

A) Dik olarak mandibula açısına 

B) Alt dudak hizasına 

C) 20o kaudo-kranial eğimle madibula açısına  

D) DıĢ kulak yolunun 2 cm önü seviyesinden 2 cm üstüne 

E) Mandibula altına 

 

3. Parotis radyografilerinde kontrast madde veriliĢi ile ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıĢtır? 

A) Uzman tarafından kontrast madde verilir. 

B) Hasta ağrı hissedinceye kadar kontrast verilir. 

C) Suda eriyen kontrast maddeler kullanılabilir. 

D) Yağlı kontrast maddeler kullanılabilir. 

E) Kanül ile kontrast madde bez içine çok hızlı bir Ģekilde verilir. 

 
4. AĢağıdakilerden hangisi parotis lateral iĢlem basamaklarından değildir? 

A) 18x24 cm ebadında kaset kullanmak 

B) Hastayı masaya pron pozisyonunda yatırmak 

C) İntra orbital çizgi masaya dik gelecek şekilde kafayı lateral pozisyona getirmek 

D) FFM 150 cm ayarlamak 

E) Merkezî ışını madibula açısı üzerine dik olacak şekilde santralize etmek 

 

AĢağıda verilen cümledeki boĢluğu doğru Ģekilde doldurunuz. 

 
5. Parotis A-P radyografisinde merkezî ıĢın, ………………………………..orta hatta dik 

olacak Ģekilde santralize edilir. 
 

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 faaliyetinde verilen bilgi ve becerilerle submandibuler bez radyografileri 

çekimi iĢlemlerini eksiksiz yapabileceksiniz.  

 

 

 

 

 Submandibuler bezin ve kanalının yapılarını, özelliklerini kaynak kitap, anatomi 

atlası ve internet sitelerinden inceleyiniz. 

 Hastanelerde submandibuler bez radyografileri ile ilgili araĢtırma yapınız. 

 

6. SUBMANDĠBULER BEZ 

RADYOGRAFĠLERĠ 
 

Submandibuler bezin ve kanalının (wharton kanalı) kontrast madde verilerek yapılan 

radyografik tetkikine submandibuler bez radyografileri denir.  

 

6.1. Submandibuler Bez Radyografilerinin Amacı 
 

Submandibuler bezde ağrı, bez boyutlarında neoplastik olmayan büyümede tanı 

koymak amacıyla çekilmektedir. 

 

Tükürük bezlerindeki akut enfeksiyon ve iyot alerjisi olanlara çekilmez. 

 

6.2. Submandibuler Bez Radyografisi Çekim Tekniği 
 

Submandibuler bez radyografilerinde aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanmaktadır. 

 

6.2.1. Hasta Hazırlığı 
 

Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki gibidir. 

 

6.2.2. Pozisyon Tekniği  
 

Dijital röntgen cihazlarında yapılan radyografi çekimlerinde görüntü, dedektörler 

aracılığı ile elde edilir. Dijital röntgen cihazlarında çalıĢılmıyorsa kaset seçimi iĢlemi yapılır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Submandibuler lateral ve oblik radyografilerinde 18x24 cm ebadındaki kasetler 

kullanılır. Submandibuler süperior-inferior radyografisinde ise diĢ filmi (oklüzal film) 

kullanılır. IĢınlanmamıĢ kaset dolabından kaset alınır. Bucky tepsisine yerleĢtirilir. Kasetin 

sağ tarafına “R” veya sol tarafına “L” iĢareti konur. 

 

Diyafram, istenen radyografi bölgesini içine alacak Ģekilde FFM 100 cm, Kv ve mAs 

değerleri hastanın yaĢına ve kilosuna göre ayarlanır. Fluoroskopi cihazı ve dijital röntgen 

cihazları ile yapılan çekimlerde Kv ve mAs değerleri hastanın yaĢına ve kilosuna göre 

otomatik olarak ayarlanır. Merkezî ıĢın çekilecek radyografilerde verilen pozisyonlara göre 

ayarlanır. 

 

Submandibuler kanalın ağzı, santral kesici diĢin arkasında, ağız tabanının orta hattında 

iki taraflı olarak yer alır. GevĢek yapıda bir papillaya açılır. Submandibuler bez 

radyografilerinde, suda eriyen kontrast maddeler veya yağlı kontrast maddeler kullanılır. 

Hasta masaya supin pozisyonda yatırılır. Uzman hekim tarafından kanül aracılığı ile kontrast 

madde bez içine yavaĢ yavaĢ verilir (0,2 ml/dk.). 1 ml kontrast madde verildikten sonra veya 

hasta ağrı hissettiğini belirttiği zaman injeksiyon durdurulur. 

 

Submadibuler beze kontrast madde verildikten sonra aĢağıdaki radyogramlar 

alınır: 

 

 Submandibuler inferio-süperior 

 

Hasta supin pozisyonda masa orta hattını ortalayacak Ģekilde yatırılır. Hastanın ağzına 

tetkik edilen tarafa, diĢ filmi yerleĢtirilir. BaĢ arkaya doğru kaldırılarak çene yükseltilir. 

Hasta bir sandalyeye oturtularak da pozisyon verilebilir. 

 

Merkezî ıĢın, mandibula altına dik olacak Ģekilde santralize edilir. 

 

Resim 6.1: Submandibuler inferio-süperior radyografisi pozisyonu 

 

Bu radyografi submandibuler süperior-inferior olarak da çekilebilir. Bunun için 

mandibula altına 18x24 cm ebadındaki kaset yerleĢtirilir. Hastanın çenesi inceleme masasına 

dayanır. Hastanın boynu hafif uzatılarak ağız açtırılır. Merkezî ıĢın, ağız ortasına kasete dik 

olacak Ģekilde ayarlanır.  
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 Submandibular lateral 
 

Hasta masaya pron pozisyonda yatırılır. Çekilen taraf altta kalacak Ģekilde baĢ tam 

lateral pozisyona getirilir. Tahta dil baskısıyla hasta çenesini aĢağıya doğru bastırır. Eğer taĢ 

(kalkalus) varsa bu bastırma sayesinde çene tarafından örtülmesi önlenir. 

 

Merkezî ıĢın, mandibula açısı üzerine dik olacak Ģekilde santralize edilir. 

 

Resim 6.2: Submandibuler lateral radyografisi pozisyonu 

 

 Submandibular oblik 
 

Hasta pron pozisyonunda masaya yatırılır. Hastanın kafası yan çevrilerek 45 derecelik 

açı verilir. Çene masa ile temas edecek Ģekilde hafif döndürülür. 

 

Merkezî ıĢın, dik olarak alttaki ramus mandibularise santralize edilir. 

 

Resim 6.3: Submandibuler oblik radyografisi pozisyonu 

 

Tükürük bezlerinin fonksiyonlarını değerlendirmek için bezler salgı yapmaları için 

uyarılır. Kanül çıkarılır. Hastaya limon veya askorbik asit içeren tablet verilir. 5 dakika sonra 

alınan radyogramlarda bez içinde kontrast madde izlenmezse bezlerin salgı aktivasyonları 

yeterlidir.  

 

Günümüzde submandibular bez incelemelerinde ultrasonografi, BT, MR tercih 

edilmektedir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Submandibuler inferio-süperior, submandibuler lateral, submandibuler oblik 

radyografilerini çekiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Tetkik öncesi hastayı kontrast madde 

hakkında bilgilendiriniz. 

 Ġyot alerjisi olup olmadığını mutlaka 

sorunuz. 

 Radyasyondan koruyucu önlemi alınız. 
 Dozimetre takınız. 

 KurĢun önlük giyiniz. 

 Hastanın üzerinde bulunan kolye, 

küpe, toka, diĢ protez vb. nesneleri 

çıkartınız. 

 Hastanın aksesuarlarını kendiniz 

almayınız, refakatçisine verdiriniz. 

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız. 

 Kontrast madde verildikten sonra 

hastayı masaya supin pozisyonunda 

yatırınız. 

 Uzman tarafından kontrast maddenin bez 

içine veriliĢini takip ediniz. 

Submandibuler inferio-süperior radyografisi 

 Hastanın ağzına diĢ filmini 

yerleĢtiriniz. 

 Hastayı bir sandalyeye oturtarak da 

pozisyon verebilirsiniz. 

 Tetkik edilecek tarafa iyice yerleĢtiriniz. 

 BaĢı arkaya doğru kaldırarak çeneyi 

yükseltiniz. 
 Hastanın canını acıtmayınız. 

 Merkezî ıĢını, mandibula altına filme 

dik olacak Ģekilde ayarlayınız. 
 Resim 6.1‟e bakınız. 

 Hastaya hareket etme, nefes alma 

komutu veriniz. 

 Verdiğiniz komuta hastanın uyup 

uymadığına dikkat ediniz. 

 Exposure yapınız. 
 Mutlaka kurĢun paravanın arkasına 

geçiniz. 

Submandibuler lateral radyografisi 

 18x24 cm ebadında kaset seçiniz. 
 Seçtiğiniz kasetin ıĢınlanmamıĢ 

olduğundan emin olunuz. 

 Kaseti bucky tepsisine yerleĢtiriniz. 

 Kumanda masası üzerindeki bucky 

düğmesini kullanarak bucky sistemini 

devreye sokmayı unutmayınız. 

 Kasetin sağ tarafına “R” veya sol 

tarafına “L” iĢareti koyunuz. 

 ĠĢareti film üzerinde artefakt 

oluĢturmayacak Ģekilde koyunuz. 

 Hastayı masaya pron pozisyonunda 

yatırınız. 

 “Radyografi Teknikleri I” dersinde (10. 

sınıf) bulunan “Kafa Radyografileri” 

modülündeki çekim tekniklerini 

inceleyiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Hastanın kafasını tam lateral pozisyona 

getiriniz. 

 Pozisyon verirken sert hareketlerden 

kaçınınız. 

 Tahta dil baskısıyla hastanın çenesine 

aĢağıya doğru bastırmasını sağlayınız. 

 Hasta bastırma iĢlemini yapamıyorsa 

refakatçisinden yardım isteyiniz. 

 FFM 100 cm ayarlayınız.  Mesafeyi sabitleyiniz. 

 Merkezî ıĢını, mandibula açısı üzerine 

dik olacak Ģekilde ayarlayınız.  
 Resim 6.2‟ye bakınız. 

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyafram ayarını sadece ıĢınlama bölgesi 

ile sınırlı tutunuz. 

 Doz ayarı yapınız.  Fazla doz vermeyiniz. 

 Hastaya hareket etme, nefes alma 

komutu veriniz. 

 Hastanın duyabileceği Ģekilde 

komutlarınızı veriniz. 

 Exposure yapınız. 
 Exposureden önce hastayı tekrar kontrol 

ediniz.  

Submandibuler oblik radyografisi 

 18x24 cm ebadında film kaseti seçiniz. 
 Kasetin içinde film olduğundan emin 

olunuz. 

 Kaseti bucky tepsisine yerleĢtiriniz. 

 Kumanda masası üzerindeki bucky 

düğmesini kullanarak bucky sistemini 

devreye sokmayı unutmayınız. 

 Kasetin sağ tarafına “R” veya sol 

tarafına “L” iĢareti koyunuz. 

 ĠĢareti film üzerinde artefakt 

oluĢturmayacak Ģekilde koyunuz. 

 Hastanın kafasını yan çevirerek 45o lik 

açı veriniz. 

 Çeneyi masaya temas edecek Ģekilde 

hafifçe döndürünüz. 

 FFM 100 cm ayarlayınız.  Mesafeyi sabitleyiniz. 

 Merkezî ıĢını, dik olarak alttaki ramus 

mandibularise ayarlayınız. 
 Resim 6.3‟e bakınız. 

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyafram ayarını sadece ıĢınlama bölgesi 

ile sınırlı tutunuz. 

 Doz ayarı yapınız.  Uygun Kv ve mAs ayarlaması yapınız. 

 Hastaya hareket etme, nefes alma 

komutu veriniz. 

 Verdiğiniz komuta hastanın uyup 

uymadığına dikkat ediniz. 

 Exposure yapınız. 
 Mutlaka kurĢun paravanın arkasına 

geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Submandibular inferio-superior radyografisinde hangi ebatta film kullanılır? 

A) 18x24 cm 

B) DiĢ filmi 

C) 13x18 cm 

D) 30x40 cm 

E) 24x30 cm 

 

2. Submandibular inferio-superior radyografisinde merkezî ıĢın aĢağıdaki bölgelerden 

hangisine santralize edilir? 

A) Mandibula açısına dik olacak Ģekilde 

B) Ramus mandibularise dik olacak Ģekilde 

C) Mandibula altına dik olacak Ģekilde 

D) Açık olan ağzın ortasına 

E) Ağız kapalı iken çene seviyesine 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi submandibular lateral radyografisi iĢlem basamaklarından 

değildir? 

A) 18x24 cm ebadında kaset kullanmak 

B) Hastayı pron pozisyonunda masaya yatırmak 

C) Çekilecek taraf üstte kalacak Ģekilde baĢı tam lateral pozisyona getirmek 

D) Dil baskısı ile çeneyi aĢağıya doğru bastırmak 

E) FFM 100 cm olarak ayarlamak 

 

AĢağıda verilen cümlelerdeki boĢlukları doğru Ģekilde doldurunuz. 

 

4. Submandibular lateral radyografisinde merkezî ıĢın …………………… üzerine dik 

olacak Ģekilde santralize edilir. 

5. Tükürük bezlerinin fonksiyonlarını değerlendirmek için çekilen radyografiler öncesi 

hastaya ……………………. veya ………………… tableti verilir. 

 

 

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 faaliyetinde verilen bilgi ve becerilerle oral kolesistografi çekimi iĢlemini 

eksiksiz yapabileceksiniz.  

 

 

 

 

 Oral kolesistografi ile ilgili kaynak kitaplardan araĢtırma yapıp radyografi ve 

anatomi atlasından biliyer sistemi inceleyiniz. 

 Konu ile ilgili çalıĢmalarınızı rapor hâline getirerek sınıfta arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız.  

 

7. ORAL KOLESĠSTOGRAFĠ 
 

Ağızdan kontrast madde verilerek safra kesesinin görüntülendiği radyografik 

incelemedir. 

 

7.1. Oral Kolesistografinin Amacı 
 

Akut olmayan safra kesesi hastalıklarının tetkikinde kullanılır. Safra kesesi taĢlarının 

sayısını ve boyutlarını belirlemek, sistik kanalın durumunu ve safra kesesi duvar 

patalojilerini değerlendirmek amacı ile yapılır. 

 

Gebelik, hepatik ve renal yetmezliği birlikte olan hastalarda, iyot duyarlılığı olanlarda, 

akut kolesistitte kontraendikedir. 

 

7.2. Oral Kolesistografinin Çekim Tekniği  
 

Oral kolesistografide aĢağıdaki çekim teknikleri kullanılmaktadır. 

 

7.2.1. Hasta Hazırlığı 
 

Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki gibidir. 

 

Tetkikten bir gün önce hasta hafif gıdalarla beslenmelidir. Hafif bir akĢam 

yemeğinden 2-3 saat sonra kontrast madde tabletlerini almaya baĢlar. Sigara içmemelidir. 

Çünkü nikotinin safra kesesi tonüsüne, hareketlerine ve sfinkter kontraksiyonuna olumsuz 

etkisi vardır. Ayrıca biliyer sekresyonu azaltır ve duedenuma biliyer atılımı artırır. Kontrast 

maddenin nefrotoksik etkisini önlemek için 0,5- 1 litre su içirilir.  

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–7 
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7.2.2. Pozisyon Tekniği 
 

Dijital röntgen cihazlarında yapılan radyografi çekimlerinde görüntü, dedektörler 

aracılığı ile elde edilir. Dijital röntgen cihazlarında çalıĢılmıyorsa kaset seçimi iĢlemi yapılır. 

 

Oral kolesistografi için 24x30 cm ebadındaki kasetler kullanılır. 

 

Kontrast madde olarak; Iopanic asit (Telepoque), sodyum ipodate (Biloptin) kullanılır. 

Hasta tetkikten 14 saat önce 3 gram, 3-4 saat önce 3 gram olmak üzere 2 doz hâlinde toplam 

6 gram ilacı oral olarak alır. 

 

Diyafram, istenen radyografi bölgesini içine alacak Ģekilde FFM 100 cm, Kv ve mAs 

değerleri hastanın yaĢına ve kilosuna göre ayarlanır. Fluoroskopi cihazı ve dijital röntgen 

cihazları ile yapılan çekimlerde Kv ve mAs değerleri hastanın yaĢına ve kilosuna göre 

otomatik olarak ayarlanır. Merkezî ıĢın çekilecek radyografilerde verilen pozisyonlara göre 

ayarlanır. 

 

Hastaya kontrast madde verilmeden önce safra kesesinin direkt filmi çekilmelidir. Bu 

film sol ön-oblik pozisyonda çekilir. Bunun için hasta inceleme masasına yatırılır. Hasta 

pron pozisyonunda iken sağ tarafı 25-30o kaldırılarak merkezî ıĢın 12. sağ kostanın ortasına 

dik olacak Ģekilde ayarlanır. 

 

Resim 8.1: Pron sol ön oblik pozisyonu 

 

Kontrast madde verildikten 14 saat sonra aç gelen hastaya direkt filmde olduğu gibi 

(pron sol ön oblik) radyografi çekilir. Hastayı masada pron pozisyonuna getirerek P-A 

pozisyonda radyografi çekilir. Ortalama 1. filmdeki safra kesesinin yeri göz önünde tutularak 

yapılır. 

 

Bazı kliniklerde bu iki radyogramdan sonra fluoroskopi altında hasta dikey durumda 

iken radyografiler çekilir. Bu radyogramlarda merkezî ıĢın alınan ilk radyogramın merkez 

noktasının 5 cm altına santralize edilir. 
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Ġlk radyogramda bağırsak gazları ve gaita süperpozisyonları nedeni ile safra kesesi 

görülmeyebilir. Böyle bir durumda sağ yan dekübitus pozisyonda radyografi çekilebilir veya 

konla bası yaparak spot radyogramlar alınabilir. Alınan radyogramlarda kese ilaçla dolu 

olarak görülüyorsa hastaya yağdan zengin (tembih, tahliye yemeği) gıdalar verilerek kesenin 

boĢalması sağlanır. Bu gıdalar çiğ iki yumurta sarısı, yağlı ekmek veya 200 gram çikolata 

olabilir. Yemeğin yedirilmesinden 45 dakika sonra safra kesesinin radyogramları alınır 

(tahliye radyografisi). Buradaki amaç safra kesesinin kontaksiyonunu değerlendirmek, taĢ 

veya polipin oluĢturduğu küçük dolma defektlerini saptamak, sistik ve ortak safra kanalını 

göstermektir. 

 

Safra kesesi 6 gram kontrast madde verilmesi ile görülemezse 6 gram kontrast madde 

üçer gramlık dozlar hâlinde tekrar verilir. Ertesi gün tetkik aynı Ģekilde tekrarlanır.  

 

Bulantı, kusma, diyare, baĢ ağrısı, karın ağrısı, baĢ dönmesi ve ürtiker gibi hafif yan 

etkiler oluĢabilir. Serum kreatininde hafif yükselme olur. Hipertansiyon, miyokard infarktüsü 

nadir olarak izlenebilir.  

 

Günümüzde oral kolesistografi, yerini büyük bir oranda ultrasonografi, BT, MR gibi 

görüntüleme yöntemlerine bırakmıĢtır.  

 

Resim 8.2: Oral kolesistografi ile görüntülenmiĢ safra kesesi  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Oral kolesistografiyi tekniğine uygun olarak çekiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyolojik inceleme için hazır (aç) 

gelen hastayı bilgilendiriniz. 

 Kontrast maddenin alınıp alınmadığını 

sorunuz. 

 Yapılacak iĢlem hakkında hastayı 

bilgilendiriniz. 

 Radyasyondan koruyucu önlemleri 

alınız. 

 KurĢun önlük giyiniz. 

 Dozimetre takınız. 

 Radyografi çekimi öncesi hasta 

üzerindeki görüntü engelleyici 

eĢyaların çıkartılmasını sağlayınız. 

 Hastanın aksesuarlarını kendiniz 

almayınız, refakatçisine verdiriniz. 

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız. 
 Giysilerden kaynaklanabilecek artefaktları 

ortadan kaldırınız. 

 30x40 cm ebadında film kaseti 

seçiniz. Kaseti bucky tepsisine 

yerleĢtiriniz. 

 Kaseti doğru yerleĢtirdiğinizden emin 

olunuz. 

 Kasetin içinde film olduğundan emin 

olunuz. 

 Kasetin sağ tarafına “R” veya sol 

tarafın “L” iĢareti koyunuz. 

 ĠĢareti film üzerinde artefakt 

oluĢturmayacak Ģekilde koyunuz. 

 Kasedi çekim bölgesini içine alacak 

Ģekilde ayarlayınız. 
 

 Hastayı pron pozisyonunda yatırınız. 
 Hastanın sağ tarafını masa orta hattına 

ayarlayınız. 

 Hastanın sağ tarafını masa ile 25-30o 

açı yapacak Ģekilde kaldırınız. 

 Hastanın sağ elini baĢının altına 

koydurunuz. 

 Hastanın sağ bacağını karnına doğru hafif 

çektiriniz. 

 FFM 100 cm ayarlayınız.  Mesafeyi sabitlemeyi unutmayınız. 

 Merkezî ıĢını 12. sağ kostanın ortasına 

dik olacak Ģekilde ayarlayınız. 
 Resim 8.1‟e bakınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Hastaya nefes alma, hareket etme 

komutunu veriniz. 

 Komutu verirken sakin ve kibar olunuz. 

 Komutunuza uyulup uyulmadığını 

gözlemleyiniz. 

 Exposure yapınız. 
 Mutlaka kurĢun paravanın arkasına 

geçiniz. 

 Hastayı masada pron pozisyonuna 

getiriniz. 

 Çekilecek radyografiler için her defasında 

ıĢınlanmamıĢ kaset kullanmayı 

unutmayınız. 

 Hastanın sağ tarafını masa orta hattına 

ayarlayınız. 
 

 Ġlk radyogramdaki safra kesesinin 

yerini göz önünde tutarak radyografiyi 

çekiniz. 

 Ġlk radyogramı alırken hastanın cildi 

üzerine iĢaret koyabilirsiniz. 

 Hastaya yağlı gıdalar (tembih yemeği) 

yediriniz. 

 Alınan radyogramlarda safra kesesi dolu 

gözüküyorsa tembih yemeği yediriniz. 

 Yemekten sonra safra kesesinin aynı 

pozisyonlarda radyogramlarını alınız. 

 Hasta yemeğini yedikten 45 dakika sonra 

radyografi çekiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Oral kolesistografide hasta kontrast maddeyi ne zaman almaya baĢlar? 

A) Radyografi çekilmeden hemen öncesinde 

B) Radyografi çekilmeden 5 saat öncesinde 

C) Radyografi çekilmeden 14 saat öncesinde 

D) Radyografi çekilmeden 2 gün öncesinde 

E) Radyografi çekilmeden 1 gün öncesinde 

 

2. Oral kolesistografide kontrast maddeden sonra çekilen ilk radyogramda hastanın 

pozisyonu aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Pron PA 

B) Pron sol ön oblik 

C) Supin AP 

D) Trendelenburg 

E) Supin kraniokaudal 

 

3. Oral kolesistografide merkezî ıĢın aĢağıdaki bölgelerden hangisine santralize edilir? 

A) 12. sağ kostanın ortasına 

B) Sağ krista iliaka üzerine 

C) Vertebral kolonun ortasına 

D) 12. sol kosta seviyesine 

E) 6. torakal vertebra hizasına 

 

AĢağıda verilen cümlelerdeki boĢlukları doğru Ģekilde doldurunuz. 

 

4. Oral kolesistografide yağlı gıdaların yenmesinden ……………. dakika sonra safra 

kesesinin radyografileri çekilir. 

5. Oral kolesistografide kontrast madde verilmeden önce safra kesesinin ……………….. 

filmi çekilmelidir. 

 

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 faaliyetinde verilen bilgi ve becerilerle intravenöz kolanjio kolesistografi 

çekimi iĢlemini eksiksiz yapabileceksiniz.  

 

 

 

 

 Ġntravenöz kolanjio kolesistografi ile ilgili kaynak kitaplardan araĢtırma yapınız. 

 Konu ile ilgili çalıĢmalarınızı rapor hâline getirerek sınıfta arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız.  

 

8. ĠNTRAVENÖZ KOLANJĠO 

KOLESĠSTOGRAFĠ 
 

Ġntravenöz yolla kontrast madde uygulanarak hem safra yollarının hem de safra 

kesesinin birlikte yapılan radyolojik incelemesidir. 

 

8.1. Ġntravenöz Kolanjio-Kolesistografinin Amacı 
 

Oral kolesistografinin baĢarısız olduğu durumlarda, ortak safra kanalının gösterilmesi 

ve akut kolesistitte tanı koymak amacı ile yapılır. 

 

Gebelik, iyot alerjisi, karaciğer ve böbrek yetmezliğinde, serum bilirubininin %3-4 

mg‟dan fazla olması, hipotansiyon Ģikâyetleri olan olan vakalara yapılmamalıdır. Ayrıca oral 

kolesistografi yapıldıktan sonraki 10 gün içinde ĠV kolanjio kolesistografi yapılmaz. 

 

8.2. Ġntravenöz Kolanjio Kolesistografinin Çekim Tekniği  
 

Ġntravenöz kolanjio kolesistografide aĢağıdaki çekim teknikleri kullanılmaktadır. 

 

8.2.1. Hasta Hazırlığı 
 

Hasta hazırlığı birinci öğrenme faaliyetindeki gibidir. Tetkikten bir gün önce hasta 

hafif gıdalarla beslenmelidir. Hasta tetkikten önce 8 saat hiçbir Ģey yemez ve içmez.  

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–8 
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8.2.2. Pozisyon Tekniği 
 

Dijital röntgen cihazlarında yapılan radyografi çekimlerinde görüntü, dedektörler 

aracılığı ile elde edilir. Dijital röntgen cihazlarında çalıĢılmıyorsa kaset seçimi iĢlemi yapılır.  

Ġntravenöz kolanjio kolesistografide için 24x30 cm ebadındaki kasetler kullanılır. 

 

Diyafram, istenen radyografi bölgesini içine alacak Ģekilde FFM 100 cm, Kv ve mAs 

değerleri hastanın yaĢına ve kilosuna göre ayarlanır. Fluoroskopi cihazı ve dijital röntgen 

cihazları ile yapılan çekimlerde Kv ve mAs değerleri hastanın yaĢına ve kilosuna göre 

otomatik olarak ayarlanır. Merkezî ıĢın çekilecek radyografilerde verilen pozisyonlara göre 

ayarlanır. 

 

Hasta, inceleme masasına supin pozisyonda yatırılır. Kontrast madde olarak meglumin 

iodipamid (Biligrafin) kullanılır. Kontrast madde ĠV yolla verilir. Enjeksiyon zamanı not 

edilerek enjeksiyondan sonra çekilecek radyografilerin zamanı hesaplanır. Kontrast madde 

verildikten sonra oral kolesistografide olduğu gibi hastaya pron sol ön oblik pozisyonu 

verilerek 15, 25 ve 35. dakikalarda radyografiler alınır. 

 

Resim 9.1: Pron sol ön oblik pozisyonu 

 

Çekilecek radyografilerin zamanı röntgen uzmanının tercihine ve klinikteki rutine 

göre değiĢebilmektedir. 

 

Kolesistografi için 2 saat sonra sol ön oblik ve P-A pozisyonlarda radyografiler alınır. 

Kese kontrast madde ile dolmuĢsa tembih yemeği yedirildikten 45 dakika sonra tahliye 

radyografisi alınır (oral kolesistogrefide olduğu gibi). Safra kesesi görülürse pron pozisyonda 

alınan radyografide safra kesesinin fundusu, supin pozisyonda alınan radyografide safra 

kesesinin boynu ve hartman poĢları, ayakta alınan radyografide ise safra kesesi taĢları 

değerlendirilir. 

 

Günümüzde intravenöz kolanjio kolesistografi, yerini büyük bir oranda ultrasonografi, 

BT, MR gibi görüntüleme yöntemlerine bırakmıĢtır. 
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Resim 9.2: ĠV kolanjio-kolesistografi de pron pozisyonu 

 

 

Resim 9.3: ĠV kolanjio-kolesistografi de supin pozisyonu 

 

 

Resim 9.4: ĠV kolanjio-kolesistografi ayakta pozisyon  
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Resim 9.5: ĠV kolanjio-kolesistogram 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Ġntravenöz kolanjio kolesistografiyi tekniğine uygun olarak çekiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyografik inceleme için hazır (aç) 

gelen hastayı bilgilendiriniz. 

 Yapılacak iĢlemi kısaca anlatınız. 

 Ġlaç alerjisi olup olmadığını sorunuz. 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 

alınız. 

 KurĢun önlük giyiniz. 

 Dozimetre takınız. 

 Radyografi öncesi hasta üzerindeki 

görüntü engelleyici eĢyaların 

çıkartılmasını sağlayınız. 

 Hastanın aksesuarlarını kendiniz 

almayınız, refakatçisine verdiriniz. 

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız.  Önlüğün temiz olmasına dikkat ediniz. 

 Hastayı supin pozisyonunda masaya 

yatırınız. 

 Kendi baĢına hareket edemeyen hastalar 

için yardım alınız. 

 Kaset seçim iĢlemlerini yapınız. 

 24x30 cm ebadında kaset seçiniz. 

 Kaset seçim iĢlemlerini diğer öğrenme 

faaliyetlerinde olduğu gibi yapınız. 

 20 ml kontrast maddeyi ĠV yolla 

veriniz. 

 Kontrast maddeyi çok yavaĢ veriniz. 

 Hastayı gözlemleyiniz. 

 Kontrast maddenin veriliĢ zamanını not 

ediniz. 

 Pron sol ön oblik pozisyonu veriniz. 

 Hastanın sağ elini baĢının altına 

koydurunuz. 

 Sağ bacağını karnına doğru çektiriniz. 

 Hastanın sağ tarafının masa ile 25-30o açı 

yapmasını sağlayınız. 

 Merkezî ıĢını ayarlayınız. 
 Merkezî ıĢını 12. kostanın 2 parmak 

yukarısının ortasına ayarlayınız. 

 FFM 100 cm ayarlayınız.  Mesafeyi sabitleyiniz. 

 Diyafram ayrı yapınız. 
 Diyafram ayarını görüntülenecek bölge ile 

sınırlayınız. 

 Doz ayarı yapınız.  Uygun Kv ve mAs ayarlaması yapınız. 

 Ġlk radyografiyi çekiniz.  Ġlk radyografiyi 15. dakikada alınız. 

 Aynı pozisyonda istenilen zamanlarda 

radyografileri çekiniz. 
 25 ve 35. dakikalarda radyografileri alınız. 

 Kolesistografi için 2 saat sonra sol ön 

oblik ve PA pozisyonlarında 

radyografiler alınız. 

 

 Kese kontrast madde ile dolmuĢsa 

tembih yemeği verildikten sonra 

tahliye radyografisi alınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıda cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D) yanlıĢ (Y) yazınız. 

 

1. ( ) Kolanjio kolesistografide hastaya kontrast madde çok hızlı verilmelidir. 

2. ( ) Kolanjio kolesistografide genellikle kontrast madde verildikten sonra uzmanın 

istemine göre belirli aralıklarla radyogramlar alınır. 

3. ( ) Kolanjio kolesistografide kontrast madde verilmeden önce hastaya tembih yemeği 

yedirilir.  

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

4. Kolanjio kolesistografide kontrast madde hastaya nasıl verilir? 

A) Lavman ile 

B) ĠM yolla 

C) ĠV yolla 

D) Oral yolla 

E) Perkutan olarak 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi kolanjio kolesistografide hastaya verilen pron sol ön oblik 

pozisyonuna göre yanlıĢtır?  

A) Hastanın sağ eli baĢının altındadır. 

B) Hastanın sağ bacağı karnına doğru çekilmiĢtir 

C) Hastanın sağ tarafı masadan 25-30o yükseltilir. 

D) Hastanın sol tarafı masadan 25-30o yükseltilir. 

E) Hasta pron pozisyondadır. 

 

 

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–9 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgi ve becerilerle operatif kolanjiografi çekimi 

iĢlemini eksiksiz yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Operatif kolanjiografi ile ilgili kaynak kitaplardan araĢtırma yapıp radyografi ve 

anatomi atlasından biliyer sistemi inceleyiniz. 

 Konu ile ilgili çalıĢmalarınızı rapor hâline getirerek sınıfta arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız.  

 

9. OPERATĠF KOLANJĠOGRAFĠ  
 

Safra kesesi ameliyatı geçirmekte olan bir hastaya amileyathanede kontrast maddenin 

doğrudan sistik kanala enjekte edilmesi ile yapılan tetkiktir. 

 

9.1. Operatif Kolanjiografinin Amacı 
 

YaĢlı hastalar, geniĢlemiĢ sistik kanal, çok sayıda safra kesesi taĢı, sarılık, pankreatit, 

kolanjit, akut ve kolesistit hikâyesi olması; serum alkalen fosfatas veya bilirubin 

seviyelerinin yüksek olması gibi durumlarda safra kesesi ameliyatı esnasında yapılmaktadır. 

Kontrast madde alerjisi olanlara yapılmamalıdır. 

 

9.2. Operatif Kolanjiografi Çekim Tekniği  
 

Operatif kolanjiografide aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanmaktadır. 

 

9.2.1. Hasta Hazırlığı 
 

Ameliyathanede safra kesesi ameliyatı sırasında radyografi yapıldığı için hasta 

hazırlığı ameliyathane ekibi tarafından yapılmaktadır.  

 

9.2.2. Pozisyon Tekniği 
 

Dijital röntgen cihazlarında yapılan radyografi çekimlerinde görüntü, dedektörler 

aracılığı ile elde edilir. Dijital röntgen cihazlarında çalıĢılmıyorsa kaset seçimi iĢlemi yapılır. 

Operatif kolanjiografi için 24x30 cm ebadındaki kasetler kullanılır. 
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Diyafram, istenen radyografi bölgesini içine alacak Ģekilde FFM 100 cm, Kv ve mAs 

değerleri hastanın yaĢına ve kilosuna göre ayarlanır. Fluoroskopi cihazı ve dijital röntgen 

cihazları ile yapılan çekimlerde Kv ve mAs değerleri hastanın yaĢına ve kilosuna göre 

otomatik olarak ayarlanır. Merkezî ıĢın çekilecek radyografilerde verilen pozisyonlara göre 

ayarlanır. 

 

Kontrast madde olarak dilüe suda eriyen kontrast maddeler kullanılır (Örneğin; 

telebrix, ürografin veya urovision). Verilen miktar kanalın çapına göre değiĢmekle beraber 

yaklaĢık 20 ml kontrast madde yeterlidir. Kontrast madde vücut sıcaklığında olmalıdır. 

Kontrast madde cerrah tarafından steril Ģartlar altında sistik kanala enjekte edilir. Kontrast 

maddenin tümü 1 defada verilmez. 2 veya 3 parçaya bölünerek verilir ve her defasında 

radyogramlar alınır. Birinci film kontrast maddenin 2/3‟lük kısmı verilince çekilir. Merkezî 

ıĢın 12. kostanın iki parmak yukarısının ortasına dik olacak Ģekilde santralize edilir. Sağ üst 

karın bölgesinin AP pozisyonda radyogramı alınır. Ġkinci film kontrast maddenin tamamı 

verilince çekilir. Böylece birinci filmde var olan bir tıkanıklığın veya dolmama hâlinin ikinci 

filmde de görülmesi tanıyı kesinleĢtirir. Kontrast madde verilirken enjektör içinde hava 

kabarcığının olmamasına çok dikkat edilmelidir. Hava kabarcığı safra kanalı içinde taĢı taklit 

edebilir. Kontrast madde verilip exposure yapılırken anestezi uzmanı hastanın nefes 

almamasını sağlamalıdır.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Operatif kolanjiografiyi tekniğine uygun olarak çekiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 

alınız. 
 KurĢun önlük giyiniz. 

 24x30 cm ebadındaki film kasetini 

buck tepsisine yerleĢtiriniz. 

 Film kasetinin boĢ olmamasına dikkat 

ediniz. 

 Kasetin sağ tarafına “R” sol tarafına 

“L” iĢaret koyunuz. 

 ĠĢareti film üzerinde artefakt 

oluĢturmayacak Ģekilde koyunuz. 

 Kaseti çekim bölgesini içine alacak 

Ģekilde ayarlayınız. 

 Kaseti doğru yerleĢtirdiğinizden emin 

olunuz. 

 Safra yolu ameliyatı sırasında cerrah 

tarafından kontrast maddenin ductus 

sistikustan verildikten sonra AP 

pozisyonu veriniz. 

 Kontrast maddenin 2/3‟ü verildikten sonra 

radyografi çekiniz. 

 FFM‟yi 100 cm ayarlayınız.  Mesafeyi sabitleyiniz. 

 Diyafram ayarı yapınız.  Diyaframı kaseti içine alacak kadar açınız. 

 Doz ayarı yapınız.  Uygun Kv ve mas ayarlaması yapınız. 

 Merkezî ıĢını; 12. kostanın 2 parmak 

yukarısının ortasına dik olacak Ģekilde 

ayarlayınız. 

 

 Exposure yapınız.  

 Kontrast maddenin tamamı verildikten 

sonra 2. radyografiyi çekiniz. 

 Her defasında yeni kaset kullanmayı 

unutmayınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıda cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D) yanlıĢ (Y) yazınız. 

 

1. ( ) Operatif kolanjiografide sol üst karın bölgesi AP pozisyonunda çekilir. 

2. ( )Kontrast madde verilip exposure yapılırken anestezi uzmanı hastanın nefes 

almamasını sağlamalıdır. 

3. ( ) Operatif kolanjiyografide kontrast maddenin tamamı verildikten sonra iki 

radyogram alınır. 

4. ( ) Operatif kolanjiyografi safra kesesi ameliyatından 10 gün sonra çekilir. 

5. ( )Operatif kolanjiyografide merkezî ıĢın 12. kostanın 2 parmak yukarısının ortasına 

santralize edilir. 

 

 

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–10 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgi ve becerilerle perkütan transhepatik 

kolanjiografi çekimi iĢlemini eksiksiz yapabileceksiniz.  

 

 

 

 

 Perkütan transhepatik kolanjiografi ile ilgili kaynak kitaplardan araĢtırma 

yapınız.  

 Konu ile ilgili çalıĢmalarınızı rapor hâline getirerek sınıfta arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız.  

 

10. PERKÜTAN TRANSHEPATĠK 

KOLANJĠOGRAFĠ  
 

Safra yollarındaki bir tıkanıklığı teĢhis için intra hepatik (karaciğer içi) safra 

yollarından birine kontrast madde enjekte edilerek yapılan safra yolları radyolojik 

incelemesidir. 

 

10.1. Perkütan Transhepatik Kolanjiografinin Amacı 
 

Tıkanma sarılığında obstrüksiyon yerinin ve nedeninin araĢtırılması amacı ile yapılır. 

 

Hastanın nefesini tutamaması, biliyer enfeksiyon, kontrast madde duyarlılığı, 

koagülasyon bozukluğunda yapılması sakıncalıdır. Ayrıca hastanın genel durumunun çok 

kötü olması, ileri derecede sarılık, asit, anemi ve Ģiddetli karın ağrısı atağından hemen sonra 

yapılmaması önerilir. 

 

10.2. Perkütan Transhepatik Kolanjiografide Çekim Tekniği  
 

Perkütan transhepatik kolanjiografide aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanmaktadır. 

 

10.2.1. Hasta Hazırlığı 
 

Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki gibidir. Hasta, tetkikten önce 5 saat 

hiçbir Ģey yemez ve içmez. Prothrombin zamanı ölçülür. Prothrombin zamanı ile ilgili bir 

problem varsa daha önceden düzeltilir. Tetkikten hemen önce hastanın idrara çıkması 

söylenir. Karaciğere girilecek yerin lokal hazırlığı yapılır.  

AMAÇ 
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 88 

10.2.2. Pozisyon Tekniği  
 

Dijital röntgen cihazlarında yapılan radyografi çekimlerinde görüntü, dedektörler 

aracılığı ile elde edilir. Dijital röntgen cihazlarında çalıĢılmıyorsa kaset seçimi iĢlemi yapılır. 

Perkütan transhepatik kolanjiografi için 24x30 cm ebadındaki kasetler kullanılır. 

 

Diyafram, istenen radyografi bölgesini içine alacak Ģekilde FFM 100 cm, Kv ve mAs 

değerleri hastanın yaĢına ve kilosuna göre ayarlanır. Fluoroskopi cihazı ve dijital röntgen 

cihazları ile yapılan çekimlerde Kv ve mAs değerleri hastanın yaĢına ve kilosuna göre 

otomatik olarak ayarlanır. Merkezî ıĢın çekilecek radyografilerde verilen pozisyonlara göre 

ayarlanır. 

 

Kontrast madde olarak 300 mg/ml yoğunluğunda suda eriyen urovision, urografin vb. 

kullanılır. Kontrast madde biliyer sisteme perkutan olarak verilir. Hasta inceleme masasına 

supin pozisyonda yatırılır. Radyoloji uzmanı steril Ģartlarda chiba iğnesi kullanarak safra 

kanallarına girer. Kontrast madde uygun bir enjektöre doldurulur. Ġğne ile enjektör arasına 

plastik konektör bağlanır. Kontrast madde verilirken fluoroskopik ekrandan takip edilir. 

  

  

Resim 10.1: Perkütan transhepatik kolanjiografi iĢleminin yapılması 
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Resim 10.2: Kolanjiografi görüntüleri 

 

Radyoloji uzmanı 20 ml kontrast maddeyi biliyer sisteme verdikten sonra A-P, lateral 

ve oblik pozisyonlarda radyogramlar alınır. Sonra hasta sol yanına yatırılarak safra kanalları 

içinde kontrast maddenin ilerlemesi sağlanır. Ġki saat sonra tekrar radyografiler çekilir. 

 

Alınan radyogramlarda özellikle safra kesesini ve ortak safra kanalındaki obstrüksiyon 

bölgesini değerlendirmek açısından önemlidir. Bu radyogramlarda obstrüksiyonun yerini 

göstermede yeterli gelmezse hasta ayakta iken radyografiler alınmalıdır. GeniĢlemiĢ ortak 

safra kanalı sıklıkla öne doğru bükülür ve supin pozisyonda kanalın tüm Ģekli 

izlenemeyebilir. Bunun için hasta ayakta iken radyogramlar alınmalıdır. 

 

Peritoneal boĢluğa safra sızması, kanama, septisemi ve kan safra fistülü gibi 

komplikasyonlar oluĢabileceği için hasta gözlem altında tutulmalıdır. Ġnceleme bittikten 

sonra hasta 24 saat boyunca yatakta kalmalıdır. Hastanın vital bulguları düzenli olarak takip 

edilmelidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Perkütan transhepatik kolanjiografiyi tekniğine uygun olarak çekiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyolojik inceleme için hazır (aç) 

gelen hastayı bilgilendiriniz. 

 Protrombin zamanına bakılıp 

bakılmadığını sorunuz. 

 Yapılacak iĢlemi hastaya kısaca 

açıklayınız. 

 Radyasyondan korunma önlemleri 

alınız. 

 Radyasyondan korunma kurallarına 

uyunuz. 

 Radyografi çekimi öncesi hasta 

üzerindeki giysiler çıkarılarak steril 

ameliyat gömleği giydiriniz. 

 

 Kaset seçim iĢlemini yapınız. 

 Kasetin hazırlanması ve yerleĢtirilmesini 

diğer öğrenme faaliyetlerinde olduğu gibi 

yapınız. 

 FFM‟yi 100 cm ayarlayınız. 
 Diyafram, doz ayarını ve merkezî ıĢını 

çekilecek radyografiye göre ayarlayınız. 

 Hastayı supin pozisyonunda masaya 

yatırınız. 

 Uzman tarafından yapılan lokal anestezi 

sonrası biliyer sisteme perkütan olarak 

kontrast maddenin veriliĢini floroskopi 

ekranından gözlemleyiniz. 

 Kontrast madde verildikten sonra AP 

pozisyonunda radyografi alınız. 
 Hızlı hareket ediniz. 

 Lateral pozisyonda radyografi alınız.  Hastaya pozisyon verirken dikkatli olunuz. 

 Oblik pozisyonda radyografi alınız. 
 GeliĢebilecek komplikasyonlara karĢı 

dikkatli olunuz. 

 Hastayı sol lateral pozisyonda 

yatırınız. 

 Bu pozisyonda kontrast maddenin safra 

kanallarından ilerlemesinin sağlandığını 

unutmayınız. 

 Ġki saat sonra tekrar radyografileri 

alınız. 

 Alınan radyogramlarda obstrüksiyonun 

lokalizasyonu görülemiyorsa ayakta 

radyogramlar alınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

 91 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıda verilen cümlelerdeki boĢlukları doğru Ģekilde doldurunuz. 

 

1. Tıkanma sarılığında obstrüksiyonun yerini ve nedeninin araĢtırılması amacıyla 

……………………………………………………….yapılır. 

2. Kontrast madde …….. ……………………. perkutan olarak verilir. 

3. Radyoloji uzmanı tarafından kontrast madde verilmesinden sonra …….…………, 

…………, ……………………pozisyonlarda radyogramlar alınır. 

4. Hasta supin pozisyonda iken alınan radyogramlarda obstrüksiyon lokalizasyonu 

görülemiyorsa …………………… radyogram alınır.  

5. Kontrast maddenin verilmesinden ………. saat sonra tekrar radyografiler çekilir. 

 

 

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–11 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgi ve becerilerle post-operatif (T tüp) kolanjiografi 

çekimi iĢlemini eksiksiz yapabileceksiniz.  

 

 

 

 

 Post-operatif (T tüp) kolanjiografi ile ilgili kaynak kitaplardan araĢtırma 

yapınız. 

 Konu ile ilgili çalıĢmalarınızı rapor hâline getirerek sınıfta arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız.  

 

11. POST-OPERATĠF (T-TÜP) 

KOLANJĠOGRAFĠ  
 

Ortak safra kanalı operasyonlarından sonra safra drenajı için sistik kanala “T” Ģeklinde 

tüp bırakılır. Operasyondan 7-10 gün sonra T tüpten kontrast madde verilerek yapılan biliyer 

ağacın radyolojik inceleme yöntemidir. 

 

11.1. Post-Operatif (T Tüp) Kolanjiografinin Amacı 
 

Ġntra ve ekstra hepatik safra kanallarını T tüp çıkarılmadan önce değerlendirmek için 

yapılır. Kontrast maddeye alerjisi olanlarda yapılması sakıncalıdır. 

 

11.2. Post-Operatif (T Tüp) Kolanjiografi Çekim Tekniği  
 

Post-operatif (T tüp) kolanjiografide aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanmaktadır. 
 

11.2.1 Hasta Hazırlığı 
 

Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki gibidir. 

 

11.2.2. Pozisyon Tekniği 
 

Dijital röntgen cihazlarında yapılan radyografi çekimlerinde görüntü, dedektörler 

aracılığı ile elde edilir. Dijital röntgen cihazlarında çalıĢılmıyorsa kaset seçimi iĢlemi yapılır. 

Post operatif kolanjiografi için 24x30 cm ebadında kasetler kullanılır.  
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Diyafram, istenen radyografi bölgesini içine alacak Ģekilde FFM 100 cm, Kv ve mAs 

değerleri hastanın yaĢına ve kilosuna göre ayarlanır. Fluoroskopi cihazı ve dijital röntgen 

cihazları ile yapılan çekimlerde Kv ve mAs değerleri hastanın yaĢına ve kilosuna göre 

otomatik olarak ayarlanır. Merkezî ıĢın çekilecek radyografilerde verilen pozisyonlara göre 

ayarlanır. 

 

Kontrast madde olarak düĢük konsantrasyonlu suda eriyen Eurovision, Urografin vb. 

kullanılır. Hasta inceleme masasına supin pozisyonunda yatırılır. Uzman tarafından kontrast 

madde uygun bir enjektörle tüpe enjekte edilir. Kontrast madde verilirken hava 

verilmemesine dikkat edilmelidir. Enjeksiyon anında kontrast maddenin safra kanallarına 

dağılıĢı fluoroskopik ekrandan izlenir. Safra yolları dolunca A-P pozisyonlarda radyogramlar 

alınır. Merkezî ıĢın 12. kostanın 2 parmak yukarısına ayarlanır.  

 

AĢağıdaki radyogramlarda T tüpten verilen kontrast maddenin safra kanallarına 

dağılıĢı sırayla gösterilmiĢtir.  
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Resim 11.1: T tüpten kontrast madde verildikten sonra alınan seri radyogramlar 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Post-operatif (T tüp) kolanjiografiyi tekniğine uygun olarak çekiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyolojik inceleme için hazır gelen (aç 

gelen) hastayı bilgilendiriniz. 
 Yapılacak iĢlemi kısaca açıklayınız. 

 Radyasyondan korunma önlemleri alınız. 
 KurĢun önlük giyiniz. 

 Dozimetre takınız. 

 24x30 cm ebadındaki film kasetini bucky 

tepsisine e yerleĢtiriniz. 

 Kasetin hazırlanması ve 

yerleĢtirilmesini diğer öğrenme 

faaliyetlerinde olduğu gibi yapınız. 

 Kaseti çekim bölgesini içine alacak 

Ģekilde ayarlayınız. 
 

 Safra kesesi ameliyatı esnasında sistik 

kanala takılan T tüpünden 7-10 gün 

geçtikten ve kontrast madde enjekte 

edildikten sonra hastaya A-P pozisyonu 

veriniz. 

 Uzman tarafından T tüpten kontrast 

maddenin enjekte ediliĢini izleyiniz. 

 FFM 100 cm‟ye ayarlayınız. 

 Kontrast maddenin safra kanallarında 

dağılıĢını fluoroskopi ekranında 

izleyeniz. 

 Diyafram ayarı yapınız.  

 Doz ayarı yapınız.  

 Merkezî ıĢını 12. kostanın 2 parmak 

yukarısının ortasına dik olacak Ģekilde 

ayarlayınız. 

 

 Exposure yapınız.  

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

 

AĢağıda cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D) yanlıĢ (Y) yazınız. 

 

1. ( ) Ġntra ve ekstra hepatik safra kanallarını T tüp çıkarılmadan önce değerlendirmek 

için post operatif kolanjiografi yapılır. 

2. ( ) Post operatif kolanjiografide kontrast madde chiba iğnesi ile safra kanallarına 

verilir.  

3. ( ) Post operatif kolanjiografi, ortak safra kanalı operasyonundan 7-10 gün sonra T 

tüpten kontrast madde verilerek yapılır.  

4. ( ) Post operatif kolanjiografide kontrast madde verilirken enjektöre bir miktar 

havada çekilmelidir.  

5. ( ) Post operatif kolanjiografi kontrast madde safra yollarına dolunca A-P 

pozisyonda radyogramlar alınır.  

 

 

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–12 
 

 

 

 

Bu faaliyette verilen bilgi ve becerilerle endoskopik retrograd kolanjio-pankreatografi 

çekimi iĢlemini eksiksiz yapabileceksiniz.  

 

 

 

 

 Endoskopik retrograd kolanjio-pankreatografi ile ilgili kaynak kitaplardan 

araĢtırma yapınız. 

 Konu ile ilgili çalıĢmalarınızı rapor hâline getirerek sınıfta arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız.  

 

12. ENDOSKOPĠK RETROGRAD 

KOLANJĠO-PANKREATOGRAFĠ  
 

Endoskopik retrograd kolanjio-pankreatografi (ERCP) endoskop ve X-Ray ıĢınlarının 

kombine olarak kullanımıyla kontrast madde verilerek pankreas, safra kesesi ve karaciğerin 

drenajını sağlayan kanalların görüntülenmesi yöntemidir. 

 

12.1. Endoskopik Retrograd Kolanjio-Pankreatografi Amacı 
 

Endoskopi uzmanı tarafından radyoloji uzmanı ile yakın iĢ birliği içinde yapılan bir 

incelemedir. Endoskopik retrograd kolanjio-pankreatografi diğer görüntüleme yöntemleri ile 

birlikte yapılır. Radyoloji uzmanının rolü yöntemler arasındaki karĢılaĢtırmayı yaparak 

bulguları yorumlamaktır. 

 

Safra ve pankreas yollarındaki hastalıkları teĢhis etme ve sonrasında tedavi etmek için 

yapılır. Biliyer tümörlerin tanısında, biliyer obstrüksiyon Ģüphesi olanlarda, nedeni belli 

olmayan sık tekrarlayan pankreatiti olanlarda, pankreas ve safra kanallarından kültür, 

alandaki herhangi bir lezyondan biyopsi almak amacıyla ERCP uygulanır. Bu iĢlemlerden 

sonra safra yolları veya pankreas kanalında tespit edilen bazı patolojilerin aynı seansta tedavi 

edilmesine çalıĢılır. Örneğin, safra yollarında bir taĢ tespit edildiğinde bazı özel yöntemlerle 

çıkarılır veya safra yollarında oluĢmuĢ olan darlıklar stent denilen ince borucuklar takılarak 

tedavi edilir.  

 

Özofajial stenoz, mide çıkıĢında obstrüksiyon, torasik aort anevrizması, Ģiddetli 

akciğer hastalığı, kontrast madde duyarlılığı, pankreas pseudokistleri olan hastalarda 

yapılmamalıdır. Akut pankreatit atağından sonraki 4 hafta içinde tetkik yapılmamalıdır. 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–12 
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12.2. Endoskopik Retrograd Kolanjio-Pankreatografi Çekim 

Tekniği  
 

12.2.1. Hasta Hazırlığı 
 

Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki gibidir. Tetkikten önce hasta 6 saat 

yememeli ve içmemelidir.  

 

12.2.2. Pozisyon Tekniği 
 

Dijital röntgen cihazlarında yapılan radyografi çekimlerinde görüntü, dedektörler 

aracılığı ile elde edilir. Dijital röntgen cihazlarında çalıĢılmıyorsa kaset seçimi iĢlemi yapılır. 

 

Endoskopik retrograd kolanjio-pankreatografi için 24x30 cm ebadında kasetler 

kullanılır. 

 

Kontrast madde olarak iyonik olmayan kontrast maddeler daha az ağrı oluĢturduğu 

için tercih edilir. 

 

Hasta inceleme masasına yatırılır. Hasta sol lateral pozisyonda iken endoskopi uzmanı 

tarafından endoskop ile ağızdan girilerek mide, duodenuma geçilir. Kateter papillaya 

sokulduktan sonra selektif olarak safra kanalına veya pankreatik kanala girilebilir. 

Fluoroskopik kontrol altında her iki kanala kontrast madde verilir. 

 

Resim 12.1: ERCP uygulama odası 

 

Kontrast madde verildikten sonra röntgen teknisyeni tarafından radyogramlar alınır. 

Kanallar en uygun görülecek ve endoskop kanallara ait detayları örtmeyecek Ģekilde hastaya 

pozisyon verilmelidir. Verilen pozisyonlara göre merkezî ıĢın ayarlanır. Diğer teknik faktör 

ayarları yapılarak radyogramlar alınır.  
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Resim 12.2: ERCP görüntüsü 



 

 100 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Endoskopik retrograd kolanjio-pankreatografi tekniğine uygun olarak çekiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyolojik inceleme için hazır gelen (aç 

gelen) hastayı bilgilendiriniz. 
 Yapılacak iĢlemi kısaca açıklayınız. 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 

alınız. 

 KurĢun önlük giyiniz. 

 Dozimetre takınız. 

 Uzman tarafından fluoroskopi altında 

safra kanalı ve pankreatik kanala kontrast 

madde verildikten sonra skopi altında 2 

kanalı da görecek Ģekilde pozisyon 

veriniz. 

 Endoskop kanallara ait detayları 

örtmeyecek Ģekilde pozisyon veriniz. 

 Verilen pozisyona göre merkezî ıĢını 

ayarlayınız. 
 Hızlı hareket ediniz. 

 Diyafram ayarı yapınız.  

 Doz ayarı yapınız.  

 Exposure yapınız. 
 Mutlaka kurĢun paravanın arkasına 

geçiniz. 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

 

AĢağıda cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D) yanlıĢ (Y) yazınız. 

 

1. ( ) Endoskopik retrograd kolanjio-pankreatografi, özofajial stenoz, mide çıkıĢında 

obstrüksiyon, torasik aort anevrizması, pankreas pseudokistleri olan hastalarda tanı 

koymak amacı ile uygulanır. 

2. ( ) Endoskopik retrograd kolanjio-pankreatografide kontrast madde olarak 

radyolüsent kontrast maddeler kullanılır. 

3. ( ) Endoskopik retrograd kolanjio-pankreatografidetetkikten önce hasta mutlaka tok 

olmalıdır. 

4. ( ) Endoskopik retrograd kolanjio-pankreatografide hastaya endoskop kanalara ait 

detayları örtmeyecek Ģekilde pozisyon verilerek radyogramlar alınır.  

5. ( ) Endoskopik retrograd kolanjio-pankreatografisini endoskopi ve radyoloji uzmanı 

birlikte yapmalıdır.  

 

 

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 
Modül sonunda kazandığınız yeterliği aĢağıdaki soruları cevaplandırarak 

değerlendiriniz. 

 

1. Parotis bezine kontrast madde verildikten sonra hangi radyografiler çekilmelidir? 

2. Ġntravenöz yolla kontrast madde uygulanarak hem safra yollarının hem de safra 

kesesinin birlikte yapılan radyolojik incelemesine ne denir? 

 

AĢağıda cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D) yanlıĢ ise (Y) yazınız. 

 

3. ( ) Özofagus radyografisi çekilirken aspirasyon olasılığı olan hastalarda kesinlikle 

baryum sülfat kullanılmalıdır. 

4. ( ) Ġnce bağırsak radyografilerinde hastaya içirilen baryum sülfat miktarı yaĢın 

artması ile orantılı olarak artırılır. 

5. ( ) Operatif kolanjiografi ameliyat esnasında cerrah kontrast maddeyi verdikten 

sonra çekilir. 

 

AĢağıda verilen cümlelerdeki boĢlukları doğru Ģekilde doldurunuz. 

 

6. Oral kolesistografide kontrast madde verildikten sonra çekilen radyografilerde 

safrakesesi dolu olarak görüldüğünde hastaya ………………….........................verilir. 

7. Kontrast madde verilerek çekilecek bütün radyografilerde hastaya mutlaka 

..…………………………………………………………………sorulmalıdır. 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

8. AĢağıdakilerden hangisi submandibuler oblik radyografisi iĢlem basamaklarından 

değildir? 

A) 18x24 cm ebadında kaset kullanmak 

B) Hastayı pron pozisyonunda masaya yatırmak 

C) Hastanın kafasını yan çevirerek 450lik açı vermek 

D) FFM 150 cm olarak ayarlamak 

E) Diyafram ayarını sadece ıĢınlama bölgesi ile sınırlı tutmak 
 

9. AĢağıdakilerden hangisi özofagus radyografisi iĢlem basamaklarından değildir? 

A) Kontrast maddeyi hazırlamak 

B) Hastaya kontrast maddeden bir yudum alıp ağzında tutmasını söylemek 

C) Hastanın ellerini göğsünde birleĢtirmesini söylemek 

D) Ağzındaki kontrast maddeyi yutturtmak 

E) Kontrast madde yutulurken sağ ön oblik radyografi çekmek 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 



 

 103 

10. Kolon incelemesinde fleksuralar için hangi pozisyonda radyografi çekilir? 

A) Pron 

B) Supin 

C) Lateral 

D) Trendelenburg 

E) Posterior oblik 
 

 

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 CEVAP ANAHTARI 

 

1 E 

2 B 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 2 CEVAP ANAHTARI 
 

1 E 

2 A 

3 B 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 3 CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 C 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 

 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 4 CEVAP ANAHTARI 

 
1 B 

2 A 

3 E 

4 C 

5 A 

 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 5 CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 C 

3 E 

4 D 

5 Alt dudak hizasına 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 6 CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 C 

3 C 

4 Mandibula açısı 

5 Limon veya 

askorbik asit 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 7 CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 B 

3 A 

4 45 

5 Direkt 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 8 CEVAP ANAHTARI 
 

1 YanlıĢ 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 C 

5 D 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 9 CEVAP ANAHTARI 
 

1 YanlıĢ 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 10 CEVAP ANAHTARI 
 

1 Perkütan trannshepatik 

kolanjiografi 

2 Biliyer sisteme 

3 A-P,lateral, oblik 

4 Ayakta 

5 2 saat 

 



 

 106 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 11 CEVAP ANAHTARI 

 
1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 12 CEVAP ANAHTARI 
 

1 YanlıĢ 

2 YanlıĢ 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 Doğru 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 Parotis A-P, parotis lateral, parotis oblik 

2 ĠV kolanjio kolesistografi 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Yağdan zengin gıdalar 

7 Kontrast madde allerjisi olup olmadığı 

8 D 

9 C 

10 E 
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