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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 725TTT073 

ALAN  Radyoloji  

DAL/MESLEK Radyoloji Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Üro-Genital Sistemi Radyografileri 

MODÜLÜN TANIMI  

Bu modül direkt üriner sistem radyografisi, intravenöz 

pyelografi, assendan pyelografi (retrograd), antegrad 

pyelografi, retrograd sistografi, miksiyon sistoüretrografi, 

üretrografi, vezikülografi ve,histerosalpingografi çekimleri 

ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖNKOġUL 
Üro-Genital Sistem Anatomi ve Fizyolojisi modülünü almıĢ 

olmak 

YETERLĠK 
BoĢaltım ve Üreme Sistemi Organ Radyografilerini 

Çekmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Radyasyon Güvenliği Mevzuatına uygun olarak Radyoloji 

laboratuvarında gerekli araç gereç sağlandığında, üriner 

sistem ve genital sistem radyografilerini, tekniğine uygun 

olarak çekebileceksiniz. 

 

Amaçlar  

1.  Direkt üriner sistem radyografisi çekebileceksiniz. 

2.  Ġntravenöz  piyelografisi çekebileceksiniz. 

3.  Retrograd pyelografisi (Assendan) çekebileceksiniz. 

4.  Antegrad pyelografisi çekebileceksiniz. 

5.  Retrograd sistografi çekebileceksiniz. 

6.  Miksiyon sistoüretrografisi çekebileceksiniz. 

7.  Üretrografi çekebileceksiniz. 

8.  Vezikülografi çekebileceksiniz. 

9.  Histerosalpingografi çekebileceksiniz. 

 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Radyografi cihazı, kaset, film, kurĢunlu önlük,            

kurĢunlu gözlük, boyunluk ve dozimetre  

 

Ortam: Radyasyon güvenlik önlemlerinin alınmıĢ olduğu 

radyoloji laboratuvarı  

AÇIKLAMALAR 
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ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, 

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

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  
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GĠRĠġ 
 

 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Bu modül sonunda, direkt üriner sistem radyografisi, intravenöz piyelografi, retrograd 

pyelografi (assendan), antegrad pyelografi, sistografi, miksiyon sistoüretrografi, üretrografi, 

vezikülografi ve,histerosalpingografi çekimlerine ait bilgi ve becerileri kazanacaksınız. 

 

Bu bilgi ve becerileri kazanırken; radyasyondan korunma önlemlerini alacak ve 

tekniğine uygun radyografi çekim iĢlemi gerçekleĢtireceksiniz.  

 

Bu modül çalıĢmasında kazanacağınız yeterlikler; ileride çekeceğiniz radyografilerde 

daha güvenilir tanı konulması, tedavi uygulanması ve hasta memnuniyetinin sağlanması 

açısından size çok önemli katkılar sağlayacaktır.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 
 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle direkt üriner sistem 

(DÜS) radyografi çekimini yapabileceksiniz.  
 

 

 
 

 Üriner sistem anatomi ve fizyolojisini kaynak kitap, anatomi atlası ve internet 

sitelerinden inceleyiniz. 

 Direkt üriner sistem radyografisini araĢtırınız. 

 Radyoloji laboratuvarına giderek direkt üriner sistem radyografi çekimini 

izleyiniz. 
 

1. DĠREKT ÜRĠNER SĠSTEM (DÜS) 

RADYOGRAFĠSĠ  
 

Direkt üriner sistem radyografisi, böbrekler, mesane ve prostat dâhil olacak Ģekilde 

tüm üriner sistem alanlarını içine almalıdır. 
 

1.1. Direkt Üriner Sistem Radyografisinin Amacı 
 

Böbreklerin lokalizasyonu, büyüklüğü ve psoas kaslarının konturları değerlendirilir. 

TaĢ, kalsifikasyon (kalsiyum kristallerinin birikmesi), anormal opasite (saydam olmama) 

araĢtırılır. Kemikler dâhil tüm yapılar gözden geçirilir. Üriner sistem taĢlarının 

saptanmasında ve değerlendirilmesinde direkt radyografiler önemlidir.  
 

1.2. Direkt Üriner Sistem Radyografisi (DÜS) Çekim Tekniği  
 

Direkt üriner sistem radyografisinde aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanmaktadır. 
 

1.2.1. Hasta Hazırlığı 
 

Hasta, ismi okunarak radyografi çekimi için inceleme odasına alınır. Çekilecek 

radyografiyle ilgili bilgi verilir. Hasta üzerinde bulunan radyografi çekimini zorlaĢtıracak ve 

radyografide artefakt oluĢturacak nesnelerin kendisi veya refakatçisi tarafından çıkarılması 

ve önlük giymesi sağlanır. Hamilelik durumu söz konusu olan hastalara radyografi çekimi 

yapılmaz. 
 

Teknisyen, kendine ve hastaya yönelik radyasyondan koruyucu önlemler alır. 

Radyoloji laboratuvarında çalıĢan teknisyenin, dozimetre takması zorunludur. Radyografi 

çekimlerinde kurĢun önlük giyilmelidir. Ayrıca uygun doz ve diyafram ayarı yapılarak da 

radyasyon güvenlik önlemleri alınır. 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 



 

 4 

Direkt üriner sistem radyografisi için gelen hastanın, bir gece önce reçeteyle verilen 

müshili kullanması gerekir. Bu bağırsakların temizlenmesini sağlar. Bağırsakların 

temizlenmesi, küçük üriner sistem opasitelerinin gözden kaçmasını önler. 
 

1.2.2. Pozisyon Tekniği 
 

Dijital röntgen cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde görüntü detektörler 

aracılığı ile elde edildiği için kaset kullanılmamaktadır.  
 

Klasik röntgen cihazlarında direkt üriner sistem radyografisi için 30x40 cm veya 

35x43 cm ebadındaki kaset ıĢınlanmamıĢ film dolabından alınır ve masa orta hattını 

ortalayacak Ģekilde bucky tepsisine yerleĢtirilir. Kasetin sağ tarafına “R” iĢareti konur. 

(Kaset ebatlarının seçimi hastanın fiziksel yapısına göre değiĢiklik gösterir. Burada belirtilen 

ebatlar normal bir yetiĢkine göre verilmiĢtir.) 

 

Resim 1.1: Kasetin bucky tepsisine yerleĢtirilmesi 

 

Radyografi için hazırlığı yapılmıĢ hasta, hasta masasına supin pozisyonda yatırılır. 

Masa orta hattı ayarlanır. Kollar yana uzatılır. Erkeklerde gonad koruyucusu kullanılır. Kaset 

üstten 12. vertebra, alttan simfisiz pubisi içine alacak Ģekilde ayarlanır. 

 

Resim 1.2: DÜS de hasta pozisyonu 
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Merkezi ıĢın, krista iliacaları birleĢtiren çizgi ile median sagital hattın kesiĢtiği 

noktaya dik olara santralize edilir (kasetin ortasına).  

 
Resim 1.3: Merkezi ıĢının ayarlanması 

 

Diyafram, istenen radyografi bölgesini içine alacak Ģekilde ayarlanır. FFM (film foküs 

mesafesi) 100 cm olarak ayarlanır. 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. 

 

Film 

Ebatları 

(cm) 

Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 
FFM (cm) 

30x40 cm 

35x43 cm 

 

Evet 

 
          75           0.6 sn 100 

 

Exposure yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. Hastaya, 

“Hareket etme.” komutu verilir. Exposure (ıĢınlama) düğmesine basıldıktan hemen sonra 

hastaya,“Rahatla.” komutu verilir. 

 

Çekilen bu radyografideki görüntü film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra meydana 

gelir. 
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Resim 1.4: Direkt üriner sistem radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

 

Direkt üriner sistem radyografisini tekniğine uygun olarak çekiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyolojik inceleme için hazır gelen 

hastayı bilgilendiriniz.                                    
 Hastayı güler yüzle karĢılayınız. 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 

alınız. 

 KurĢun önlük giyiniz. 

 Dozimetre takınız. 

 Özellikle çocuklarda gonad koruyucu 

kullanınız. 

 Radyografi çekimi öncesi hasta 

üzerindeki görüntüyü engelleyici 

eĢyaların çıkartılmasını sağlayınız. 

 Hastanın aksesuarlarını çıkarıp 

çıkarmadığını kontrol ediniz. 

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız.  Önlüğün temiz olmasına dikkat ediniz. 

 Hastayı supin pozisyonda masaya 

yatırınız. 

 Hastaya uygun pozisyon verdiğinizden 

emin olunuz. 

 30x40 cm ebadında film kasetini bucky 

tepsisine yerleĢtiriniz. 

 Hastayı masaya almadan önce tüpü orta 

hat çizgisine ayarlayıp sabitleĢtiriniz  

 Bucky tepsisine yerleĢtirilen kaseti 

sabitleĢtiriniz. 

 Kasetin, sağ tarafına R iĢareti koyunuz 
 ĠĢaretin inceleme bölgesinin dıĢında 

kalmasına dikkat ediniz. 

 Kasedi üstten 12. vertebra, alttan 

simfisiz pubisi içine alacak Ģekilde 

ayarlayınız. 

 Çekim bölgesinin kaset dıĢında 

kalmadığından emin olunuz 

 FFM 100 cm olarak ayarlayınız. 

 FFM azaltıldığı ya da arttırıldığı 

durumlarda radyografide oluĢan 

değiĢiklikleri araĢtırabilirsiniz. 

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyafram ayarını sadece ıĢınlama 

bölgesi ile sınırlı tutunuz. 

 Doz ayarı yapınız. 
 Aynı pozisyonun farklı dozlarda 

çekilmiĢ filmlerini inceleyebilirsiniz. 

 Merkezi ıĢını krista iliacaları birleĢtiren 

çizgi ile median sagital hattın kesiĢtiği 

noktaya dik olarak veriniz. 

 IĢını kasetin ortasına gelecek Ģekilde 

veriniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Radyografi alınırken hastaya, “nefesini 

tut ve hareket etme” komutu veriniz. 

 Komutu veremeden önce hastayı 

yapacağı eylem konusunda 

bilgilendiriniz. 

 Exposure düğmesine basınız. 
 Exposuredan önce hastayı tekrar kontrol 

ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, direkt üriner sistem radyografisinin amaçlarından birisi 

değildir? 

A) Böbreklerin lokalizasyonunun değerlendirilmesi 

B) Böbreklerin büyüklüğü değerlendirilmesi  

C) Üriner sistem taĢlarının saptanması 

D) Veziko-üreteral reflünün değerlendirilmesi 

E) Psoas kaslarının konturlarının değerlendirilmesi  

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, direkt üriner sistem radyografisi pozisyon tekniklerinden 

değildir? 

A) Hasta supin pozisyonda yatırılır.  

B) Hasta pron pozisyonda yatırılır. 

C) Masa orta hattı ayarlanır. 

D) Erkeklerde gonad koruyucusu kullanılır.  

E) Kollar yana uzatılır. 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerleri doğru sözcüklerle doldurunuz. 

 

3. Direkt üriner sistem radyografisinde kaset üstten 12. vertebra, alttan 

…………………………………….içine alacak Ģekilde ayarlanır. 

  

4. Merkezi ıĢın,…………………………………………….birleĢtiren çizgi ile median 

sagital hattın kesistiği noktaya dik olarak santralize edilir. 

 

5. Direkt üriner sistem radyografisinde FFM…………………..olarak ayarlanır. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle intravenöz pyelografi 

(Ġ.V.P.) çekimini yapabileceksiniz.  

 

 

 

 
 

 Ġntravenöz Pyelografi (Ġ.V.P.) yi araĢtırınız. 

 Radyoloji laboratuvarına giderek Ġntravenöz Pyelografi (Ġ.V.P.) nin çekimini 
izleyiniz. 

 

2. ĠNTRAVENÖZ PYELOGRAFĠ (ĠVP) 
 

Ġntravenöz yolla dolaĢıma verilen kontrast maddenin böbreklerde toplanması ve 

salgılanmasını görüntülemek için belli zaman aralıkları ile seri radyografilerin alınmasıdır.  

Böbrek fonksiyonlarının, toplayıcı sistemlerin ve tüm üriner sistemin görüntülendiği temel 

tanı yöntemidir.  

 

2.1. Ġntravenöz Pyelografinin Amacı 
 

Ġntravenöz Pyelografi; hematüri, renal kolik, böbrek travması, sebat eden piyüri 

(idrarda lökosit olması) jinekolojik ve kolo-rektal malignensi operasyonlarından önce 

üreterlerin değerlendirilmesi ve renal transplantasyondan önce donörün böbreğinin (renal 

donör) değerlendirilmesinde kullanılan bir inceleme yöntemidir. 

 

Ġntravenöz pyelografi tetkiki kontrast maddelere aĢırı duyarlılığı olanlarda, renal 

yetmezlik ile birlikte diabetes mellitusu olan olgularda ve gebelikte yapılmamalıdır. 

Hipertansiyon, renal yetmezlik, üriner sistem enfeksiyonu, myelom, orak hücreli anemi ve 

astımlı olgularda diğer yöntemler tercih edilmelidir. Ayrıca intravenöz pyelografi (ĠVP) 

tetkiki ağrı atağı olduğu sürece renal kolikli olgularda yapılmamalıdır. 

 

2.2. Ġntravenöz Pyelografi (ĠVP) nin Çekim Tekniği  
 

Ġntravenöz pyelografi (ĠVP) de aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanmaktadır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.2.1. Hastanın Hazırlığı 
 

Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetinde  (Direkt Üriner Sistem Radyografisi ) 

yapılan hazırlığın aynısıdır. Hastanın tetkikten bir gece önceden uygun müshil alması ve 

barsaklarının temizlenmiĢ olması gerekir. Hasta tetkike aç olarak gelmelidir. Az sıvı almak, 

idrar yoğunluğunu artırıp toplayıcı sistemin daha iyi görüntülenmesini sağlayacağından 

böbrek fonksiyonu normal olan hastalar tetkikten 8 saat öncesinden itibaren hiçbir Ģey 

yememeli ve içmemelidir. Tetkikten önce hastanın idrarı yaptırılır. Hastaya damar yoluyla 

kontrast madde verileceği açıklanır. Hastaya tetkiki kabul ettiğine dair onay formu 

düzenlenir. 

 

2.2.2. Pozisyon Tekniği  
 

Dijital röntgen cihazlarında yapılan radyografi çekimlerinde görüntü detektörler 

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

 
Ġntravenöz Pyelografi radyografisi için 35x40 veya 35x43cm, mesane radyografisi için 

18x24 cm ebatında kaset kullanılır.  Hasta hazırlanırken kaset seçimi yapılır. IĢınlanmamıĢ 

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

tarafına “L” iĢareti konur. Kasetin alt kenarı simfizis pubisin alt kenarını içine alacak Ģekilde 

ayarlanır. 

  

Diyafram, istenen radyografi bölgesini içine alacak Ģekilde ayarlanır. FFM 100 cm 

olarak ayarlanır. Kv ve mAs değerleri hastanın yaĢına ve kilosuna göre ayarlanır. YumuĢak 

dokuların detaylı gösterilebilmesi için düĢük Kv kullanılır. Fluoroskopi cihazı ve dijital 

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

göre otomatik olarak ayarlanır. 

 

Radyografi için hazırlığı yapılmıĢ hasta, hasta masasına supin pozisyonda yatırılır. 

Merkezi ıĢın, krista iliacaları birleĢtiren çizgi ile median sagital hattın kesiĢtiği noktaya dik 

olarak santralize edilir (kasetin ortasına). Kontrast madde verilmeden önce radyografi alanını 

belirlemek ve bağırsak temizliğini görmek için direkt üriner sistem radyografisi çekilir. 

 

 

Resim 2.1: Ġntravenöz Pyelografi pozisyonu 
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Resim 2.2: (DÜS) radyografi çekimi 
 

Supin pozisyonda yatan hastaya doktor gözetiminde IV yolla kontrast madde verilir. 

DüĢük veya yüksek osmalariteli suda eriyen iyotlu kontrast maddeler kullanılır. Allerji riski 

olan hastalarda mutlaka non iyonik kontrast maddeler kullanılmalıdır. Kontrast maddenin 

sebep olabileceği bir alerji halinde kullanılmak üzere gerekli ilaçlar tetkik odasında 

bulundurulmalıdır. Renal fonksiyonu ve kilosu normal olan bir hastada en az 50 ml kontrast 

madde kullanılmalıdır. ġiĢman hastalarda ve glomerüler filtrasyon hızı yavaĢladığı için yaĢlı 

hastalarda 75 ml gibi yüksek dozlar kullanılabilir. Ġnfantlarda ve küçük çocuklarda doz 

kiloya göre ayarlanmalıdır. Renal yetmezlikte doz iki katına çıkarılır. Kontrast maddenin 

tamamı eriĢkinde 1 dakika içinde, kardiak aritmi riski olanlarda, yaĢlılarda ve küçük 

çocuklarda 3 dakikadan daha uzun bir sürede verilmelidir. 

 

Resim 2.3: Supin pozisyonda yatan hastaya IV yolla kontrast madde verilmesi 
 

Kontrast madde verildikten sonra merkezi ıĢın, krista iliacaları birleĢtiren çizgi ile 

median sagital hattın kesiĢtiği noktaya dik olarak santralize edilir ve sırası ile Ģu görüntüler 

alınır. Radyografilerin alınacağı zaman aralıkları tetkikin yapıldığı kliniğe göre değiĢiklik 

gösterebilir. Bu zaman aralıkları genellikle 7-15-25. dakikalar veya 5-10-15. dakikalar 

Ģeklinde alınmaktadır.   
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 ĠstenmiĢ ise kontrast madde verildikten bir dakika sonra nefrogram fazını 

göstermek için bir radyografi alınır. Kontrast madde nefronlardayken görülerek 

her iki böbreğin çalıĢması karĢılaĢtırılır. Ancak 5. dakikadaki radyografide 

böbrek konturları daha iyi belirlendiği için genellikle yapılmamaktadır. Ayrıca 

düĢük osmolariteli kontrast madde ile yapılan tetkikte nefrogram fazı daha geç 

oluĢur. 

 

Resim 2.4: Nefrogram fazını göstermek için 1. dakikada çekilen nefrogram fazı radyogramı 

 
 Ġntravenöz yolla verilen kontrast madde yaklaĢık 5 dakika içinde böbreklere 

ulaĢır. Kontrast madde verildikten 5 dakikada sonra böbrek konturları daha iyi 

belirlendiği için 5. dakikada bir radyografi alınır. 

 

Resim 2.5: BeĢinci dakikada çekilen radyogram 
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 Radyografiden hemen sonra karına kompresyon (baskı bandı) yapılır. 

Kompresyon anterior superior spina iliacaların ortasından geçecek Ģekilde 

uygulanır. Kompresyon bandı ile opak maddenin kaliks sistemini daha iyi 

doldurması amaçlanır. Bunun için masanın her iki kenarına monte edilen kuĢak 

Ģeklinde özel kompresyon aygıtları veya hava ile ĢiĢirilen ve kemer Ģeklindeki 

beze yerleĢtirilmiĢ balonlar kullanılır. Kompresyon hastalarda rahatsızlık 

oluĢturabilir. Üriner yol obstrüksiyonlarında, renal travmanın incelenmesinde, 

abdominal kitle ve aort anevrizması olanlarda, cerrahi giriĢim sonrası, 

abdominal ağrısı ve hassasiyeti olanlarda, renal yetmezlikte ve myelomda 

kompresyon uygulanmaz. Özellikle taĢ kökenli bir obstrüksiyon durumunda 

bası uygulanması toplayıcı sistemde rüptüre neden olabilir. 

 

Resim 2.6: Kompresyon (baskı bandı) uygulanması 

 
 Kompresyon uygulanırken 10. dakika da ikinci radyografi alınır. 

 

Resim 2.7: 10. dakikada çekilen radyogram 

 
 Kompresyon kaldırıldıktan hemen sonra 15 ya da 20. dakikada özellikle 

üreterlerin alt kesimini iyi gösterecek Ģekilde üçüncü radyografi alınır.  
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Resim 2.8: Kompresyonun (baskı bandı)  kaldırılması 

 

Resim 2.9: Yirminci dakikada çekilen radyogram 

 
 Süzmenin geciktiği durumlarda belirli aralıklarla radyografiler alınmasına 

dikkat edilir. 

 Tetkik post miksionlu istenmiĢse miksion sonrasında boĢ mesane radyografisi 

alınır. 

 Mesane radyografisi için 18x24 cm ebatında film kullanılır. 

 Mesane radyografisinde tüpe 15˚  ayağa doğru (kranio-kaudal) açı verilir. 

 Mesane radyografisinde merkezi ıĢın krista iliacaların 2,5 cm altına 

merkezlenir. 
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Resim 2.10: Tüpe 15˚  ayağa doğru (kranio-kaudal) açı verilmesi 

      

Resim 2.11: Dolu mesane radyogramı         Resim 2.12: BoĢ mesane radyogramı 

 

2.3. Ek Radyogramlar 

 

 Oblik radyogram: Kompresyon uygulanırken alınan oblik radyografiler 

Ģüpheli kaliksiyel anormallikleri değerlendirmede iĢe yarar. 

 Pronda abdominal radyogram: Kompresyon bandının kullanılamaması 

veya üreterlerin iyi izlenememesi durumunda hasta pron pozisyona getirilerek 

radyografi alınabilir. Pron pozisyonu böbrek pelvisinden üretere doğru opak 

madde geçiĢini kolaylaĢtıracağından aydınlatıcı olur. Hidrofenozlu olgularda 

yüksek dozda kontrast madde kullanılır. 

 Geç radyogramlar: Obstrüksiyon seviyesini belirlemek için birer saat ara ile 

gerekli durumlarda 24–48 saati aĢan geç radyogramlar alınabilir. 
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 Dakikalık intravenöz pyelografi: Enjeksiyondan hemen sonra 1, 2, 3 ve 4. 

dakikalardaki radyogramlar alınır. Renal hipertansiyonun araĢtırılmasında 

kullanılır. Kan akımının az olduğu böbrekte süzme daha geç baĢlar. 

 Su yükleme testi: Ġntravenöz pyelografi, sırasında hastaya ağızdan 500 ml su 

verilir. Bazı durumlarda diüretik de (idrar söktürücü) verilebilir. Hipertansiyon 

ve üretero-pelvik darlıkların araĢtırılmasında kullanılır. Su yüklemeden sonra 

elde edilen radyografilerde az kanlanan ve renal hipertansiyona neden olan 

böbrekteki opak maddenin dilüe olmadığı görülür. Üretero-pelvik darlık varsa 

darlık olan taraftaki böbrek pelvisi geniĢler. 

 

Ayrıca lateral pozisyonda alınan radyografiler böbrek taĢlarının ve safra kesesi 

taĢlarının ayırt edilmesinde yardımcı olur.   

 

ġema 1.1: Ġntra venöz pyelografi radyografisi için standart film çekim sırası 

(A: Ön izlem (D.Ü.S radyografisi) B: En radyopak yerin parankim olduğu nefrogram fazı 

C:Böbreklerin fonksiyon değiĢikliklerini izlemek için 5.dakika filmi D:Böbrekler, üreter ve 

mesaneyi görmek için 10 ve 15.dakikalarda çekilen film E:Sağ oblik pozisyonda çekilen film F: 

Sol oblik pozisyonda çekilen film G: Miksion sonrasında çekilen boĢ mesane filmi) 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Ġntravenöz Pyelografi radyografisini tekniğine uygun olarak çekiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyolojik inceleme için hazır gelen 

hastayı bilgilendiriniz.                                    
 Hastayı güler yüzle karĢılayınız. 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 

alınız. 

 KurĢun önlük giyiniz. 

 Dozimetre takınız. 

 Özellikle çocuklarda gonad koruyucu 

kullanınız. 

 Radyografi çekimi öncesi hasta 

üzerindeki görüntüyü engelleyici 

eĢyaların çıkartılmasını sağlayınız. 

 Hastanın aksesuarlarını çıkarıp 

çıkarmadığını kontrol ediniz. 

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız.  Önlüğün temiz olmasına dikkat ediniz. 

 Hastayı supin pozisyonda masaya 

yatırınız. 

 Vertebral kolonun masanın orta hattına 

gelmesine dikkat ediniz. 

 30x40 cm ebadında film kasetini bucky 

tepsisine yerleĢtiriniz. 

 Hastanın vücut yapısına göre uygun 

ebatlarda kaset seçiniz. 

 Hastayı masaya almadan önce tüpü orta 

hat çizgisine ayarlayıp sabitleĢtiriniz  

 Bucky tepsisine yerleĢtirilen kaseti 

sabitleĢtiriniz. 

 DÜS radyografisi çekiniz. 
 Direkt üriner sistem radyografisindeki 

çekim tekniğini uygulayınız. 

 Supin pozisyonda yatan hastaya IV yolla 

kontrast madde veriniz. 

 Kontrast maddenin sebep olabileceği bir 

alerji halinde kullanılmak üzere gerekli 

ilaçların tetkik odasında 

bulundurulmasını sağlayınız.  

 Merkezi ıĢını, krista iliacaları birleĢtiren 

çizgi ile median sagital hattın kesiĢtiği 

noktaya dik olarak santralize ediniz. 

 Merkezi ıĢını dik olarak kasetin ortasına 

santralize ettiğinizden emin olunuz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 ĠstenmiĢ ise kontrast madde verildikten 

bir dakika sonra nefrogram fazını 

göstermek için bir radyografi alınız. 

 DüĢük osmolariteli kontrast madde ile 

yapılan tetkikte nefrogram fazının daha 

geç oluĢacağını unutmayınız. 

 5. dakikada ilk radyografiyi alınız. 
 Radyografi alırken santralizasyonu 

böbrekler üzerine yapmayı unutmayınız. 

 Radyografiden hemen sonra Anterior 

superior spina iliacaların ortasından 

geçecek Ģekilde kompresyon (baskı 

bandı) uygulayınız. 

 Kompresyon uygulanmaması gereken 

durumları hatırlayınız. 

 Kompresyon uygulanarak alınan 

radyografilerde kalikslerde 

anormalliklerden Ģüphe ediliyorsa oblik 

radyografiler alabilirsiniz. 

 10. dakikada ikinci radyografiyi alınız.  Hastanın pozisyonunu kontrol ediniz. 

 20.dakikada kompresyon (baskı bandı) 

kaldırıldıktan hemen sonra üçüncü 

radyografiyi alınız. 

 Özellikle üreterlerin distal kesimlerinin 

iyi bir Ģekilde görüntülenmesini 

sağlayınız. 

 Üreterlerin iyi izlenememesi durumunda 

prone pozisyonda radyografi 

alabilirsiniz. 

 Süzmenin geciktiği durumlara göre 

belirli aralıklarla radyografiler alınız. 

 Özellikle diyaliz hastalarında ve 

hipertansiyonu olanlarda süzülmenin 

geç olacağını unutmayınız. 

 Tetkik post miksionlu istenmiĢse 

miksion sonrasında boĢ mesane 

radyografisi alınız. 

 Hastanın idrarını yapıp yapmadığını 

sorunuz. 

 Mesane için 18x24 cm ebadında film 

kullanınız. 

 Kasetin içinde film olduğundan emin 

olunuz. 

 Tüpe 15˚ (kranio-kaudal) ayağa doğru 

açı veriniz. 

 Tüpe doğru açıyı verdiğinizden emin 

olunuz. 

 Film foküs mesafesini (FFM) 100 cm 

ayarlayınız. 

 Radyografik uygulamalarda kaliteli 

görüntü elde etmek amacıyla standart 

FFM değerleri kullanınız. 
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 Merkezi ıĢını dik olarak kasetin ortasına 

santralize ediniz. 

 Merkezi ıĢının scapula’ya, dik olarak 

santralize edilmiĢ olmasına dikkat 

ediniz. 

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyafram ayarını, istenen radyografi 

bölgesiyle sınırlı tutunuz. 

 Doz ayarı yapınız. 
 Uygun Kv ve mAs ayarlamasını 

yapınız. 

 Radyografi alınırken hastaya "nefesini 

tut ve hareket etme" komutu veriniz. 

 Komutu veremeden önce hastayı 

yapacağı eylem konusunda 

bilgilendiriniz.  

 Exposure düğmesine basınız. 

 Exposure yaparken kurĢunlu paravan 

arkasında durunuz. 

 Exposure yapmadan önce hastanın 

konumunu son bir kez daha gözleyiniz. 

 Exposure iĢleminin iki aĢamada 

geçekleĢtiğini unutmayınız. 

 Exposure iĢleminden hemen sonra 

hastaya rahat nefes al komutu veriniz.  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisinde intravenöz pyelografi tetkiki yerine diğer yöntemler tercih 

edilmelidir? 

A) Sebat eden piyüri 

B) Üreterlerin değerlendirilmesi  

C) Renal yetmezlik 

D) Böbrek travması 

E) Hematüri 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi intravenöz pyelografinin yapılmaması gereken durumlardan 

birisi değildir? 

A) Kontrast maddelere aĢırı duyarlılık 

B) Renal transplantasyondan önce 

C) Renal yetmezlik  

D) Astım  

E) Gebelik 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi intravenöz pyelografinin iĢlem basamağı değildir? 

A) Hasta supin pozisyonda yatırılır. 

B) Kontrast madde ĠV olarak verilir. 

C) 1. dakikada ve 5. dakikada radyografi alınır. 

D) Karın bölgesine kompresyon yapılarak10.dakika radyografisi alınır. 

E) Kontrast madde üretradan kateter yoluyla verilir. 
 

4. AĢağıdakilerden hangisinde kompresyon uygulanmasının bir sakıncası olmaz? 

A) Üriner yol obstrüksiyonlarında 

B) Renal travmanın incelenmesinde 

C) Abdominal kitle ve aort anevrizması olanlarda 

D) ġüpheli kaliksiyel anormalliklerin değerlendirilmesinde 

E) Cerrahi giriĢim sonrası 
  

5. AĢağıdakilerden hangisi intravenöz pyelografi için doğru ifade değildir? 

A) Kontrast madde verildikten sonra direkt üriner sistem radyografisi çekilir. 

B) Üriner sistemin temel tanı yöntemidir. 

C) Hastanın barsaklarının temizlenmiĢ olması gerekir. 

D) Radyografi için 35x40 cm’lik film kullanılır. 

E) Mesane radyografisi için tüpe 15˚  ayağa doğru açı 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–3 

 
 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle retrograd pyelografi 

çekimini yapabileceksiniz.  

 

 

 
 

Retrograd pyelografiyi araĢtırınız. 

 

3. RETROGRAD (ASSENDAN) 

PYELOGRAFĠ  
 

Sistoskopi ile üreterlere sokulan kateterden direkt kontrast madde verilerek renal 

pelvis, kaliksler ve üreterlerin radyolojik incelemesidir. 

 

3.1. Retrograd Pyelografinin Amacı 
 

Ġntravenöz pyelografide pelvikaliksiyel sistemin ve üreterlerin izlenememesi veya 

yetersiz izlenmesi, intravenöz pyelografide saptanan dolma defektlerini, obstrüktif lezyonları 

ve fistülleri değerlendirmek, perkütan giriĢimsel iĢlemler için böbreklerin toplayıcı 

sistemlerini geniĢletmek amacı ile yapılır. 
 

Kontrast madde duyarlılığı olanlarda, üriner enfeksiyon ve üriner diversiyonu 

olanlarda yapılmamalıdır.  
 

3.2. Retrograd Pyelografinin Çekim Tekniği  
 

Retrograd pyelografi radyografisinde aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanmaktadır. 

 

3.2.1. Hastanın Hazırlığı 
 

Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetinde  (Direkt Üriner Sistem Radyografisi ) 

yapılan hazırlığın aynısıdır. Tetkikten önce hastanın idrarı yaptırılır. 

 

3.2.2. Pozisyon Tekniği 
 

Tetkik skopi altında veya C kollu dijital cihazlarda yapılıyorsa kaset kullanılmaz. 

Çekilen bölgeye göre kullanılan rutin kaset ebatları dıĢında spot radyogramlar için 35x35 

cm’lik kaset kullanılır.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Diyafram, istenen radyografi bölgesini içine alacak Ģekilde ayarlanır.  FFM 100 cm 

olarak ayarlanır. 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. 

 

Hasta supin pozisyonda masaya yatırılır. Tetkike hazırlık için DÜS radyografisi 

çekilir. Tetkik genel anestezi altında ve steril Ģartlarda yapılır. Uzman tarafından sistoskopi 

ile üretradan girilerek üreterlere radyoopak kateter yerleĢtirilir. Daha sonra pelvis renalise 

kadar ilerletilir. Pelvis renalisteki idrar boĢaltılır. 

 

Kontrast madde fluoroskopik kontrol altında verilir. Dilüe olarak ve vücut sıcaklığında 

hazırlanmıĢ en az 10 ml kontrast madde verilerek pelvis renalis doldurulur. Böylece opak 

olmayan taĢların oluĢturduğu küçük dolma defektleri saptanabilir. Kontrast madde yavaĢ bir 

Ģekilde verilmeli ve verilirken hava kabarcığı verilmemesine çok dikkat edilmelidir.  

 

Kontrast madde verildikten sonra AP ve sağ ve sol oblik pozisyonlarda pelvis 

radyografileri alınır. Kateter yavaĢça dıĢarı doğru çekilirken tekrar kontrast madde verilerek 

tüm üreterlerin değerlendirilmesi için üreterlerin A-P, sağ ve sol oblik pozisyonlarda 

radyografisi alınır. Kateter üriner sistemden çıkarılarak inceleme sonlandırılır. 

 

Merkezi ıĢın, üriner sistemin tamamı alınırken ĠVP radyografisinde ki gibi ayarlanır. 

Spot radyogramlar alınırken çekilen bölgeye ve skopide yakalanan görüntüye göre merkezi 

ıĢın ayarlanır. 

 

Resim 3.1: Retrograd pyelografi radyogramı 

(Sol böbrek kaliksleri, pelvis, üreter ve kateter görünmektedir.) 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

 

Retrograd pyelografi radyografisini tekniğine uygun olarak çekiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyolojik inceleme için hazır gelen 

hastayı bilgilendiriniz. 
 Hastanın aç olup olmadığını sorunuz. 

 Radyasyondan koruyucu önlemleri 

alınız. 

 KurĢun önlük giyiniz. 

 Dozimetre takınız. 

 Radyografi çekimi öncesi hasta 

üzerindeki görüntüyü engelleyici 

eĢyaların çıkartılmasını sağlayınız. 

 Hastanın aksesuarlarını çıkarıp 

çıkarmadığını kontrol ediniz. 

 Radyografi öncesi hastaya idrarını 

yaptırınız. 

 Hastanın idrarını yapıp yapmadığını 

sorunuz. 

 Hasta önlüğü giydiriniz.  Önlüğün temiz olmasına dikkat ediniz. 

 Hastayı supin pozisyonda masaya 

yatırınız. 

 Hastaya uygun pozisyon verdiğinizden 

emin olunuz. 

 Tetkike hazırlık için bir DÜS 

radyografisi çekiniz. 

 Çekim bölgesinin kaset dıĢında 

kalmadığından emin olunuz 

 Uzman tarafından asendan olarak 

kateterle üreterlere kontrast madde 

verildikten sonra AP ve oblik 

pozisyonlarda pelvis radyografileri 

alınız. 

 Üreterlere kontrast madde verilirken 

dikkatli bir Ģekilde takip ediniz. 

 Uzman tarafından kateter geri çekilirken 

kontrast madde verileren üreterin 

radyografisini alınız. 

 Yapılan iĢlemi dikkatli bir Ģekilde takip 

ediniz. 

 Spot radyogramlar alınız. 
 AP ve oblik pozisyonlarda pelvis 

radyografileri alınız. 

 Spot radyogramlarda 35x35 cm kaset 

kullanınız. 

 Kaseti radyografisi çekilecek bölgeyi 

içine alacak Ģekilde ayarlayınız. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi retrograd pyelografinin yapılıĢ amaçlarından birisi değildir? 

A) Ġntravenöz pyelografide saptanan dolma defektlerini değerlendirmek  

B) Üriner diversiyonu değerlendirmek 

C) Fistülleri değerlendirmek 

D) Obstrüktif lezyonları değerlendirmek  

E) Perkütan giriĢimsel iĢlemler için böbreklerin toplayıcı sistemlerini geniĢletmek 
 

2. Retrograd pyelografi radyografisinde spot radyogramlar için hangi ebatta film 

kullanılmaktadır? 

A) 35x35 cm ebadında   

B) 35x40 cm ebadında  

C) 43x40 cm ebadında 

D) 24x30 cm ebadında  

E) 18x24 cm ebadında  
 

3. AĢağıdaki ifadelerden hangisi retrograd pyelografi için doğru değildir? 

A) Hasta supin pozisyonda masaya yatırılır. 

B) Tetkike hazırlık bir DÜS radyografisi çekilir. 

C) Tetkik genel anestezi altında ve steril Ģartlarda yapılır. 

D) Teknisyen tarafından radyoopak kateter üretradan girilerek üreterlere yerleĢtirilir. 

E) Kateter geri çekilirken kontrast madde verilerek üreterlerin radyografisi alınır. 
 

4. Sistoskopi öncülüğünde, radyoopak kateter üretradan girilerek üreterlere 

yerleĢtirildikten ve pelvis renalise kadar ilerletildikten sonra aĢağıdakilerden hangisi 

yapılır? 

A) DÜS radyografisi çekilir. 

B) Genel anestezi yapılır.  

C) Pelvis renalisteki idrar boĢaltılır. 

D) Pelvis renalise kontrast madde verilir. 

E) Kateter pelvis renalisten üretere çekilir. 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi kontrast maddenin verilmesi ile ilgili doğru değildir? 

A) Kontrast madde fluoroskopik kontrol altında mesaneye verilir. 

B) Kontrast madde dilüe edilmelidir. 

C) Kontrast madde vücut sıcaklığında olmalıdır. 

D) YavaĢ bir Ģekilde verilmelidir. 

E) Verilirken hava kabarcığı verilmemesine dikkat edilmelidir. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 
 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle “Antegrad Pyelografi” 

çekimini yapabileceksiniz.  

 

 

 
 

Antegrad pyelografiyi araĢtırınız. 

 

4. ANTEGRAD PYELOGRAFĠ 
 

Renal pelvis ve kalikslere perkütan olarak kontrast madde verilmesi ile yapılan 

radyografik incelemedir. 

 

4.1. Antegrad Pyelografinin Amacı 
 

Ġntravenöz pyelografinin, değerlendirmede yetersiz kaldığı ve retrograd pyelografinin 

yapılamadığı üriner yol obstrüksiyonlarında, obstrüksiyonun yerini göstermek, post operatif 

üreter fistüllerini saptamak amacıyla ve giriĢimsel iĢlemlerden önce yapılır. Ayrıca hastada 

nefrostomi tüpü varsa kontrast madde nefrostomi tüpünden verilerek de antegrad pyelografi 

yapılabilir. 

 

Antegrad pyelografi tetkiki tek fonksiyone böbrek, kanama diatezi (kanama eğilimi) 

ve kontrol edilemeyen hipertansiyonda kontrendikedir. 

 

4.2. Antegrad Pyelografinin Çekim Tekniği  
 

Antegrad pyelografi radyografisinde aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanmaktadır. 

 

4.2.1. Hastanın Hazırlığı 
 

Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetinde (Direkt Üriner Sistem Radyografisi ) 

yapılan hazırlığın aynısıdır. Tetkikten önce hastanın idrarı yaptırılır. 

 

4.2.2. Pozisyon Tekniği 
 

Dijital röntgen cihazlarında yapılan radyografi çekimlerinde görüntü detektörler 

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

Antegrad pyelografi için 30x40 veya 35x35 cm’lik kaset kullanılır. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Diyafram, istenen radyografi bölgesini içine alacak Ģekilde ayarlanır. FFM 100 cm 

olarak ayarlanır. Kv ve mAs değerleri hastanın yaĢına ve kilosuna göre ayarlanır. YumuĢak 

dokuların detaylı gösterilebilmesi için düĢük Kv değerleri kullanılır. Fluoroskopi cihazı ve 

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

kilosuna göre otomatik olarak ayarlanır. 

 

Tetkik steril Ģartlarda yapılır. Hasta pron pozisyonda yatırılır. Uzman tarafından 

ultrasonografi rehberliğinde 12.costa (kaburga) altından giriĢ yeri ve kaliksiyel sistemin 

derinliği belirlenir. ĠĢlem bölgesi temizlenir. Lokal anestezi uygulandıktan sonra perkütan 

olarak özel bir iğne ile (Chiba iğnesi) kaliksiyel sisteme girilir. Ġdrarın aspire edilmesi ile 

iğne ucunun kaliks içerisinde olduğu anlaĢılır. Eğer hastanın nefrostomi tüpü varsa buradan 

kontrast madde verilerek de yapılabilir. 

 

ġekil 4.1: Perkütan olarak özel bir iğne ile 12. costa (kaburga) altından kaliksiyel sisteme 

girilmesi 

 

ġekil 4.2: Kaliksiyel sisteme girilmesi 
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Uzman tarafından dilüe kontrast madde dikkatli ve yavaĢ bir Ģekilde böbreğin 

toplayıcı sistemine verilir. Teknisyen, uzman tarafından perkütan olarak kateterle 

pelvikaliksiyel sistem ve üreterlere kontrast madde veriliĢini takip eder. 

      

ġekil 4.3: Kontrast maddenin verilmesi 
 

Pelvikaliksiyel sistem ve üreterler kontrast madde ile değerlendirilebilecek duruma 

geldiklerinde AP ve oblik pozisyonlarda böbreklerin, üretelerin ve mesane bölgesinin 

radyografileri alınır. ĠĢlem bittiğinde boĢaltılabildiği kadarı ile kontrast madde dıĢarı 

çıkarılır. 
 

Merkezi ıĢın, ayarlamaları üriner sistemin AP ve oblik radyografilerindeki gibidir.  

 

Resim 4.1: AP pozisyonunda antegrad pyelografi radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 

 

 

Antegrad pyelografi radyografisini tekniğine uygun olarak çekiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyolojik inceleme için hazır gelen 

hastayı bilgilendiriniz.  
 Hastanın aç olup olmadığını sorunuz. 

 Radyasyondan korunma önlemleri 

alınız. 

 KurĢunlu önlük giyiniz. 

 Dozimetre takınız. 

 Radyografi çekimi öncesi hasta 

üzerindeki görüntüyü engelleyici 

eĢyaların çıkartılmasını sağlayınız. 

 Hastanın aksesuarlarını çıkarıp 

çıkarmadığını kontrol ediniz. 

 Radyografi öncesi hastaya idrarını 

yaptırınız. 

 Hastanın idrarını yapıp yapmadığını 

sorarak kontrol ediniz. 

 Uzman tarafından perkütan olarak 

kateterle pelvikaliksiyel sistem ve 

üreterlere kontrast madde veriliĢini takip 

ediniz. 

 ĠĢlemi dikkatli bir Ģekilde takip ediniz. 

 AP ve oblik pozisyonlarda pelvis 

radyografileri alınız. 

 Hastaya uygun pozisyon verdiğinizden 

emin olunuz. 

 
 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Hangisi antegrad pyelografinin yapılıĢ nedenlerinden birisi değildir? 

A) Retrograd pyelografinin yapılamaması   

B) Ġntravenöz pyelografinin değerlendirmede yetersiz olması 

C) Renal transplantasyondan önce donörün böbreğinin değerlendirilmesi 

D) Post operatif üreter fistüllerini saptamak amacı ile 

E) GiriĢimsel iĢlemlerden önce 

 

2. AĢağıdakilerden hangisinde antegrad pyelografinin yapılması kontrendike değildir? 

A) Üriner yol obstrüksiyonlarında  

B) Tek fonksiyone böbrek  

C) Kanama diatezi  

D) Kontrast madde duyarlılığı 

E) Kontrol edilemeyen hipertansiyonda  

 

3. AĢağıdakilerden hangisi antegrad pyelografinin iĢlem basamağı değildir? 

A) Hasta pron pozisyonda yatırılır.  

B) GiriĢ yeri ve kaliksiyel sistemin derinliği belirlenir. 

C) ĠĢlem bölgesi temizlenir. 

D) Lokal anestezi uygulanır. 

E) Kateter üretradan girilerek üreterlere yerleĢtirilir. 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerleri doğru sözcüklerle doldurunuz. 

 

4. Uzman tarafından dilüe kontrast madde dikkatli ve yavaĢ bir Ģekilde böbreğin 

………............   …………………….  verilir.  

 

5. Pelvikaliksiyel sistem ve üreterler kontrast madde ile değerlendirilebilecek duruma 

geldiklerinde …………………………… pozisyonlarda radyografiler 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–5 
 
 

 

 
Bu öğrenme faaliyeti sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle sistografi çekimini 

yapabileceksiniz.  

 

 

 
 

Retrograd sistografi hakkında bilgi toplayınız. 

 

5. RETROGRAD SĠSTOGRAFĠ 
 

Kontrast maddenin direkt mesaneye verilmesi ve kontrast madde ile doldurulan 

mesanenin radyografik incelenmesidir. 

 

5.1. Retrograd Sistografinin Amacı 
 

Mesanenin ve üretranın anatomik ve fonksiyonel bozukluklarında, veziko-vajinal veya 

vezikokolik fistül Ģüphesinde, idrar sızması veya mesane rüptürü Ģüphesinde uygulanan bir 

yöntemdir. 

 

Kontrast maddeye aĢırı duyarlılığı olanlarda ve üriner enfeksiyonu olanlarda tetkik 

yapılmaz. 
 

5.2. Retrograd Sistografinin Çekim Tekniği   
 

Retrograd sistografi radyografisinde aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanmaktadır. 

 

5.2.1. Hastanın Hazırlığı 
 

Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetinde (Direkt Üriner Sistem Radyografisi ) 

yapılan hazırlığın aynısıdır. Çocuklarda sedasyon uygulanır.  Tetkikten önce hastanın idrarı 

yaptırılır. 

 

5.2.2. Pozisyon Tekniği 
 

Dijital röntgen cihazlarında yapılan radyografi çekimlerinde görüntü detektörler 

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

Retrograd sistografi radyografisi için 18x24 cm veya 24x30 cm’lik kasetler kullanılır. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Diyafram, istenen radyografi bölgesini içine alacak Ģekilde ayarlanır. FFM 100 cm 

olarak ayarlanır. Kv ve mAs değerleri hastanın yaĢına ve kilosuna göre ayarlanır. YumuĢak 

dokuların detaylı gösterilebilmesi için düĢük Kv değerleri kullanılır. Fluoroskopi cihazı ve 

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

kilosuna göre otomatik olarak ayarlanır. 

 

Hasta supin pozisyonda masaya yatırılır. Direkt bir mesane radyografisi alınır.  Steril 

koĢullarda 6–8 F’lik kateter mesaneye yerleĢtirilir.  YetiĢkinlerde orta boy foley kateter 

kullanılır. Mesanedeki rezidü (kalan idrar) idrar boĢaltılır. Dilüe suda eriyen iyotlu kontrast 

madde tetkik masasının 1 metre üzerinde tutularak yavaĢ bir Ģekilde verilir. Ġki ayın 

üzerindeki çocuklar için 250 ml’ lik kontrast madde kullanılır. Arada bir fluoroskopik tetkik 

yapılarak mesanenin doluluğu kontrol edilir. Hasta iĢemeye hazır hale gelene kadar kontrast 

madde vermeye devam edilir. 

 

Mesane doldurulduktan sonra A-P, oblik ve yan pozisyonlarda radyografiler alınır. 

Böylece mesanedeki dolma defektleri, mesaneden üreterlere reflü (idrar kaçıĢı) olup 

olmadığı araĢtırılabilir. Vezikokolik veya vezikovaginal fistülleri gösterebilmek için lateral 

pozisyonda radyografiler alınır. 

       

Resim 5.1:Sistografi A-P,sol oblik ve sağ oblik radyogramları 

 

Merkezi ıĢın, ayarlamaları mesane AP, lateral ve oblik radyografilerindeki gibidir.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

 

Retrograd sistografi radyografisini tekniğine uygun olarak çekiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyolojik inceleme için hazır gelen 

hastayı bilgilendiriniz. 

 Hastanın aç olup olmadığını sorunuz. 

 Radyasyondan korunma önlemi alınız.  KurĢunlu önlük giyiniz. 

 Dozimetre takınız. 

 Radyografi çekimi öncesi hasta 

üzerindeki görüntüyü engelleyici 

eĢyaların çıkartılmasını sağlayınız. 

 Hastanın aksesuarlarını çıkarıp 

çıkarmadığını kontrol ediniz. 

 Radyografi öncesi hastaya idrarını 

yaptırınız. 

 Hastanın idrarını yapıp yapmadığını 

sorarak kontrol ediniz. 

 Hastayı supin pozisyonda masaya 

yatırınız. 

 Hastanın doğru pozisyonda olduğundan 

emin olunuz. 

 Direkt bir mesane radyografisi alınız.  Mesane radyografisi için 24x30 cm’lik 

kaset kullanabilirsiniz. 

 Uzman tarafından üretradan foley 

kateter ile mesaneye girilerek önce 

rezidü idrar boĢaltılır.  

 Yapılan iĢlemi takip ediniz. 

 Foley kateter ile kontrast madde 

verildikten mesane doldurulduktan sonra 

radyografileri sırası ile çekiniz. 

 Mesanenin AP, sağ ve sol oblik 

pozisyonlarda radyografilerini alınız. 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Retrograd sistografi nedir? 

A) Kalikslerin radyografik incelenmesi  

B) Renal pelvisin radyografik incelenmesi 

C) Üretranın radyografik incelenmesi 

D) Mesanenin radyografik incelenmesi 

E) Üreterlerin radyografik incelenmesi 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi Sistografinin yapılıĢ amaçlarından birisi değildir? 

A) Çocuklarda tekrarlayan üriner enfeksiyonlarda  

B) Mesanenin anatomik ve fonksiyonel bozukluklarında 

C) Perkütan giriĢimsel iĢlemler için böbreklerin toplayıcı sistemlerini geniĢletmek 

D) Veziko-vajinal veya vezikokolik fistül Ģüphesinde 

E) Ġdrar sızması veya mesane rüptürü Ģüphesinde 
 

3. AĢağıdaki iĢlem basamaklarından hangisi sistografiye ait değildir? 

A) Tetkikten önce hastanın idrarı yaptırılır.  

B) Hasta supin pozisyonda masaya yatırılır. 

C) Direkt bir mesane radyografisi alınır.   

D) Kontrast madde verildikten sonra mesanenin radyografileri alınır. 

E) Kontrast madde perkütan olarak verilir. 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi sistoskopide kontrast maddenin verilmesi ile ilgili doğru 

değildir? 

A) Dilüe suda eriyen iyotlu kontrast maddeler kullanılır.  

B) Mesaneye hızlı bir Ģekilde kontrast madde verilir 

C) Arada bir fluoroskopik tetkik yapılarak mesanenin doluluğu kontrol edilir. 

D) Hasta iĢemeye hazır hale gelene kadar kontrast madde vermeye devam edilir. 

E) Kontrast madde foley kateter ile mesaneye verilir. 

 

5. Mesane doldurulduktan sonra hangi pozisyonlarda radyografiler alınır? 

A) A-P, oblik ve yan pozisyonlarında  

B) A-P ve yan pozisyonlarında 

C) Oblik ve yan pozisyonlarında 

D) A-P ve oblik pozisyonlarında 

E) P-A, oblik ve yan pozisyonlarında 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle miksiyon (iĢeme) 

sistoüretrografinin çekimini yapabileceksiniz.  

 

 

 
 

Miksiyon sistoüretrografiyi araĢtırınız. 

 

6.MĠKSĠYON SĠSTOÜRETROGRAFĠ 

(VOĠDĠNG SĠSTOÜRETROGRAFĠ) 
 

Mesaneye kateter yolu ile verilen kontrast maddenin gidiĢini takiben floroskopik 

gözlem altında mesane, üreterler ve idrar yapılırken üretranın görüntülenmesine yönelik 

yapılan incelemedir.  

 

6.1. Miksiyon Sistoüretrografinin Amacı 
 

Çocuklarda tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonlarında, mesane boynunda ve 

üretradaki anatomik ve fonksiyonel bozuklukların incelenmesinde, mesanenin boĢalmasının 

değerlendirilmesinde ve özellikle veziko-üreteral reflüden (idrarın mesaneden üreter ve 

böbreklere geri kaçması) Ģüphelenildiğinde, reflüyü görmek ve derecesini ölçmek amacı ile 

yapılır. Miksiyon (iĢeme) anında tüm üriner sistemi görüntüleyen radyografiler elde 

olunmaktadır. Miksiyon sistoüretrografi genellikle idrar yolu patolojilerine bağlı oluĢan 

reflünün tanısında ve gerekli tedavinin belirlenmesinde yeterli bilgi sağlamaktadır. 

  

Miksiyon sistoüretrografi kontrast maddeye aĢırı duyarlılık, gebelik, üretral darlık ve 

üriner enfeksiyon durumlarında yapılmamalıdır. 

 

Posteriör üretral valv (erkek çocuklarda görülen ve mesane çıkıĢını tıkayan bir çeĢit 

doku katlantısı) gibi üretra patolojilerinin gösterilmesinde de kullanılır. 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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ġema 6.1: Normali gösteren soldaki resimde idrarın mesaneden üreterlere geçmediği, 

sağdakinde ise geçerek reflüye dolayısıyla böbreklerde skarlaĢmalara yol açması gösterilmiĢtir. 

 

Resim 6.1: Veziko-üreteral reflü 

 

6.2. Miksiyon Sistoüretrografinin Çekim Tekniği   
 

Miksiyon sistoüretrografi radyografisinde aĢağıdaki çekim teknikleri 

uygulanmaktadır. 
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6.2.1. Hastanın Hazırlığı 
 

Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetinde  (Direkt Üriner Sistem Radyografisi ) 

yapılan hazırlığın aynısıdır.  Çocuklarda sedasyon uygulanır. Tetkikten önce hastanın idrarı 

yaptırılır. 

 

6.2.2. Pozisyon Tekniği 
 

Dijital röntgen cihazlarında yapılan radyografi çekimlerinde görüntü detektörler 

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

Miksiyon sistoüretrografi radyografisi için 30x40 cm, 24x30 cm’lik kaset kullanılır. 

 
Diyafram, istenen radyografi bölgesini içine alacak Ģekilde ayarlanır. FFM 100 cm 

olarak ayarlanır. Kv ve mAs değerleri hastanın yaĢına ve kilosuna göre ayarlanır. YumuĢak 

dokuların detaylı gösterilebilmesi için düĢük Kv değerleri kullanılır. Fluoroskopi cihazı ve 

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

kilosuna göre otomatik olarak ayarlanır. 

 

Radyografi için hazırlığı yapılmıĢ hasta, hasta masasına supin pozisyonda yatırılır.  

Uzman tarafından steril Ģartlarda 6–8 F’lik kateter mesaneye yerleĢtirilir.  YetiĢkinlerde steril 

koĢullarda orta boy foley kateter mesaneye yerleĢtirilir. Mesanedeki rezidü idrar boĢaltılır. 

Mesanedeki rezidü idrar boĢaltıldıktan sonra boĢ mesane radyografisi çekilir. 

 

 

Resim 6.2: Miksiyon sistoüretrografi pozisyonu ve boĢ mesane radyografi çekimi 
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Resim 6.3: Mesanedeki rezidü idrar boĢaltıldıktan sonra çekilen boĢ mesane radyogramı 

 
Miksiyon sistoüretrografi için dilüe suda eriyen iyotlu kontrast maddeler kullanılır. 

Kontrast madde masadan 1 metre yükseklikte iken yavaĢ bir Ģekilde verilerek mesane 

tamamen dolana kadar beklenir. Arada bir fluoroskopik tetkik yapılarak mesanenin doluluğu 

kontrol edilir.  Mesane dolarken mesaneden üst idrar yollarına (veziko üreteral reflü) kaçıĢ 

olup olmadığına bakılarak çeĢitli radyografiler çekilir.   

 

 

Resim 6.4: A-P pozisyonunda radyografi alınması 
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Resim 6. 5: Mesane dolarken mesaneden üst idrar yollarına (veziko üreteral reflü) kaçıĢ olup 

olmadığına bakılarak çekilen A-P, sağ ve sol oblik radyogramlar 

 

Hasta miksiyona (iĢeme) hazır hale gelene kadar kontrast maddeye devam edilir.   

Mesane tamamen dolduğunda sonda çıkartılır. Hasta ayağı kaldırılır ve idrarını yaparken seri 

filmler çekilir. Miksiyon sona erdiğinde mesanede idrar kalıp kalmadığını görebilmek için 

bir radyografi daha çekilerek iĢlem sonlandırılır. Miksiyon esnasında veziko-üreteral reflü, 

mesane boynu ve üretrayı değerlendirmek için oblik pozisyonda tüm üriner sistemi içine 

alacak Ģekilde radyografi alınır. 

 

Merkezi ıĢın, ayarlamaları mesane AP ve oblik radyografilerindeki gibidir.  

 

     

Resim 6.6: Sol ve sağ oblik pozisyonunda radyografi alınması 
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Resim 6.7: Miksiyon sistoüretrografi radyografi radyogramları 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 

 

 

Miksiyon sistoüretrografi radyografisini tekniğine uygun olarak çekiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyolojik inceleme için hazır gelen 

hastayı bilgilendiriniz. 
 Hastanın aç olup olmadığını sorunuz. 

 Radyasyondan koruyucu önlemi alınız. 
 Dozimetre takınız. 

 KurĢun önlük giyiniz. 

 Radyografi çekimi öncesi hasta 

üzerindeki görüntüyü engelleyici 

eĢyaların çıkartılmasını sağlayınız. 

 Hastanın aksesuarlarını çıkardığından 

emin olunuz. 

 Radyografi öncesi hastanın idrarını 

yaptırınız. 

 Hastanın idrarını yapıp yapmadığını 

sorarak kontrol ediniz. 

 Hastayı supin pozisyonda masaya 

yatırınız. 

 Hastaya doğru pozisyonda masaya 

yatırınız. 

 Uzman tarafından steril Ģartlarda Foley 

kateter mesaneye yerleĢtirilir.  

 Foley kateterin mesaneye 

yerleĢtirilmesini takip ediniz.. 

 Foley kateterin mesaneye yerleĢtirilmesi 

ve mesanedeki rezidü idrar 

boĢaltılmasından sonra boĢ mesane 

radyografisi çekiniz. 

 Floroskopi ile mesanenin boĢ olup-

olmadığını takip ediniz. 

 Steril Ģartlarda üretra yoluyla kontrast 

madde verilirken flouroskopi ile 

mesanenin doluluğunu ve veziko-

üreteral reflüyü kontrol ediniz. 

 Floroskopi ile mesanenin doluluğunu 

takip ediniz. 

 Hasta iĢemeye (miksion hazır hale 

gelince, mesane tamamen dolduğunda 

sondayı çıkartılır. 

 

 Hasta iĢerken (miksion) A-P, sağ ve sol 

oblik pozisyonlarında radyografiler 

alınız.  

 Radyografilrin tüm üriner sistemi içine 

alacak Ģekilde olmasına dikkat ediniz. 

 

 
 

 

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

 

1. Miksiyon sistoüretrografinin özellikle yapılıĢ amacı hangisidir? 

A) Post operatif üreterik fistülleri saptandığında 

B) Mesane rüptürü Ģüphesinde  

C) Veziko-üreteral reflüden Ģüphelenildiğinde 

D) Üriner yol obstrüksiyonlarında, obstrüksiyonun yerini göstermede 

E) Perkütan giriĢimsel iĢlemler için böbreklerin toplayıcı sistemlerini geniĢletmede 

 

2. AĢağıdakilerden hangisinde miksiyon sistoüretrografi yapılmamalıdır? 

A) Üretrada anatomik ve fonksiyonel bozukluklarda 

B) Üretral darlıktan Ģüphelenildiğinde 

C) Çocuklarda tekrarlayan üriner enfeksiyonlarda 

D) Mesane boynunda anatomik ve fonksiyonel bozukluklarda 

E) Veziko-üreteral reflüden Ģüphelenildiğinde 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi miksiyon sistoüretrografiyle ilgili doğru değildir? 

A) Hasta supin pozisyonda masaya yatırılır. 

B) Kontrast madde verilmeden önce mesane boĢken bir film çekilir. 

C) Çocuklarda sedasyon uygulanır. 

D) Teknisyen tarafından aseptik Ģartlarda kateter mesaneye yerleĢtirilir. 

E) Mesanedeki rezidü idrar boĢaltılır. 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerleri doğru sözcüklerle doldurunuz. 

 

4. Steril Ģartlarda üretra yoluyla kontrast madde verilirken flouroskopi ile mesanenin 

doluluğu ve ……………………………………………… kontrol edilir. 

 

5. Miksiyon (iĢeme) esnasında veziko üreteral reflü, mesane boynu ve üretrayı 

değerlendirmek için ……………. ….pozisyonda tüm üriner sistemi içine alacak 

Ģekilde radyografi 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–7 
 

 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle “Retrograd 

Üretrografi”nin çekimini yapabileceksiniz.  

 

 

 
 

Retrograd üretrografiyi araĢtırınız. 

 

7. RETROGRAD ÜRETROGRAFĠ 
 

Erkek üretrasını değerlendirmek amacı ile üretraya direkt kontrast madde verilerek 

yapılan radyografik incelemedir. 

 

7.1. Retrograd Üretrografinin Amacı 
 

Üretrada tıkanıklık, üretral striktür (darlık), divertikül (üretranın içinde cep oluĢması), 

fistül, valv, tümör ve konjenital anomalileri (hipospadias, epis padias, çift üretra vb) 

değerlendirmek için yapılır. 

 

Üretraya yönelik yeni giriĢim yapılan olgularda ve üriner enfeksiyonu olanlarda 

yapılmamalıdır. 

 

7.2. Retrograd Üretrografinin Çekim Tekniği   
 

Retrograd üretrografi radyografisinde aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanmaktadır. 

 

7.2.1. Hastanın Hazırlığı 
 

Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetinde  (Direkt Üriner Sistem Radyografisi ) 

yapılan hazırlığın aynısıdır.  Tetkikten önce hastanın idrarı yaptırılır. 

 

7.2.2. Pozisyon Tekniği 
 

Dijital röntgen cihazlarında yapılan radyografi çekimlerinde görüntü detektörler 

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

Retrograd üretrografi radyografisi için 24x30 cm’lik kasetler kullanılır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–7 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Diyafram, istenen radyografi bölgesini içine alacak Ģekilde ayarlanır. FFM 100 cm 

olarak ayarlanır. Kv ve mAs değerleri hastanın yaĢına ve kilosuna göre ayarlanır. YumuĢak 

dokuların detaylı gösterilebilmesi için düĢük Kv değerleri kullanılır. Fluoroskopi cihazı ve 

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

kilosuna göre otomatik olarak ayarlanır. 

 

Hasta supin pozisyonda masaya yatırılır. Tetkik steril Ģartlarda yapılır. Uzman 

tarafından dıĢ üretra ağzına anestezik jel sürülür. Genellikle 8 numara foley kateter kullanılır. 

Hava kabarcığı olmaması için kateter kontrast madde ile doldurulur. Kateterin ucu penil 

üretranın distaline kadar ilerletilir. Kateter balonu 1-2 ml serum fizyolojik ile ĢiĢirilir. 

 

 

Resim 7.1: Hasta supin pozisyonda masaya yatırılması 

 

Fluroskopik kontrol altında kontrast madde verilir. Üretra kontrast madde ile 

doldurulur. 

 

Merkezi ıĢın, kasetin ortasına dik olarak santralize edilir. Diyafram, istenen radyografi 

bölgesini içine alacak Ģekilde ayarlanır. A-P sağ ve sol oblik pozisyonlarında radyografiler 

alınır. Oblik radyografilerde masaya temas eden taraftaki bacak abdüksiyona, diz fleksiyona 

getirilir. Böylece mesane ve tüm üretra izlenebilir. Posterior üretrayı değerlendirmek için 

hasta iĢerken üretrografi yapılır. Bunun için kateterle mesane doldurulur. 

 

     

Resim 7.2: Üretra A-P radyografisi             Resim 7.3: Üretra sol oblik radyografisi 
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Resim 7.4: Üretra sağ oblik radyografisi 

     

Resim 7.5: Kontrast madde verilmeden önce ve verildikten sonra Üretra A-P radyogramı 

 

Resim7.6: Üretra sağ oblik radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Retrograd üretrografi radyografisi çekiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyolojik inceleme için hazır gelen 

hastayı bilgilendiriniz. 
 Hastayı güler yüzle karĢılayınız. 

 Radyasyondan koruyucu önlemleri 

alınız. 

 KurĢun önlük giyiniz. 

 Dozimetre takınız. 

 Radyografi çekimi öncesi hasta 

üzerindeki görüntüyü engelleyici 

eĢyaların çıkartılmasını sağlayınız. 

 Hastanın üzerindeki görüntüyü 

engelleyici çıkarıp çıkarmadığını kontrol 

ediniz. 

 Radyografi çekimi öncesi hastanın 

idrarını yapmasını söyleyiniz. 

 Hastanın idrarını yapıp yapmadığını 

sorarak kontrol ediniz. 

 Hastayı supin pozisyonda masaya 

yatırınız. 

 Hastaya uygun pozisyon verdiğinizden 

emin olunuz. 

 Direkt bir mesane radyografisi alınız. 
 Hastanın doğru pozisyonda olduğundan 

emin olunuz. 

 Uzman tarafından steril Ģartlarda, üretra 

yoluyla kontrast maddenin flouroskopi 

altında veriliĢini takip ediniz. 

 Kontrast madde veriliĢini takip ediniz. 

 Merkezi ıĢını, kasetin ortasına dik olarak 

santralize edilir. 

 Merkezi ıĢını doğru santralize 

ettiğinizden emin olunuz. 

 A.P. sağ ve sol oblik pozisyonlarda 

radyografiler alınız. 

 Hastanın doğru pozisyonda olduğundan 

emin olunuz. 

 Oblik radyografilerde masaya temas 

eden taraftaki bacağı abdüksiyona dizi 

fleksiyona getiriniz. 

 Böylece mesane ve tüm üretranın 

görüntülenebileceğini unutmayınız. 

 Posterior üretrayı değerlendirmek için 

miksion sırasında üretrografi çekiniz. 
 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi retrograd üretrografinin amaçlarından değildir? 

A) Üretrada tıkanıklık 

B) Üretral striktür 

C) Divertikül 

D) Konjenital anomalilerin değerlendirilmesi 

E) veziko-üreteral reflüden Ģüphelenilmesi 

 

2. AĢağıdakilerden hangisinde retrograd üretrografi yapılmamalıdır? 

A) Üretral fistül olduğunda 

B) Üretraya yönelik yeni giriĢim yapılan olgularda  

C) Üretrada tıkanıklık varsa 

D) Üretral tümör olduğunda 

E) Üretral striktür (darlık) olduğunda 

 

3. AĢağıdaki iĢlem basamaklarından hangisi retrograd üretrografi radyografisine ait 

değildir? 

A) Foley kateter ile mesaneye girilerek önce rezidü idrarı boĢaltmak 

B) Radyografi öncesi hastanın idrarını yaptırmak 

C) Hastayı supin pozisyonda masaya yatırmak 

D) A.P. sağ ve sol oblik pozisyonlarda radyografiler almak 

E) Posterior üretrayı değerlendirmek için miksion sırasında üretrografi çekmek 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerleri doğru sözcüklerle doldurunuz. 

 

4. Oblik radyografilerde masaya temas eden taraftaki bacak …………………….., diz 

fleksiyona getirilir. Böylece mesane ve tüm üretra izlenebilir. 

 

5. Hava kabarcığı olmaması için kateter kontrast madde ile doldurulur. Kateter penil 

üretranın distaline kadar ilerletilir. Kateter balonu 1-2 ml 

……………………………….. ile ĢiĢirilir. 

 

 

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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Bu öğrenme faaliyeti sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle “Vezikülografi” 

çekimini yapabileceksiniz.  

 

 

 

 

 

Vezikülografiyi araĢtırınız. 

 

8.VEZĠKÜLOGRAFĠ 
 

Seminal veziküllere ve ejakülatör kanala kontrast madde verilerek yapılan inceleme 

yöntemidir. 

 

8.1. Vezikülografinin Amacı 
 

Erkek infertilitesinin araĢtırılmasında ve epididimden yukardaki semen nakil 

kanallarında bir obstrüksiyon düĢünüldüğünde, uygulanır. Hormon profili normal, 

azospermik, infertil erkeklerde endikedir. 

 

8.2. Vezikülografinin Çekim Tekniği  
 

Vezikülografide aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanır. 

 

8.2.1. Hastanın Hazırlığı 
 

Radyolojik inceleme için gelen hastaya çekilecek radyografiyle ilgili bilgi verilir. 

Hasta üzerinde bulunan radyografi çekimini zorlaĢtıracak ve radyografide artefakt 

oluĢturacak ( palto, pantolon ayakkabı var ise protez gibi)  nesnelerin kendisi veya 

refakatçisi tarafından çıkarttırılması sağlanır. Hasta önlüğü giydirilir. 

 

Radyasyondan koruyucu önlemler alınır. Bu önlemler teknisyenin kendine yönelik 

önlemleri ve hastaya yönelik önlemlerdir. Radyoloji laboratuvarında çalıĢan teknisyenin, 

dozimetre takması zorunludur. Radyografi çekimlerinde kurĢun önlük giyilmelidir. Ayrıca 

uygun doz ve diafram ayarı yapılarak da radyasyon güvenlik önlemleri alınır. Hasta tetkike 

aç olarak gelmelidir. Tetkikten önce hastanın idrarı yaptırılır. 

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–8 
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8.2.2. Pozisyon Tekniği 
 

Dijital röntgen cihazlarında yapılan radyografi çekimlerinde görüntü detektörler 

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

Vezikülografi için 24x30 cm’lik kasetler kullanılır. 

 

Diyafram, istenen radyografi bölgesini içine alacak Ģekilde ayarlanır. FFM             100 

cm olarak ayarlanır. 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. 

 

Hasta supin pozisyonda masaya yatırılır. Cerrahi yöntemle uzman tarafından her iki 

ductus deferense ince kanüller yerleĢtirilir.  

 

Vücut sıcaklığında ısıtılmıĢ kontrast madde fluoroskopik kontrol altında verilir. Vas 

deferensler, seminal keseler, ejakulator kanallar ve prostatik üretra görüntülenir. Vas 

deferensteki bir obstrüksiyonun düzeyi saptanır.  

 

A.P. lateral ve oblik pozisyonlarda radyografiler çekilir. 

 

Merkezi ıĢın, radyografisi alınacak bölgeyi içine alacak Ģekilde ayarlanmıĢ kasetin 

ortasına verilir. 

 

 

Resim 8.1: Vezikülografi radyogramı 
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Resim 8.2: Vezikülografi radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Vezikülografi radyografisini tekniğine uygun olarak çekiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyolojik inceleme için hazır (aç) 

gelen hastayı bilgilendiriniz. 
 Hastanın aç olup olmadığını sorunuz. 

 Radyasyondan koruyucu önlemi alınız. 
 KurĢun önlük giyiniz. 

 Dozimetre takınız 

 Radyografi çekimi öncesi hasta 

üzerindeki görüntüyü engelleyici 

eĢyaların çıkartılmasını sağlayınız. 

 Hastanın aksesuarlarını kendiniz 

almayınız, refakatçisine aldırınız. 

 Radyografi öncesi hastaya idrarını 

yapmasını söyleyiniz. 

 Hastanın idrarını yapıp-yapmadığını 

sorarak kontrol ediniz. 

 Hastayı supin pozisyonda masaya 

yatırınız. 

 Hastanın baĢ ve vücut orta hattının masa 

orta hattına denk gelmesine dikkat 

ediniz 

 Doz ayarı yapınız.  Uygun Kv ve mAs ayarlaması yapınız. 

 Cerrahi yöntemle uzman tarafından 

ductus deferense kontrast madde 

verildikten sonra radyografi çekiniz. 

 A.P, lateral ve oblik pozisyonlarda 

radyografiler çekiniz.   

 
 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdaki iĢlem basamaklarından hangisi vezikülografiye ait değildir? 

A) Radyolojik inceleme için hazır (aç) gelen hastayı bilgilendirmek  

B) Radyasyondan koruyucu önlemi almak 

C) Stresli hastalarda sedasyonu sağlamak 

D) Radyografi öncesi hastaya idrarını yaptırmak 

E) Hastayı supin pozisyonda masaya yatırmak 

 

2. Cerrahi yöntemle uzman tarafından kanüller nereye yerleĢtirilir?  

A) Mesaneye 

B) Üreterlere 

C) Üretraya 

D) Damar içine 

E) Ductus deferense 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi vezikülografi çekimi yapılırken görüntülenmez? 

A) Mesane 

B) Vas deferensler  

C) Seminal keseler 

D) Ejakulator kanallar 

E) Prostatik üretra 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerleri doğru sözcüklerle doldurunuz. 

 

4. Seminal veziküllere ve ejakülatör kanala kontrast madde verilerek yapılan inceleme 

yöntemine…………………………………..denir. 

 

5. Radyoloji laboratuvarında çalıĢan teknisyenin, ........................................ takması 

zorunludur.  

 

 

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 faaliyeti sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle Histerosalpingografi 

çekimini yapabileceksiniz.  

 

 

 

 

 Histerosalpingografiyi araĢtırınız. 

 Radyoloji laboratuvarına giderek “Histerosalpingografi” çekimini izleyiniz. 

 

9. HĠSTEROSALPĠNGOGRAFĠ 
 

Uterus boĢluğuna kontrast madde verilerek uterus ve uterus tüplerinin yapısal ve 

iĢlevsel özelliklerini incelenmesinde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. 

 

9.1. Histerosalpingografide (H.S.G.) nin Amacı 
 

Rahim ve tüplere ait geliĢimsel bozukluklar, rahim ve over tümörlerinin araĢtırılması, 

infertilite, tüp ameliyatları sonrası, artifisiyel inseminasyon (suni döllenme) ve tüplerin 

bağlanmasından sonra yapılabilir. 

 

Histerosalpingografi kontrast madde duyarlılığı, gebelik, pelvik enfeksiyon, 

mensturasyon ve nedeni bilinmeyen anormal kanamaların varlığında yapılmaz. 

 

9.2. Histerosalpingografide (H.S.G.) nin Çekim Tekniği  
 

Histerosalpingografi çekimi için en uygun zaman adet bitiminden bir kaç gün 

sonrasıdır. (tercihen 4. gün ) isthmus en kolay bu zamanda geniĢletilebilir ve tüp rahat bir 

Ģekilde kontrast madde ile doldurulabilir. Histerosalpingografide aĢağıdaki çekim teknikleri 

uygulanır. 

 

9.2.1. Hastanın Hazırlığı 
 

Histerosalpingografi stresli hastalarda ağrılı ve rahatsız edici olabilir. Bu nedenle 

incelemeden yarım saat önce hastaya diazepam verilir. Tetkikten önce hastanın idrarı 

yaptırılır. 

 

 

 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–9 
 

AMAÇ 
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9.2.2. Pozisyon Tekniği 
 

Dijital röntgen cihazlarında yapılan radyografi çekimlerinde görüntü detektörler 

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

Histerosalpingografi için 24x30 cm’lik kaset kullanılır.  

 

Diyafram, istenen radyografi bölgesini içine alacak Ģekilde ayarlanır. FFM 100 cm 

olarak ayarlanır. Kv ve mAs değerleri hastanın yaĢına ve kilosuna göre ayarlanır. YumuĢak 

dokuların detaylı gösterilebilmesi için düĢük Kv değerleri kullanılır. Fluoroskopi cihazı ve 

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

kilosuna göre otomatik olarak ayarlanır. 

 

Radyografi için hazırlığı yapılmıĢ hasta, hasta masasına supin pozisyonda yatırılır.  

Median sagital hattı masanın orta çizgisine ayarlanır. 24x30cm ebatındaki kaset bucky 

tepsisine yerleĢtirilir. Kasetin alt ucu symphisyz pubisin bir parmak altına ayarlanır. 

 

Merkezi ıĢın, anterior superior spina iliacaların 3 cm. altına ayarlanır.  Doz ayarı 

yapılır ve önce direkt bir radyografi alınır. 

 

 

Resim 9.1: Direkt pelvis radyogramı 
 

Hastaya litotomi pozisyonu verilir. (ĠĢlem esnasında hastanın röntgen masasına 

uzanarak, bacaklarını karnına doğru çekmiĢ Ģekilde sırt üstü yatması gerekmektedir.) Uzman 

tarafından ön bir jinekolojik muayene yapılır. Spekulum adı verilen ve rutin muayene 

sırasında kullanılan alet vajene yerleĢtirir. Vajen ve rahim ağzının solüsyon ile 

temizlenmesini takiben rahim ağzı tenekulum adı verilen alet ile tutularak rahmi düz 

pozisyona getirmek amacıyla çeker. Rahim ağzına “rubin kanülü” adı verilen alet 

yerleĢtirdikten sonra kontrast madde rahim içerisine doğru enjekte eder.  
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ġekil 9.1: Rubin kanülünün yerleĢtirilmesi 

 

Yağlı kontrast maddeler veya suda eriyen iyotlu kontrast maddeler kullanılır. 

Genellikle düĢük osmalariteli suda eriyen kontrast maddeler tercih edilir. Vücut sıcaklığında 

ısıtılmıĢ kontrast madde fluoroskopik kontrolle uterus boĢluğuna verilir. ĠĢlemi yapan uzman 

kurĢun eldiven giymelidir. 

 

Steril Ģartlarda uzman tarafından kontrast madde verilirken flouroskopi ile uterus ve 

fallop borularının doluĢu kontrol edilir. Kontrast madde verildikten sonra sırası ile Ģu 

görüntüler alınır:    

 

Merkezi ıĢın, anterior superior spina iliacaların 3 cm altına ayarlanır. Doz ayarı 

yapılır.  

 

 Uterustaki küçük dolma defektlerini ve deformiteleri gösterebilmek için uterus 

dolarken A.P. pozisyonunda ilk radyografiyi alınır. 

 

Resim 9.2: Uterus dolarken A.P. pozisyonunda alınan ilk radyogram 
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 Enjeksiyon bitiminde uterus ve tüpler içinde kontrast madde izlenirken ve 

tüplerin fimbrial uçlarından kontrast madde peritona dökülürken ikinci 

radyografiyi alınır. 

 

Resim 9.3: Tüplerin fimbrial uçlarından kontrast madde peritona dökülürken çekilen 

radyogram 

 
 Kontrastın periton içinde dağılımını göstermek için uzman isteğine göre 

enjeksiyondan 15 ve 25 dakika sonra birer radyografi daha alınarak tetkik 

tamamlanır. Normal olarak kontrast madde periton içerisinde bir saat içerisinde 

kaybolur.  

 

Resim 9.4: Kontrastın periton içinde dağılımını gösteren radyogram 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 

 

Histerosalpingografi radyografisini tekniğine uygun olarak çekiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyolojik inceleme için hazır gelen 

hastayı bilgilendiriniz. 
 Hastanın aç olup olmadığını sorunuz. 

 Stresli hastalarda sedasyonu sağlayınız. 

 Uzman tarafından önerilen 

sakinleĢtiricinin yapılmasını 

sağlayınız. 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 

alınız. 

 KurĢun önlük giyiniz. 

 Dozimetre takınız. 

  Radyografi çekimi öncesi hasta 

üzerindeki görüntüyü engelleyici eĢyaların 

çıkartılmasını sağlayınız. 

 Hastanın aksesuarlarını kendiniz 

almayınız, refakatçisine verdirtiniz. 

 Radyografi öncesi hastanın idrarını 

yapmasını söyleyiniz. 

 Hastanın idrarını yapıp yapmadığını 

sorarak kontrol ediniz. 

 Bağırsak opifikasyonu sağlanmıĢ hastayı 

supin pozisyonda masaya yatırınız. 

 Hastaya doğru pozisyonda masaya 

yatırınız. 

 Median sagital hattı masanın orta çizgisine 

ayarlayınız. 

 Santralizasyonu doğru yaptığınızdan 

emin olunuz. 

 24x30 kaseti bucky tepsisine yerleĢtiriniz. 
 Kaseti doğru yerleĢtirdiğinizden emin 

olunuz. 

 Kasetin alt ucunu symphisyz pubisin bir 

parmak altına ayarlayınız. 

 Çekim bölgesinin kaset dıĢında 

kalmadığından emin olunuz. 

 Merkezi ıĢını anterior superior spina 

iliacaların 3 cm altına ayarlayınız. 

 IĢını kasete dik gelecek Ģekilde 

veriniz. 

 Doz ayarı yapınız.  Uygun Kv ve mAs ayarlaması yapınız. 

 Önce direkt bir radyografi alınız.  

 Uzman tarafından hastaya muayene 

pozisyonu verilir. 
 

 Steril Ģartlarda uzman tarafından kontrast 

madde verilirken flouroskopi ile uterus ve 

fallop borularının doluĢunu kontrol ediniz. 

 Yapılan iĢlemi dikkatli bir Ģekilde 

takip ediniz. 

 Merkezi ıĢını anterior superior spina 

iliacaların 3 cm. altına ayarlayınız. 

 IĢını kasete dik gelecek Ģekilde 

veriniz. 

 A.P. pozisyonunda ilk radyografiyi alınız  Uterus dolarken ilk radyografiyi alınız. 

 Enjeksiyondan sonraki 15-25.  dakikalarda 

birer radyografi daha alınız. 
 Uzman isteğine göre radyografi alınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

 58 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Histerosalpingografi nedir? 

A) Pelvikaliksiyel sistemin yapısal ve iĢlevsel özelliklerinin incelenmesi 

B) Mesanenin yapısal ve iĢlevsel özelliklerinin incelenmesi 

C) Üretranın yapısal ve iĢlevsel özelliklerinin incelenmesi 

D) Uterus ve uterus tüplerinin yapısal ve iĢlevsel özelliklerinin incelenmesi 

E) Üreterlerin yapısal ve iĢlevsel özelliklerinin incelenmesi 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi histerosalpingografinin amaçlarından değildir? 

A) Rahim ve tüplere ait geliĢimsel bozukluklar 

B) Pelvik enfeksiyon 

C) Ġnfertilite 

D) Artifisiyel inseminasyon (suni döllenme) 

E) Rahim ve over tümörlerinin araĢtırılması 
 

3. AĢağıdakilerden hangisinde Histerosalpingografi yapılabilir? 

A) Gebelik 

B) Pelvik enfeksiyon 

C) Ġnfertilite 

D) Stresli hastalarda 

E) Mensturasyon durumlarında 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi histerosalpingografi radyografisine ait bir özellik değildir? 

A) Kontrast madde intravenöz yolla verilir.  

B) Hastaya litotomi pozisyonu verilir. 

C) Rahim ağzına rubin kanülü adı verilen alet yerleĢtirilir. 

D) Kontrast madde rahim içerisine doğru enjekte edilir. 

E) Stresli hastalarda sedasyon sağlanır. 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi histerosalpingografi çekilirken alınması gereken 

radyografilerden değildir? 

A) Önce direkt bir radyografi alınır. 

B) Kontrast verildikten sonra A.P. pozisyonunda ilk radyografiyi alınır. 

C) Enjeksiyon bitiminde ikinci radyografiyi alınır. 

D) Enjeksiyondan sonraki 15-25. dakikalarda birer radyografi daha alınır. 

E) Kontrast verildikten sonra sağ ve sol oblik pozisyonlarda radyografi 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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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

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

 

1. ( ) Direkt üriner sistem radyografisi böbrekler, mesane ve prostat dahil olacak 

Ģekilde tüm üriner sistem alanlarını içine almalıdır.  

2. ( ) Ġntravenöz pyelografide renal fonksiyonu ve kilosu normal olan bir hastada en az 

50 ml kontrast madde kullanılmalıdır.  

3. ( ) Ġntravenöz pyelografi (ĠVP) tetkiki ağrı atağı olduğu sürece renal kolikli 

olgularda yapılmamalıdır.  

4. ( ) Retrograd pyelografi radyografisi üriner enfeksiyon ve üriner diversiyonu 

olanlarda yapılmalıdır.   

5. ( ) Antegrad pyelografi renal pelvis ve kalikslere perkütan olarak kontrast madde 

verilmesi ile yapılan radyografik incelemedir.  

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerleri doğru sözcüklerle doldurunuz. 

 

6. Kontrast maddenin direkt mesaneye verilmesi ve kontrast madde ile doldurulan 

mesanenin radyografik incelenmesine…………………………….denir. 

 

7. Miksiyon sistoüretrografi çekimi yapılmadan önce özellikle 

çocuklarda……………………………. uygulanır. 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

8. Ġntravenöz pyelografide kompresyon bandının kullanılamaması veya üreterlerin iyi 

izlenememesi durumunda hasta hangi pozisyona getirilerek radyografi alınabilir? 

A) Supin pozisyon  

B) Pron pozisyon 

C) Oblik pozisyon 

D) Ayakta 

E) Oturtarak 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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9. AĢağıdakilerden hangisi sisteskopi ile üreterlere sokulan kateterden direkt kontrast 

madde verilerek renal pelvis, kaliksler ve üreterlerin radyolojik incelemesidir? 

A) Retrograd üretrografi   

B) Ġntravenöz pyelografi  

C) Retrograd pyelografi  

D) Antegrad pyelografi  

E) Sistografi 

 

10. Çocuklarda tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonlarında aĢağıdaki radyografilerden 

hangisi yapılmalıdır? 

A) Retrograd üretrografi   

B) Antegrad pyelografi  

C) Histerosalpingografi  

D) Vezikülografi  

E) Miksiyon sistoüretrografi 

 

11. Retrograd üretrografi çekilirken posteriör üretrayı değerlendirmek için ne 

yapılmalıdır? 

A) Miksion sırasında üretrografi çekilir.  

B) Kontrast madde verilirken üretrografi çekilir.  

C) Miksion yaptıktan sonra üretrografi çekilir. 

D) Mesane boĢken radyografi çekilir. 

E) Kontrast madde verilmeden önce üretrografi çekilir.  

 

12. Uterustaki küçük dolma defektlerini ve deformiteleri gösterebilmek için uterus 

dolarken hangi pozisyonda radyografiyi alınır? 

A) A.P  

B) P.A  

C) Lateral 

D) Oblik 

E) Sağ 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’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 B 

3 simfisiz pubisi 

4 krista iliacaları 

5 100 cm 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 B 

3 E 

4 D 

5 A 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 A 

3 D 

4 C 

5 A 

 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 A 

3 E 

4 toplayıcı  sistemine 

5 AP ve oblik 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 5’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 C 

3 E 

4 B 

5 A 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6’NIN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 B 

3 D 

4 veziko üreteral reflü 

5 Oblik 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 E 

2 B 

3 A 

4 abdüksiyona 

5 serum fizyolojik 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 8’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 E 

3 A 

4 vezikülografi 

5 dozimetre 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 9’UN CEVAP ANAHTARI    
 

1 D 

2 B 

3 C 

4 A 

5 E 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 DOĞRU 

2 DOĞRU 

3 DOĞRU 

4 YANLIġ 

5 DOĞRU 

6 SĠSTOGRAFĠ 

7 SEDASYON 

8 B 

9 C 

10 E 

11 A 

12 A 
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