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Radyolojik anatomi



Normal göğüs 
filmi



Normal göğüs filmi



Normal göğüs filmi

Görülebilen  Yapılar :
1)Trakea,                                                                     6) Aort kavsi (topuzu),
2) Hiluslar,                                                                    7) Kostalar,
3)Akciğerler,                                                               8) Skapulalar,
4)Diyafram,                                                                 9) Memeler,
5)Kalp,                                                                        10) Mide.

Normalde Görünmeyen Yapılar :
1) Göğüs Kemiği,                                                     4) Plevra,
2) Özefagus,                                                            5) Fissürler
3) Omurga,                                                               6) Aorta



Trakea ve major bronşlar



Önemli  Noktalar:

•Büyük hava yolları  içerdiği hava nedeni ile çevre dokulara göre hipodens

görünümdedir.

•Trakea orta hatta  olmalıdır.

• Trakea ve karina ile karinada dallanan ana bronşlar görülebilirler. 
•Trakea aortun sağından aşağıya doğru iner bu nedenle aşağı doğru indikçe 

hafif orta hattın sağında yer alır.



Sağ ana 

bronş

Trakea

Sol ana 

bronş

Aorta

Karina



Hiler Yapılar



PulmonerArterler



Önemli Noktalar ;

•Her hilus majör bronşlar ve pulmoner damarları içerir.

•Hiluslarda ayrıca patolojik olmadıkça görünür olmayan  lenf nodları da  
vardır.

•Sol Hilus genellikle  sağdakine göre daha yüksek yerleşimlidir.

•Eğer bir hilus normal pozisyonun  dışında ise   itilmiş mi?  yoksa  çekilmiş mi? 

sorusunu sorgulayın.

•Pozisyonun yanı sıra Hilus boyut ve dansitesini de kontrol edin. Heriki hilus
aynı boyut ve dansitede olmalıdır..

Pulmoner Arterler ;

•Deoksijenize Kan (mavi oklar) ana pulmoner arter yoluyla (MPA) yukarı 
doğru  sağ ventrikül dışına (RV) pompalanır. Ana Pulmoner Arter, Sağ 

Pulmoner Arter (RPA) ve Sol Pulmoner Arter (LPA)’ lere ayrılarak  

oksijenizasyonu için kanı heriki akciğer hilusu aracılığıyla  akciğer dokusu 

içerisine dağıtır.

•Solda LPA sol ana branş üzerinde geriye kıvrımlanır.

•Sağda RPA sağ ana branş önünde seyreder.



Pulmonary
Arteries

Pulmoner

arterler



Normal Hiler Pozisyon

Hiler Noktalar:

•İnen üst lob venlerinin alt lob arterlerinin arkasından çaprazlayarak geçerken 

oluşturdukları açılara denir.

•Her normal hastada hiler noktalar net olarak izlenmeyebilir , ama eğer 

izleniyorlarsa , Hilusların pozisyonlarını  belirlemede faydalı olabilir.



Normal hiler pozisyon
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Akciğer Zonları



Akciğer zonları



Önemli Noktalar;

•Akciğerler üst, orta ve alt zonlara ayrılarak değerlendirilirler.
•Zonlar Loblara karşılık gelmezler.

• Heriki akciğer birbirleri ile simetrik olarak karşılaştırılmalıdır.

•Herhangibir taraftaki anormal bir alan aynı tarafdaki diğer akciğer alanları ile 

karşılaştırılmalıdır.

Akciğer  Zonları;

•Akciğerleri zonlara ayırmak herbir küçük alanı inclerken daha fazla 

yoğunlaşmayı sağlar.

Bu yapılmadığı taktirde önemli anormallikleri göz ardı etmek kolaydır.
•Diaframın kubbe şeklinde olması nedeni ile  alt zonlarda akciğerler diafram

seviyesinden daha aşağıda posterior sulkuslar içine doğru uzanırlar. Bu nedenle 

diaframın keskin sınırlarının altında da akciğerlere ait görünümler izlenebilirler.



Akciğer zonları

Üst zon

Orta zon

Alt zon



Plevra ve plevral boşluklar



Normal plevra ve plevral 
boşluklar

Önemli Noktalar;

Plevra ve plevral boşluklar ancak patolojik durumlarda 

görülebilirler.

Akciğer işaretleri göğüs duvarına kadar ulaşmalıdır.



Normal plevra ve plevral 
boşluklar

Normal  Plevra; 

•Plevral anormalliklerin daha kolay görülebilmesi için akciğeri tüm 

kenarları       boyunca çizin. Bu çizime hilusdan başlayın ve yine orada 
bitirin.

•Plevral kalınlaşma var mı ?

•Pnömotoraks var mı? (Akciğer  işaretleri göğüs duvarına kadar görünür 

olmalıdır.)

•Bir efüzyon var mı ? (Kostofrenik açılar ve hemidiaframların sınırları net 
olmalıdır.)



Akciğer lobları ve fissürler



Önemli noktalar;

•Sol akciğerde iki ,sağ akciğerde  üç lob vardır.

•Her lob kendi plevrası tarafından örtülüdür.
• Horizontal fissür (sağda) genellikle normal bir PA grafide görülür.

•Oblik fissürler genellikle normal lateral grafide görülürler.



Lobar ve fissürler



Loblar ve fissurler

Üst 
lobe

Alt 
lobe

Orta     
lobe

Horizontal fissür

Solda oblik fissür benzer bir pozisyondadır ama solda horizontal fissür yoktur 

ve bu yüzden  solda 2 lob vardır.



Horizontal fissür



Horizontal fissür

Horizontal fissür;

Horizontal fissür sağ orta lobdan sağ üst lobu ayırır. Bu normal göğüs  

röntgeninde  akciğer kenarından  sağ hillusa doğru ince  yatay bir çizgi 

olarak görülebilir.



Oblik fissür



Oblik fissür

sol

sağ

Oblik fissür;

Oblik fissürler birbirlerinin üzerinden geçerler ve lateral grafilerde herzaman

izlenemezler



Aksesuar  fissürler



Aksesuar 
fissürler



Aksesuar 
fissürler

Azigos
fissürü

Azigos
veni

Azigos Fissürü

• En yaygın  aksesuar fissürdür. Bireylerin yaklaşık % 1-2’sinde  görülür.

•Azigos veni genellikle mediastenin sağ yanında horizontal olarak seyreder.Sağ 

ana bronş etrafından dolaşıp Azigos sistemi Süperior vena kavaya boşalır.

•Bir azigos fissür varsa, azigos veni akciğer içinde seyreder ve azigos veni visseral
ve parietal plevralarla çevrelenmiştir. Azigos fissür bu nedenle iki kat parietal, iki 

kat visseral plevranın oluşturduğu ve veni çevreleyen kurbağa larvası ( tadpole) 

görünümündedir.



Kostofrenik resesler ve açılar



Kostofrenik resesler ve 
açılar

PA görünüm

Önemli noktalar

•Kostofrenik açıları kostofrenik resesler oluşturur.

•PA grafide kostofrenik açıların  görünümü keskin 

olmalıdır.



Kostofrenik resesler ve 
açılar

PA görünüm

Kostofrenik
reses

Kostofrenik
açı

Kostofrenik açılar

Bir PA grafide, kostofrenik resesler, her iki tarafta kostofrenik açılar olarak  

görülür.Kostofrenik açıları lateral göğüs duvarı ve her hemidiyaframın kubbesi 

oluşur.



Kostofrenik resesler ve 
açılar

Lateral görünüm

Anterior ve posterior kostofrenik açılar

Lateral grafide ön ve arka kostofrenik açılar, göğüs duvarı ve heriki

hemidiaframın ön ve arkada oluşturduğu kostofrenik resesler tarafından 

oluşturulur.



Kostofrenik resesler ve 
açılar

Lateral görünüm

Kostofrenik açılar



Diafram



DİYAFRAM

Önemli noktalar

•Hemidiyaframlar kubbe şekilli yapılardır.

•Her bir hemidiyaframın sınırları net olmalıdır.
•Sol hemidiyafram kalbin arkasındada görünür olmalıdır.

•Hemidiyafram  konturları akciğerlerin en alt kısmını temsil etmezler.

Hemidiyaframlar

•Sağ Hemidiyafram sola göre daha yüksek yerleşimlidir. Karaciğer sağ diyaframın 

hemen altında yer alır.

•Mide fundus gazı sol hemidiyafram altında yeralır ve fundus gazı üzerine 

süperpoze normal sol akciğer alt zonu görülür. Her iki tarafta diyaframın altında 
akciğer işaretlerini görebilirsiniz.

•Medialde hemidiyaframlar kalp ile keskin olmayan bir açı oluştururlar 

(Kardiofrenik açılar).

•Her iki tarafta da hemidiyaframın konturunun  omurgayı mediale doğru geçtiği 

görülmelidir. 



Hemidiaframlar PA görünüm



Hemidiaframlar PA görünüm

Kardiofrenik
açılar *

hemidiaframlar

Mide fundus gazı



Hemidiaframlar lateral 
görünüm

Yan görünüm

Heriki hemidiyafram lateral grafide süperpoze görünümde olup . Anteriorda sol 

hemidiyaframın üzerindeki kalp nedeni ilesınır netliği belirsiz hale gelir.



Hemidiaframlar, lateral görünüm

Sağ 
hemidiafram

Sol hemidiafram



Kalp boyutu ve konturları



Normal kalp 
boyutu

Önemli noktalar

Kalp boyutu kardiyotorasik oran (CTR) olarak değerlendirilir.

PA görünümde CTR >% 50  anormaldir.

Sol hemidiyafram kalbin arkasında görünür olmalıdır.
Hemidiyafram konturları akciğerlerin en alt kısmını temsil etmez.



Normal kalp 
boyutu

Kardio

Torasik



Normal kalp 
konturları



Normal kalp 
konturları



Mediasten konturları



Önemli noktalar

•Mediastinum içerdiği dokulara göre değişik patolojilerin oluşabildiği 
potansiyel boşluklardan oluşur.
•Orta mediastende kalp bulunur.
•Patolojik drumlarda aort topuzu, aorto-pulmoner pencere ve sağ para-
trakeal şerit görünümünde değişiklikler olur.
• Bu hatların yer değiştirmesi veya keskinliğini kaybetmesi  anevrizma 
veya komşu akciğer konsolidasyonu gibi hastalıkların belirtisi olabilir.



Normal aort kavsi (topuzu)



Normal aort kavsi (topuzu)



Aorto-pulmoner pencere



Aorto-
pulmoner

pencere

Aorto-pulmoner pencere



Sağ para-trakeal şerit

Sağ para-trakeal şerit

•Klavikuladan azigos vene kadar olan bölüm  trakeanın sağ kenarında beyaz bir 

şerit olarak görülür. Bu görünüm düşük yoğunluklu havanın (siyah) nispeten 
yoğun (beyaz) trakeal duvarın her iki tarafında olması ile oluşur. Bu şerit 

kalınlaşmış ise (normalde 3mm daha az) paratrakeal kitle veya büyümüş lenf 

nodunu gösterir.

•Trakeanın sol tarafı aort arkı ve büyük damarların konumundan dolayı çok net 



Sağ para-trakeal şerit

Sağ para-trakeal

şeritAzigos
veni



Yumuşak dokular



Önemli noktalar

•Her göğüs röntgeninde  yumuşak dokular değerlendirilmelidir.

•Kalın yumuşak doku temel yapıları gizleyebilir.
•Yumuşak doku içindeki siyahlık gazı temsil edebilir.



Meme Asimetrisi

Meme asimetrisi çok yaygındır. Bu, hastanın geçmiş hikayesi 

bilinmeden  mastektomi veya akciğer patolojisi  olarak 
değerlendirilmemelidir.



Meme Asimetrisi



Nipple gölgeleri

• Akciğer altında bulunan nodülleri taklit edebilir.

.Herhangi bir şüpheniz varsa o zaman göğüs röntgeni 

meme için kullanılan metalik belirteçler ile 
tekrarlanmalıdır.



Nipple gölgeleri

Nipple

gölgeleri



Kostofrenik açıda yalancı küntleşme



Kostofrenik açıda yalancı küntleşme

Rotasyon

Keskin Künt?



AKCĠĞER GRAFĠSĠNDE KALĠTE ÖLÇÜTLERĠ



GÖRÜNTÜ KALİTESİ

Önemli noktalar

Görüntü kalitesini değerlendirin

Artefaktları kontrol edin

Klinik soruya cevap verebilecek niteliklte mi?

Görüntü kalitesi

Mnemonic - RIP - ’’Rest In Peace’’ incelenmeli.

R otasyon – spinöz çıkıntılar- klavikulalar

İ nspirasyon- Orta klavikular hat- 5,7.kot-diafram

P enetrasyon – Kalbin arkasında vertebralar görünür       

durumda mı?



Görüntü kalitesi - Rest In Peace



Spinöz
çıkıntılar

Klavikulaların
mediali

Rotasyon kalp konturlarının, 

trakeal pozisyonun ve akciğer 

görünümünün yalnış

yorumlanmasına yol açabilir.



Yeterli penetrasyon



Inspirasyon

Klavikula

Diafram

Mid-klavikular
hat

Normal  AC



Ekspirasyon

Kotlar Klavikula

Diafram

Mid-klavikular
hat

Konzolidasyon



 Son dönem böbrek hastalığı sıklığı

 Hemodializ

 Üreminin negatif etkileri

 Torasik etkileri

 Görüntüleme önemli ( X-Ray,BT,MRG)

H. Lakadamyali,T Ergun. ,Transplantation Proceedings , volume 40,2008
Doğan et al. ,Eur J Gen Med 2011;8(1):13-17



 Atalektazi (79.7%)
 Kardiomegali ( 59.3%)
 Parankimal fibröz-skar (50%)
 Plevral effüzyon (45.3%)
 Buzlu cam görünümü (45.3%)
 Pulmoner arterde genişleme ≥32 (29.7%)

(nefes darlığı, öksürük, halsizlik, kilo kaybı, ateş ve aşırı terleme 
şikayetlerinden biri veya birden fazlası olan kişiler)

H. Lakadamyali,T Ergun. ,Transplantation Proceedings , volume 40,2008
Doğan et al. ,Eur J Gen Med 2011;8(1):13-17









 Staph. Aureus (26.6%)

 Mycobacterium Tuberculosis ( 13.3%)



 Artmış hidrostatik basınc
interstisiyel ödem

alveolar ödem

 Diffüz alveolar hasar ile birlikte artmış permeabilite (ARDS)

 Diffüz alveolar hasar olmadan permeabilite artışı( Yüksek 
rakım, eroin )  

 Karma pulmoner ödem( Nörojenik, reperfüzyon, 
reekspansiyon, posttransplant)

Gluecker et al, Radiographics



 1-Redistribisyon:PCWP 13-18 mm Hg:

 Pulmoner vasküler damarlarda redistrübisyon

 Kardiyomegali

 Geniş vasküler pedikül

• 2-İnterstisyel ödem:PCWP 18-25 mm Hg:

 Kerley çizgileri

 Peribronşiyal kalınlaşma

 Damar konturlarında silikleşme

 İnterlobar fissürde kalınlaşma



 3-Alveoler ödem:PCWP>25 mm Hg:

 Konsolidasyon

 Hava bronkogramları

 Plevral effüzyon



 5-12 Normal bulgular

 12-17 Pulmoner damarlarda sefalizasyon

 17-20 Kerley çizgileri, subplevral effüzyon

 ≥25        Pulmoner ödem



 Kalbin transvers çapının toraksın en geniş iç çapına 

oranı

 Artmış KTO(>%50):Çoğunlukla kardiyomegali.Plevral
effüzyon,yağ depolanması

 KTO>%50 olması , KKY için sensitivite:%50

spesivite : %75_80

• PA Akciğer grafisinde farkedebilmek için sol vent. 

volümü en az %66 artmalı

• Supin filmde KTO daha yüksek çıkar





1-Redistribisyon:PCWP 13-18 mm Hg:
Pulmoner vasküler damarlarda redistrübisyon
Kardiyomegali
Geniş vasküler pedikül



 Sağda VCS ,solda SS 
orjini arasındadır. 
İntravasküler
volümün 
göstergesidir

 <60 mm genişlik 
normal

 >85 mm genişlik %80 
olguda patolojiktir

 Azygos veni genişliği 
artışı eşlik eder



Geniş vasküler ped. Tedavi sonrası



Geniş vasküler ped. Tedavi sonrası



 Sağ atrium basınç artışı bulgusu

 Ayakta >7 mm genişlik olası patolojik, 

>10mm genişlik kesin patolojik

 Supin poz.da >15 mm patolojik

 İnsp-exp arası 1mm farkeder

 Ayırıcı tanı:KKY,K.Perikardit,SVC/IVC 

obst.,portal HT,TY,aorto-azygos

fistülü,IVC’nin hepatik segmentinin

gelişmemesi







 Sıvı interlobuler ve peribronşiyal

interstisyuma sızar.

• İnterlobuler septa kalınlaşması

• Kerley çizgileri

• Peribronşiyal kalınlaşma

• Fissürlerde kalınlaşma



 İnterlobuler septada genişleme

 Sıklıkla bazallerde

 1-2 cm

 Horizontal

 Plevral yüzeye dik





 İnterlobüler septa,pul. lenfatik ve venleri

içerir

 Hilustan plevraya doğru uzanır ancak 

plevraya ulaşmaz

 2-6 cm

 Üst-orta pul. alanlara daha belirgin

 Oblik seyirli



 Kerley C:

 Hilustan başlamaz,plevraya ulaşmaz

 Anastomotik lenfatiklerin retiküler hal 

alması





 Bronşların 

etrafında 

interstisyel sıvı 

birikir

 Bronşiyal

duvar 

kalınlaşır







 İnterstisyuma sızan sıvı lenfatikler 

tarafından kompanze edilemez

 Sıvı alveollere ve plevral aralığa sızar

• Konsolidasyon

• Hava bronkogramları

• Akciğerlerin dış 1/3 kısımları sıklıkla korunur

• Yarasa kanadı görünümü

• Alt zonlar daha çok etkilenir





Tedavi öncesi Tedavi sonrası









 175 ml→kostofrenik açıda menisküs işareti

 Lat. grafide >75 ml görülebilir

 Supin grafide görülmesi için en az 500 ml

 Subpulmonik effüzyonda menisküs işareti 
olmayabilir

























TEŞEKKÜRLER….


