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Toraks grafileri  
Çekim teknikleri ve Radyografik 

Anatomi 

Prof.Dr. Murat Kocaoğlu 

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Radyoloji Anabilim Dalı 

Önerilen pozisyonlar   

• Temel:  
– Postero-anterior (PA) – erekt (ayakta) 

• Alternatif-: 
– Antero-posterior (AP) – erekt 
– Antero-posterior  (AP)– supin (yatarak) 
– Antero-posterior  (AP)– semi-erekt 

• Ek 
– Lateral 
– Postero-anterior – ekspirasyon (nefes verdikten sonra) 
– Apikal 
– Lateral grafi 
– Dekübitis 
– Konvansiyonel Tomografi 

 

• Pozisyon: Ayakta  
• Göğsünü kasete dayar.   
• Kollar, el sırtları kalçalar üzerine gelecek 

şekilde yanlarda tutulur 
• Kıvrılmış olan dirsekler öne itilir. 
• Omuzlar bukiye doğru bastırılır.  
• Büyük memeler yana açılarak göğüslerini 

bukiye bastırır 
• Kasetin üst seviyesi, boyun alt kesimine 

gelecek şekilde yerleştirilir.  
• Yenidoğanlarda: tüpe 5-10° kaudal açı 

verilerek supin A-P grafi  
• Santralizasyon ve Tüp Açısı: Işın dik olarak 

kasetin tam ortasına santralize edilir .  
• Grafi, derin inspiryum sonunda alınır.  

 

PA (posteroanterior) AKCİĞER 

Nefes! 

Düşük kV Yüksek kV 

Görüntüleme parametreleri 

• Fokal spot boyutu  ≤1.3mm 

• Total filtrasyon   ≥3.0mm veya eşdeğeri 

• Grid    R=12; 40/cm 

• Film-ekran kombinasyonu Hızlı 200-400 

• Film foküs mesafesi  180 (140-200) cm 

• Radyografik voltaj  100-150kVp 

• Otomatik ekspojur kontrol  ˂20ms 
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• Yetişkinde vertikal göğüs levhası 
(sabit/hareketli) 

• Gridsiz çekilecekse düşük kVp tekniği tercih 
edilmeli 

• Bebek, ayakta duramayan çocuk ve 
yetişkinlerde portabl ekipman kullanılır 

 Lateral Akciğer Grafisi  

 Pozisyon: Hasta ayaktadır. 

İncelenecek taraf buki ile temastadır. 

Kollar başın üzerine kaldırılır. Hasta 

hafif öne eğilmelidır. Kasetin üst 

seviyesi, boyun alt kesimine gelecek 

şekilde yerleştirilir.  

 Santralizasyon ve Tüp Açısı: Işın  dik 

olarak kasetin tam ortasına santralize 

edilir.  

 Grafi, derin inspiryum sonunda alınır.  

AP grafi 

 

A-P P-A 

Penetrasyon - Çok 

 

• Tuzaklar 
– Akciğer işaretleri 

azalır 

– Küçük parankimal 
nodüller izlenemez 

– Amfizem ile 
karıştırma 

 

İnspirasyon –yetersiz 

• Tuzaklar  
– Akciğer işaretleri 

üstüste biner ve 
Pnömoni ile karışır 

 

 

İnspirasyon -yeterli 
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Rotasyon  
Rotasyon (Dönme)  

Angülasyon (Açılanma)  

Angülasyon  Lateral grafi ve önemi AP supin 

AP semierekt Lateral dekübitus grafi 

• Lateral dekubitus. Hasta masa 
üzerinde bir tarafına doğru yan 
yatar.  

• Sağ pleurada serbest sıvı 
izlenmekte.  

APİKOLORDOTİK 

Pozisyon: Hasta ayaktadır.  

Bukiye  arkası dönük iken arkaya doğru eğilir.  

Omuzlar hizasında sırtı bukiye dayanır.  

Bu pozisyon, hastanın lumbar Iordozunu  

arttırması nedeniyle lordotik pozisyon  

olarak ta adlandırılır.  

Santralizasyon ve Tüp Açısı: Işın,  

sternum orta seviyesine santralize edilir.  

Hastanın eğilme derecesine göre tüpe  

kaudo-kraniyal açı verilir.  

Akciğerlerin apikal kesimleri ve orta  

lob patolojilerini, arka-ön göğüs 
röntgenogramına göre daha iyi gösterebilmek 
için uygulanır.  
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  P-A Lordotik grafi 
Lordotik grafi 

  Sternum Lateral  

Pozisyon: Hasta ayakta tam yan pozisyonda buki önünde 
durur. Omuzu bukiye temas ettirilir. Kollarını arkaya 
uzatıp ellerini arkadan kenetlemesi ve göğsünü öne doğru 
çıkarması söylenir. Kadın hastaların memeleri , sternum 
alt kesimini kapatacak şekilde ise,memelerin geniş bir 
bandajla yana doğru bastırılmaları gerekir. Kaset 
yerleştirilirken üstte supraklaviküler seviyede, altta ise 
ksifoid seviyesinin altında olmasına dikkat edilmelidir. 
Santralizasyon ve Tüp Açısı : Sternumun ortasına, filme 
dik olacak şekilde. Grafı, derin inspiryum sonunda alınır.  

 

Sternum lateral  

Telekardiogram Sağ anterior oblik 

-Kalp, aorta ve vertebrayı 
birbirinden ayıran pozisyon 
-Film-foküs mesafesi 150 cm’ 
ye indirilmeli.  

Sağ anterior oblik 
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KEMİK TORAKS Alt kostalar 

ekspirium 

inspirium 

Sağ ve sol posterior oblik (kosta) 

Üst kotlar 1 ve 2. kot Sternoklaviküler Anterior Oblik  

Pozisyon: Hasta, pron pozisyonda  

yada ayakta yüzü bukiye dönük olarak  

durur. Hastaya yaklaşık 20-30° rotasyon  

yaptırılır. Kaset, sternoklaviküler eklemi  

ortalayacak şekilde yerleştirilir.  

 

Santralizasyon ve Tüp Açısı: Dör 

düncü torakal vertebra seviyesinde kase 

tin ortasına, filme dik olacak şekilde.  

ALTERNATİF POZİSYON: Has 

ta pron pozisyonda iken, tüpe sagittal  

planla 20-30° lik açı verilerek ışın, aynı  

seviyeye santralize edilir.  

 

Üst Kostalar Oblik  

Pozisyon: Hasta ayakta iken, incele 

necek taraf, bukiyle temas edecek şekilde  

45° döndürülür. Hastanın filme temas eden 
tarafı, kasetin ortası hizasında olmalıdır. 
Kasetin ortası, 6. torakal vertebra hizasına 
getirilir. O taraftaki kol, grafi alanından 
uzaklaştırılmalıdır. Santralizasyon ve Tüp 
Açısı : Kasetin ortasına, Tüpe 10° ye kadar 
kaudo-kraniyal açı verilebilir.  

Grafi, ekspiryum sonunda alınır.  
 

Torasik vertebra A-P grafi 

Hasta supin pozisyonda 

Dizler fleksiyonda 

Işın ksifoid çıkıntının 3 cm 
üzerine dik olarak 
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Torasik vertebra lateral grafi 

 Hasta ayakta, eller havada 

 Yüzeyel nefes alınır 

 Işın T6 vertebraya 10° 
kranyal açı ile 

Bronkografi 

• Endobronşial kontrast 
maddenin inhale 
edilmesinden sonra, elde 
edilir. 

• Bronşiektazinin varlığının 
gösterilmesi için kullanılırdı.  


