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MRG’ye Yepyeni Boyutlar Getiren
Dünya Çap›nda Bir ‹sim…

Ergin Atalar

2006 y›l› TÜB‹TAK Bilim Ödülü sahibi Profesör
Dr. Ergin Atalar, Manyetik Rezonans Görüntülemesi
(MRG) konusunda bilim ve teknolojiye önemli katk›larda bulunmuﬂ bilim insan›m›z. Atalar’›n bu konudaki katk›lar›ysa son zamanlarda “Giriﬂimsel MRG”
konusunda yo¤unlaﬂ›yor. T›pta “giriﬂim” sözcü¤ü
aç›k ve kapal› ameliyatlar da dahil olmak üzere hastalar›n zararl› dokular›n›n ç›kar›lmas›, da¤lanmas›,
örneklenmesi gibi operasyonlar›n tümünün ortak
ad› olarak kullan›l›yor. Giriﬂimler de genellikle bir
görüntüleme cihaz›n›n eﬂli¤inde yap›l›yor. “Ultrason” ve “floroscopi” bu amaçla en çok kullan›lan
görüntüleme yöntemleri. MRG, dokular› çok ayr›nt›l› bir ﬂekilde göstermesine karﬂ›n giriﬂimlere yard›mc› olma amac›yla hemen hemen hiç kullan›lm›yor. Bunun temel nedeni MRG’nin, giriﬂimlerde kullan›lan alet edavat ve yöntemlerle uyumlu olmamas›. Atalar’›n çal›ﬂmalar›ndan biri bu konuda. O, kullan›lan baz› giriﬂimsel yöntemlerin daha kolay ve
do¤ru bir ﬂekilde yap›lmas›n› sa¤lamak amac›yla
MRG’ye uyumlu hale getirilmesi üzerine u¤raﬂ vermekte.
Profesör Atalar damarlarda yap›lan giriﬂimler
için ﬂu aç›klamalar› yap›yor: “Bu giriﬂimler için ‘minyatür antenler’ geliﬂtirdik. Bu antenlerin teknolojisinin patentlerini ald›ktan sonra, bu teknolojiyi geliﬂtirmek amac›yla Surgi-Vision Inc. isimli bir ﬂirketin
kurucu orta¤› oldum ve bu konuda Amerikan Sa¤l›k
Enstitüsü’nde iki büyük ölçekli proje deste¤i kazand›m. Bu proje destekleriyle Johns Hopkins Üniversitesi’nde bir araﬂt›rma gurubu kurup çal›ﬂmalar›m›za
araﬂt›rma gurubu yöneticisi olarak devam ettim. Bu
çal›ﬂmalarda dünyada ilk kez yaln›zca Manyetik Rezonans Görüntülemesi kullanarak koroner damarlarda balon anjiyoplasti, yani kalp damarlar›n›n balon
kullan›larak tedavi edilmesi iﬂleminin gerçekleﬂtirilmesini sa¤lad›k. Ayr›ca MRG yöntemi kullanarak
kalbin sa¤ k›sm›ndan sol k›sm›na damarlarda kulla-

n›lan bir i¤ne yard›m›yla geçilmesi de sa¤land›. Yine
kendi laboratuvar›m›zda geliﬂtirdi¤imiz cihazlar› kullanarak sirozlu hastalar›n yaﬂamlar›n› uzatabilecek
yeni bir yöntem olan ‘vena kava’ ve ‘superior mesenterik ven’in birbirine ba¤lanmas›n› baﬂard›k.”
Atalar bu önemli katk›lar›n d›ﬂ›nda Amerikan
NIH NHLBI labratuvarlar›nda çal›ﬂan bir gurup araﬂt›rmac›ya teknik destek vererek benzer birçok yeni
MRG destekli damar hastal›klar› konusunda yeni giriﬂim yöntemleri de geliﬂtirdi. Ancak Atalar’›n Giriﬂimsel MRG konusundaki çal›ﬂmalar› yaln›zca damar
hastal›klar›nda kullan›lm›yor. Dr. Atalar’›n üzerinde
çal›ﬂt›¤› di¤er konu da prostat üzerine yap›lan giriﬂimler. Atalar bu konuda da ﬂu aç›klamalar› yap›yor:

Dr. Atalar dünyada ilk kez x-›ﬂ›n› kullan›lmadan ve
yaln›zca MRG yöntemi kullan›larak gerçekleﬂtirilen
koroner balon anjiyoplasti deneyini gerçekleﬂtirdi.
Bu deneyin görüntüleri ﬂöyle özetlenebilir: (A) panelinde kateterin (özel yap›lm›ﬂ ince uzun yumuﬂak borunun) köpek kalbine do¤ru ilerleyiﬂi gösteriliyor. (B) panelinde kateter kalp damar› olan koroner damar›n giriﬂine yerleﬂtirilmiﬂ olarak gösteriliyor. (C) panelinde kateterin içinden s›k›lan kontras maddesinin (görüntülerde parlak olarak görülen özel bir s›v›) koroner damar›n görünmesini
sa¤lad›¤› gösteriliyor. (D) panelinde kateterin için-

“Amerikan ordusu ve Amerikan Bilim Vakf› (National Science Foundation) taraf›ndan desteklenen projelerle prostat biyopsi (örnekleme) sistemi ve onun
uygulamalar›n› geliﬂtirdik. Bu çal›ﬂmalar›m›z da çeﬂitli makalelerle yay›mland›. Örne¤in, radyolojide yay›mlanan makalede geliﬂtirdi¤imiz MRG cihaz›
uyumlu bir elektromekanik biopsi sistemi anlat›lmakta. Bu sistemi hastalar üzerinde denedik ve baﬂar›l› sonuçlar da ald›k. Bu sistemi kullan›larak radyoterapi gibi bilinen yöntemlerin d›ﬂ›nda daha az bilinen yüksek dozlu radyasyon tedavisi ve enjeksiyon
kullan›larak yap›lan tedavilerde de kullan›lma olanaklar›n› araﬂt›rd›k.”
Profesör Atalar’›n bir baﬂka ilgi alan› da
MRG’de kullan›lan al›c› antenlerin analizi. Atalar bu
konuda ﬂu aç›klamalarda bulunuyor: “Kendi laboratuvar›m›zda yapt›¤›m›z bir çal›ﬂmada, uzun zamand›r bilim adamlar›n›n u¤raﬂt›¤› bir konu olan MRG
antenleriyle elde edilebilecek sinyal gürültü oran›n›n
teorik üst limitini hesaplad›k. Bu üst limite yaklaﬂan
çok yüksek performansl› antenlerin yap›m› konusunda çal›ﬂmalar›m›z halen devam ediyor. Bu çal›ﬂmalar›n sonuçlar› giriﬂimsel MRG çal›ﬂmalar›nda kullan›lan anten performanslar›n›n iyileﬂtirilmesinde kullan›lacak.”
Profesör Atalar bu çal›ﬂmalar›yla elektrik ve
elektronik mühendisli¤inin t›p dal› üzerindeki uygulamalar›na önemli katk›lar sa¤lad›. Onun Orta Do¤u
Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans ö¤rencisiyken
baﬂlayan çal›ﬂmalar› y›llardan beri devam ediyor. O
ﬂimdi Bilkent Üniversitesi’nde çal›ﬂmalar›n› ö¤retim
üyesi olarak sürdürüyor. Ama onu yaln›z Bilkent’teki ö¤rencileri de¤il kendi alan›nda dünya tan›yor.
Gülgûn Akbaba

den uzat›lm›ﬂ ince bir telin koroner damar›n içine
yerleﬂtirildi¤i görülüyor. (E) panelinde ise damar
içinde küçük bir balonun ﬂiﬂirildi¤i görülüyor. Bu
deney normal bir köpek üzerinde yap›lm›ﬂt›. Kalp
damarlar›nda t›kan›kl›k olan hastalar damar›n içinde balon ﬂiﬂirme yöntemi sayesinde bu t›kan›kl›ktan kurtulup normal yaﬂamlar›na dönebiliyorlar.
Atalar’›n geliﬂtirdi¤i bu yöntem insanlarda kullan›l›rsa, belki de balon ﬂiﬂirme iﬂlemi zararl› x-›ﬂ›nlar› kullan›lmadan ve eskisinden daha hassas ve
güvenli bir ﬂekilde yap›labilecek. Onun bu konudaki araﬂt›rmalar tamamlanm›ﬂ de¤il, devam ediyor.
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