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Özetçe 

Tbbi biyomalzemeler; insan vücudundaki hasar görmüş veya 
tamamen kaybolmuş doku ve organlarn yerini tutmas veya 
desteklenmesi amacyla kullanlmaktadr. Biyomalzeme 
teknolojisindeki gelişmeler sayesinde günümüzde bu ürünlerin 
tpta kullanm oldukça yaygnlaşmştr. Ancak bir tbbi 
biyomalzemenin Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) 
cihaznn oluşturduğu son derece güçlü enerjiyi içeren bir 
ortama maruz kalmas durumunda; insan sağlğ açsndan 
istenmeyen sonuçlar meydana gelebilmektedir. Özellikle 
vücutta bulundurulan metalik içerikli biyomalzemeler; MRG 
srasnda kullanlan güçlü statik manyetik alan, gradient 
manyetik alan ve radyofrekans (RF) elektromanyetik darbeleri 
ile etkileşime girmektedir. MR tarayclarda kullanlan bu 
manyetik alanlar; manyetik etkili kuvvet, tork ve elektriği 
ileten tbbi biyomalzemeler ile RF birleşimi nedeniyle doku 
snmas gibi elektromanyetik uyumluluk ve girişim 
sorunlarna yol açabilmektedir. Sonuçta bu etkileşimler, 
biyomalzemeyi taşyan kişilerin ciddi şekilde yaralanmalarna 
da neden olabilmektedir. Çalşmamzda; MRG cihaznn vücut 
destek ekipmanlar olarak kullanlan biyomalzemeler üzerinde 
meydana getirebileceği muhtemel fiziksel etkiler araştrlarak, 
MRG uyumluluk ve güvenilirlik riskleri biyomalzemeler 
açsndan değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler — MR Uyumlu Biyomalzemeler, Medikal 
İmplant, Manyetik Rezonans Görüntüleme, RF Etkili Isnma, 
MR Uyumluluğu, MR Güvenilirliği 

Abstract 
Medical biomaterials are being used to replace or support 
severely damaged or completely missing tissue and organs at 
human body. Current usage of these products in medicine has 
become quite prevalent thanks to developments of biomaterial 
technology. However, in case a medical biomaterial is 
exposed to an environment including extremely strong energy 
that Magnetic Resonance Imaging (MRI) device generates, 
undesirable results in terms of human health may occur. 
Especially metalliferous biomaterials in the body interact with 
strong static magnetic field, gradient magnetic field and 
radiofrequency (RF) electromagnetic pulses which are used 
during MRI. Such magnetic fields used in MR scanners can 

result in electromagnetic compatibility and interference issues 
such as magnetically induced force, torque and tissue heating 
due to RF coupling with medical biomaterials which conduct 
the electricity. Consequently, these interactions may lead the 
persons carrying the biomaterial get injured seriously. In this 
paper, by researching possible physical effects of MRI device 
on biomaterials used as body support equipments, MRI 
compatibility and safety in terms of biomaterials is evaluated.     

Keywords — MR Compatible Biomaterials, Medical Implant, 
Magnetic Resonance Imaging, RF Induced Heating, MR 
Compatibility, MR Safety 

 

1. Giriş 
Tbbi görüntüleme sistemlerinden Manyetik Rezonans 
Görüntüleme (MRG) cihaz, insan sağlğna zararsz olmas ve 
yüksek çözünürlük özellikleri nedeniyle tercih edilmektedir. 
[1] Ancak MRG srasnda; oldukça yüksek güçlü bir statik 
manyetik alan, manyetik radyo frekans darbeleri ve zamana 
bağl olarak değişen gradient alanlar kullanlmaktadr. 
Manyetik alanlar; tbbi amaçlarla kullanlan implant, stent, 
protez veya elektrotlar gibi biyomalzemelerin yapsn ve 
fonksiyonunu etkileyerek çevrelerindeki biyolojik dokularda 
elektromanyetik etkileşim oluşturma potansiyeline sahiptir. 
Elektromanyetik etkileşimin; scaklk artş, manyetik kuvvet 
ve tork oluşumu gibi fiziksel değişimler ile sonuçlanmas, 
kişinin ciddi şekilde yaralanmasna sebep olabilmektedir [2]. 
Şu ana kadar MRG ile ilişkili olarak kayt altna alnmş olan 
15 adet ölümle sonuçlanan vaka meydana gelmiştir. Bunlardan 
10 tanesi implant edilen kalp pillerinden kaynaklanmş, 2 
tanesi insülin pompas taşyan, 1 tanesi nörostimülatör 
bulunduran ve 1 tanesi de damarnda genişlemeye karş 
kullanlan kskaç kullanlan hastada meydana gelmiştir [3-4]. 1 
çocuk ise oksijen tanknn MR ortamnda bulundurulmas 
sonucu ölmüştür [5]. Bunlara ek olarak, MR ortamnda 
bulundurulan ferromanyetik objelerden kaynaklanan yüzlerce 
ciddi şekilde doku yanmas ve sakatlanma olaylar rapor 
edilmiştir [6]. Meydana gelen tüm bu risklerin sebebi, MR 
cihaznda kullanlan elektromanyetik alanlar ve bu alanlar ile 
etkileşime giren MR uyumsuz vücut içi tbbi 
biyomalzemelerdir.   İlgili problemlerin engellenmesi için 
vücutta kullanlacak biyomalzemelerin, implantlarn MR 
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cihaz ile uyumlu ve güvenilir olmas gerekmektedir. 
Biyomalzemeler; MR cihaz için uyumlu ve güvenilir ise 
herhangi bir sorun yaşanmadan yüksek güçte manyetik alan 
içeren ortamda bulundurulabilir.  
      Vücutta bulundurulan biyomalzemenin MR cihaz 
uyumluluk/güvenilirlik kontrollerinin yetersiz olmas veya hiç 
yaplmamas nedeniyle, MR cihaz için uyumlu 
biyomalzemeleri kullanan kişilerde dahi MR görüntülemenin 
yaplmasndan kaçnlmaktadr. Söz konusu endişelerin 
oluşmamas için MR uyumlu/güvenilir malzemeler ile 
uyumsuz/tehlikeli malzemelerin hastalarda kullanlmadan 
önce ayrt edilmesi gerekmektedir. Bu sayede; vücudunda 
biyomalzeme bulunduran bir kişide MR çekimi yaplmas 
gerekiyor ve biyomalzemenin MR için uyumlu/güvenilir 
olduğu belirlenmiş ise bu kişi için MRG yaplmasnda 
herhangi bir saknca olmayacaktr. Biyomalzemelerin MR 
ortam ile uyumlu olduğu sürece kullanlmas; hem MRG 
snrlamalarn kaldracak, hem de görüntüleme işleminin daha 
sağlkl yaplmasn sağlayacaktr.  
      Biyomalzemelerin MR uyumluluk ve güvenilirliklerinin 
analizi için; vücut içi biyomalzemenin MR cihaz ile 
etkileşiminden kaynaklanan tüm riskler değerlendirilmelidir. 
Bu riskler 2. bölümde özetlenmiştir. Vücudunda biyomalzeme 
taşyan bir kişinin MRG srasnda herhangi bir sağlk problemi 
yaşamamas için biyomalzeme olarak kullanlan ürünler 
piyasaya çkarlmadan önce manyetik kuvvet / tork oluşumu 
ve RF etkili snma analiz testlerine tabi tutulmaldr (Şekil 
1.1). Testlerden elde edilen sonuçlara göre biyomalzemenin 
MR güvenilirliği rapor edildikten sonra piyasaya sunulmaldr.   
      Sonlu Elemanlar Analizi tabanl yazlm programnda 
tasarladğmz MR bobini (Şekil 1.2) ve medikal implantlar 
üzerinde yaplan analizler sayesinde; MR uyumluluğu 
bilgisayar ortamnda da analiz edilebilmektedir. Bu sayede 
piyasada bulunan biyomalzemelerin olduğu gibi yeni 
üretilecek medikal implantlarda da MR uyumluluk ve 
güvenilirlik analizleri yaplabilecektir. 
 

 
Şekil 1.1 Statik Manyetik Alann etkisi sonucu oluşan 
manyetik kuvvetin ölçülmesine ait deneyin şemas. B0; 
Statik Manyetik Alan, FM; biyomalzeme üzerinde 
oluşan Manyetik Kuvveti, FG; yerçekimini, Fres; Net 
Manyetik Kuvveti temsil etmektedir. α sapma açs, 
test edilen biyomalzemenin Statik Manyetik Alan 
Uyumluluğu hakknda bilgi vermektedir [7]. 

 
Şekil 1.2 Simülasyon için kullanlacak MR bobini 

      Biyomalzemelerin; MR uyumluluk testlerinden geçmesi ve 
MR uyumluluk/güvenilirlik etiketi alndktan sonra hastalarda 
kullanlmasna izin verilmesi gerekmektedir. Malzemelerde 

MR uyumlu/güvenilir onay almalar ise elektromanyetik alan 
altndaki malzemede meydana gelecek fiziksel değişimlerin 
standartlarla belirlenmiş aralklar dahilinde olmasna bağldr. 
Konuyla ilgili olarak ASTM ve ISO gibi kuruluşlarn halen 
geliştirmekte olduklar standartlar mevcuttur. 

 

2. MRG Srasnda Oluşabilecek Riskler 
MR cihaznda görüntülerin elde edilmesi için üç temel 
elektromanyetik alan kullanlmaktadr. Klinik uygulamalarda 
1.5 - 3 T olarak kullanlan ve 0.05 mT olan dünyann manyetik 
alanndan 30 000 – 60 000 kat daha güçlü olan statik manyetik 
alan (B0); hidrojen atomlarndaki protonlarn spin hareketlerini 
tek bir doğrultuya hizalamak amacyla kullanlmaktadr. 
Gradient alanlar; vücut üzerinde istenilen bir konumdan MR 
sinyali elde edebilmek amacyla kullanlmaktadr. 
Radyofrekans (RF) manyetik alan darbeleri ise; vücudun B0 
etkisindeki net manyetizasyonunu uyarp bozarak MR sinyali 
üretmesini sağlamaktadr. 
      MRG srasnda kullanlan bu üç manyetik etki de güvenlik 
riskleri unsurlarn oluşturmaktadr. MR ortamnda 
bulundurulan herhangi bir MR uyumsuz/tehlikeli medikal 
implant, cihaz veya alet, bu riskleri önemli bir şekilde 
artrmaktadr. Tablo 2.1’de MR ortamnda kullanlan 
parametreler ile biyomalzemelerin fiziksel etkileşimi sonucu 
oluşabilecek riskler özetlenmiştir [8].  

Tablo 2.1 MRG Srasnda Kullanlan Farkl 
Elektromanyetik Alanlar ile Biyomalzemelerin 
Etkileşiminden Kaynaklanan Potansiyel Riskler 

Manyetik Alan 
Türü 

Değer Potansiyel Risk 

Statik Manyetik 
Alan 

1.5 – 3 T 

• Ferromanyetik 
objelerde manyetik 
kuvvet ve tork sonucu 
biyolojik dokuda hasar 
oluşumu 

• Aktif implantlarda 
fonksiyon bozulmas 

Gradient 
Manyetik Alan 

< 300 mT/m 

• 120 dB’ e kadar 
gürültü 

• Periferik sinir uyarm 
• İletken implantlarda 

voltaj indüklenmesi ve 
snma 

• Aktif implantlarda 
fonksiyon bozulmas 

RF Manyetik 
Alan Darbeleri 

21 – 128 MHz 
< 25 kW tepe 

• Uzun geometrili 
biyomalzemelerde RF 
etkili snma 

• Aktif implantlarda 
fonksiyon bozulmas 

• Ortamdaki elektronik 
cihazlar ile etkileşim 

      MR ortamndaki parametreler manyetik olduklar için,    
muhtemel riskleri de manyetik etkileşim çerçevesinde ele 
almak gerekmektedir. Biyomalzeme üretiminde kullanlan 
malzemeleri de manyetik özelliklerine göre gruplandrmak, 
risk değerlendirmesi açsndan yardmc olmaktadr (Şekil 
2.2). 
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2.1. Manyetik Kuvvet ve Tork Etkisi 

Manyetik alan içerisine konulan bir malzemede, manyetik 
dipol moment oluşumu meydana gelmektedir. Oldukça yüksek 
güçteki bir manyetik alann etkileri; implant yapmnda 
kullanlan malzemelerin türüne ve implantn geometrisine 
bağl olarak değişmektedir. Biyomalzemelerin yapmnda 
kullanlan her bir materyalin, manyetik alan altndaki dipol 
momentleri farkl değerlerdedir. Medikal implantn toplam 
dipol momenti; içerdiği malzemelerden kaynaklanan dipol 
momentlerinin toplamna eşittir.  Bir biyomalzemenin temas 
ettiği dokuda; yüksek manyetik alan altnda oluşan dipol 
moment değerine bağl olarak moment yönünde bir kuvvet 
meydana gelmektedir. Oluşan manyetik kuvvet ise dokuda 
fiziksel hasarlara yol açabilmektedir. Bu nedenle biyomalzeme 
olarak kullanlacak ürünlerin MR cihazndaki uyumluluğu ve 
güvenilirliğinin sağlanmas için, dipol momentinin idealde  
sfr olmas gerekmektedir.  
      Ferromanyetik objeler; MR cihazna mknats 
doğrultusunda 1 metreden daha yakna yaklaştrldğnda 
objenin ağrlğndan 100 kat daha büyük bir kuvvetle      2-3 m 
mesafede 50 km/h hzla rotasyon şeklinde bir hareketlenme 
(tork) oluşabilir. Dolaysyla, tarama odasnda herhangi bir 
ferromanyetik objenin kesinlikle bulundurulmamas 
gerekmektedir (Şekil 2.1).  

 

Şekil 2.1  Statik Manyetik Alan (B0); ferromanyetik 
ekipmanlar ile etkileşime girerek oldukça tehlikeli 
durumlara sebep olabilmektedir. 

      Statik manyetik alan; ferromanyetik objelerde ciddi 
seviyelerde manyetik kuvvet ve torka sebep olmaktadr. 
Diamanyetik malzemelerde ise manyetik kuvvet ve tork 
oluşumu yok denecek kadar düşük seviyelerdedir. Bu 
nedenlerle medikal implantlar ve biyomalzemeler diamanyetik 
özellik taşyacak şekilde tasarlanarak üretilmelidirler. Yüksek 
güçlü statik manyetik alan altndaki bir malzeme üzerinde 
oluşacak manyetik moment değeri ise malzemenin dipol 
momentine ve manyetik alann şiddetine bağl olarak 
hesaplanabilir. 
      Yaplan araştrmalara göre bahsi geçen bu etkiler 
içerisinde statik manyetik alann, manyetik kuvvet ve tork 
etkisi ferromanyetik nesneler için tehlike arz etmektedir. 
Günümüzde kullanlan medikal implant, protez, stent ve 
elektrot gibi ürünler ferromanyetik özellikte olmadklar için 
bu durum ciddi bir tehlike teşkil etmemektedir.   Şekil 2.2’ 
deki periyodik tabloda elementler manyetizma özelliklerine 
göre gruplandrlmştr. 

 

 Şekil 2.2 Elementlerin Manyetik Özelliklerine Göre  
Gruplandrlmas 

2.2. RF Etkili Isnma 

RF manyetik darbelerinden yaylan enerji; vücut tarafndan 
soğurularak dokunun snmasna yol açmaktadr. Özgül 
soğurma oran (Specific Absorption Rate / SAR); vücut 
tarafndan soğurulan elektromanyetik enerjinin W/kg 
biriminde ölçülmesi sonucu bulunan değerdir. Normal şartlar 
altnda, insanlarda ve laboratuvar hayvanlarnda 1°C’ lik 
scaklk artşnn, 4 W/Kg’ lk SAR değerinden kaynaklandğ 
tespit edilmiştir. Ancak bu s artş insann s düzenleme 
kapasitesi aralğ içinde dengelenebilir. Ayn SAR değeri; 
önceden ortamda var olan s ve nemin olduğu çevresel şartlar 
altnda 1 °C’ lik artşa ve müsaade edilen normal seviyelerin 
çok üzerinde s artşlarna neden olabilir. Böylece vücutta 
istenmeyen s basksndan dolay tepkiler hzlanabilir. 
Scaklk artşlarndan korunmak için klavuz olarak ICNIRP 
(International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection) klavuzlar, Dünya Sağlk Örgütünce de kabul 
edilmiştir ve yaygn bir şekilde kullanlmaktadr. Bu klavuzda 
insan için 1°C’ den fazla s artş referans alnmş olup, bu 
eşik değerin ihlal edilmesi zararl kabul edilmektedir [9].  
      RF etkili snmalarn; deneysel çalşmalar ve bilgisayar 
benzetimleri ile araştrlmalar sürmektedir. MRG srasnda 
vücutta bulunan implantlar, termal yaralanmalar ile 
sonuçlanan şiddetli doku snmasna yol açabilmektedir. MRG 
srasnda RF etkili snmadan kaynaklanan yaralanma 
örnekleri oldukça fazladr. 
      2003 ylnda; 1 T gücündeki bir cihaz araclğ ile lomber 
spinal MR çekimi srasnda, intraserebral nörostimülatör 
taşyan bir kişinin kalc olarak sakat kalmasna sebep olan, 
stimülatör elektrodu ucunda 2-3 cm ebatnda bir lezyon 
oluşmuştur [10]. RF etkili yanmalar, RF bobinlerinin yanlş bir 
şekilde bağlanmas ve kullanlmas ile ilgili olarak da rapor 
edilmiştir [11]. Öyle ki, iki bacağn veya iki kolun birbirine 
temas etmesi durumunda temas noktalarnda yanklarn 
oluşmas şeklinde sonuçlanan vakalar oluşmuştur.  
      SM Park ve ark.; MRG srasnda elektrod ve vücuda 
yerleştirilmiş tbbi kablolarda oluşan RF etkili snmay, 
elektrik alan transfer fonksiyonu ile hesaplamşlardr. Isnma 
miktarnn hem elektrik alann genliği, hem de kablo yüzeyine 
tanjant olan elektrik alann faz dağlmna bağl olarak 
değiştiğini belirlemişlerdir. Boylar 10 cm ile 25 cm arasnda 
değişen 4 farkl boyuttaki kablolara 6 dakika boyunca 64 ve 
128 MHz frekansta elektrik alan uygulamş ve maksimum 
scaklk değişimini en uzun kabloda 15.3 oC olarak 
hesaplamşlardr [12]. 
      K El Bannan ve ark.; MRG srasnda kullanlan zaman ile 
değişen gradient alanlarn etkisi ile çubuk yapdaki metalik 
implantlarda meydana gelen snmay incelemişlerdir. Bunun 
için ayn boyutlarda ancak farkl türde metalik malzemelerden 
üretilmiş 12 adet silindirik çubuk kullanmşlardr. Deneyleri 
ise gradient alanlar metalik çubuklara dik olacak şekilde 
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uygulayarak gerçekleştirmişlerdir. 5 dakika boyunca 
uygulanan gradient darbeler sonucunda en küçük scaklk 
değişimini inkonel (Ni-Cr alaşm) ve titanyum çubukta 0.12 
oC olarak ölçmüşlerdir. En büyük scaklk değişimini ise 
alüminyum çubukta 2.45 oC olarak ölçülmüştür [13].  
      E Cabot ve ark.; 1.5 T manyetik alan altnda bulunan derin 
beyin stimülatörlerinde oluşan RF etkili snmay 
değerlendirmiştir. Bunun için paslanmaz çelik kutu ve 
dielektrik başlğa bağl hem spiral hem de düz yapda 
yaltlmş kablodan oluşan bir derin beyin stimülatörü 
oluşturmuşlardr. MR ortam için ise 64 MHz frekansta sinyal 
üreten bird cage coil kullanmşlardr [14]. 
      MR Karaoğuz ve ark. ise manyetik rezonans ortam için 
geliştirilmiş kalp pillerini incelemiştir. MR ortamnda 
kullanlan statik manyetik alan, gradient manyetik alan ve 
radyofrekans alanlarn kalp pilleri üzerindeki etkilerini ayr 
ayr araştrmşlardr. MR cihaznn kalp pili ve hastalarda 
meydana getirebileceği olumsuz durumlarn oluşmamas için 
MR cihaz kullanlrken uygulanmas gereken hasta pozisyonu, 
gradient alan snr ve tarama bölgesinin kstlanmas gibi baz 
snrlamalar değerlendirmişlerdir [15]. 
 

3. Sonuçlar ve Tartşma 
Tbbi amaçl olarak kullanlan biyomalzemeler ve implantlar 
MR ortamnda bulundurulduğunda, hastann sağlğ için 
tehlike teşkil edecek riskler meydana gelmektedir. MR için 
tehlikeli olan, yaps hakknda bilgi veren herhangi bir 
doküman bulunmayan aktif veya pasif implant özellikli stent, 
kalp kapakçğ, sternum telleri, kalp pilleri, oküler cihazlar ve 
tbbi vidalar gibi biyomalzemelerde, 2. bölümde açklanan 
tehlikeler mevcuttur. Bu tehlikelerin gerçekleşmemesi için, 
hastalarda kullanlacak bütün aktif ve pasif implantlarn MRG 
için güvenilir olup olmadğ kontrol edilmelidir. Test edilen 
malzemeler, ASTM’nin 2005 ylnda geliştirdiği snflandrma 
kavramlarna göre etiketlenmelidir (Tablo 3.1). 

Tablo 3.1 İmplantlarn etiketlenmesinde kullanlan 
terminoloji 

MR 
Güvenilir 

MR ortamnda iken herhangi bir 
zarar bulunmayan plastik petri 
kab gibi yaltkan ve manyetik 
olmayan ürünlerdir. 

MR 
Koşullu 

Özel olarak ayarlanan MRG 
parametreleri kullanlarak 
yalnzca izin verilen koşullarda 
görüntüleme yapldğnda 
herhangi bir zararl etkisi 
bulunmayan ürünlerdir. Gradient 
ve RF alan gücü, SAR oran ve 
ürün üzerinde özel fonksiyon 
ayarlamalar yaplmas 
gerekmektedir. 

 

MR 
Tehlikeli 

Ferromanyetik objeler gibi MR 
ortamnda bulundurulmas 
kesinlikle tehlikeli olan 
ürünlerdir. 

      Sürdürmekte olduğumuz çalşmalarmzda, ilgili test 
ekipmanlarn kullanarak biyomalzemelerde RF etkili snma, 
manyetik kuvvet ve tork oluşumu gibi parametrelerin analizini 
yapmay planlamaktayz. Sonlu elemanlar metodu ile 
tasarlancak bilgisayar benzetimi araclğ ile, mevcut 
biyomalzemelerde kullanlan farkl türdeki malzemelerin MR 
uyumuluğu ve güvenilirli belirlenebilecektir. Sonuçta, hem 

günümüzde kullanlan, hem de yeni tasarlanmakta olan bir 
biyomalzemenin MR uyumluluğu ve güvenilirliği analiz 
edilebilecektir. 
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