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İnfantta torasik vasküler halkanın 
milisevert altı değerlendirmesi
Yazı: Dr. Frandics P. Chan, PhD

Radyoloji Departmanı, Stanford University Medical Center, Kaliforniya, ABD

Hastanın hikayesi
Trisomi 21 ile doğan 13 yaşındaki 
infant erkek çocukta kötü beslenme, 
kilo kaybı ve stridor görülüyordu. Bir 
post-natal ekokardiyografi, sağ taraflı 
bir aortik ark ve Kommerell’in bir 
divertükülünü gösteriyordu ve bu da 
trakea ve özafagusu sınırlandırabilen 
bir vasküler halka şüphesi 
doğruluyordu. Vasküler anatomiyi, 
trakea ile ilişkisini ve hava yollarının 
patensisini değerlendirmek için CTA 
gerçekleştirildi.

Tanı
CTA, bir vasküler halkanın sağ ve 
posterior sınırlarını oluşturan sağ 
taraflı aortik arkı ve Kommerell 
divertikulumunu (Şekil 1 ve 2) 
doğruladı. Anterior sınır; çıkan aort, 
sağ pulmoner arter ve pulmoner 
gövdeden oluşuyordu. Bir 
ligamentum arteriyozum, kapalı 
patent duktus arteriyozusun 
pulmoner gövdeyi divertikuluma 
bağlayan bir kalıntısı resmedildi. Bu 
ligamentumun kendisi, kontrast 
materyalinin yokluğu nedeniyle 
CTA’da görünür değildi, ancak 
varlığına, pulmoner gövdedeki ve 
divertikulumdaki, vasküler halkanın 
sol sınırını oluşturan ligamentin iki 
ucunu işaret eden “ağızlar” 
tarafından işaret ediliyordu. Halka, 
trakea ve özafagusu çevreliyordu, 
ancak her iki yapı da görünen 
herhangi bir engelleme olmadan 
belirgindi.

Yorumlar
Vasküler halkalar için geleneksel 
görüntüleme, fluoroskopik 
özofagramdır ve burada baryum 
sütunundaki normal dışı 
indentasyonlar sıkışan vasküler 
yapılara işaret eder. Günümüzde, hava 
yollarını ve vasküler yapıları doğrudan 
değerlendirmek için tercih edilen 
görüntüleme testi, BT anjiyografisi. 

Flash modunu kullanarak, bir infant 
göğüs CTA’sı için tarama süresi yarım 
saniyeden kısa sürüyor ve bu da nefes 
tutmayı gereksiz kılıyor. Tamamen 
gerekli olmasa bile, sedasyonun 
kullanılması, intravenöz kateter 
ponksiyonundan ve kontrast 
enjeksiyonundan doğan rahatsızlığı 
hafifletmeye yardımcı olabiliyor ve 
tarama sırasında hastayı immobilize 
etmeye yardımcı oluyor. Trakeayı 
sıkıştıran vasküler halkalar birkaç farklı 
şekilde olabiliyor. En çok sıkıştıranı, bir 
çift aortik ark. 

Bu durumda, bir sağ ark ve 
Kommerel’in bir divertikulumunun 
oluşturduğu vasküler halka tipik olarak 
daha gevşek oluyor ve tedavi 
gerektirmeyebiliyor. Bu hastadaki 
semptomların şiddeti nihai olarak sol 
subklaviyen arteri ve sol vertebral 
arteri sol ortak karotid artere yer 
değiştirmek ve divertikulumu almak 
için ligamentım arteriosumu cerrahi 
olarak bölme kararına yol açtı.

İnceleme protokolü

Tarayıcı SOMATOM Definition Flash

Toraks

82 mm
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0,2 s

70 kV
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0,68 mGy
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0,28 s
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128 × 0,6 mm
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Rekonstrüksiyon kernel B26f

Kalp atım hızı NA

Kontrast 350 mg / mL

Hacim 15 mL (60%) + 10 mL saline

Akış hızı 1 mL/s

Başlangıç gecikmesi Bolus takibi

Tarama alanı

Tarama mesafesi

Tarama yönü

Tarama süresi

Tüp voltajı

Tüp akımı

Doz modülasyonu

CTDIvol

DLP

Efektif doz

Rotasyon süresi

Pitch

Kesit kolimasyonu

Kesit genişliği

Rekonstrüksiyon artışı

Siemens müşterilerinin ifadeleri, kendilerine özgü ortamlarında elde ettikleri sonuçlara 
dayalıdır. “Tipik” bir hastane olamayacağı ve pek çok değişken bulunacağı için (örneğin 
hastanenin boyutu, vaka karışımı, BT benimseme oranı), diğer müşterilerin de aynı sonuçları 
sağlayacağı garanti edilemez. 
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1 Üstten görüntülenen üst göğsün (Şekil 1A) ve hava yollarının (Şekil 1B) hacimsel gösterim görüntüleri. Trakea (ok) ve özofagus (ok 
ucu) çevresinde bir halka oluşturuluyor. Özofagus içerisinde bir besleme tüpü bulunuyor. Halkanın anterior sınırı, pulmoner gövdeden 
(PA), sağ pulmoner arterden (gizli) ve çıkan aorttan (AO) oluşuyor. Sağ sınır sağ taraflı aortik ark (RA)’dan, posterior sınır Kommerell’in 
divertükülünden (K) oluşuyor ancak iki ucu, pulmoner gövde ve Kommerell’in divertikulumundan gelen “ağızlarla” işaretleniyor. Boyuna 
giden branş arterler, sol ortak karotid arter (1), sağ ortak karotid arter (2), sağ subklaviyen arter (3), sol subklaviyen arter (4) ve sol 
vertebral arter (5).

2 Sol anterior pozisyondan görüntülenen üst göğsün hacimsel görüntüleri, vasküler yapıları (Şekil 2A) ve hava yollarını (Şekil 2B) 
gösteriyor. Trakea (ok) ve özofagus (ok ucu), Şekil 1’de açıklanan çeşitli vasküler yapılarla çevrelenmiş. İşaretler, Şekil 1’dekiyle aynı. 
Görülmeyen ligamentun arteriyozuma, pulmoner gövdeden (PA) ve Kommerell’in (K) divertikulumundan gelen iki “ağız” işaret ediyor. 


