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Giriş
Periferik arter hastalığı (PAH), alt 
ekstremitelerde azalan arteryel atış, 
intermittan klodikasyon, dinlenirken 
acı çekme gibi engelleyici 
semptomlara yol açan yaygın ve 
ilerleyici özellikte bir vaskülopatidir ve 
doku kaybına neden olabilir. PAH, 
aterosklerotik hastalık sürecinin genel 
bir göstergesidir. Genel popülasyonun 
%12 ilâ 14’ünü etkiler [1]. BT 
anjiyografi (BTA) ve kontrastı artırılmış 
MR anjiyografisi (CEMRA) PAH’ı 
değerlendirmek için yaygın olarak 
kullanılan görüntüleme yöntemleridir. 
Hastaların çoğu, renal bozukluk 
yaşıyor ve bu da hem BTA hem de 
CEMRA’nın faydasını godalinyum 
ajanların olduğu [2] iyot içeren 
kontrast veya nefrojenik sistemik 
fibrozis (NSF) ile kontrasta bağlı 
nefropati (KBN) konusundaki 
çekinceler sebebiyle nispeten 
azaltıyor. Quiescent- Interval single-
shot* (QISS) görüntüleme, tüm alt 
ekstremiteyi kaplayacak 2 boyutlu 
TrueFISP görüntüleri kullanıyor. Son 
dönemde ise 1.5T ve 3T’de [3, 4] 
klinik işlev gösteren ve alt ekstremite 
damar düzeninin değerlendirilmesi 
için kullanılan kontrastsız bir MR 
anjiyografisi tekniği sayıldı. Bu 
makalede, bu kontrastsız alt 
ekstremite arteriyel değerlendirme 
tekniğinin klinik işlevini QISS MRA’in 
kullanıldığı üç vaka ile 
değerlendiriyoruz. 
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Vaka 1
Şeker hastalığı, hiperkolesterolemi, 
hipertansiyon geçmişi olan ve 
kötüleşen periferik arter hastalığı 
belirtilerinin görüldüğü 67 yaşında 
erkek hasta. Beş yıl önce sol uyluk 
atardamarından tibiyal arka 
atardamara kadar iyi sonuç veren bir 
arteriyel bypass ameliyatı geçirdi.

Geçen yıl, sağ bacağında gitgide 
ağırlaşan intermittan kladikasyon 
yaşadı. 

Ayak bileği brakiyal indeksi, sağ 
bacakta 0,62, sol bacakta 1,15 idi.

Öncelikle, kısıtlı bir başarı sağlanan 
denetimli egzersiz programında 
koruyucu bir tedavi geçirdi. 

Ardından, kontrastı artırılmış MR 
anjiyografisi (CEMRA) ile noninvazif 
görüntüleme yapıldı. CEMRA 
esnasındaki glomerüler filtrasyon 
hızı 60 cc/dk’den düşüktü. Pelvis ve 
alt ekstremitelerinden standart iki 
şırınga hibrid CEMRA protokolü 
uygulandı. Bu protokolde zamanı 
belirlenmiş ön baldır TWIST 
uygulaması ve ardından zamanı 
belirli adım tablosu ve 3T 
MAGNETOM Skyra tarayıcı ile pelvis 
ve alt akstremitelerin 4 aşamalı 
taranması yer aldı. 0,2 mmol/kg 
Gadopentetic dimeglumin, ayrı bir 
enjeksiyon uygulaması ile 
damardan enjekte edildi. CEMRA, 
sağ üst uyluk atardamarında patent 
müsaadeli femoral-distal bypass 
greft ve fokal stenoz gösterdi. Sağ 

baldırda daha ağır olmak üzere, ön 
baldır damarlarında çift taraflı 
olarak önemli bir venöz 
kontaminasyon görüldü. Bu da akış 
bulunan damarların doğru 
değerlendirilmesini önledi. Kontrast 
enjeksiyonundan hemen önce ve 
aynı görüntüleme süresinde yapılan 
QISS kontrastsız MRA denemesi de 
sağ üst uyluk atardamarında patent 
müsaadeli femoral-distal bypass 
grefti ve fokal stenoz gösterdi. Akış 
bulunan bu damarlar QISS ile çok 
daha iyi görüntülendi ve QISS, sol 
arka tibiyal atardamar ile sağda akış 
bulunan üç damarın ve solda akış 
bulunan tek damarın olduğu bu 
bölgede TWIST kadar iyi, CEMRA’dan 
ise çok daha iyi performans 
gösterdi.

QISS CE MRA TWIST
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*QISS için 510 (k) onay beklenmektedir. ABD’de henüz satışa çıkmamıştır.
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darlığın ciddiyetini değerlendirmeye 
engel oldu. 

Söz konusu hasta, kontrastı artırılmış 
MRA işleminden geçti ve bu da içe 
akan ve dışa akan bölümlerdeki 
diffüz hafif rahatsızlığı gösteren BT 
bulgularını doğruladı ve çift taraflı, 
hafiften ağıra doğru giden tibiyal 
arter rahatsızlığını gösterdi. Sol 
tibiyal damarların değerlendirilmesi 
venöz kontaminasyon sebebiyle 
sınırlı oldu. Bu da distal ön tibiyal ve 
arka tibiyal atardamarların 
değerlendirilmesini engelledi. QISS 
MRA ise tibiyal vaskülatürün daha iyi 
değerlendirilmesi için kullanıldı. Arka 
tibiyal ve peroneal arterlerde çift 

taraflı açıklık ve ön tibiyal arterlerde 
tıkanıklık olduğunu doğruladı. Sağ 
ön baldırda QISS MRA ile CEMRA’nın 
bulguları uyumluydu. QISS MRA, BT 
anjiyografide difüz vasküler 
kireçlenmelerden doğan artefakt 
sınırlamaları olmadan benzer 
bulgular göstererek sol ön baldırda 
tanı sağladı. Özellikle dorsalis pedisin 
tıkalı olduğu görüldü. Dikkate değer 
bir nokta ise QISS MRA’da görülen 
pelvisteki ve yakınındaki uyluklardaki 
simetrik sinyal kaybının hatalı 
kapılamaya yol açan intermittan 
ektopiden kaynaklanan “çıkan” 
artefaktlar için tipik olduğudur. Bu 
simetri, gerçek bir hastalıktan ziyade 
artefakt olduğunugösteriyor.

Vaka 2
Hipertansiyon, prostat kanseri, 
koroner bypass arter ameliyatının 
ardından iskemik kardiyomiyopati 
geçiren ve ağırlaşan çift taraflı, 
intermitan ön baldır klodikasyonu 
yaşayan 79 yaşında erkek hasta. Acı 
çekmeden kısa mesafe dahi 
yürüyemiyordu. Öncelikle noninvazif 
damar muayenesinden geçti, ancak 
akış bulunan damarlardaki yoğun 
kireçlenmeden dolayı ayak bilek 
endeksinin geçersiz olduğu görüldü. 
Ardından BT anjiyografi yapıldı ve 
sonuçta çevre vaskülatüründe, 
özellikle ön baldırlarında yoğun 
kireçlenme olduğu görüntülendi. Bu 
da infrapopliteal damarlarındaki 
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Vaka 3
Kanser, hipertansiyon, diyabet 
geçmişi olan ve sol bacağında 
klodikasyon görülen 86 yaşında erkek 
hasta. Hastanın eGFR < 30 ml/
min/1,73 m2 değerlerinde renal 
yetmezliği olduğu için kontrastı 
artırılmış MRA yapılamadı. Hastayla 
ilgilenen doktor, kontrastsız MRA 
istedi. QISS görüntülerinde sol tarafta 
ayağa kadar arka tibiyal arterde akış 
bulunan tek damarın olduğu yüzeysel 

femoral arter tıkanması görüldü. 
Ameliyat odasındaki yatılı 
anjiyografide minimal oranda 
kontrast kullanılarak vasküler 
bulguların ve bypass greftinin 
yerleştirildiğinden emin olundu. 
Sonuç olarak, ciddi renal yetmezliği 
olan bu hastaya tanı koyuldu ve 
gadolinyum destekli kontrast 
ajanlarına ve minimal iyotlu 
kontrasta gerek kalmadan tedavi 
edildi.

3
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taranarak arteryel görünürlük 
geliştirildi. 

QISS MR anjiyografi, hem 1.5T hem 
de 3T için tıbbi literatürde büyük 
kabul gördü. Hodnett ve ekibinin [8], 
kontrastı artırılmış MRA ve dijital 
referans standartlarını kullanarak iki 
merkezli 1.5T denemeleri yaptıkları 
ve 53 hastanın kullanıldığı ilk 
raporlarında, CEMRA ve DSA ile 
kıyaslanan QISS’in yüksek hassasiyet 
ve özgünlüğe sahip olduğu belirtildi. 
QISS, bir hasta alt grubunda 
denendiğinde DSA’ya kıyasla 
CEMRA’dan biraz daha iyi bir 
performans sergiledi. Ayrıca bu 
çalışmada da QISS, renal fonksiyona 
bakılmaksızın iyi bir performans 
gösterdi. Şeker hastası olan 25 
hastanın bulunduğu ikinci bir 
çalışmada ise QISS, önemli 
rahatsızlıkları [4] tespit etmede hem 
CEMRA’dan hem de DSA’dan iyi 
performans gösterdi. 

QISS kontrastsız, ECG kapalı, 3 
boyutlu, tek atışlı hızlı spin echo 
pulse sırası bulunan bir başka 
yöntemle kıyaslandığı 20 hastalı bir 
başka çalışmada da daha yüksek 
spesifiklik ve görüntü kalitesi 
gösterdi. Abdominal ve pelvik 
bölgelerde ise daha güçlüydü [9]. 
QISS MRA ayrıca 3T ile de yoğun 
şekilde çalışıldı ve sonuçlar, yüksek 
tanısal doğruluk ve mükemmel 
görüntü kalitesinin [10] elde edildiği 
1.5T çalışmalarına benzer oldu. Son 
teknik gelişmler, Çift Alanlı 
homojensilik ve yüksek güçlü 
birikmelerden doğan sorunları aşma 
konusunda umut vaat ederek 3T’deki 
performansın geliştirilmesi 
konusunda da umut vermiş oluyor. 

Ele aldığımız vakaların her biri, QISS 
MRA’ın bazı avantajlarını gösteriyor.

Birinci vakadaki hasta, sol bacağından 
bypass grefti geçirmiş bir şeker 
hastasıydı. 3T MAGNETOM Skyra’da 
dört stasyonlu bir yaklaşım kullanılan 
kademeli tablolu kontrastı artırılmış 
MR anjiyografisi, kontrast ajanlarının 
enjeksiyonunun uygun olmayan bir 
zamanlama ile yapılması nedeniyle 
ön baldır damarlarında venöz 
kontaminasyon ile sonuçlandı. Bu da 
doğru değerlendirmeyi önledi. Bu 

kadardı- eksensel parçalardan bir veri 
kitlesi alır. Her bir görüntü kitlesi, 
rezonanassız etkiden doğan 
artefaktları önlemek için manyetik 
alan isocenter’ının yakınında alındı. 
Her bir kitle, otomatik olarak inline 
maksimum yoğunluk görüntüleme 
(MIP) işleminden geçiyor. Otomatik 
oluşturma özelliği ise veri alımının 
sonunda tüm periferik vaskülatürün 
MIP’ini oluşturmak için bu ikisini 
birleştiriyor. QISS’in önemli bir 
avantajı, veri alma tekniğinin ve 
protokol kurulumunun basitliği. Bu 
sayede deneyimli MR teknisyenlerine 
olan ihtiyaç azalıyor. ECG 
uygulamaları, testin başında 
uygulanıp normal akış 
protokolündeki gibi periferik vasküler 
coil ile ayaktan başlanmak üzere 
yatay şekilde yerleştiriliyor. Eksensel 
bir veri alma yöntemi olduğu için 
dilimlerin oryantasyanonunu 
ayarlamakla zaman kaybedilmiyor ve 
eğik koronal veri alma işlemlerinde 
görüntüleme zamanını en iyi duruma 
getirmek için çalışılırken olduğu gibi 
vasküler anatomi bölgelerinin 
alınmaması riski olmuyor. Veri alma 
süresi, kalbin atış hızına göre 8-10 
dakika arasında değişebiliyor. 
Görüntüleme esnasında operatörün 
müdahalesine gerek kalmadığı için 
teknisyen tarama yaparken bir 
yandan diğer işlerini de yaparak iş 
verimliliğini artırıyor. Ayrıca görüntü 
işleme sürecinin çoğu inline olduğu 
için yazılım algoritmalarının 
kullanıldığı gelişmiş görüntü 
analizlerine ya da işlem sonrası özel 
süreçlere gerek duyulmuyor.

3T ile yaşanan ilk deneyim, pelvik ve 
abdominal alanlarda iki sporadik 
görüntü kalitesi gösterdi: (1) 
İstenmeyen venöz sinyal ve (2) 
yetersiz arteryel görünürlük. Bunlar 
muhtemelen genelde yüksek alan 
dirençlerinde görülen çift alanlı 
homojensizlik sorunları ile ilgili.

QISS’in modifiye edilmiş bir versiyonu 
kullanılarak hastalar art arda tarandı. 
Bu versiyonda İzleme Doygunluğu 
pulse’ı için optimize edilmiş FOCI ısı 
değişimsiz RF pulse’ı kullanılarak 
venöz kontaminasyon sorununa 
odaklanıldı. Ayrıca pelvik ve 
abdominal bölgelerde en belirgin 3 
durum için diğer tüm kalp atışları 

Değerlendirme
Bu raporda QISS’i klinik ortamda 
kullanarak kontrastsız MR 
anjiyografisinin potansiyel 
kullanımını gösteren üç vaka tanıttık. 
QISS MRA, nispeten kısa veri süreleri 
ile mükemmel görüntü kalitesi sunan 
ve yüksek tanı sağlayan, kullanımı 
kolay bir teknoloji. Ayrıca QISS MRA, 
CEMRA’ya alternatif olabilir. Yani 
gadolinyum kontrast işlemleri ve 
eGFR hasta başı test gibi masraflara 
gerek kalmadığı için maliyet 
açısından büyük tasarruf sağlayabilir.

QISS işlemi, standart bir CEMRA 
işleminin yarısı kadar sürede 
tamamlanabilir ve bu da bakılan 
hasta sayısında artış demektir. QISS 
büyük oranda otomatik olduğu ve 
görüntü işlemleri inline göründüğü 
için tarama yapılırken teknisyenler 
diğer işlerle uğraşabilirler. Bu da 
personel açısından büyük bir 
verimlilik sağlar.

Geleneksel olarak, alt ekstremitelerin 
kontrastsız MR anjiyografisi 2 boyutlu 
ECG-kapalı ve uçuş müddeti (TOF) 
yaklaşımına göre yapılırdı. Ancak bu 
yaklaşımın veri alma sürelerinin uzun 
olması ve özellikle hastalık 
bölgelerinde, damar kıvrılmalarında 
farklı görüntü kaliteleri oluşması gibi 
olumsuz yanları vardı [5]. Daha yeni 
yaklaşımlarda ise ya hızlı spin echo 
(FSE) [6] ya da dengelenmiş, sabit 
durumda serbest hareketlenme 
okuması [7] kullanılarak çıkarmalı 
yöntemlere odaklanldı. Bu teknikler 
ise sistol ile diyastol arasındaki kan 
sinyallerindeki değişimlere dayanıyor. 
Diyastolde hem arterler hem de 
damarlar açıkça görülüyor, ama 
sistolde sadece damarlar görünüyor. 
Sonuç olarak, eksiltmeli bir veri seti 
açık bir arter görüntüsü verebilir. 
Ancak maalesef bu görüntüleme 
tekniği güvenilmez olabilir. Ayrıca iki 
görüntü setini eksiltme gibi karmaşık 
tarafları ve hastaya özgü 
ayarlamaların gerekli olması gibi 
yanları, bu teknik açısından klinik 
kullanışlılığı azaltıyor ve çok tecrübeli 
olmayan teknisyenler için zor hale 
getiriyor. 

QISS tekniği, ilgili bölümü taramak 
için -bu durumda periferik 
vaskülatürden pelvis ve ayağa 
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vakadaki ilk venöz gelişme, bypass 
grefti dolayısıyla sol bacakta hızlı 
geçiş olması ve sağ bacaktaki doku 
iltihaplanma görülmesi sebebiyle 
muhtemeldi. Tek enjeksiyon ve 
kademeli tablolu CEMRA 
uygulamasının yapıldığı vakaların 
%20’sine kadarında venöz 
kontaminasyonun görüldüğü 
bilinmektedir. Önce ön baldırların 
görüntülendiği iki enjeksiyonlu işlem 
ve venöz dönüşü yavaşlatmak için 
kan basıncı kaflarının uyluklara 
tutturulduğu yöntemler de dahil 
olmak üzere CEMRA’nın bu sorunun 
çözmek için bazı denemeler yapıldı. 
İki deneme de işlemi karmaşıklaştırdı 
ve süreyi uzattı. Bir başka çözüm ise 
alternatif ya da tamamlayıcı olarak 
QISS’i kullanmaktı. Bu vakada QISS, 
bitişik damarlarda üst üste binme 
görülmeden sol taraftaki bypass 
greftini ve ön baldır damarlarını 
açıkça görüntüledi.

İkinci vakada noninvazif vasküler 
test, yoğun olarak kireçlenmiş 
damarlar sebebiyle tanısal sonuç 
vermedi. Ayrıca bu durum, BT 
anjiyografi ile tanıyı da zayıflattı. 
Hastalığın büyük kısmı, infra-
popliteal bölümlerdeydi. QISS’in akış 
bulunan damarları görüntüleme 
özelliği, CEMRA ile kıyaslanacak 
derecedeydi. İkisinin performansı ise 
BTA’dan iyiydi.

Üçüncü vakada ise sol bacağında 
klodikasyon olan bir diyabet hastası 
sözkonusuydu. Ancak hastanın 50 
ml/dk eGFR değerlerinde renal 
yetmezliği bulunuyordu. Doktor, MR 
ya da BT kontrast ajanlarını 
kullanmak istemediği için QISS MR 
anjiyografisi tanısal çözümde 
yardımcı oldu. QISS görüntüleri, 
ayağa kadar akış bulunan tek 
damarın olduğu uzun ve sol taraflı bir 
yüzeysel uyluk atardamarı 
görüntüledi. Bu, damar cerrahının 
arteriyel bypassı planlaması için 
yeterli bir bilgiydi. 

Sonuç olarak, QISS MR anjiyografisi 
güçlü, basit ve güvenilir bir 
kontrastsız teknik. 1.5T ve 3T’de 
kullanılabilir. QISS MRA, renal 
yetmezlik ve vasküler kireçlenme 
sorunlarının ortak, infra-popliteal 
rahatsızlığın ise genelde daha ağır 

olduğu şeker hastaları da dahil olmak 
üzere pek çok çalışmada 
değerlendirildi. QISS MRA, renal 
yetersizlik görülen hastalar için tercih 
edilen kontrastsız MRA tekniği 
olmalıdır. Özellikle şeker hastaları ya 
da vasküler kireçlenmenin yaygın 
olduğu diyaliz hastaları için 
uygundur. QISS MRA, hastaya özel 
değişiklikler yapmadan çalıştırılabilen 
bir görüntüleme uygulaması olsa da 
sık ektopi ya da düzensiz kalp atışı 
görülen hastalar, simetrik ve yanlış 
kapılanan artefaktlar (Şekil 2) 
gösteriyor. Bu da QISS MRA’ın 
görüntü kalitesini düşürebiliyor. 

QISS MRA, CEMRA’nın alternatifi 
olarak da kullanılabilerek kontrast 
ajanlarından doğan masraflara ve 
bununla alakalı infüzyon aletlerinin 
masraflarına gerek kalmayacağı için 
tasarruf imkanı veriyor. Ayrıca hasta 
artışı da sağlıyor. 
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