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Kapsamlı bir kardiyak 
BT incelemesi – BT anjiyografi, 
BT stres perfüzyonu ve 
geç kontrastlı BT
Yazı: Dr. Satoshi Nakamura; Dr. Kakuya Kitagawa; Nagasawa Naoki, RT ve Dr. Hajime Sakuma

Radyoloji Departmanı, Mie Üniversite Hastanesi, Tsu, Japonya

Hastanın hikayesi
79 yaşındaki erkek hasta, koroner kalp 
hastalığının takibi için hastanemize 
sevk edildi. Yüksek tansiyon nedeniyle 
medikasyon alıyordu ve asemptotikti. 
Sevki gerçekleştiren doktor, hastaya, 
2001’de invazif koroner anjiyografi ile 
çoklu önemli stenoz (#1 %90, #2 %99, 
#5 %50, #7 %50 ve #13 %75) tanısı 
konduğunu ama hastanın invazif 
revaskülerizasyon gerçekleştirilmesini 
reddettiğini rapor etti. 2010’da, sevki 
gerçekleştiren doktor, hastayı, takip 
için kardiyak MR yaptırmaya ikna etti. 

İnferiyor duvarda iskemi ile sub-
endokardiyal miyokard enfarksiyonu 
görüldü. Hasta, yine invazif 
anjiyografi ile tedavi edilmemeyi 
tercih etti. Çoklu koroner stenozların 
bilinmesine rağmen, başlıca endişe, 
miyokard enfarksiyonun veya 
iskeminin kötüleşip kötüleşmediğiydi. 
Bu kez kardiyak BT önerildi ve koroner 
arterlerin yanı sıra miyokardiyumun 
durumunu değerlendirmek için bir 
entegre kardiyak BT muayenesi 
gerçekleştirildi.
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İnceleme protokolü
Tarayıcı SOMATOM Force

Tarama alanı Kalp

Tarama modu Stres miyokardiyal
perfüzyon

cCTA (Sek.) Gecikmeli
geliştirme

Tarama uzunluğu 101 mm 134 mm 103 mm

Tarama yönü karşılıklı Kraniokaudal shuttle

Tarama süresi 34 s (13 faz) 4,75 s 7 s (3 faz)

Tüp gerilimi 80 kV 80 kV 80 kV

Tüp akımı 88 mAs/rot. 130 mAs/rot. 190 mAs/rot.

CTDIvol 22,6 mGy 6,7 mGy 11,2 mGy

DLP 239 mGy cm 239 mGy cm 118,6 mGy

Etkili doz 3,3 mSv 1,27 mSv 1,66 mSv

Rotasyon süresi 0,25 s 0,25 s 0,25 s

Kesit kolimasyonu 48 × 1,2 mm 168 × 0,6 mm 192 × 0,6 mm

Kesit genişliği 3 mm 0,6 mm 1 mm

Rekonstrüksiyon artışı 1 mm 0,3 mm 1 mm

Rekonstrüksiyon çekirdeği Qr36 Bv40 ADMIRE 3 Qr36

Kalp atım hızı 53 – 115 bpm 48 – 51 bpm 48 – 51 bpm

Kontrast 370 mg/mL 

Hacim 40 mL 43 mL –

Akış oranı 5 mL/s 3,5 mL/s –

Başlangıç gecikmesi 4 s 17 s cCTA’dan sonra
7 dakika
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Tanı
Koroner BT anjiyografisi (cCTA), 
koroner arterlerde kapsamlı 
kalsifikasyonlar ortaya koydu (Şekil 
1); sağ koroner arter en şiddetli 
şekilde etkilenmiş görünüyordu. BT 
stres perfüzyon muayenesinin 
miyokardiyal kan akışı (MBF) 
haritalarında inferior duvarda orta 
seviye iskemi görüldü (Şekil 3). Bu 
RCA bölgesel iskemi, küçük bir 
enfarksiyon alanına denk gelecek 
şekilde, BT gecikmiş geliştirme 

taramasında bir küçük endokardiyal 
lezyonla aynı konumda, MBF 
haritalarında şiddetli bir perfüzyon 
kusurunu da kapsıyordu (Şekil 2A). 5 
yıl önceki kardiyak MR bulgularına 
kıyasla sub-endokardiyal lezyon 
değişmemişti (Şekil 2B). Hasta 
asemptomatik olduğu ve invazif 
tedavi istemediği için, evde optimal 
medikal tedavi almaya devam etmek 
üzere taburcu edildi.

Yorumlar
Şiddetli şekilde kalsifiye olmuş 
koroner arter vakalarında, stenozların 
doğrudan bir değerlendirmesi zordur. 
Ancak, bu vakada olduğu gibi, 
arterlerin durumu ne olursa olsun, 
miyokardiyal enfarksiyon ve iskemi 
değerlendirilebiliyor. 79 yaşındaki 
hasta, invazif muayene geçirmek 
istememekteydi ve cCTA, 
miyokardiyal stres perfüzyonu ve geç 
kontrastlı serinin de dahil olduğu, 
Dual Source BT’nin mümkün kıldığı 
kapsamlı bir BT değerlendirmesi 
durumunu analiz etmek için 
faydalıydı.
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Kapsamlı bir kardiyak BT incelemesinin şeması 

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. 

1 VRT (Şekil 1A) ve eğimli MPR (Şekil 1B) 
görüntülerinde kapsamlı kalsifikasyonlara sahip 
koroner arterler görünüyor.

2 MBF haritasında, inferior duvarda nispeten büyük 
bir orta düzey iskemi (ok uçları) içerisinde küçük bir 
şiddetli perfüzyon kusuru alanı (oklar) görünüyor 
(Şekil 2A, sağ, ayrıca bkz Şekil 3). Bu, BT gecikmeli 
geliştirme taramasında küçük bir subendokardiyal 
lezyona (oklar) denk geliyor (Şekil 2A, sol). Sol 
ventrikül kan havuzu, bir uç sistolik cCTA 
rekonstrüksiyonu ile füzyonla baskılanıyor. 2010’da 
edinilen MR görüntüsüne kıyasla önemli bir değişiklik 
bulunmuyor (Şekil 2B).

3 MBF değerlendirmesi, aynı 
katmanda normal miyokardiyuma 
(ROI#6, yeşil, 137 mL/100 mL/dk) ve 
tüm miyokardiyuma (VOI#3, beyazda, 
126 mL/100 mL/dk) kıyasla orta düzey 
bir iskemik bölge (ROI#4, sarıda, 96 
mL/100 mL/dk) ortaya koyuyor.


