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Anjiyo-BT girişim odasında 
kombine embolizasyon ve ablasyon
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Texas Üniversitesi, MD Anderson Kanser Merkezi, Houston, Teksas, ABD

Hastanın hikâyesi 
Dalakta kolorektal kanser metastazı 
olan 59 yaşında erkek hasta.

Tanı
Daha önce karaciğerde metastatik 
kolorektal kanser tanısı konan hasta 
BT eşliğinde yapılan karaciğer 
ablasyonu ile başarılı bir şekilde 

tedavi edilmişti. Dalağın superior 
tarafında 1.9 büyüklüğünde yeni bir 
metastaz bulundu (Şekil 1). Perkütan 
BT eşliğinde yapılan mikrodalga 
ablasyon ve kanama riskini azaltmak 
amacıyla tümöre giden besleyici 
damarların ablasyon öncesi 
süperselektif embolizasyonu ile 
tedavi edildi.

Dalağa metastazı 
gösteren diagnostik 
BT görüntüleme. 
Önceden tedavi 
edilen karaciğer 
metastazına dikkat 
ediniz.
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Tedavi 
5F kateter ile çölyak artere, ardından 
da splenik artere 2.8F kateter ile 
femoral erişim sağlanarak splenik 
vaskülatör dijital substraksyon 
anjiyografisi (DSA) ile görüntülendi 
(Şekil 2a). Tümörü besleyen 
damarların haritasının çıkarılması için 
splenik arter içine kontrast uygulamalı 
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Ablasyon öncesi embolizasyon sırasında intraprosedürel görüntüleme. (a) Splenik vaskülatürü betimlemek için planar DSA görüntüleme. 
(b) Splenik lezyonu gösteren arter içi BT görüntüsünün aksiyel kesiti. (c) Tümörü besleyen damarların syngo Embolization Guidance paketi 
kullanılarak tanımlanması. (d) Embolizasyon noktasının floroskopik görüntüsü ve hem tümöre hem de arter içi BT’den bindirilmiş damar 
yoluna toplanan kontrast. 
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BT taraması yapıldı. Kontrast 
(Omnipaque 350) uygulaması 
14 saniye süreyle, 3 mL/s hızında ve 
toplam 42 mL hacimle yapıldı. Arter 
içi BT’ye ait multiplanar yeniden 
formatlanmış (MPR) görüntüler 
hipovasküler tümörü ve planar DSA 
görüntülerde belirgin olmayan, hedef 
tümörü içeren splenik segmenti 
besleyen damarları açık bir şekilde 
gösterdi (Şekil 2b). Besleyici damarlar 
betimlendikten sonra, söz konusu 
alanı besleyen splenik arter dalının 
süperselektif kateterizasyonu 
başarıyla gerçekleştirildi ve potansiyel 

ısı emme etkisini azaltmak amacıyla, 
hedef alınan besleyici dallar 
900-mikronluk partiküller (Embo- 
zene) kullanılarak staz sağlanacak 
şekilde embolize edildi (Şekil 2c–2d).

Embolizasyonun ardından, BT 
eşiliğinde mikrodalga ablasyon 
gerçekleştirildi. Genellikle dalak, 
ablasyon iğnelerinin sokulması ve 
çıkarılması sırasında kanamaya 
eğilimlidir. Bu nedenle, gerektiğinde 
anjiyografi altında kanamayı 
hafifletebilmek adına, ablasyon 
işlemi boyunca femoral erişim 

sağlandı. Ablasyon iğnesi yolunu 
belirlemek amacıyla, öncelikle 
kontrastsız BT taraması istendi. 
Ablasyon problarının 
yerleştirilmesinden önce, splenik 
fleksura kolondan ayrılarak 
perisplenik boşluğun 
hidrodiseksiyonu BT eşliğinde, 
18-gauge iğne kullanılarak başarılı 
bir şekilde gerçekleştirildi (Şekil 
3a–3b). BT eşliğinde iki mikdrodalga 
anten yerleştirildi ve 10 dakika 
süreyle 65 W’ta ve maksimum 
sıcaklık 134 °C olacak şekilde 
mikrodalga ablasyon gerçekleştirildi. 
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Mikrodalga ablasyon sırasında intraprosedürel görüntüleme. (a)–(b) Hidrodiseksiyon öncesinde ve sonrasında dalak ve kolon arasındaki 
boşluğu gösteren enlemesine kesitler (c) Ablasyon problarının yerleştirilmesi için BT görüntüleri üzerinde yolak planlamasını gösteren 
aksiyel kesit. (d) Ablasyon probunu gösteren aksiyel kesit. (e) Ablasyonun hemen sonrasına ait, ablasyon marjinini vurgulayan arter içi BT 
ve (f) Ablasyonun hemen sonrasına ait, hiçbir kanama emaresi olmadığını doğrulayan DSA.
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Siemens müşterileri 
tarafından burada 
tanımlanan sonuçlar 
kuruma özgü 
koşullarda elde 
edilmiştir. “Tipik” bir 
hastane bulunmadığı 
ve pek çok değişken 
(örneğin hastanenin 
ölçeği, olguların 
karmaşıklığı, BT 
benimsenme düzeyi) 
söz konusu olduğu için 
diğer kullanıcıların da 
aynı sonuçları alacağı 
garanti edilemez.

Ablasyon problarının 
çıkarılmasından hemen sonra, 
hastada taşikardi ve hipotansiyon 
görüldü. 

Dolayısıyla vazovagal reaksiyondan 
kaynaklanan herhangi bir kanama 
olasılığını hariç bırakmak için A DSA 
gerekti. Yine ablasyon prosedürünün 
sonuna doğru gerçekleştirilen arter içi 
kontrastlı BT, ablasyon marjinlerini 
doğruladı ve ablasyondan dolayı 
herhangi bir kanama olmadığını 
gösterdi (Şekil 3).

Takip görüntülemesi
Ablasyon ve preablasyon 
embolizasyonu aynı düzende hem 
anjiyografik hem BT görüntüleme 
ile başarılı bir şekilde 
gerçekleştirildi. 2 ay sonra yapılan 
takip görüntülemesi, kombine 
embolizasyon-ablasyon işleminin, 
rezidüel hastalık olmaksızın primer 
etkinliğini gösterdi. (Şekil 4). Hasta 
11 ay boyunca hastalanmamıştır. 

Yorumlar 
Bu kombine embolizasyon ve 
ablasyon işlemi, aynı hasta 
masasının kullanıldığı bir BT tarayıcı 
(128 kesitli SOMATOM Definition 
Edge) ve bir flat panel C-kol 
anjiyografi sistemi (Artis Q, tavana 
monte) olan bir Anjiyo-BT odasında 
gerçekleştirildi; böylelikle bu iki 
modalite kullanılarak görüntüleme 
ve görüntüleme rehberliği 
avantajlarından yararlanıldı. 
Embolizasyon bir arter içi tedavidir ve 
bir anjiyografi odasında 
gerçekleştirilir; perkütan bir prosedür 
olan ablasyon ise geleneksel olarak 
BT veya ultrason görüntüleme 
kullanılarak gerçekleştirilir. Ama BT 
tarayıcı ve anjiyografi sisteminin bir 
arada kullanılması, bu iki prosedürü 
tek bir düzende, teknik ve 
görüntülemeye ilişkin bilgilerin 
karşılıklı olarak başarıyla 
etkileşmesini sağlayarak 
gerçekleştirmemize olanak verdi. 
Örneğin, anjiyografi görüntülemesi 
altında gerçekleştirilen embolizasyon 

Splenik metastazın 
başarılı 
ablasyonunu 
gösteren takip BT 
görüntülemesi.
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işlemi sırasında tümörü kapsayan 
splenik segmenti besleyen damarların 
isabetli bir biçimde saptanması için 
arter içi BT görüntüleme kullanıldı. 
Aynı şekilde, ablasyonun hemen 
ardından yapılan potansiyel kanama 
ve ablasyon marjini 
değerlendirmeleri, sırasıyla arter içi 
erişimle elde edilen DSA ve BT 
görüntüleme kullanılarak 
gerçekleştirildi. Bir güvenlik önlemi 
olarak, kritik yapıların ablasyonunu 
önlemek amacıyla BT eşliğinde 
hidrodiseksiyon gerçekleştirildi ve 
anjiyografik algılama ve olası 
kanamaların embolizasyonu için 
femoral erişim sağlandı.
Özetle, BT ve anjiyografi sistemlerinin 
bir arada kullanılması, bu karmaşık 
kombine teknikleri mümkün kılmanın 
yanı sıra, mevcut girişimsel tedavileri 
yeni bir boyuta taşıma potansiyeli de 
bulunuyor. 


