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Runoff BT anjiyografi 
kullanarak bilateral iliak arter 
stenozunun tanılanması
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1 VT (Şek. 1A), MIP 
(Şek. 1B) ve MPR (Şek. 
1C) görüntüleri her iki 
ortak iliak arterinin 
proksimal 
segmentindeki yumuşak 
plaklardan kaynaklanan 
orta derecede stenoz ve 
distal abdominal aortun 
bifurkasyonundaki 
kosentrik yumuşak 
plakadan kaynaklanan 
hafif stenozu gösteriyor.
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Hastanın hikayesi
Sigara içtiği ve alkolik olduğu bilinen, 
her iki alt ekstremitede klodikasyon ve 
ağrı hikayesi olan 42 yaşındaki erkek 
hasta hastanemize sevk edildi.

Fiziksel muayene hastanın normotansif 
olduğunu ortaya koydu. Aile geçmişi 
özellik taşımıyordu. Periferal arter 
hastalıklarının ekarte edilmesi için 
periferal BT anjiyografi talep edildi.

Tanı
MPR, MIP ve hacim taramalı BT 
görüntüleri her iki ortak iliak arterinin 
proksimal segmentindeki yumuşak 
plaklardan kaynaklanan orta derecede 
stenoz gösterdi. Distal abdominal 
aortun bifurkasyonundaki kosentrik 
yumuşak plakadan kaynaklanan hafif 
stenozu da görüldü.

Periferal alt ekstremite arterlerinde ciddi 
plak veya stenozlar görülmedi.

Yorumlar
Periferal BT anjiyografi görüntüleme çok 
değerli bir görüntüleme tetkiki olarak 
görülüyor ve hızlı tanı konulmasına 
yardımcı oluyor. SOMATOM Scope daha 
kısa tarama süresi içerisinde ve 1,5 mm 
inceliğinde kesitlerde daha uzun tarama 
aralığına olanak sağlıyor. Yüksek adım 
ayarı yanında yüksek tarama hızı tüm 
runoff aralığında homojen kontrastla 
vasküler yapıların açık şekilde 
görüntülenmesini mümkün kılıyor.

Muayene protokolü

Tarayıcı SOMATOM Scope

Tarama alanı Runoff Rotasyon süresi 0.8 s

Tarama boyu 1158 mm Atım 1.5

Tarama yönü Kraniokaudal Dilim yönlendirme 16 x 1.2 mm

Tarama süresi 32 s Dilim genişliği 1.5 mm

Tüp gerilimi 110 kV Yeniden oluşturma artışı 1 mm

Tüp akımı 60 mAs Yeniden oluşturma kerneli I31s

Doz modülasyonu CARE Dose4D Kontrast

CTDIvol 3.89 mGy Hacim 90 mL

DLP 470 mGy cm Akış hızı 4 mL / s

Etkin doz 2.6 mSv Başlangıç gecikmesi Bolus izleme
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2 VRT görüntüleri her iki ortak iliak arterinin proksimal segmentindeki orta derecedeki stenozları iki farklı açıdan gösteriyor.


