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Hastanın hikayesi

79 yaşında erkek hasta bir taraftan di-
ğerine dönerken artan bel ağrısı şikaye-
tiyle hastaneye getirildi. Bilinen metas-
tazı olmayan akciğer kanseri nedeniyle 
ameliyat olmuştu ve herhangi bir trav-
ma yahut yaralanma öyküsü yoktu. 
Daha ayrıntılı değerlendirme için Dual 
Enerji (DE) BT istendi. 

Tanı

Konvansiyonel lineer harmanlanmış BT 
görüntüleri omurlarda tipik bir osteopo-
rotik doku ve ayrıca 4. lumbar omurda 
(L4) taban plağı deformasyonu gösteri-

yordu. L4 omurunda kemik iliği ödemiy-
le (BME) tutarlı diffüz sinyal artışı, DE 
sanal kalsiyumsuz görüntülerde (VNCa) 
görünür oldu. BME şüphesi, daha sonra 
bütün omurganın durumunu değerlen-
dirmek için çekilen MRG ile doğrulandı. 
Herhangi bir metastaz veya başka ano-
mali belirtisi bulunmadı. L4’te osteopo-
rozla ilişkili taze bir vertebral fraktürden 
şüphelenildi. 

Yorumlar

Vertebral kompresyon kırıkları genellikle 
osteoporozdan, travmadan ya da ma-
lignitelerden kaynaklanıyor. İnterstisyal 
su içeriğinde artışla gözlemlenen kemik 

iliği ödemi (BME), MRG’de kemik iliği 
sinyalinde net bir artış olarak görünüyor 
ve bu da akut jenezle tutarlılık gösteri-
yor. Vertebral kompresyon kırıklarında 
BME’nin erken tanısı, vertebroplastiye 
uygun olan ya da komplikasyonun iler-
lemesini önlemek için aktiviteye son 
vermesi gereken hastaların belirlenme-
sine yardımcı olabiliyor. Yapılan çalış-
malar DE BT VNCa tekniğinin osteopo-
rotik vertebral kompresyon kırıklarında 
BME’yi isabetli bir şekilde, MR görün-
tülemeye kıyasla yüksek bir isabetlilik-
le tanımlayabildiğini gösteriyor. [1,2] 
Böylece, kontrendikasyonu olan yahut 
MR erişimi kısıtlı olan hastalar açısından 
fayda sağlayabiliyor. DE BT farklı ener-

1a 1b 1c 1   Konvansiyonel lineer 
harmanlanmış BT 
görüntüsünün sajital 
MPR’si (Şekil 1a) omur-
larda tipik osteoporotik 
doku ve L4 omurunda 
taban plak deformas-
yonu gösteriyor. DE 
VNCa görüntüsü (Şekil 
1b) L4 omurunda 
ödeme işaret eden (ok) 
ve 3D perspektifte de 
değerlendirilebilen 
(Şekil 1c) daha parlak 
bir kemik iliği sinyali 
veriyor.
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müşterileri tarafından 
burada tanımlanan so-
nuçlar, kuruma özgü 
koşullarda elde edilmiş-
tir. “Tipik” bir hastane 
bulunmadığından ve 
pek çok değişken (ör-
neğin hastanenin ölçe-
ği, olguların karmaşıklı-
ğı, BT benimsenme 
düzeyi) söz konusu ol-
duğundan, diğer kulla-
nıcıların da aynı sonuç-
ları alacağı garanti 
edilemez.

İnceleme Protokolü

Tarayıcı SOMATOM Drive

Tarama alanı Lumbar Omurga

Tarama modu Dual Enerji

Tarama uzunluğu 318,5 mm

Tarama yönü Kranio-kaudal

Tarama süresi 14 s

Tüp voltajı 100 / Sn140 kV

Etkin mAs 131 / 105 mAs

Doz modülasyonu CARE Dose4D

CTDI
vol 9,56 mGy

DLP 320,2 mGy cm

Rotasyon süresi 0,5 s

Pitch 0,6

Kesit kolimasyonu 32 × 0,6 mm

Kesit genişliği 1,5 mm

Rekonstrüksiyon artışı 1,0 mm

Rekonstrüksiyon kerneli Q34

ji düzeylerine ait kütle azalım katsayı-
sı bilgilerini kullanarak etkili bir ayrımı 
mümkün kılıyor. Vertebral kompresyon 
kırıklarında BME kansellöz kemikten kal-
siyum çıkarılarak görünür hale getirili-
yor. Özel bir filtre tekniği (Selektif Foton 
Kalkanı) BME’nin daha iyi tanımlanabil-
mesi için enerji spektrumlarının ayrılı-
ğını iki farklı kV ayarında artırıyor. Böyle 
bir durumda BME’nin açıklıkla görüntü-
lenmesi, doktorların osteoporozla ilişkili 
taze vertebral kompresyon kırığı tanısını 
kesin olarak koyabilmelerine yardımcı 
oluyor. 
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2a 2b 2c 2   T1-tse (Şekil 2a), 
T2-tse (Şekil 2b) ve 
T2-tse-fs (Şekil 2c) 
sekanslarında elde 
edilen MR görüntü-
leri L4 omurunda, 
kemik iliği sinyalinin 
yoğunluğunda BME’yi 
doğrulayan net bir 
artış olduğunu gös-
teriyor.


