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Hastanın hikayesi

Hepatoselüler karsinomlu (HCC) 97 
yaşında erkek hasta, önceki yedi yıl 
içinde birkaç defa transkateter arteri-
yal kemoembolizasyona (TACE) gir-
mişti. Alfafetoprotein (AFP) serum dü-
zeyindeki artıştan dolayı, HCC nüks 
değerlendirmesi istendi. Normalde 
kurumumuzda HCC tanısı için 600 
mgL/kg kullanılması gerekirken, has-
tanın böbrek fonksiyonundaki bozuk-
luk (eGFR 32 mL/ min/1.73 m2) göz 
önüne alınarak 300 mgL/kg uygulan-
dı. TwinBeam Dual Energy (TBDE) BT 
taraması yapıldı.

Tanı

TBDE BT görüntüleri, her iki karaciğer 
lobunda birden fazla hipervasküler 
lezyon olduğunu ortaya çıkardı. Lez-
yonlar kayda değer ölçüde büyütüldü 
ve AuSn 120 kV’de alınan karışık gö-
rüntülere kıyasla, DE Monoenergetic 
Plus ile 45 keV’de daha iyi görüntülen-
di (Şekil 1). Lezyonların özellikleri, 
HCC nüksüne işaret ediyordu. Takiben 
yapılan anjiyografide, bütün lezyonla-
rın varlığı doğrulandı ve bu sonuç 
uyarınca bir TACE tedavisi daha uygu-
lanmasına karar verildi.

İnceleme protokolü

Tarayıcı SOMATOM	Definition	Edge

Tarama	alanı Batın

Tarama	modu TwinBeam Dual Energy

Tarama	uzunluğu 274 mm

Tarama	yönü Kraniyo-kaudal

Tarama	süresi 7,64 s

Tüp	voltajı AuSn 120 kV

Etkin	mAs 559 mAs

Doz	modülasyonu CARE Dose4DTM

CTDI
vol

11,97 mGy

DLP 350,3 mGy cm

Rotasyon	süresi 0,33 s

Pitch 0,3

Kesit	kolimasyonu 64 x 0,6 mm

Kesit	genişliği 1,5 mm

Rekonstrüksiyon	artışı 1,0 mm

Rekonstrüksiyon	kerneli Q30f (SAFIRE 2)

Kontrast 300 mgL/mL

Hacim 50 mL

Akış	hızı 2 mL/s

Başlangıç	gecikmesi 30 s



47Siemens Healthineers İnovasyon • Nisan 2019

Radyoloji

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.

Yorumlar

HCC, karaciğerde en yaygın görülen hi-
pervasküler lezyonlardan biridir. HCC 
nüksünün BT ile değerlendirilmesi için,-
daha yüksek bir kontrast-gürültü oranı 
(CNR) ve dolayısıyla, ayırıcı tanı için ge-
rekli doku büyümesini elde edebilmek 
üzere uygun miktarda kontrast madde 
uygulanması gerekiyor. Bununla birlikte, 
potansiyel kontrast madde nefrotoksisite-
sini (CIN) önleyebilmek adına renal fonk-
siyon bozukluğu olan hastalarda kontrast 
maddenin azaltılmasını da dikkate almak 
şart. Bu tür ikilemlerin yönetilmesine yar-
dımcı olmak üzere, TBDE ve syngo.CT DE 
Monoenergetic Plus gibi ileri BT teknikleri 
geliştirildi. TBDE BT, iki farklı enerji düze-
yinde eşzamanlı görüntü alınmasına ola-
nak sağlıyor. Elde edilen görüntüler DE 
Monoenergetic Plus ile 40 ila 190 keV 
aralığındaki enerji düzeylerinde gösterile-
biliyor. Görüntü kontrastı daha düşük 
enerji düzeylerinde kayda değer ölçüde 
artırılabiliyor ve grafik olarak sunulabili-
yor. Bu vakada, yalnızca 300 mgL/kg uy-
gulanmış olmakla birlikte, elde edilen lez-
yon-arkaplan kontrastı neredeyse dört ka-
tına ulaştı (Şekil 2). Bu sayede doktorlar 
daha güvenilir tanılar koyabiliyor ve uy-
gun tedavi stratejileri belirleyebiliyor.  

1   Aksiyal görüntüler (5 mm), her iki karaciğer 
lobunda birden fazla hipervasküler lezyon 
(oklar) bulunduğunu gösteriyor. Lezyonlar 
kayda değer ölçüde büyütüldü ve AuSn 120 
kV’de alınan karma görüntülere kıyasla, DE 
Monoenergetic Plus ile 45 keV’de daha iyi 
görüntülendi (Şekil 1a ve 1c). Bütün 
görüntüler 350 pencere genişliğinde ve 35 
pencere merkezinde gösterildi. 

2   Grafik sunum, enerji düzeylerine (keV) uygun 
olarak BT dalga zayıflamasını gösteriyor. 40 
keV, 70 keV (120 kV görüntü alımına denk) 
ile kıyaslandığında, aortun BT değerinin iki 
katından yüksek bir değere, lezyon-arkaplan 
(normal karaciğer dokusu) kontrastının ise 
neredeyse dört katına ulaşmış olduğu 
görülüyor.
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