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Abdominal malign mezenşimal 
tümör: dual enerji multidedektör BT 
görüntüleme bulguları
Prof. Dr. Mecit Kantarcı, Dr. Yeşim Kızrak, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Bölümü, Erzurum

Dual enerji MDBT iki farklı enerji seviyesinde simultane görüntüler alarak 
nötral doz kazanımı sağlıyor. Özellikle operasyon öncesinde mutlaka 
değerlendirilmesi gereken bir görüntüleme modalitesi olarak dikkat çekiyor. 

Hikaye
11 yaşında daha öncesinde benzer 
şikayetleri olmayan erkek hasta, yaklaşık 
1 aydır var olan, gittikçe progresyon 
gösteren yaygın karın ağrısı ve ara ara olan 
bulantı şikayetleriyle merkezimize ileri 
görüntüleme amacıyla gönderildi. Hastaya 
dual enerji multidedektör bilgisayarlı 
tomografi (MDBT) protokolü uygulandı.

Tanı
Elde edilen dual enerji MDBT görüntülerde 
sol böbreği ve karaciğeri de invaze eden 
tüm batın boyunca yayılım gösteren kistik 
nekrotik komponentler içeren lezyon 
alanları izlendi (Resim 1A-D). Yapılan 
histopatolojik korelasyon sonucunda 
malign mezenşimal tümörle uyumlu 
bulgular saptandı. 

Tartışma
Malign mezenşimal tümörler genellikle 
yumuşak dokudan kaynaklanan, boyut ve 
lokalizasyona göre semptomları çeşitlilik 
gösteren bir tümör grubudur. Genellikle 
kas, yağ doku, kemik ya da vasküler 
yapılardan kaynaklanabilir. Çevre dokuya 
doğru invazif gelişim gösterir. Hücreden 

zengin, genellikle yumuşak, nekrotik ve 
kanamalı ve uzak metastazları genellikle 
hematojen olan tümörlerdir. Çocukluk 
çağında en sık ilk 1-3 yaş arasında görülür, 
genellikle yüzde 75’i benign ve kalan 
yüzde 15’lik kısmı ise malign natürdedir. 
Tanıda özellikle yayılım ve çevre 
dokularla ilişkinin saptanmasında kesitsel 

görüntüleme önemli yer tutar. Dual 
enerji MDBT 100 ve 149 kV değerlerinde 
simultane görüntüler alarak nötral doz 
kazanımı sağlar. Özellikle operasyon 
öncesinde kullanılması önerilen bir 
görüntüleme modalitesidir. Yüzde 60’a 
yakın oranda daha az doza maruziyeti de 
en önemli avantajlarından biridir.

İnceleme protokolü
Tarayıcı SOMATOM Definition Flash

Taranan alan Abdomen

Tarama genişliği 361 mm

Tarama yönü Karnio-kaudal

Tarama zamanı 11,67 s

Tüp voltajı 100 kV / Sn 149 kV

Tüp akımı 93-231 eff. mAs / 81-164 eff. mAs

Doz modülasyonu CARE Dose4D

CTDIvol 12 mGy

DLP 524,8 mGy cm

Efektif doz 3,9 mSv 

Rotasyon zamanı 0,5 s

Pitch 0,28

Slice kolimasyon 32 x 0,6 mm

Slice kalınlığı 1 mm

Rekonstrüksiyon artışı 0,4 mm

Rekonstrüksiyon çekirdeği D40f
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MR, kolonoskopi ve histopatolojik 
incelemeyle Crohn hastalığının teşhisi
Doç. Dr. Selim Doğanay, Erciyes Üniversitesi Çocuk Hastanesi Pediyatrik Radyoloji Bilim Dalı, Kayseri

Crohn hastalığının takibi, tedaviye verdiği cevap ve komplikasyonlarının 
değerlendirilmesinde, noninvazif ve iyonizan radyasyon içermeyen MR 
enterografi tetkiki büyük değer taşıyor ve her geçen gün önemi artıyor.

Hikaye
17 yaşında erkek hastanın 1 yıldır kilo 
kaybı, ishal ve kronik karın ağrısı şikayetleri 
mevcuttu. Hastanemiz Gastroenteroloji 
Bölümü tarafından inflamatuar bağırsak 
hastalığı ön tanısıyla Pediyatrik Radyoloji 
kliniğimize MR enterografi çekilmek üzere 
gönderildi. 

Tanı
Olgunun MR enterografik incelemesinde 
terminal ileumda ve yaklaşık 20 cm’lik 
distal ileumda duvar kalınlaşmasıyla 
birlikte IVKM enjeksiyonu sonrası 
bağırsak duvarında patolojik duvar 
kontrastlanması (Resim 1, 2) ve difüzyon 
kısıtlılığı mevcuttu (Resim 3, 4). Bulgular 
inflamatuar bağırsak hastalığıyla (Crohn 
hastalığı) uyumlu olarak değerlendirildi. 
Ayrıca retroçekal bölgede 3 cm çaplı 
difüzyon kısıtlılığı gösteren apse 
formasyonu ve çevresinde batın lateral 
duvarına ve batın ön duvarına ulaşan fistül 
traktları izlendi (Resim 5, 6). Olgu yapılan 
kolonoskopi ve histopatolojik incelemeyle 
de Crohn hastalığı tanısı teyid edildi.

Görüş
Crohn hastalığı ağızdan anüse kadar 
tüm gastrointestinal sistemi tutabilen 
kronik inflamatuar bir bağırsak 
hastalığı. Bu hastalar zaman zaman 
şikayetlerinde alevlenmeler, fistül, apse 
gibi komplikasyonlarla gelebiliyorlar. 
Hastalığın takibi, tedaviye verdiği cevap ve 
komplikasyonlarının değerlendirilmesinde, 
noninvazif ve iyonizan radyasyon 
içermeyen MR enterografi tetkiki büyük 
değer taşıyor ve her geçen gün önemi 
artıyor. Dünyadaki genel yaklaşım, ilk 
tanının kolonoskopi ve histopatolojik 

incelemeyle koyulduktan sonra takiplerin 
MR enterografiyle yapılması yönünde. 
MR enterografinin kolonoskopiye en 
önemli üstünlükleri noninvazif olması, 

kolonoskopiyle değerlendirilemeyen 
ince bağırsak segmentlerini, bağırsak 
dışı fistül, apse gibi komplikasyonları 
değerlendirmesi olarak ortaya çıkıyor.
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Giriş
Bu makalenin amacı, okuyucuları kranyal 
sinir patolojilerinde manyetik rezonans 
görüntülemeye (MRI) ilişkin ortak sorun ve 
tehlikelere karşı uyarmak. Makale, ayrıca 
faydalı sekanslar ile tarama sonrası görüntü 
işleme teknikleri hakkında ön bilgiler 
sunuyor. Milimetreden küçük, T2 ağırlıklı 
görüntülerin özelliklerini taşıyan kranyal 
sinirlerin görüntülenmesine yönelik teknikler 

hakkında çok sayıda rapor bulunuyor. Bu 
tekniklerden bazıları, canlı vücuttaki kafatası 
sinirlerinin anatomisinin görüntülenmesinde 
kullanılan CISS veya dengeli FFE sekansları 
[1]. Ancak bu sekanslar, sadece bazal 
keselerdeki kranyal sinirlerin istikametini 
gösteriyor. Bu durum, nörovasküler 
kompresyon belirtileri gösteren, klinik açıdan 
şüpheli vakalar açısından faydalı [2, 3] ama 
diğer birçok vakada, kafatası sinir felcinin 

nedenini bulmak için daha fazla bilgiye 
ihtiyaç var. Okuyucuları kranyal sinirlerin 
görüntülenmesi hakkında daha fazla 
bilgilendirmek için bu makalede, normal 
anatomik örnekler ile birlikte tipik patolojik 
vakalar gösteriliyor. Görüntülerin birçoğu, 
1.5T MAGNETOM Avanto (Siemens Sağlık 
Sektörü, Erlangen, Almanya) ile çekildi. 
Verilen tüm referanslara, online olarak 
ücretsiz erişebilirsiniz.

Kranyal sinir hastalıklarının 
görüntülenmesi: ipuçları ve püf noktaları
Bernd F. Tomandl1; Norbert Sommer2; Patrick J. Egan1; Tibor C. Mitrovics1

Kranyal sinirlerin görüntülenmesinde kullanılan CISS veya dengeli FFE sekansları 
sadece bazal keselerdeki sinirlerin istikametini gösteriyor. Ama diğer birçok 
vakada, kranyal sinir felcinin nedenini bulmak için daha fazla bilgiye ihtiyaç var.

1 Radyoloji ve Nöroradyoloji Bölümü, Christophsbad Hastanesi, Göppingen, Almanya
2 Nöroloji Bölümü, Christophsbad Hastanesi, Göppingen, Almanya

1 Beyin sapının önden (1A) ve arkadan (1B) görünümü, kafatası sinirlerinin kaynağını ve bu kaynağın çevredeki arterler ile olan ilişkisini gösteriyor. Bu fotoğraflar, MR 
verileri kullanılarak oluşturuldu. Bu görüntüler için K. E. W. Eberhardt’a (Werneck, Almanya) ve Peter Hastreiter’a (Erlangen, Almanya) teşekkür ederiz.

1A 1B
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Anatomi ve MR sekansları
Kranyal sinirlere ait hastalıkların 
görüntülenmesi için, ilgili kranyal sinirin 
gelişimine dair çok iyi bilgi sahibi olunması 
gerekiyor. Kranyal sinirlere genel bakış, Şekil 
1 ve Tablo 1’de sunuluyor. Kranyal sinirlerin 
anatomisi ve fonksiyonlarına ilişkin daha 
interaktif ve eğlenceli bir anlatım da Barbara 
Liang tarafından yapıldı. Bu anlatıma wisc-
online (www.wisc-online.com/
Objects/ViewObject.aspx?ID=AP11504) 
adresinden erişilebiliyor. Büyük kranyal 
sinirler, standart MR görüntülerinde bile 

görülebiliyor: Oftalmik, optik, trigeminal 
ve okülomotor sinirler ile fasiyel ve 
vestibülokoklear sinirler, 4 mm’lik T2w 
görüntülerinde zaten tespit edilebiliyor 
(Şekil 2). Daha küçük olan sinirleri görmek 
için daha zor ve ince kesitli görüntülere 
ihtiyaç duyuluyor. Bir kranyal sinirin 
anatomik güzergahının MR sekanslarının 
seçimini nasıl etkilediğinin örneklerinden 
biri olarak altıncı kranyal sinirin (abdusens 
sinirlerin) güzergahına bakalım: Bu 
sinirler, pons altından beyin sapını terk 
ediyor, klivusta (Dorello kanalı) dura 

duplikasyonuna giriyor ve son olarak 
petrosfenoidal bağ dokusundan (Gruber 
ligamenti) geçtikten sonra kavernöz sinüse 
giriyorlar [4]. CISS görüntüleri, sadece sinirin 
sisterna içindeki güzergahını gösterirken 
(Şekil 3), ponsta veya sinir boyunca uzanan 
tümördeki infarktüsü devre dışı bırakmak 
için diğer sekanslara ihtiyaç var. Bu nedenle, 
bir abdusens sinirin akut hastalığının 
görüntülenmesi için daima ponsun difüzyon 
ağırlıklı görüntüleri (DWI) ve (eğer enfarktüs 
görülmüyorsa) klivus ile kavernöz sinüsün 
(koronel düzlem) yağ satürasyonlu, 

Tablo 1: Kranyal (KS) sinirlerin gelişimi ve fonksiyonu

KS Sinir Adı Sinirlerin gelişimi ve fonksiyonu

I N. olfactorius
Beynin belirli bir bölümünde bulunurlar. Koku hissinden sorumludurlar. Ön kafa tabanında 
etkindirler ve lifleri, etmoid kemiğinin kalbur şeklindeki delikli bölümünden geçerek 
kafatasından çıkar. Bu sinirler, kafa tabanı kırıklarında sık sık hasar görürler.

II N. opticus
Beynin belirli bir bölümünde bulunurlar; CSF ve dura tarafından çevrilmişlerdir. Görme 
hissinden sorumludurlar. Optik sinirleri etkileyen, en sık görünlen hastalıklardan bazıları, 
multipl skleroz ve hipofiz bezesi adenomları ile optik sinir meninjiyomu ve gliomalarıdır.

III

IV

VI

N. okulomotorius

N. troklearis

N. abdusens

Göz hareketlerinden sorumludurlar. Nispeten büyük okülomotor sinirler, pupiler daralmayı da 
kontrol ederler. CN III ve VI, CISS görüntülerinde kolayca tespit edilebilirken troklea sinirini 
(kafatası sinirleri içerisinde beyin sapını, arkasında, kuadrijeminal plakanın altında bırakan tek 
sinir hücresi), küçük boyutları nedeniyle bulmak genelde zordur [11]. Abdusens sinirlerin 
istikameti ilginçtir. Bu sinirler, pons altından beyini sapını terk eder, klivusta (Dorello kanalı) 
dura duplikasyonuna girer ve son olarak petrosfenoidal bağ dokusundan (Gruber ligamenti) 
geçtikten sonra kavernöz sinüse girerler. Bu nedenle, abdusens bir sinirde meydana gelen bir 
hastalık görüntülenirken, klivusun yağ satürasyonlu, yüksek kontrastlı T1w görüntüleri de 
çekilmelidir. Okülomotor sinirinin akut felci, genelde Pcom kaynağındaki internal karotid 
arterin intrakraniyal anevrizması ile ilişkilidir (%15).

V N. trigeminus

Üç dala ayrılırlar: V1 (oftalmik), V2 (maksiler) ve V3 (mandibuler) dalları. Superior orbital 
fissür (V1), foramen rotundum (V2) ve foramen ovale’den (V3) geçerek kafatasından çıkarlar. 
Yüz, kafatası ve dişlerden gelen,, çiğnemek dahil olmak üzere tüm hisleri iletirler. Bu 
sinirlerin, giriş bölgesi ile beyin sapı arasında nörovasküler sıkışması, trigeminal nevraljiye 
neden olabilir.

VII

VIII

 N. fasiyalis

N. vestibülokoklearis

Fasiyel ve vestibülokoklear sinirler, iç kulak yoluna girerler. Fasiyel sinirler, dilin ön kısmından 
geriye doğru üçte ikilik kısmındaki tat alma duygusu ile yüz kaslarının motor inervasyonundan 
sorumludurlar. Akustik schwannom ve menenjiyomlar, genelde bu sinirleri etkileyen patolojik 
bulgulardır.

IX

X

XI

N. glossofaringeus

N. vagus

N. accessriuso

Glosofarinjeal, vagus ve yardımcı sinirler, juguler foramenden geçerek kafatasından çıkarlar. 
CN IX, aynı zamanda istemsiz kan basınç refleksleri, kalp ve solunum hareketlerine ilişkin hisler, 
farenksin kasılması ve yutkunma refleksinden sorumludur. Bu sinyallerden bazıları, daha çok 
refleksler ve hayati fonksiyonlarda görev alan CN X sinirinden gelen sinyallerle çakışmaktadır. 
Bu sinirler, kafa tabanı tümörleri veya karotid arter diseksiyonlarında etkindirler.

XII N. hipoglossus
Hipoglossal sinirler, hipoglossal foramenden geçerek kafatasından ayrılırlar. Bu sinirler, dört 
kastan üçünü hareket ettirerek dil hareketlerini kontrol ederler. Dördüncü kas, CN X sinirinin 
kontrolü altındadır. 

Tablo 1’in bazı bölümleri için Alicia Mae Prater’a teşekkür ederiz: http://suite101.com/article/the-cranial-nerves-a105837.
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2A 2B 2C

3

yüksek kontrastlı T1w görüntüleri mutlaka 
gerekiyor [5]. Uçuş Zamanı (TOF) MR 
anjiyografisi (MRA), kavenöz sinüsteki 
anevrizmaları tespit etmek açısından 
faydalı olabiliyor. Bu tekniğin, intrakraniyal 
anevrizmaları ihtimal dışı bırakmak için 
yeterli olmadığını unutmamak gerekiyor[6]. 
Genelde, gadolinyum tatbiki sonrasında 
uygulanan T1-ağırlıklı, 3-boyutlu sekanslar 
(örneğin, Manyetizasyon Hazırlıklı Hızlı 
Gradyan Eko (MPRAGE)) verilerin tarama 
sonrası yoğun bir şekilde işlenmesine imkan 
verdiği için son derece kullanışlı oluyor 
(Şekil 4) [7].

Tarama sonrası görüntü işleme
Kranyal sinirler genelde bazal sisternalar 
içinde eğimli bir güzergah takip ediyor. 
Bu nedenle, çok düzlemli görüntü 
rekonstrüksiyonu (MPR) ve/veya hacimsel 
gösterimli, 3-boyutlu görüntü işleme, 
genelde belirli bir kranyal sinirin güzergahını 
ve bu sinirin çevresini net bir şekilde 
görüntülemek açısından kullanışlı oluyor. 
Aşağıda anlatılan vaka raporu, durumu daha 
net bir şekilde ortaya koyuyor:
46 yaşındaki kadın hasta, akut pitozis 
geçirince ve özellikle sol tarafına bakarken 
çift görmeye başlayınca doktoruna 

başvurmuş (Şekil 5). Klinik muayenede, 
okülomotor palsi tespit edilmiş. Üçüncü 
kranyal sinirin normal anatomisi, Şekil 6’da 
gösteriliyor. 
DWI ve TOF-MRA ile birlikte MR 
görüntüleme yapılmış ama herhangi 
bir sonuç alınamamış. 4 hafta içerisinde 
okülomotor palside bir iyileşme 
görülmeyince hasta, hastanemize sevk 
edildi. Hasta, görüntülerini bir CD’de getirdi. 
Biz de Siemens Çok Teknikli iş istasyonunda 
(Leonardo) uygulanan TOF-MRA tekniği 
ile elde edilmiş görüntüler üzerinde 
tarama sonrası işlemler gerçekleştirdik ve 

2 4 mm T2w TSE MRI. Bazı kranyal sinirler her zaman görülebiliyor: (2A) Bir multipl skleroz hastasından çekilen yağ satürasyonlu T2w TSE görüntüleri. Hiperintens sağ 
optik sinir, optik nöriti (beyaz ok ile gösterilen) işaret ediyor. Sol optik sinir normaldir (ok ucu ile gösterilen). Ayrıca olfaktif sinirler de görülebiliyor (kırmızı oklar ile 
gösterilen). (2B) Okülomotor sinirler (oklar ile gösterilen), posterior serebral arter ile superior serebellar arasındaki boşluktan geçiyorlar. (2C) Trigeminal sinirler (kırmızı 
oklar ile gösterilen) (kaynağında) ile iç kulak kanalındaki fasiyel ve vestibülokoklear sinirler (beyaz oklar ile gösterilen), net bir şekilde görülebiliyor.

3 Eğik sajital ve 
koronal düzlemlerde 
çekilen 0,7 mm’lik CISS 
görüntülerinden elde 
edilen çok düzlemli 
görüntüler, abdusens 
sinirlerin (sarı oklar ile 
gösterilen) sisterna 
içindeki güzergahını ve 
Dorello kanalının (kırmızı 
oklar ile gösterilen) 
kaynağını gösteriyor.
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4A

6A 6B

4B

5

5 46 yaşındaki kadın hastanın sağ gözünde akut okülomotor palsi.

4 Çoklu menenjiyom ve tahmini 
olarak akustik schwannomu olan bir 
hastada Gadolinyum-DTPA maddesinin 
intravenöz tatbikinden sonra T1w 
MPRAGE tekniği uygulandı. (4A) 
Birbirine dik üç düzlemde elde edilen 
MPR görüntüleri, iç kulak kanalındaki 
tümörün optimum bir şekilde 
görüntülenmesini sağlıyor. Ayrıca, 
hacimsel olarak gösterilen bu 
görüntüde, beyin yüzeyi açık bir 
şekilde görülüyor. (4B) İnce kesitli MIP 
görüntüleri (11 mm) ve düşük opasiteli 
hacimsel görüntüleme, büyük 
intrakranyal arter ve damarların çok iyi 
bir şekilde görüntülenmesini sağlıyor.

6 Sol oklümotor sinirin (siyah ok ile 
gösterilen) sisterna içindeki güzergahı, 
beyin sapının hacimsel işlenmiş 
görüntüsünde (6A) ve 0,7 mm’lik CISS 
verilerinden elde edilen eğimli sajital 
görüntüde gösteriliyor (6B). Sinir (siyah 
ok ile gösterilen), posterior serebral 
arter (beyaz ok ile gösterilen) ile 
superior serebellar arter (beyaz ok başı 
ile gösterilen) arasından orta beyinden 
(*) ayrılıyor. Sinir bazal sisternayı 
geçtikten sonra kavernöz sinüse giriyor. 



10 İnovasyon · Haziran 2013 · www.siemens.com.tr/inovasyon

Pediyatri Özel Sayısı

görüntüleri gözden geçirdik. Lezyonu, tüm 
hacimsel verileri kapsayan, başlangıçta 
üretilmiş maksimum yoğunluklu 
projeksiyonu (MIP) rekonstrüksiyon 
görüntülerinde tespit etmek çok güç olsa 
da (Şekil 7) anevrizmayı 3 düzlemde çekilen 
15 mm’lik ince kesitli MIP görüntülerinde 
ve hatta hacimsel olarak gösterilen 
görüntülerde tespit etmek çok daha kolaydı 
(Şekil 8). Bu, büyük arterlerden daha 
fazlasını görmek istiyorsak tam hacimsel MIP 
görüntülemenin neden o kadar kullanışlı 
olmadığını gösteren iyi bir örnek [8]. Tabii ki 
3-boyutlu herhangi bir görüntüleme işlemi 
gerçekleştirilmeden önce kaynak görüntüleri 
gözden geçirmek zorunludur [9]. 
Hastanemizde rutin olarak 2 vertebral arter 
ve baziler arter ile bu arterin dallarını net bir 
şekilde görüntülemek için koronal düzlemin 
baziler artere paralel bir şekilde yeniden 
oluşturulduğu eğik koronoal düzlemlerde 
ve sajital eksende 15 mm kesit kalınlıklı 
ince kesitli MIP görüntüleri kullanıyoruz 
(Şekil 9). Bu tarz bir rekonstrüksiyon tekniği 
kullanmak, kranyal sinirlerin çevresindeki 
anevrizmaların görüntülenmesini 
kolaylaştırıyor. Akut okülomotor palsi 
vakalarının yaklaşık %15’inin, genelde 
posterior komunikan arterin kaynağında, 
distal intrakraniyal internal karotid arterde 
bulunan intrakraniyal anevrizmalardan 
kaynaklandığını bilmek önemli [10]. Sinirin 
güzergahı kabaca, posterior komunikan 
arterin güzergahına paraleldir (Şekil 6). 
Bu tip hastalarda, MRA tekniğini yüksek 
kalitede uygulamak büyük önem taşıyor. 
TOF-MRA tekniğinin anevrizmaları teşhisi 
dışı bırakamayacağını, çünkü anevrizmaların 
içerisindeki yavaş akışın, akışa hassas 
sekanslar içinde tespit edilemeyeceğini 
unutmamak gerekiyor. Bu nedenle, bazen 
yüksek kontrastlı MRA, CTA ve hatta DSA 
gibi diğer görüntüleme tekniklerine de 
ihtiyaç duyuluyor.

8

8 Birbirine dikey üç düzlemde çekilen ince kesitli (15 mm) MIP görüntüleri ile sağ arka yan 
taraftan çekilen tam hacimsel görüntüde, posterior komunikan arterin kaynağında, 
intrakraniyal internal karotid arterdeki 3 mm’lik anevrizma açık bir şekilde görülüyor.

7 TOF-MRA görüntülerinden elde edilen tam hacimsel 180° MIP görüntüleri. Internal karotid 
arterdeki (ok ile gösterilen) küçük anevrizmayı tespit etmek son derece güç.

7
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Özet
Kranyal sinir palsisi geçiren bir hastada MR 
taraması yapmadan önce belirli bazı kranyal 
sinirlerin güzergahlarını bildiğinizden 
emin olun. Sinirlerin sisterna içerisindeki 
güzergahını görmek için ince kesitli CISS 
sekansları kullanın. Kafa tabanındaki 
patolojiyi görüntülemek için kontrast 
madde tatbikinden sonra yağ süpresyonlu 
T1w görüntüleri çekin. Çeşitli görüntü 
rekonstrüksiyonları için 3-boyutlu MPRAGE 
tekniğini kullanın.
Sadece TOF-MRA tekniği ile elde 
edilen tam hacimli MIP görüntülerine 
güvenmeyin. Tüm Siemens tarayıcılarıyla 
birlikte gelen, MPR, ince kesitli MIP ve 
hacimsel görüntüleme gibi tarama sonrası 
mükemmel görüntü işleme araçlarını 
düzenli olarak kullanın. Bu sayede, önemli 
bulguları kaçırmayacaksınız.

Bu belgede belirtilen, Siemens müşterilerine ait 
ifadeler, müşteriye özel ortamlarda elde edilmiş 
somut sonuçlara dayanmaktadır. Standart 
bir hastane konsepti olmadığı ve çok sayıda 
değişken (örneğin, hastane büyüklüğü, vakalar, 
IT sistemlerinin kullanım düzeyi, v.b.) bulunduğu 
için diğer müşterilerimizin de aynı sonuçları elde 
edeceğine dair bir garanti söz konusu değildir.

9 Vertebral arterler ile baziler arter ve bu arterin dallarını görüntülemek için baziler artere paralel ince kesitli 
eğik koronal MIP reformasyon görüntüleri (15 mm kesit kalınlığı) çekildi. Tam hacimsel görüntüde, internal 
karotid arterde (ok ile gösterilen), kavern içinde muhtemelen küçük bir anevrizma görülüyor.
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7 aylık olguda koroner arter ve sağ 
ventrikül arasında fistül: çok kaynaklı BT 
ÇKBT-anjiyografi bulguları
Prof. Dr. Özlem Barutçu Saygılı, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acıbadem Bakırköy Hastanesi

Kalpte üfürüm bulgusuyla Pediyatrik Kardiyoloji Polikliniği’ne getirilen 7 aylık 
kız hastaya koroner BT anjiyografi 64 kesitli çok kaynaklı BT ÇKBT cihazı ile 
(Somaton Definition) beta blokür ve sedasyon uygulanmadan 
gerçekleştirildi.

Giriş
Koroner arter fistülü, koroner arterin 
kalp boşluğu ile doğrudan ilişkili olması 
anlamına geliyor. İnsidansı yaklaşık yüzde 
0,2-0,4 olarak görülüyor. Tutulan koroner 
artmış kan akımına bağlı olarak dilate ve 
tortüyöz görünümde oluyor.

Hasta geçmişi
7 aylık kız hasta, kalpte üfürüm 
duyulması üzerine Pediyatrik Kardiyoloji 
Polikliniği’ne getirildi. Fizik muayenesinde 
kalp apeksinde 3/6 sistolik üfürüm 
saptandı. Transtorasik ekokardiyografide 
sol koroner arterde genişleme ve 
akımında artma görülerek koroner arter 
fistülü şüphesiyle koroner BT anjiyografi 
istendi.

Koroner BT anjiyografi bulguları 
Koroner BT anjiyografi 64 kesitli çok 
kaynaklı BT ÇKBT cihazı ile (Somaton 
Definition) beta bloker ve sedatif 
uygulanmadan gerçekleştirildi. Çekim 
sırasında hastanın nabzı 124-130 atım/dk 
arasındaydı. BT anjiyografide, genişlemiş 
tortüyöz sol anterior desendan arter apekse 
yakın kesimde doğrudan sağ ventriküle 
açılıyordu (Şekil 1, 2, 3, 4, 5). Sol ana 
koroner arter (4,3 mm), sol anterior 
desendan arter (4 mm) normalden geniş, 
sağ koroner arter çapı (1,7 mm) olup 
sınırlarda ölçüldü. 

Tartışma 
Koroner arter fistülleri, sıklıkla koroner 
arterlerle kalp boşlukları, daha az olarak 
koroner venler, superior vena kava, 

pulmoner arterler ya da pulmoner venler 
arasında gelişir. Fistül gelişen koroner 
arterin beslediği myokardiyal segmentte 
perfüzyonda azalma olabilir. Yüksek 
basınçlı koroner arterden düşük basınçlı 
kalp boşluğuna ya da venlere olan akım 
sonucu gelişen koroner arter dilatasyonu, 
BT anjiyografide tanıyı kolaylaştıran 
önemli bir faktördür. Fistülün orijin aldığı 
damarın ve sonlanma noktasının doğru bir 
şekilde saptanması, boşluklarıyla ilişkisinin 
değerlendirilmesi cerrahi tedavi planı 
açısından oldukça önemlidir. 
Yüksek temporal ve uzaysal rezolüsyona 
sahip birinci ve ikinci nesil çift kaynaklı 

ÇKBT anjiyografi cihazları, çocuk 
hastalarda koroner arter fistüllerinin 
görüntülenmesinde etkin bir yöntemdir. 
Bunun yanı sıra geliştirilen doz azaltıcı 
tekniklerle (adaptif pitch, EKG tetiklemeli 
tüp akım modülasyonu, Care Dose 4D 
ve Care kV ile düşük mAs ve düşük kV 
uygulamaları, yaş ve vücut kitle indeksine 
uygun olarak otomatik olarak belirlenir, 
Child kV uygulaması ile 70 kV’ye kadar 
inilebilir) düşük radyasyon dozunda 
çekim ve koroner arterlerle eş zamanlı 
olarak kalp boşluklarını topografik olarak 
görüntüleme özelliğiyle konvansiyonel 
anjiyografiye üstünlük sağlar. 

İnceleme protokolü
Tarama alanı Kalp

Nabız 126 atım/dk

Tarama uzunluğu 7,7-8 cm

Tarama yönü Kranniokaudal

Tarama süresi 3,69 sn

Tüp gerilimi 80 kV

Tüp akımı 200 mAS

Doz modülasyonu Care Dose 4D

CTDIvol

DLP 18 mGy cm

Etkin doz 1,1 mSv

Rotasyon süresi 0,33 sn

Pitch 0,2-0,47 (Auto)

Kesit kolimasyon aralığı 64x0,6 mm

Kesit genişliği 0,75 mm

Uzaysal çözünürlük <0,4 mm

Temporal çözünürlük 83 ms

Kontrast madde

Hacim 15 ml

Akımhızı 1,5 ml/sn

Başlangıç gecikmesi Bolus Tracking yöntemi

Kontrast madde 320 mg/ml



İnovasyon · Haziran 2013 · www.siemens.com.tr/inovasyon 13

Pediyatri Özel Sayısı

Şekil 4 Eğimli multiplanar reformat (A) ve kısa 
aks MIP görüntülerde (şekil B) sol anterior 
koroner arter sağ ventrikül ilişkisi izleniyor.

Şekil 5 Hastaya ait doz bilgileri tabloda gösteriliyor.

Şekil 2 Üç boyutlu volüm görüntüde sol anterior desendan arterin sağ 
ventrikül apeksine yakın ventrikül içine giriş noktası izleniyor (ok)

Şekil 1 Üç boyutlu hacimsel gösterimde (volume 
rendering) sol anterior desendan arterin çıkışından 
itibaren dilatason ve tortüyozite izleniyor (ok)

Şekil 3 Aksiyel maksimum intensite projeksiyon (MIP) 
görüntüde normal çapta sağ koroner arter (kısa ok) ve 
dilate sol anterior koroner arter (uzun ok) izleniyor.


