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Metastatik renal hücreli karsinomda 
antianjiyogenik tedaviye verilen 
yanıtın erken değerlendirmesinde 
volümetrik perfüzyon BT
Dr. Alexander Sterzik, Dr. Melvin D’Anastasi, Dr. M.Staehler, Dr. Maximillian Reiser, Dr. Anno Graser

Klinik Radyoloji ve Üroloji Bölümler, Campus Grosshadern, University Hospital Munich, Almanya

Hastanın hikayesi
Bir yıl önce papiller renal hücreli 
karsinom nedeniyle sağ taraflı parsiyel 
nefrektomi uygulanan 46 yaşında erkek 
hasta, tümör rekürensi ve sağ parakolik 
oluk ile sağ abdomen duvarında yeni 
metastazlarla hastaneye başvurdu. 
Hastaya anti-anjiyogenik tirozin kinaz 
inhibitör (TKİ) tedavisi planlandı. 
Antianjiyogenik TKİ tedavisi başlamadan 
önce ve başladıktan yedi gün sonra 
erken tedavi yanıtının non-invazif 
biçimde izlenmesi amacıyla seçilmiş 
temsilci bir lezyonun seri volümetrik 
perfüzyon BT incelemesi yapıldı.

Tanı
Sağ parakolik olukta, belirlenen hedef 
lezyonun volümetrik perfüzyon BT’si 
(Resim 5) tümör anjiyogenezinin başlıca 
göstergeleri olarak kabul edilen tümör 
kan akışı (KA), kan hacmi (KH) ve damar 
geçirgenliği (GÇG) başlangıç 
düzeylerinde artışa işaret ediyordu 
(Resim 2A). TKİ tedavisinden bir hafta 
sonra bir perfüzyon BT işlemi daha 
yapıldı ve burada tümör perfüzyon 
indislerinde belirgin bir gerileme (Resim 
2B) ile birlikte KA, KH ve GÇG 
düzeylerinde ilişkili başlangıç 
değerleriyle karşılaştırıldığında %70 ila 

%80’lik düşüşler izlendi. Diğer taraftan 
tümör hacmi, büyük ölçüdeki tümör 
nekrozuna bağlı olarak yaklaşık 53 
ml’den (tedavi öncesi) 89 ml’ye (tedavi 
sonrası) yükseldi (Resim 1). Tümör 
büyüklüğündeki büyük artışa rağmen, 
perfüzyon BT taramasından elde edilen 
bilgiler temelinde tedaviye devam edildi. 
TKİ tedavisi halen devam eden hastada, 
daha ileri bir tümör büyümesi olmaksızın 
(tedavi başladıktan 18 ay sonra) stabil 
hastalık bulunuyor.

1  İki seri perfüzyon BT taramasının temporal MIP görüntüleri sağ parakolik olukta metastatik hedef lezyonun çevresini gösteriyor ve tüm tümör 
hacmini kapsıyor. Bir haftalık TKİ tedavisinden sonra tümör hacmi, tedavi öncesinde belirlenen 53 mL’den (Resim 1A) tedavi sonrası 89 mL’ye 
yükseldi (Resim 1B). Bununla birlikte, her resmin alt sağ kadranındaki time-resolved kontrastlanma eğrilerinin de işaret ettiği üzere, tümör dokusu 
içindeki kontrast tutulumu 7. günde ciddi ölçüde azaldı. Resim 1A ve 1B’deki farklı y-ekseni ölçeklerine dikkat ediniz.
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2  Tedavi başlamadan önce edinilen, tümör perfüzyon indislerine (tümör kan akışı, tümör kan hacmi ve damar geçirgenliği) ilişkin aksiyal 
semi-kantitatif renk kodlu VPCT parametre haritaları karışık hipervasküler (kırmızı renkli) ve hipovasküler (mavi renkli) alanlarla birlikte tümör 
vaskülaritesine dair bölgesel bir heterojenliği ortaya koyuyor (Resim 2A). 7 günlük TKİ tedavisinden sonra tümör hemen hemen tümüyle 
hipovasküler bir hal aldı ve rezidüal perfüzyon eşliğinde yalnızca küçük noktalar izlendi (Resim 2B).

Yorumlar
Metastatik renal hücreli karsinom 
hastalarında standart tedavi olarak 
antianjiyogenik tedavinin kullanıma 
girmesiyle, terapötik etkililiğin 
değerlendirilmesinde yeni tanısal 
güçlükler ortaya çıktı. Büyük klinik 
çalışmalarda, yalnızca tümör 
boyutundaki değişiklikleri dikkate alan 
RECIST gibi klasik yanıt kriterlerinin, 
metastatik renal hücreli karsinom 
(mRCC) hastalarında uzun dönemli 
sonuçların kestirilmesinde sınırlı kaldığı 
gösterildi. (1-3) Antianjiyogenik ajanların 
sitostatik etkisinden ziyade sitotoksik 
profili dikkate alındığında, bu 
beklenmeyen bir durumdur. Perfüzyon 
BT gibi tümör perfüzyonunu nicel olarak 
belirleyen fonksiyonel görüntüleme 
teknikleri, günümüzde mRCC olgularında 
antianjiyogenik tedaviye verilen yanıtı 
öngörmek üzere yeni biyomarker’lar 
olarak araştırılıyor. (4) Tümör 
damarlanmasındaki değişiklikler 
morfolojik değişikliklerden önce ortaya 
çıktığından, mRCC’li hastalarda terapötik 
yanıtın erken bir dönemde 
değerlendirilmesinde perfüzyon BT’nin 
hekimlere yol gösterme potansiyeli 
olabilir. Buradaki örnek, tümör 
vaskülaritesinde tedaviyle tetiklenen 
değişikliklerin antianjiyogenik tedavinin 
başlangıcını izleyen 7 gün gibi erken bir 
dönemde perfüzyon BT ile tespit 
edilebileceğini gayet net bir şekilde 
ortaya koyuyor. BT-perfüzyon 
görüntülemenin, tedaviye yanıtın 

İnceleme protokolü

Tarayıcı SOMATOM 
 Definition Flash

Tarama alanı Orta batın

Tarama mesafesi 100 mm

Tarama yönü Adaptive 4D Spiral

Tarama süresi 44 sn

Tüp voltajı 100 kV

Tüp akımı 120 mAs

Doz modülasyonu Yok

CTDIvol 125,83 mGy

DLP 1483,6 mGy cm

Efektif doz 22 mSy

Rotasyon süresi 0,28 sn

Kesit kolimasyonu 32 x 1,2 mm

Kesit genişliği 3 mm

Rekonstrüksiyon 2 mm

artışı

Rekonstrüksiyon  B20F

kerneli

Kontrast 300 mg / ml

Hacim 50 ml + 50 ml

 Salin

Akış hızı  6 ml / sn

Başlangıç gecikmesi  8 sn

izlenmesinde ve antianjiyogenik tedavi 
sonucunun öngörülmesinde hekimler 
açısından değerli bir araç olup 
olmayacağının daha sonraki çalışmalarda 
mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor.

Neredeyse tüm organlarda olası tümör 
manifestasyonlarıyla mRCC’nin geniş 
yayılım profili göz önüne alındığında, bu 
tümör tipinde tümör perfüzyonunun 
belirlenmesi zorlayıcı bir süreç. Entegre 
hareket düzeltme ve yarı otomatik tümör 
segmentasyon algoritmalarıyla (intra-
tümöral damarları ya da kemiksi yapıları 
analizden otomatik dışlayarak) VPCT 
yazılımı, mRCC gibi sistemik tümör 
manifestasyonları olan hastalara ait 
volümetrik BT-perfüzyon verilerinin 
kantitatif analizi için çok yönlü bir araç 
oluyor.

Referanslar

1  Motzer, R.J., et al., Pazopanib versus 
sunitinib in metastatic renal-cell 
carcinoma. N Engl J Med. 369(8): p. 
722-31.

2  Motzer, R.J., et al., Sunitinib versus 
interferon alfa in metastatic renal-cell 
carcinoma. N Engl J Med, 2007. 356(2): 
p. 115-24.

3  Sternberg, C.N., et al., Pazopanib in 
locally advanced or metastatic renal cell 
carcinoma: results of a randomized 
phase III trial. J Clin Oncol. 28(6): p. 
1061-8.

4  Braunagel, M., et al., The role of 
functional imaging in the era of targeted 
therapy of renal cell carcinoma.
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Venoarteryel ekstrakorporal 
membran oksijenasyonu 
koşullarında pulmoner BTA
Dr. Michael Malinzak, PhD; Dr. Lynne M. Hurwitz

Radyoloji Bölümü, Duke University Medical Center, NC, ABD

Hastanın hikayesi
Progresif dispne ile seyreden kronik 
tromboembolik pulmoner hipertansiyon 
öyküsü olan ve fonksiyonel durumu 
kötüleşen 43 yaşında erkek hasta kesin 
cerrahi müdahale için hastaneye 
başvurdu. Hastaya 
tromboendarterektomi yapıldı ve 
komplikasyon olarak venoarteryel 
ekstrakorporal membran oksijenasyonu 
(VA ECMO) gerektiren akut sağ 
ventriküler disfonksiyon gelişti. 
Müdahale sonrası hastayı VA ECMO’dan 
ayırma girişimleri başarısızlıkla 
sonuçlandı ve ekokardiyografide sağ 
kalp yetmezliğinin kötüye gittiği 
görüldü. Müdahale sonrası 11. günde 
reküran pulmoner arter trombozunu 
değerlendirmek üzere pulmoner BT 
anjiyografi (BTA) istendi. 

Tanı
Pulmoner BTA, sağ arteryal sistemin 
bütünüyle tıkalı olduğu yeni bir 
multifokal PE ortaya çıkardı (Resim 1). 
Sol alt lobdaki pulmoner arter ve 
venlerin perfüzyonu korunuyordu 
(Resim 3). Sağ tarafta geniş çaplı 
pulmoner infarkt mevcuttu (Resim 2). 
Superior vena cava, sağ atrium ve sağ 
ventrikül kontrast maddeyle doldu ve 
kontrast madde hepatik venler ve 
inferior vena cavaya geri aktı (Resim 
5A). Ana pulmoner arterden örneklenen 
atenüasyon 250 Housefield biriminden 
fazlaydı, bu da hekimin taramaya ilişkin 
tanısal kaliteyi doğrulamasına imkan 
tanıdı. ECMO sisteminin arteryal bileşeni 
ve aort opaklaşmamıştı, bu da iyi bir 
bolus zamanlamasını yansıtan bir 
bulguydu (Resim 4).

Yorumlar
VA ECMO daha çok bir kardiyopulmoner 
baypas görevi üstleniyor. Pulmoner 

arterlerde intravenöz enjeksiyonla 
optimal kontrast opaklaşması elde etmek 
için VA ECMO’nun alıkonması gerekiyor. 
Hastanın VA ECMO’dan çıkarılmasına 
yönelik daha önceki girişimler kardiyak 
arestle sonuçlanmıştı. Yeterli pulmoner 
arteryel opaklaşmayı sağlamak ve BTA 
edinimi sırasında azalmış kardiyak 
output koşullarında sistemik perfüzyonu 
korumak için, periferal antekubital 
18-gauge IV’den kontrast enjeksiyonuyla 
koordinasyon halinde ve VA ECMO’nun 
kesilmesiyle eşzamanlı olarak 1 mg 

epinefrin uygulandı. Pulmoner BTA, VA 
ECMO dışındaki zamanı sınırlamak adına 
edinim süresini kısaltmak için 2,5 
pitch’te Dual Source görüntü edinimi 
kullanılarak yürütüldü. Kontrast 
uygulamasını ve 1 saniyelik görüntü 
edinim süresini takiben, VA ECMO hiçbir 
olay ortaya çıkmadan tekrar başlatıldı. 
VA ECMO’nun alıkonduğu toplam süre 
yaklaşık 12 saniye oldu (kontrast 
uygulaması ve görüntü edinimi sırasında 
masayı hareket ettirmek için gereken 
tarama süresi). Hasta incelemeyi 

İnceleme protokolü

Tarayıcı SOMATOM Definition Flash

Tarama alanı Toraks

Tarama mesafesi 340 mm

Tarama yönü Kraniyo-kaudal

Tarama süresi 1 sn

Tüp voltajı 140 kV

Tüp akımı 157 mAs

Doz modülasyonu CARE Dose4D

CTDIvol 13,44 mGy

DLP 457 mGy cm

Efektif doz 6,4 mSv

Rotasyon süresi 0,28 sn

Pitch 2,5

Kesit kolimasyonu 0,6 mm

Kesit genişliği 1 mm

Rekonstrüksiyon artımı 1 mm

Rekonstrüksiyon kerneli B30f

Kontrast 370 mg / mL

Hacim 95 mL + 50 mL salin

Akış hızı 5 mL / sn

Başlangıç gecikmesi 20 sn (ana pulmoner arter içinde
 150 HU’ya ulaşmak için gereken süre + 9 sn)



İnovasyon | Ekim 2016 | www.siemens.com.tr/inovasyon 69

Radyoloji Özel Sayısı

1

2

3

4

5

2A 2B

1A 1B

3 4

5B

AO

SVC

RA

RV

IVC

5A

herhangi bir komplikasyon olmaksızın 
tamamladı.

Yüksek pitch’li Dual Source BTA tekniği 
iyileştirilmiş temporal rezolüsyon 
sayesinde respiratuvar ve kardiyak 
hareket artefaktlarını en aza indirmek 
üzere yaygın biçimde kullanılıyor. Bu 
çalışmada, tanısal inceleme amacıyla VA 
ECMO’nun alıkonması gerektiği ve 
hastanın güvenliği açısından VA 
ECMO’nun alıkonma süresini en aza 
indirmek için de hızlı görüntü ediniminin 
şart olduğu bir vaka bildiriliyor. 1 
saniyelik tarama tekniği sistemik 
hipoperfüzyon süresini sınırlamayı ve 
hasta açısından muhtemel riskleri 

azaltmayı sağladı. Bu tetkikten elde 
edilen tanısal bilgiler hasta yönetimini 
doğrudan etkiledi, nihayetinde de hasta 
yakınları desteği kaldırma kararı verdi. 
Hasta müdahale sonrası 12. günde 
yaşamını kaybetti.

Normalde görece düşük kV, kontrastlı 
taramada uygulanabilmesine rağmen, 
bu olguda, hastanın her iki kolunun 
tarama alanında olmasının yol 
açabileceği artefaktları azaltmak için 
140 kV seçildi. Sonuç olarak standart 
rutin göğüs taramasında kullanılandan 
biraz daha yüksek bir doz (13,4 mGy) 
uygulandı. Diğer taraftan söz konusu 
doz, hastanın boyutu ve kötü görüntü 

kalitesine yer bırakmayan kritik durumu 
göz önünde bulundurulduğunda uygun 
bir dozdu. ACR kılavuzuna uygun olarak 
(1), ABD’de erişkinlerde göğüs BT’si için 
uygun görülen (21 mGy) doz referans 
düzeyinin (DRL) yine de çok daha 
altındaydı.

Referanslar

1  CCR–AAPM Practice parameter for 
diagnostic reference levels and achievable 
doses in medical x-ray imaging. (http://
www.acr.org/~/media/796DE35AA40744 
7DB81CEB5612B4553D.pdf).

Ana pulmoner arter seviyesinde aksiyal kontrast 
tutulumlu MPR (Resim 1A) ve VRT (Resim 1B) 
görüntüsü: Tıkalı sağ ana pulmoner arterde 
trombozla uyumlu düzensiz dolum defektleri (ok) 
görülüyor.

Pulmoner hilum seviyesinde koronal kontrast 
tutulumlu MPR (Resim 2A) ve VRT (Resim 2B) 
görüntüsü: Sağ akciğerdeki geniş çaplı kosdolidatif 
opasiteler pulmoner infarktı temsil ediyor.

Pulmoner hilum seviyesinde koronal kontrast 
tutulumlu görüntü: sol pulmoner venleri 
opaklaştıran kontrast maddeyle de gösterildiği üzere 
(ok), sol alt lobdaki perfüzyon kısmen korundu.

Aortik arkın kontrast tutulumlu sajital oblik 
görüntüsü: Ana pulmoner arter kontrast maddeyle 
gayet iyi opaklaştı, aort ve arteryel ECMO bileşeni 
(ok) ise kontrast maddeyle opaklaşmadı.

Sağ kalp seviyesinde kontrast tutulumlu koronal 
oblik MPR (Resim 5A) ve VRT (Resim 5B) görüntüsü: 
sağ koldan periferal IV ile enjekte edilen kontrast 
madde süperior vena cava (SVC), sağ atriyum (RA) 
ve sağ ventrikülü (RV) opaklaştırdı. Sağ kalp 
basınçlarının yükseldiği koşulda, hepatik venlere 
kontrastın geri akışı söz konusuydu (Resim 5A). 
Cerrahi drenler, santral venöz kateterler ve ECMO 
kanülleri yerleştirildi.
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EKG tetiklemeli adaptif sekansiyel 
kardiyak BT taraması ile fallot 
tetralojisi tanısı
Dr. Gilin Bu, Dr. Ying Miao

Radyoloji Bölümü, Guangxi Nanxi Shan Hospital, Guangxi, Çin Halk Cumhuriyeti

Hastanın hikayesi
Son altı aydır “kalpte üfürüm” hikayesi 
olan 9 aylık kız bebek tanı ve tedavi 
için hastaneye başvurdu. Fizik 
muayenede siyanoz, akropati ve 
sternumun sol tarafında kalp üfürümü 
(düzey 3/6) tespit edildi. Çekilen 
ekokardiyografide Fallot Tetralojisi, 
patent ductus arteriosus (PDA), 
persistan sol superior vena cava 
(PLSVC) ve şüpheli çift çıkışlı sağ 
ventrikül (DORV) görüldü. DORV 
tanısını belirlemek için kardiyak BT 
incelemesi istendi.

Tanı
BT görüntüleri Fallot Tetralojisinin 
karakteristik bulgularını ortaya koydu: 
ventrikül septal defekt (VSD, 
Resim 1), aortun dekstropozisyonu 
(ata biner şekilde, Resim 2) ve 
infundibular pulmoner stenoz 
(Resim 3). Ek olarak PDA (Resim 4) ve 
PLSVC de (Resim 5) net bir biçimde 
gösterildi. aDORV’ye ilişkin herhangi 
bir kanıt bulunmadı.

Yorumlar
Fallot Tetralojisi en sık görülen 
konjenital kalp defektidir ve normal 
koşullarda cerrahi onarım gerektirir. 
Tedavinin planlanması açısından 
tanının ve ilişkili anomalilerin ayrıntılı 
olarak belirlenmesi önemlidir. Görece 
yüksek kalp hızı (127-130 bpm) ve 
doz azaltımı göz önünde 
bulundurulduğunda sistolik fazda EKG 
tetiklemeli adaptif sekansiyel tarama 
yapıldı ve bunun sonucu mükemmel 
görüntü kalitesi ve kesin tanı elde 
edildi.

İnceleme protokolü

Tarayıcı SOMATOM Definition AS+

  

 

Tarama Toraks Kesit kolimasyonu 128 x 0,6 mm

Tarama mesafesi 102,5 mm Rekonstrüksiyon artımı 0,5 mm

Tarama yönü Kraniyo-kaudal Rekonstrüksiyon kerneli B26f

Tarama süresi 2,8 sn Temporal rezolüsyon 150 msn

Tüp voltajı 80 kV Kalp hızı 127 – 130 bpm

Tüp akımı 68 mAs Kontrast 350 mg / mL

CTDIvol 0,79 mGy Hacim 13 mL

DLP 8 mGy cm Akış hızı 1 mL/sn

Efektif doz 0,78 mSv Başlangıç gecikmesi 22 sn

Rotasyon süresi 0,3 sn  

Tarama modu EKG tetiklemeli adaptif Kesit genişliği 0,75 mm
 sekansiyel tarama
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MPR (A) ve VRT (B) 
görüntülerinde 
Fallot Tetralojisinin 
karakteristik 
özellikleri 
izleniyor: VSD 
(Resim 1A, oklar), 
aort 
dekstropozisyonu 
(Resim 2) ve 
infundibular 
pulmoner stenoz 
(Resim 3, ok).

VRT görüntüsü 
PDA’yı gösteriyor 
(ok).

MPR (Resim 5A) ve 
VRT (Resim 5B) 
görüntüleri 
koroner sinüse 
drene olan 
PLSVC’yi ortaya 
koyuyor.
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Periferik arter hastalığı tanısında 
alt ekstremitede Quiescent Interval 
Single-Shot (QISS) MRG’si:  
Olgu sunumları
Akos Varga-Szemes1; Thomas M. Todoran2; Shivraman Giri3; Stephen R. Fuller1; U. Joseph Schoepf1

1 Kardiyovasküler Görüntüleme Birimi, Radyoloji ve Radyoloji Bilimi Bölümü, Medical University of South Carolina, 
Charleston, SC, ABD
2 Kardiyoloji Birimi, Tıp Fakültesi, Medical University of South Carolina, Charleston, SC, ABD
3 Siemens Healthineers, Chicago, IL, ABD

Giriş
Periferik arter hastalığı (PAH) genel 
nüfusun %12-14’ünü etkiliyor ve 
prevalansı hasta yaşıyla birlikte 
artıyor. (1) Segmental Doppler 
basınçları ve nabız hacim kayıtları 
semptomatik hastaların izlenmesi 
açısından en uygun teknikler olmakla 
birlikte, daha ileri anatomik 
değerlendirme ile özellikle 
revaskülarizasyon öncesinde 
tedavinin planlanması açısından, 
non-invazif ve daha sofistike 
tekniklere ihtiyaç olabiliyor. (2,3) 
Amerikan Radyoloji Kurumu (ACR) BT 
anjiyografi (BTA) ve MR anjiyografiyi 
(MRA) şüpheli vasküler etiyolojilerle 
seyreden klaudikasyon için “genellikle 
uygun” tanısal yaklaşımlar olarak 
sınıflandırıyor. (2) PAH’lı hastaların 

Olgu 1
55 yaşında erkek hasta, düzenli 
yürüyüş programına uymasına 
rağmen intermitan klaudikasyon 
değerlendirmesi ve tedavisi için 
yönlendirildi. Eskiden sigara kullanan 
hastanın tıbbi hikayesinde 
hiperlipidemi, hipertansiyon, koroner 
arter hastalığı, PAH ve ANCA-pozitif 
vaskülit yer alıyordu. Fizik muayenede 
femoral ve popliteal nabzın iki taraflı 
azaldığı saptandı. Posterior tibial ve 
dorsalis pedis nabızları için Doppler 
yapılabildi. Ayak bileği-brakiyal basınç 
indeksi (ABI) istirahat halinde sağ 

bacakta 0,78, sol bacakta 0,91 
ölçüldü, buna karşın egzersiz sonrası 
yoğun bir düşüş (sırasıyla 0,53 ve 
0,52) gözlemlendi. 
Revaskülarizasyona hazırlanırken 
hasta alt ekstremite BTA’ya 
yönlendirildi. BTA’da orta ila şiddetli 
iki taraflı iliak ve yüzeyel femoral arter 
stenozu tespit edildi. Baldır damarları 
değerlendirmesinde bir sonuç elde 
edilemedi, zira stenotik damarlardaki 
görece yavaş akım kontrast maddenin 
gelişini geciktirdi, dolayısıyla edinim 
bu damarlarda pik tutulum 
izlenmeden önce gerçekleşti. 

Müdahale öncesinde hastaya 1.5 T 
MAGNETOM Avanto tarayıcıda 
kontrastsız QISS MRA yapıldı. QISS 
MRA’da her arteryel segment, BTA’da 
yetersiz görüntülenenler de dahil 
olmak üzere başarıyla görülebildi. 
BTA’da saptanan stenozun 
görüntülenmesine ilave olarak QISS 
MRA ayaklara infapopliteal akımı 
tanımlayabildi. Sağ peroneal arterde 
ve sol anteriyor tibial ve posterior 
tibial arterlerde total oklüzyon söz 
konusuydu. Bu bulgular invazif dijital 
subtraksiyon anjiyografi (DSA) ile 
doğrulandı.

pek çoğunda böbrek yetmezliği gibi 
çeşitli komorbideteler mevcut olduğu 
için, iyotlu ya da gadolinum bazlı 
kontrast madde uygulaması, sırasıyla 
kontrast maddeyle indüklenen 
nefropati ya da nefrojenik sistemik 
fibrozis (NSF) riskini 
artırabileceğinden sakınca 
oluşturabiliyor. (7,8)

QISS MRA yeni geliştirilmiş, güçlü bir 
kontrastsız MRA tekniği. (9) 1.5 ve 3T 
QISS MRA ile umut vaat eden 
sonuçlar elde edildi ve kontrastlı 
MRA’ya yakın ya da eşdeğer tanısal 
doğruluk bildirildi. (10-14) Bu 
makalede, iki klinik vaka üzerinden 
QISS MRA’nın diğer modaliteler 
karşısındaki avantajlarından bazıları 
sunuluyor ve bu teknolojiye ilişkin 

literatür hakkında genel bir özet 
veriliyor.

Tartışma 
Bu vakalar QISS MRA’nın BTA 
karşısındaki bazı üstünlüklerini ortaya 
koyuyor. ACR kılavuzunda 
vurgulandığı üzere, PAH hastalarında 
BTA’nın görüntü yorumunu sınırlayan 
iki önemli eksiklik; stenotik 
damarlarda akışın azalması nedeniyle 
kontrast uygulamasını takiben görece 
zor edinim sürecinin söz konusu 
olması ve yoğun biçimde kalsifiye 
ateromatöz lezyonlar nedeniyle 
lümen görünürlüğünün 
zayıflamasıdır. (2) Ortaya 
koyduğumuz üzere, QISS MRA invazif 
DSA ile karşılaştırılabiliyor, güvenilir 
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bulgular temin etmek açısından her 
iki kısıtı da aşabiliyor.

QISS MRA tekniği ilk olarak 2010 
yılında Edelman ve arkadaşları 
tarafından kullanıldı. EKG ile 
tetiklenen bu teknikte başlangıç 
satürasyon pulse’larını “quiescent” bir 
aralık ve 2 boyutlu single-shot 
balanced steady-state free readout 
izliyor. 

İki satürasyon pulse’ı söz konusu: Biri 
arka plan sinyalini baskılamak amaçlı 
kullanılıyor, diğeri ise venöz kan 
sinyalini baskılamak için kesite 
inferiyor uygulanıyor. “Readout” 
(frekans kodlama) öncesindeki 
hareketsiz (quiescent) interval satüre 
olmamış arteryel spinlerin görüntü 
düzlemine girişine olanak sağlıyor. 
Tasarımına bağlı olarak QISS MRA’nın 
akış duyarlılığı time-of-flight, 3B hızlı 
spin eko temelli yaklaşımlar ve 
“ungated ghost MRA” gibi diğer 
kontrastsız tekniklerle 
kıyaslandığında göz ardı edilebilir 
durumda oluyor. (10) Ayrıca, single-
shot 2B TrueFISP edinim bu tekniğin 
hasta hareketine görece duyarsız 
olmasını sağlıyor.

Yeni teknolojik inovasyonlar QISS 
MRA’nın klinik uygulamasını daha da 
kolaylaştırmayı vaat ediyor. QISS 
MRA, referanssız bir faz kontrast 
navigatör ile sistol esnasında kan 
akışındaki ivmelenmenin tespitine 
dayalı prospektif bir self-navigasyon 
uygulanarak EKG gating (kapılama) 
olmadan uygulanabiliyor. (15) Büyük 
ölçüde alt örneklenmiş radyal k-space 
frekans kodlama (readout) tek bir 

kardiyak siklusta birden çok 2B 
dilimin edinimine imkan tanıyarak 
bütün bir alt ekstremite MRA akışına 
ilişkin edinim süresini yaklaşık 2 
dakikaya düşürüyor. (16) Yüksek 
çözünürlüklü QISS MRA 1.5 mm kesit 
kalınlığı ve dolayısıyla vasküler 
anatominin daha ayrıntılı 
görüntülenmesini sağlıyor. (17) 
Quiescent interval low angle shot 
MRA, 2B time-of-flight ile 
karşılaştırıldığında ortalama 6 
dakikadan kısa bir edinim zamanı ile 
eksternal karotis arterler için üstün 
bir görüntü kalitesi temin ediyor. 
(18) 

Kontrastsız QISS MRA’nın tanısal 
kesinliği referans standart olarak 
kontrast tutulumlu MRA ile 
değerlendirilince sırasıyla %89,7’lik 
segment temelli hassasiyet ve 
%96,5’lik netlik belirlendi. (11) DSA 
uygulanan hastalarda yürütülen bir 
alt grup analizinde, QISS MRA ile DSA 
arasında büyük ölçüde uyum izlendi. 
(12) Klasen ve arkadaşları tarafından 
da PAH’lı hastalarda kontrastlı MRA 
ile karşılaştırıldığında QISS MRA için 
benzer şekilde yüksek hassasiyet 
(%98,6) ve netlik (%96) bildirildi. 
(13) 3 boyutlu fast spin eko MRA ile 
karşılaştırıldığında da QISS MRA’nın, 
alt ekstremitelerde hemodinamik 
açıdan anlamlı arteryel stenozun 
tespit edilmesinde üstün bir netlik 
sergilediği, ayrıca abdominal ve 
pelvis bölgelerinde daha yüksek 
görüntü kalitesi ve tanısal kesinlik 
ortaya koyduğu görüldü. (19) 

İlk QISS MRA çalışmalarının 
çoğunluğunun 1.5T’de yürütülmesine 

rağmen (9,11,12), daha yüksek alan 
kuvvetinde de kayda değer bir tanısal 
kesinlik tespit edildi. Referans 
standart olarak DSA ile 
karşılaştırıldığında, 3T QISS MRA, 
periferik arter stenozunun tespiti 
açısından yeterli görüntü kalitesi ile 
yüksek bir hassasiyete (%100) 
sahipti. (14) Daha sonraki 
çalışmalarda QISS MRA’nın 3T’deki 
fizibilitesi doğrulandı ve özellikle 
distal segmentlerde yüksek tanısal 
performans ve yüksek görüntü 
kalitesi bildirildi. (20,22)

Sonuç
Geçmiş çalışmalarda, alt 
ekstremitelerde hemodinamik açıdan 
anlamlı arteryel stenozun tespitinde 
QISS MRA’nın 1.5 ve 3T’de yüksek 
tanısal kesinlik sergilediği 
kanıtlanmıştı. Özellikle NSF açısından 
riskli kabul edilen popülasyonun 
eGFR <40 ml/dak/1,73 m2 olan 
hastaları kapsayacak şekilde 
genişletildiği yeni ACR kılavuzu 
ışığında, kontrast madde 
uygulamasının kontrendike olduğu 
hastalarda QISS MRA’nın akılcı bir 
alternatif olabileceği görülüyor. (23) 
Ayrıca, QISS MRA konstratlı BTA’nın 
zamanla ilişkili güçlüklerinden 
kaçınılmasını ve yoğun kalsifiye 
arterlerin daha iyi görüntülenmesini 
sağlayabiliyor. Son olarak kan akışı ve 
hasta hareketinden görece 
etkilenmemesi, işlem sırasında 
kullanıcı input ihtiyacını en aza 
indirerek hasta iş akışını 
kolaylaştırıyor.

Olgu 2
65 yaşında erkek hasta intermitan 
klaudikasyon değerlendirmesi ve 
tedavisi için yönlendirildi. Tıbbi 
hikayesinde hiperlipidemi, 
hipertansiyon, karotis arter hastalığı, 
subklavyen arter hastalığı ve PAH 
bulunuyordu. Fizik muayenede 
femoral nabız normal, popliteal 
nabızlar azalmış izlendi; posterior 
tibial ve dorsalis pedis nabızları 
Doppler yapılabilir nitelikteydi. 
Hastanın sağ bacağında tespit edilen 

ABI (0,72) orta düzeyli iskemiyle 
uyumlu bulunurken, sol bacaktaki ABI 
istirahat halinde normal sınırlar 
içindeydi. Hasta revaskülarizasyonun 
planlanması amacıyla alt ekstremite 
BTA’ya yönlendirildi. Bu tetkikte sağ 
yüzeyel femoral, popliteal, anterior 
tibial ve peroneal arterler ile sol 
popliteal, peroneal anterior tibial ve 
posterior tibial arterlerin tıkalı olduğu 
tespit edildi. Özellikle yüzeyel femoral 
arterlerde, ağır kalsifikasyona bağlı 
olarak tüm lümen görünürlüğü 
sınırlıydı. Sonuç olarak oklüzyonun 

boyutu belirlenemedi. Kontrastsız 
QISS MRA (1.5T MAGNETOM Avanto) 
yapıldı ve ağır kalsifiye segmentler de 
dahil olmak üzere tüm alt ekstremite 
akışı yeterli bir biçimde 
görüntülenebildi. QISS MRA 
baldırlarda üstün bir görüntü kalitesi 
ortaya koydu, sağ baldırda üç 
damardaki akım ve sol tarafta üç 
damardaki proksimal oklüzyonun 
kolateraller aracılığıyla dolduğu 
görüntülendi. QISS MRA bulguları 
daha sonra yapılan DSA’nın 
sonuçlarıyla doğrulandı.
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