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Hastanın hikayesi 
Yüksek tansiyon ve obezite sorunu olan 
62 yaşında kadın hasta (vücut kitle 
endeksi 31,6 kg/m2) invazif koroner 
anjiyografi yoluyla koroner arter hastalığı 
(CAD) ihtimalinin elenmesi için 
yakınlardaki bir hastaneye sevk edildi. 
Hasta, önceki haftalarda efor 
dispnesisinden, göğüste rahatsızlık 
hissinden ve palpitasyonlardan 
yakınıyordu. Fiziksel muayenesinde 
dikkat çekici bir şey görülmedi; 
elektrokardiyogram ve transtorasik 
ekokardiyografi normaldi. İnvazif 
koroner anjiyografide hemodinamik 
ilişkili stenozun olmadığı hafif 
aterosklerosis görüldü. Buna ek olarak, 
sol ana koroner arterde (LM) anormal bir 
yol görüldü ve hasta, habis koroner 
anomali ihtimalinin elenmesi amacıyla, 
bitişik büyük damarlarla ilişkili olarak 
LM’nin yolunun iyice açıklığa 
kavuşturulması için bölümümüze sevk 
edildi.

Tanı
Koroner BT anjiyografisi, sağ koroner 
arterin (RCA) proksimal segmentinden 
doğan LM’nin anormal orijinini ortaya 
koydu (Şekil 1A). Anormal LM daha 
sonra pulmoner altı bir yol izliyordu 
(Şekil 1B) ve takiben normal bir yolla bir 
sol anterior inen artere (LAD) ve sol 
sirkumfleks artere (LCx) ayrılacak şekilde 
çatallaşıyordu (Şekil 2, 3 ve 4). LAD ve 
LCx, koroner plak veya stenoza ilişkin bir 
kanıt sunmuyordu. RCA stenozsuz 
kalsifiye olmamış plak gösteriyordu.

Yorumlar
Konjenital koroner arter anomallilerinin 
kesin bir şekilde karakterizasyonu, 
miyokardiyal iskemi ve ani ölümle 
potansiyel ilişkileri nedeniyle büyük 
öneme sahip. Koroner anomali nadir 
gerçekleşen bir olay ve %0,3-1,3 
oranında kayıtlı vaka bulunuyor [1, 2]. 
Koroner anjiyografi geçiren hastalarda 
valsalvanın sağ sinüsünden veya 

RCA’dan LM’nin anormal orijini olması 
durumunun gerçekleşmesi oranı yaklaşık 
%0,1. [3, 4]

Bu hastalar arasında, aort ve pulmoner 
arter arasında LM’nin arterler arası bir yol 
izlemesi, örnek olayların %75’ine varan 
oranda görülebiliyor [3, 4]. Bu arterler 
arası yol, intramural segmentin 
esnemesine, aort ostiyumundan gelen 
arterin akut bir açı göstermesine ve sistol 
sırasında LM’nin sıkışmasına yol 
açabiliyor ve bunlar özellikle egzersiz 
sırasında veya egzersizden kısa bir süre 
sonra ani kardiyak ölümüne veya 
miyokard iskemisine neden olabiliyor 
(>%50) [5].

62 yaşındaki kadın hastamızın örnek 
olayında ostiyum yakınında bir akut 
angulasyon veya doğrudan aort ve 
pulmoner arter arasında malign arterler 
arası yol ihtimali, koroner anomalilerin 
değerlendirilmesi için en çok tercih 
edilen yöntem olan koroner BT 
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VRT; LM, LAD, RCA ve LCx’in izlediği yolu 
gösteriyor ve arterler arası bir yol 
ihtimalini eliyor.

Koroner ağacın VRT’si LM’de ve LCA, LAD, 
RCA ve LCx’in yolunda anomali gösteriyor.

Koroner ağacın VRT’si, LM’nin pulmoner 
altı yolunu gösteriyor.

1A

1B

1B1A

Eğimli MPR görüntüsü, 
proksimal RCA’dan doğan LM’yi 
ve RCA’da stenoza sahip 
olmayan kalsifiye olmamış 
plağı gösteriyor.

MPR görüntüsü, LM’nin 
pulmoner altı seyrini 
gösteriyor.

anjiyografisi ile elendi. Geleneksel 
koroner anjiyografiye kıyasla koroner BT 
anjiyografisi, orijinlerinin, yollarının ve 
komşu kardiyak yapılarla ilişkilerinin 
daha iyi bir tanımıyla koroner arterlerin 
gerçek hacimsel görselleştirmesini 
sağlıyor. Başka bir kontrol muayenesi 
gerekli olmadı ve hasta koroner BT 
anjiyografisinin ardından doğrudan 
taburcu edilebildi.
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İnceleme protokolü

Tarayıcı SOMATOM Definition Flash

Tarama alanı Kalp

Tarama modu Prospektif ECG-tetiklenmiş sekanssal tarama

Tarama uzunluğu 138 mm

Tarama yönü Kraniokaudal

Tarama süresi 6,3 s

Tüp gerilimi 120 kV

Tüp akımı 400 mAs / rot.

Doz modülasyonu ECG pulse

CTDIvol 14,35 mGy

DLP 198 mGy cm

Etkin doz 2,8 mSv

Rotasyon süresi 0,28 s

Kesit kolimasyonu 128 × 0,6 mm

Kesit genişliği 0,6 mm

Rekonstrüksiyon artımı 0,6 mm

Rekonstrüksiyon çekirdeği Bv40 (ADMIRE)

Kalp atım hızı 58 bpm

Kontrast 350 mg/mL

Hacim 65 mL + 50 mL saline

Akış hızı 6,5 mL/s

Başlama gecikmesi Test bolus + 2s

Burada belirtilen sonuçlar, Siemens müşterilerinin özgün ortamında elde edilen sonuçlara dayalıdır. “Tipik” bir hastane olmadığı ve birçok 
değişken (örn. hastanenin ölçeği, vaka birleşimi, IT’nin benimsenme seviyesi) mevcut olduğu için diğer müşterilerin de aynı sonuçları alacağı 
garanti edilemez. Klinik uygulamada ADMIRE’ın kullanımı; klinik göreve, hastanın ölçülerine, anatomik konuma ve klinik uygulamaya bağlı 
olarak hastaya uygulanan dozu azaltabilir. Belirli klinik görevlerde tanısal görüntü kalitesi elde etmek için uygun dozu belirlemek amacıyla 
radyoloji ve fizik uzmanlarına danışılmalıdır.
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Kontrastlı Dual Energy mamografi
Giriş
Mamografi, tarama ve tanısal meme 
görüntülemede oturmuş standart 
olmasına rağmen yine de bazı 
sınırlamaları var. Özellikle yüksek doku 
dansitesine sahip memelerde 
geleneksel mamografide kanserlerin 
%15-31’i görülemeyebiliyor [1]. 
Tomosentezin mamografinin 
hassasiyetini artırabilmesine [2] 
rağmen, normal meme ve tümör 
dokusunun X-ray atenüasyonu 
arasındaki küçük fark nedeniyle veya 
kanser fokal yerine difüze bir büyüme 
paternine sahip olduğu için tespit 
edilemeyen kanserler bulunuyor.

İntravenöz kontrast maddeler 
yardımıyla, artmış vaskülariteye sahip 
alanlar görüntülenebiliyor. Şu anda, 
gadolinyumlu MRG meme 
görüntülemesi bu bilgileri elde etmek 
için kullanılıyor [3] ve tanısal meme 
görüntülemesinin oturmuş bir parçası 
olarak görülüyor. İyot tabanlı X-ray 
kontrast maddesinin ve dijital 
mamografinin birleşimi de bu bilgiyi 
elde etmenin bir diğer yöntemi. 
Kontrastlı Dual Energy mamografi 
(CEDEM)* iki farklı X-ray enerjisiyle 
birbirini hızlı bir şekilde takip eden iki 
görüntü elde ediyor. Daha sonra bu 

görüntüler ağırlıklı çıkarım algoritması 
kullanılarak birleştiriliyor ve bu da iyot 
ve meme dokusunun farklı emilim 
özellikleri nedeniyle iyot sinyalinin 
geliştirilmesiyle sonuçlanıyor. Dual 
Energy tekniği yakın zamanda 
incelendi ([4], [5], [6] ve [7]). 
Siemens, ABD ve Avrupa’daki 
lokasyonlarda CEDEM’i 2011’den beri 
klinik açıdan inceliyor. Bu yazıda, 
CEDEM teknolojisine ilişkin genel bir 
bakış ve Siemens tarafından bu alanda 
sağlanan gelişmeler yer alıyor.

Kontrastlı dijital mamografi 
nedir?
Kontrastlı Dual Energy mamografi 
(CEDEM), iyot tabanlı intravenöz 
X-ray kontrast maddesini ve dijital 
mamografi ile görüntülemeyi 
birleştiriyor. Günümüzde tanısal 
görüntüleme için klinik olarak sadece 
2D mamografi kullanılıyor. Siemens 
aynı zamanda kontrastlı Dual Energy 
tomosentez (CEDET)* tekniğini de 
inceliyor.

Kontrastlı mamografi 
neden işe yarıyor?
Tümörler büyürken kan teminine 
ihtiyaç duyuyor ve çevreleyen normal 

dokuya kıyasla kan damarı 
büyümesinde bir artışa yol açıyor. Buna 
ek olarak, tümör damarları normal 
dokudakine kıyasla daha geçirgenler. 
Bir X-ray kontrast maddesi intravenöz 
olarak enjekte edildiğinde, bu, tümör 
damarlarında ve çevreleyen tümör 
dokusunda kontrast maddesinin artan 
oranda birikmesiyle sonuçlanıyor. 
CEDEM, çevreleyen normal dokuya 
kıyasla tümör dokusundaki kontrast 
maddesinin birikmesini 
görüntüleyebiliyor ve bu nedenle 
sadece yapı yerine doku fonksiyonuna 
(kan akımı) dayalı olarak lezyonları 
görüntülemek için kullanılabiliyor. 
Habis lezyonlar daha vasküler olma 
eğiliminde olduğu ve bu nedenle iyi 
huylu lezyonlara kıyasla daha fazla 
kontrast madde biriktirdiği için bu 
fonksiyonel bilgi lezyon tespiti ve 
karakterizasyonu için kullanılabiliyor.

Neden Dual Energy?
Anormal dokuda bile meme 
dokusundaki kontrast maddenin 
konsantrasyonu çok düşük kalıyor ve 
normal mamografi görüntüsünde 
kontrast geliştirmesini görmek zor 
oluyor. Dual Energy tekniği, bu örnekte 
iyot ve doku olan iki farklı materyali 
ayırmak için çok etkili bir yöntem 
oluşturuyor ve birikmiş kontrast 
maddesinin görüntülemesini 
iyileştiriyor.

Dual Energy nasıl çalışıyor?
Dual Energy, farklı enerjilerde iyot ve 
meme dokusunun farklı X-ray emilim 
karakteristiklerini kullanıyor. Bunu 
sağlamak için biri, mamografi 
görüntüleri için normal kV aralığında 
olan 25-35 kV aralığında düşük enerjide, 
diğeri ise 49 kV’lık yüksek enerjide iki 
görüntü ediniliyor. Düşük enerji 
görüntüsünün kV’si genellikle iyodun 
k-ucunun altında olduğu için (33 keV), 
X-ray ışınları iyot tarafından iyi 
hafifletilmiyorlar. Bu, bir meme 
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Şekil 1: Düşük enerji (kırmızı) ve yüksek enerji (yeşil) X-ray spektrumları görüntüleri iyodun 
k-ucunun altında ve üstünde. Bu fark, dokuyu elde edilen kontrast görüntüsünden çıkarmak için 
kullanılıyor, k-ucu 33,1 keV’de olan iyot atenüasyonu mavi olarak gösteriliyor.

 

LE HE Yeniden birleştirilmiş

LE HE Yeniden birleştirilmiş

Şekil 2A: Düşük enerji görüntüsündeki küçük şüpheli bir bölge yeniden birleştirilmiş görüntüde açıkça görülebilen artmış kontrast alımını gösteriyor 
(Görüntü, Viyana’daki Dr. T. Helbich ve Dr. T Knogler’e aittir).

Sol: düşük enerji mamogramı (LE); orta: yüksek enerji mamogramı (HE); sağ: ağırlıklı çıkarılmış görüntü (yeniden birleştirilmiş)

Şekil 2B: Kontrast verilmesinin ardından düşük ve yüksek enerji mamogramlarında görülebilir olan bir bölge yeniden birleştirilmiş görüntüde 
geliştirilmiş kontrast gösteriyor (Görüntü, Viyana’daki T. Helbich ve Dr. T. Knogler’e aittir).

Sol: düşük enerji mamogramı (LE); orta: yüksek enerji mamogramı (HE); sağ: ağırlıklı çıkarımlı görüntü (yeniden birleştirilmiş)

 

LE HE Yeniden birleştirilmiş

LE HE Yeniden birleştirilmiş

*Kontrastlı Dual Energy mamografi (CEDEM) 
ve kontrastlı Dual Energy tomosentez 
(CEDET) hala geliştirme aşamasındadır ve 
ticari olarak satılmamaktadır. Gelecekte 
mevcut olacakları garanti edilememektedir. 
Daha fazla bilgi için lütfen yerel Siemens 
organizasyonunuzla iletişim kurun.
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parenkim görüntüsüyle sonuçlanıyor. 
Yüksek enerjili görüntünün kV’si 
genellikle iyodun k-ucunun üzerinde 
olduğu için, iyot tarafından hafifletiliyor 
ve hem meme parenkimine hem de 
iyoda sahip bir görüntüyle sonuçlanıyor 
(Şekil 1). Yüksek enerjili görüntüden 
düşük enerjili görüntünün ağırlıklı 
çıkarımı uygulanarak, normal meme 
parenkimi kaldırılıyor ve memede 
iyodun nispi konsantrasyonuna sahip bir 
görüntü geriye kalıyor (Şekil 2a ve 2b).

Klinik uygulamada CEDEM
Birçok yayın, meme kanserini tespit 
etmek için CEDEM’in doğruluğunun 
geleneksel mamografiye göre üstün 
olduğunu ve meme MRG’sine benzer 
olabileceğini ortaya koydu [8]. CEDEM, 
ayrıca, daha yüksek uzamsal 
çözünürlük avantajına da sahip. Ancak, 
bugüne kadarki araştırmaların hepsi az 
sayıda hastayla gerçekleştirildi. Bu 
nedenle sadece yöntemin 
potansiyelini gösterebiliyorlar ve 
tanısal doğruluğunu kanıtlamıyorlar. 
CEDEM, meme MRG’si için daha 
erişilebilir ve düşük maliyetli bir 
alternatif olabilir. Bunun bilimsel kanıtı 
için daha fazla inceleme gerekiyor. 
MRG aynı zamanda doku 
sürempresyonunu kaldırmak için 
çapraz kesitsel görüntüler sunuyor, 
her iki memeyi de eşzamanlı olarak 
görüntüleyebiliyor, kontrast 
kinetiklerini ölçmek için kullanılabiliyor 
ve iyonize edici radyasyon 

kullanmıyor. CEDEM’deki gelişmeler ve 
kanıt oluşturacak klinik araştırmalarla 
birlikte, CEDEM, kabul edilmiş bir 
standart haline gelebilir. Siemens’in 
sağladığı bu türden gelişmelerden biri, 
çapraz kesitsel görüntüleme 
sağlayarak CEDEM’in klinik değerini 
arttırabilecek olan kontrastlı Dual 
Energy tomosentez (CEDET)’dir. Tablo 
1, meme görüntülemesinde kullanılan 
farklı modalitelerin avantajlarını ve 
sınırlamalarını özetliyor.

Kontrastlı mamografi için 
klinik endikasyonlar 
nelerdir?
Kontrastlı mamografinin arkasında 
yatan ilke meme MRG’sininkine benzer 
olduğu için, meme MRG’sine ilişkin 
birçok endikasyonun kontrastlı 
mamografi için de geçerli olabileceği 
beklenebiliyor [8].

CEDEM için düşünülen en yaygın 
endikasyonlar şunlar:

• Mamografi veya ultrasondaki kesin 
olmayan bulguların açıklığa 
kavuşturulması

• Gizli lezyonların tespiti
• Preoperatif evreleme – Çoklu fokal 

hastalık
• Tamamlayıcı kemoterapinin 

etkililiğinin takip edilmesi
• Klostrofobiye veya kalp piline sahip 

olan hastalar gibi MRG için 
kontrendike olan hastaların 
görüntülenmesi

Kontrast maddesi
Kontrastlı mamografide standart iyonik 
olmayan iyot kontrast maddesi 
kullanılıyor. CE-MRI’da kullanılan hem 
iyotlaştırılmış hem de gadolinyum 
kontrast maddeleri, çok düşük bir yan 
etki oranıyla ilişkilendiriliyor. Renal 
yeterliliğin ve alerji geçmişinin 
değerlendirilmesi gibi önlemler dahil 
olmak üzere kontrast maddesinin 
verilmesine ilişkin kuralların izlenmesi 
gerekiyor. Şiddetli reaksiyon halinde 
resüsitasyon ekipmanının ve eğitimli 
personelinin bulunması da gerekiyor.

Radyasyon dozu
CEDEM, elde edilen her görüntü için 
düşük enerjide ve yüksek enerjide 
çekilmiş olan iki ekspozür kullanıyor. 
Yüksek enerji ekspozürü, düşük 
enerjinin radyasyon dozunun yaklaşık 
%30’una sahip, bu nedenle tek bir 
CEDEM görüntüsü, normal mamogram 
dozunun yaklaşık 1,3 katıyla 
sonuçlanıyor. Endikasyonların tanısal 
muayeneler için olmasına ve ek 
radyasyon dozunun tarama 
muayenelerine kıyasla daha az sorun 
oluşturmasına rağmen, CEDEM’de doz 
azaltımı için ek gelişmelere yönelik 
incelemeler devam ediyor.

Klinik protokol
Tipik bir protokol, kontrast maddesinin 
bir intravenöz enjeksiyonuyla başlıyor. 
300-400 mg/ml iyot konsantrasyonuyla 
1,5-2 ml/kg vücut ağırlığı kontrast 

Şu anda kabul edilen bakım standardı

Morfolojik bilgi

Fonksiyonel bilgi

Çapraz kesitsel görüntüler (Sürempresyon)

Kontrast maddesiz

Kontrast madde reaksiyonu riski

İyonize edici radyasyonsuz

Bir edinimde iki memeyi de görüntüleme

Bir enjeksiyonla iki memeyi de görüntüleme

Klostrofobik hastalar

Metalik/elektronik implantlar

Ekipman maliyetleri

Hastanın yüzükoyun yatamaması

Kısa prosedür süresi

dozları kullanılıyor. Kontrast, 3,5 ml/sn 
hızla enjektörle veriliyor. 70 kg’lık bir 
kadın hasta için 100-150 ml kontrast 
maddesi verilmesi yaklaşık 30 saniye 
sürüyor. Hasta, enjeksiyon sırasında 
oturur durumda oluyor ve sıkıştırma 
dahil olmak üzere mamografi 
konumlandırması enjeksiyonun 
tamamlanmasının ardından 
gerçekleştiriliyor. Kontrast 
enjeksiyonunun başlamasının 
ardından yaklaşık iki dakika sonra 
gerekli Dual Energy edinimleri için 
hasta konumlandırılıyor ve meme 
sıkıştırılıyor. Projeksiyon başına, tipik 
olarak HE ile başlayan ve bunu LE’nin 
takip ettiği bir görüntü çifti ediniliyor. 
Kontrast giriş ve çıkışı nedeniyle 
zaman içinde lezyonların 
görünürlüğünün değişiklik 
gösterebilmesine rağmen, 
enjeksiyondan sonra yaklaşık 2-8 
dakikalık bir görüntüleme seansı 
sırasında memelerin birinin ya da her 
ikisinin birden farklı görünümleri elde 
edilebiliyor. Edinim, teknik olarak 
normal bir mamogram olan, aynı 
görüntü kalitesine sahip olduğu 
belirlenmiş düşük enerji mamogramını 
da içerdiği için, kontrast öncesi 
görüntü oluşturmaya ihtiyaç 
duyulmuyor [9]. 

Yeni ve gelecek gelişmeler
CEDEM, potansiyele sahip olduğunu 
gösteren ve bu potansiyeli hayata 
geçirmek için hem klinik hem de teknik 
gelişmelere bağımlı olan bir yöntem. 
Aşağıda, Siemens’in ve bu alandaki 
klinik işbirliği ortaklarımızın sağladığı 
gelişmelerden bir seçki bulunuyor.

Enerji spektrumu ve 
Anot – Filtre malzemesi 
kombinasyonları
Açıkça tanımlanmış bir enerji 
spektrumu elde etmek ve böylece 
düşük ve yüksek enerjilerin ayrımını 
sağlamak için, anot ve filtre 
kombinasyonu kullanılıyor. Bakır (Cu), 
Gümüş (Ag), Alüminyum (Al), Rodyum 
(Rh) ve Titantum (Ti) filtrelerle birlikte 
bir Tungsten (W) anot dahil olmak 
üzere çeşitli kombinasyonlar mümkün. 
Siemens’in araştırmaları, yüksek enerji 
görüntüsü için en iyi spektral kaliteyi 
sağlamak üzere hem Cu hem de Ti 
filtrelerin kullanılabileceğini bulguladı 
[10]. Ancak Ti filtresi, belirli bir tüp 
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Şekil 3: Tüp geriliminin bir fonksiyonu olarak fokal noktadan 650 mm’de W/Ti ve W/Cu 
spektrumlarında μGy/mAs cinsinden tüp çıkışı (hava kerma verimi).

Şekil 4A: Sıkıştırılmış meme kalınlığı üniform değil ve bu da üniform olmayan çıkarma ile 
sonuçlanıyor.

yüklemesi için üstün tüp çıkışına sahipti 
(Şekil 3). Bu, bir titanyum filtresinin, 
artan tüp ömrü ve sistem güvenilirliği 
alanında potansiyel faydalarla tüp 
yükünde bir azalma sağladığı anlamına 
geliyor [11].

Yazılım tabanlı dağıtım 
azaltımıyla doz azaltımı
Görüntü edinimi için mekanik 
dağılma önleyici gridin kaldırılması, 
birincil radyasyonun %100’ünün 
görüntü formasyonu için 
kullanılmasına izin veriyor ve böylece 
hasta dozunda %30’a varan bir 
azaltım sağlıyor [12]. PRIME 
(Progressive Reconstruction 
Intelligently Minimizing Exposure- 
Akıllıca Minimize Edilmiş Ekspozürlü 
Progresif Rekonstrüksiyon) 

teknolojisi, mamografi için yazılım 
tabanlı bir dağılma önleme 
teknolojisidir. Dağılmanın neden 
olduğu görüntü kontrastı azalması 
yazılım tarafından tanımlanıyor ve 
görüntüden kaldırılıyor.

Geleneksel 2D mamografide 
halihazırda uygulanan bu teknoloji, 
bu yöntemin bir sınırlaması olan doz 
artışı konusundaki endişeleri 
azaltmak için Siemens CEDEM 
çözümünde de kullanılabilir.

Ağırlıklı çıkarım ile 
iyileştirilmiş görüntü 
üniformitesi
Dokunun kontrast sinyalinden 
başarıyla çıkarılabilmesi, iki sinyalin 
ayrılabilmesine bağlıdır. Sıkıştırılmış 


