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Hastanın hikayesi 
Sigara kullanan ve Tip-II diyabet ve 
dislipidemi geçmişine sahip 67 yaşında 
erkek hastada 3 hafta boyunca progresif 
nefes darlığı görüldü. Buna ek olarak, 2 
gün boyunca pedal ödem gelişimi de 
tespit edildi. Solunum güçlüğü ve 
halsizlik, günlük faaliyetleri sınırlayacak 
kadar şiddetliydi. Hasta, bilinen bir 
koroner arter hastalığı (CAD) geçmişine 
sahip değildi ve daha önce göğüs ağrısı 
şikayeti olmamıştı. AHA fonksiyonel 
sınıfı I’den III’e 3 hafta içerisinde geçiş 
yaptığı için solunum güçlüğünün 
ilerleyişi dikkat çekiciydi. Bu nedenle 
klinik izlenim, progresif pulmoner 
ödemle birlikte bilateral kalp yetmezliği 
olduğu yönündeydi. Serum troponin 
negatifti ve bu da akut miyokart 
yaralanmasının veya enfarksiyonunun 
olmadığına işaret ediyordu. Hasta ilk 
olarak ekokardiyografi kullanılarak 
değerlendirildi.

Ekokardiyografi apikal trombüslü bir 
dilate sol ventrikül (LV) ortaya koydu. 
(Şekil 1) Anterior duvarın, septum 
duvarının ve anteroapikal segmentin bir 
akinezisi söz konusuydu. Sol ventrikül 
ejeksiyon fraksiyonu (LVEF) %15’ti. 
Ayrıca hafif bir triküspüt regürjitasyon 
da vardı. Sağ ventriküler (RV) sistolik 
disfonksiyon pulmoner yüksek 
tansiyonu yansıtıyordu.

Hastada, kardiyojenik şoka yol açan 
progresif pulmoner ödem gelişti ve aynı 
zamanda asemptomatik ventriküler 
takikardi episodları geçirdi. Bu nedenle 
hasta Kanada’nın Montreal şehrindeki 
Montreal Institute of Cardiology’ye 

yatırıldı ve burada ilk olarak bir intra-
aortik balonla stabilize edildi. Bunun 
ardından, hastaya koroner anjiyo 
uygulandı.

Koroner anjiyo (Şekil 2) kalbin sol ön 
ineninde (LAD) %100 ostial stenoz ve 
proksimal sağ koroner arterde (RCA) 
%100 stenoz gösterdi. Orta-sol 
sirkumfleksin (LCX) ve sol marjinal 
arterin %50 stenozu vardı. Bir 
ventrikulogram %10-15 değerinde bir 
LVEF ile şiddetli difüze hipokinezi ortaya 
koydu.

Şiddetli LAD ve RCA stenozu ve 
anteroseptal duvardaki büyük hipokinezi 

nedeniyle, revaskülarizasyon kararı için, 
etkilenmiş arterial bölgelerde viabl 
miyokardiyumun varlığının teyit 
edilmesi gerekiyordu. Bir MRG viabilite 
araştırması gerçekleştirildi.

Nefes tutmalı HASTE ve TrueFISP 
Cine’nin de aralarında bulunduğu 
kontrastsız morfolojik MR görüntüleri 
şiddetli difüze hipokinezi ve %17 
oranında azalmış LVEF ile dilate LV 
ortaya koydu.

Sağ ventrikül ejeksiyon fraksiyonu 
(RVEF) %27 idi. Anterior duvar, septum 
ve apeks, şiddetli hipokinezi nedeniyle 
incelmiş görünüyordu.

Bir iskemik kardiyomiyopati 
vakasında 18F FDG* PET-BT 
araştırmasıyla miyokardiyal 
viabilite değerlendirmesi
Yazı: Dr. Jean Gregoire, Nükleer Tıp Bölüm Başkanı 

Veriler, Kanada’nın Montreal şehrindeki Montreal Institute of Cardiology’ye aittir.

Şekil 1: Ekokardiyogramın apikal 4 hazneli görünümü apikal tromüs ile dilate bir LV gösteriyor (ok).
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Kontrast sonrası MR görüntülerinde 
tüm septumda, anterior duvarda, 
apekste ve komşu anteroapikal 
segmentte transmural kontrast artışı 
görüldü. Lateral ve inferolateral 
duvarlarda gandolium (Gd) artışı 
görülmedi. Araştırma, LAD 
bölgesinde viabilite olmamasına 
işaret ederken RCA ve LCX 
bölgelerinde –inferior, inferolateral 
ve posterolateral duvarlar– viabl 
miyokardiyum görüldü.

Tüm LAD bölgesinde viabilite 
olmaması, anterior duvar ve 
septumun şiddetli hipokinezisi ve 
alçakta duran LVEF nedeniyle 
revaskülarizasyon bir seçenek olarak 
düşünülmedi. Hasta, kalp nakli 
değerlendirmesi için sevk edildi. 
Ancak, mediko-cerrahi toplantısının 
daha ileri bir değerlendirmesi 
sırasında, revaskülarizasyonu bir 
tedavi seçeneği olarak elemeden 
önce herhangi bir LAD bölgesi 
miyokardiyal viabilitenin yokluğunu 
teyit etmek üzere miyokardiyal 
viabilite için F 18 Fludeoksiglukoz 
(18F FDG) değerlendirmesinin 
gerçekleştirilmesi önerildi. 

Hastaya, intrevenöz insülin ile birlikte 
glukoz yüklemesiyle bir standart 
protokol kullanılarak 18F FDG PET-BT 
uygulandı. Hastaya intravenöz olarak 
18F FDG’den 8 mCi (296 MBq) enjekte 
edildi. Hasta ayrıca hızlı intravenöz 
enjeksiyon yoluyla 9 birim insülin 
aldı. Enjeksiyon sırasında kanda 
glukoz seviyesi 7,2 mmol/L idi. 
Enjeksiyondan 62 dakika sonra, 
atenüasyon düzeltmesi için bir düşük 
doz BT’nin ardından, 10 dakika 
boyunca geçitli liste modu PET 
edinimi gerçekleştirildi. 

Tanı
18F FDG PET-BT uygulanabilirlik 
görüntüleri, septum, apeks, anterior 
duvar ve anteroapikal segmentte 
normalin biraz altında ancak iyi 
korunmuş izleyici alınımıyla incelmiş 
bir miyokardiyum ortaya koydu. 
Lateral, inferolateral ve posterolateral 
duvarda korunmuş miyokardiyal 
kalınlıkla normal izleyici alınımı 
görüldü. LV kavitesinde %20 
değerinde bir LVEF ile şiddetli difüze 
hipokinezili büyük çaplı dilatasyon 
görüldü.

PET-BT viabilite araştırması tüm LAD 
bölgesini kapsayan, miyokardiyumda 
önemli ölçüde 18F FDG alınımını 
açıkça gösterdi ve bu, tüm arterial 
bölgenin viabilitesinin korunduğuna 
işaret ediyordu. RCA ve LCX bölgeleri 
de korunmuş 18F FDG alınımı 
gösterdiğinden, PET-BT araştırması, 
tüm LV’nin tam olarak tersine 
çevrilebilirliğine işaret ediyordu. Bu, 
septum, apeks ve anterior duvarda 
gecikmiş kontrast artırma gösteren 
MRG bulgularıyla önemli şekilde 
çelişiyordu ve LAD bölgesi viabilitenin 
yokluğuna işaret ediyordu. PET-BT 

bulguları ışığında, hastaya koroner 
arter baypas greftlemesi (CABG) 
uygulandı. 

Hasta, CABG’nin ardından yavaş bir 
iyileşme dönemi geçirdi. Taburcu 
edilmesinin ardından 
ekokardiyografisi LVEF bakımından 
önemli bir iyileşme gösterdi ve bu 
değer %30’a yükseldi, CABG öncesi 
LVEF ise %15 idi. Hasta kontrol 
ziyaretine geldi ve fiziksel 
kapasitesinde önemli iyileşme 
görüldü (AHA fonksiyonel sınıf I). 
CABG’yi takip eden kardiyovasküler 

Şekil 2: Koroner anjiyo proksimal LAD ve RCA stenozu gösteriyor

Şekil 3: Kontrastsız MR görüntüleri anterior duvar, septum ve apeksin inceldiği dilate LV gösteriyor.



36 İnovasyon | Ağustos 2016 | www.siemens.com.tr/inovasyon

Moleküler Görüntüleme Özel Sayısı

fonksiyondaki erken iyileşme de 
CABG sonrasında LVEF’e yol açan 
iyileşmiş kontraktilite gösteren LAD 
bölgesindeki viabilitenin PET-BT 
bulgularını teyit etti.

Yorumlar
Bu örnek çalışma 18F FDG PET-BT ve 
kontrast MRG arasında viabilite 
tahminindeki ayrılığı ön plana çıkardı. 
PET-BT’de görselleştirilen 18F FDG 
alınımının yoğunluğu tüm LAD 
bölgesinde viabl miyokardiyumun 
varlığına işaret etti, aynı miyokardiyal 
segmentler ise infarkte segmentler 
içerisinde viabilite yokluğunu 
yansıtan MRG’deki Gd kontrastının 
gecikmiş artışını gösterdi. Ancak, 
CABG sonrasında, miyokardiyal 
kontraktilite ve LVEF’deki genel 
iyileşme LAD bölgesinde 
kontraktilitenin önemli ölçüde 
iyileştiğine işaret etti. CABG sonrası 
fonksiyonel iyileşme, anteroseptal 
kontraktilite önemli ölçüde 
iyileşmeden mümkün olmayacağı 
için, bu da LAD bölgesindeki 
korunmuş viabilitenin PET-BT 
bulgusunu teyit ediyor.

Miyokardiyal viabiliteye ilişkin olarak 
18F FDG PET-BT ve kontrast 
MRG’sindeki gecikmiş artış arasındaki 
ayrılık birçok araştırmada ortaya 
kondu. Hunold ve ark. (1) gelişmiş 
CAD’a sahip hastalarda toplam 1753 
miyokardiyal segmentte Gd MRG ve 
18F FDG PET-BT bulgularını 
karşılaştırdı. MRG’de segmentlerin 
%40’ında miyokardiyal skar görüldü, 
PET-BT ise %25’inde bozulmuş alınım 
ortaya koydu. Referans standardı 
olarak PET-BT kullanarak, kontrastı 
artırılmış MRG, skarların tespiti için 
%76 spesifikliğe sahipti. Tüm 
segmentlerin %18’inde geç Gd artışı 
ancak normal 18F FDG alınımı 
görüldü. Bu segmentlerin %83’ü sub-
endokardiyal skarlar olarak 
sınıflandırıldı.

Diğer bir araştırmada, Gd MRG ile 
gecikmiş artırım transmural artırımın 
ölçeğine göre sınıflandırıldı; >50% 
miyokardiyal kalınlık artırımı, viabl 
olmama tahmininin kesim noktası 
olarak alındı. 18F FDG alınımının 
yokluğu CABG’yi takiben iyileşmenin 
yokluğuyla güçlü bir korelasyon 
gösterirken miyokardiyal kalınlığın 

Şekil 4: Gd T1 sonrası yağ supresyonlu görüntüler tüm septum, anterior duvar ve apekste kontrast 
artışı gösteriyor.

Şekil 5: Kontrastsız BT görüntüleri LAD boyunca şiddetli kalsifikasyon ve RCA ve LCX’Te çoklu fokal 
kalsifikasyonlar gösteriyor.

Şekil 6: Elde edilen 18F-FDG-PET-aksiyal görüntüler septum ve anterior duvarda biraz daha düşük, 
ancak korunmuş 18F FDG alınımı gösteriyor.



>50% artış kesim noktası ise 
fonksiyonel iyileşme ile kötü bir 
korelasyon gösteriyordu. Gecikmiş 
artırımın olmamasının 
revaskülarizasyon sonrasında 
fonksiyonel iyileşme konusunda son 
derece kestirimci olmasına rağmen, 
gecikmiş artış (>50%), görsel olarak 
>50% kalınlık artışı olarak 
sınıflandırılan ve yanlış bir şekilde 
uygun değil olarak kabul edilen sub-
endokardiyal enfarksiyona sahip 
segmentlerin varlığını yansıtan %44 
bir spesifite gösteriyordu.

Diğer yandan, 18F FDG PET-BT yüksek 
oranda spesifikti (%98,8) ve 18F FDG 
alınımının yokluğu fonksiyonel 
iyileşmenin olmamasıyla yüksek 
oranda korelasyon gösteriyordu.

Sonuç
Kontrast MRG’sindeki gecikmiş artış 
irreversibl miyokardiyal yaralanmayı 
temsil ediyor. Ancak kontrast artırımı 
ile bir segment içerisindeki viabl 
miyokardiyum miktarı artırımın sub-

endokardiyal veya transmural 
niteliğine bağlı olarak değişiklik 
gösteriyor. Bu hastada transmural Gd 
artırımına ilişkin MRG bulguları ve 
PET-BT’de yeterli 18F FDG miyokardiyal 
alınımı bulguları arasındaki ayrılık, 
uzun süreli şiddetli dinlenen iskemi 
ve tekrarlı miyokardiyal sideranta 
göre ikincil olan hakim 

subendokardiyal miyokardiyal 
yaralanmanın varlığına göre ikincil 
olabilir.

Ancak 18F FDG PET/CT intakt 
membranlara sahip uygulanabilir 
miyositlerde alınım yansıtıyor ve bu 
nedenle viabl miyokardiyumun ve 
revaskülarizasyon sonrası iyileşmenin 
daha hassas bir göstergesi olabiliyor.
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Siemens müşterileri tarafından yapılan ve 
burada anlatılan beyanlar müşterinin özgün 
ortamında elde edilen sonuçlara dayalıdır. 
“Tipik” bir hastane bulunmadığı ve birçok 
değişken mevcut olduğu için (örn. hastane 
ölçeği, vaka birleşimi, IT’nin benimsenme 
seviyesi) diğer müşterilerin de aynı sonuçları 
alacaklarının herhangi bir garantisi 
bulunmamaktadır.

İnceleme protokolü
Tarayıcı: Biograph mCT 128

PET

Enjekte
edilen doz 8 mCi (296 MBq) 18F FDG 

Tarama
gecikmesi 62 dk

Edinim Geçitli liste modu

BT Düşük doz CTAC

Tüp gerilimi 120 kV

Tüp akımı 40 mAs

Kesit
kolimasyonu 2,5 mm

Kesit kalınlığı 3 mm

ENDİKASYONLAR VE KULLANIM

Fludeoksiglukoz F 18 Enjeksiyonu (18F FDG) aşağıdaki 
ortamlarda pozitron emisyon tomografisi (PET) 
görüntülemesine yöneliktir:

· Onkoloji: Diğer test modalitelerinde, bilinen veya 
şüphelenilen anomalilere sahip hastalarda veya 
kanser teşhisi konulmuş hastalarda habisliğin 
değerlendirilmesine yardımcı olmak için anormal 
glukoz metabolizmasının değerlendirilmesi içindir.

· Kardiyoloji: Artıksal glukoz metabolizmasıyla sol 
ventriküler miyokardiyumun ve miyokardiyal 
perfüzyon görüntülemesi ile birlikte kullanıldığında 
koroner arter hastalığına ve sol ventriküler 
disfonksiyona sahip hastalarda sistolik fonksiyonun 
reversibl kaybının tespiti içindir.

· Nöroloji: Sara nöbetlerinin fokal noktalarıyla 
bağlantılı anormal glukoz metabolizmasının 
bölgelerinin tespiti içindir.

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

· Radyasyon riski: Fludeoksiglukoz F 18 Enjeksiyonun 
da aralarında bulunduğu radyasyon yayan ürünler 
özellikle pediatrik hastalarda kanser riskini artırabilir. 
Görüntüleme için mümkün olan en düşük dozu 
kullanın ve hastayı ve sağlık çalışanını korumak için 
güvenli kullanım sağlayın.

· Kan glukoz anomalileri: Onkoloji ve nöroloji 
ortamında, yetersiz şekilde regüle edilmiş kan 
glukozu seviyelerine sahip hastalarda standart altı 
görüntüleme gerçekleşebilir. Bu hastalarda, 
Fludeoksiglukoz F 18 Enjeksiyonunun verilmesinden 
önce en az iki gün normoglisemi sağlamak için tıbbi 
tedavi ve laboratuvar testleri uygulamayı düşünün.

· Advers reaksiyonlar: Kaşıntı, ödem ve döküntü ile 
birlikte hiper-hassasiyet reaksiyonları rapor 
edilmiştir; acil durum resüsitasyon ekipmanlarını ve 
personelini hazır bulundurun.

· Doz şekilleri ve güçleri

Intravenöz olarak verilmek üzere 0,74 - 7,40 GBq/mL 
(20 - 200 mCi/mL) Fludeoksiglukoz F 18 enjeksiyonu 
ve %0,1-0,5 w/w ethanolas a stabilizörü (yaklaşık 15 – 
50 mL hacim) ile birlikte 4,5 mg sodyum klorür içeren 
çoklu doz 30 mL ve 50 mL cam şişe.

Fludeoksiglukoz F 18 enjeksiyonu Siemens’e ait 
PETNET Solutions, 810 Innovation Drive, Knoxville, TN 
39732 tarafından üretilmektedir.

*Bir IV enjeksiyonu olarak Fludeoksiglukoz F 18 5-10 mCi 


