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Examination Protocol

Scanner SOMATOM Definition Flash

Scan area Heart Rotation time 0.28 s

Scan length 99.3 mm Pitch 3.0

Scan direction Cranio-caudal Slice collimation 128 × 0.6 mm

Scan time 0.25 s Slice width 0.6 mm

Tube voltage 80 kV Reconstruction increment 0.3 mm

Tube current 28 mAs Reconstruction kernel B30f

Dose modulation CARE Dose4D Contrast

CTDIvol 0.46 mGy Volume 6 mL

DLP 7 mGy cm Flow rate 1 mL / s

Effective dose 0.63 mSv Start delay Bolus tracking
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Cranial views of VRT (Figs. 3A 
and 3B) and MPR (Fig. 3C) 
images show the confluent 
pulmonary artery (asterisks), 
pulmonary atresia (Figs. 3B 
and 3C, short arrows), a left 
PDA (Figs. 3A and 3B, long 
arrows), a right PDA (Figs. 3A 
and 3B, arrowheads) and a 
right-sided descending aorta 
(Fig. 3C, dashed arrow).

MPR images demonstrate  
the atrial septal defect  
(Fig. 4A, asterisk) and the 
ventricular septal defect 
(Fig. 4B, asterisk).
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Hastanın hikayesi

Sendromik bir yüze sahip sahip, 3 kg 
ağırlığında bir yeni doğan, bir tam 
atriyoventriküler septal defekt 
prenatal tanısıyla ve fetal 

ekokardiyografi sırasında keşfedilen 
bir pulmoner atrezi ile hastanemize 
sevk edilmişti. Yapılan bir fiziksel 
muayene, sol ve sağ üst sternal 
sınırda sürekli bir kalp hırıltısı ve sol 

alt sternal sınırda da bir sistolik hırıltı 
ortaya koydu. Oda havasında 
gerçekleştirilen bir kan oksijen 
satürasyon testi, %93 oranında 
satürasyon sonucu verdi. Pulmoner 
kan akışının anatomisi ve kaynağı 
belirsiz olduğu için, preoperatif 
değerlendirme için bir kardiyak BT 
incelemesi talep edildi. 

Tanı
BT görüntüleri, bir pulmoner atrezi ve 
bir tam atriyoventriküler septal 
defekt ortaya koydu ve böylece 
ekokardiyografinin bulgularını 
doğruladı. Buna ek olarak, bir 
konfülent pulmoner arter, bir sağ 
taraflı giren aort ve situs solitusun 
varlığıyla dengelenmiş ventriküllerle 
birlikte bir bilateral patent ductus 
arteriosus (PDA) da görüldü.

Yorumlar
Persistant bilateral PDA’nın, aortik 
arkın ve pulmoner arterlerin gelişimi 
sırasında gerçekleşen, yaygın 
olmayan bir anomali olması söz 
konusu. En yaygın olarak pulmoner 
atrezi ve konflüen olmayan brakiyal 
pulmoner arterlerle birlikte görülüyor 
ve heterotaksi sendromuyla güçlü bir 
şekilde ilişkili oluyor. Ameliyat öncesi 
değerlendirmelerde ise pulmoner 
atrezi işaretleri olup olmadığını 
görmek için pulmoner arteriyal 
beslemesini iyice değerlendirmek 

Persistan bilateral patent 
ductus arteriosus ve konflüen 
pulmoner arterler –
Nadir görülen bir konjenital 
kardiyak malformasyonu
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1-2 VRT görüntülerinin anterior (Şekil 1) ve posterior (Şekil 2) görünümleri bir konflüent 
pulmoner arter (Şekil 1, yıldız), bir pulmoner atrezi (Şekil 1, kısa oklar),
Bir sol PDA (Şekil 1, uzun oklar) ve bir sağ PDA (Şekil 2, oklar) gösteriyor.
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İnceleme protokolü

SOMATOM Definition FlashTarayıcı 

Tarama alanı

Tarama uzunluğu

Tarama yönü

Tarama süresi

Tüp gerilimi

Tüp akımı

Doz modülasyonu

CTDIvol

DLP

Etkin doz

Kalp

99.3 mm

Kraniyokaudal

0,25 s

80 kV

28 mAs

CARE Dose4D

0,46 mGy

7 mGy cm

0,63 mSv

0,28 s

3

128 x 0,6 mm

0,6 mm

0,3 mm

B30f

6 mL

1 mL/s

Bolus izleme

Rotasyon süresi

Pitch

Kesit kolimasyonu

Kesit genişliği

Rekonstrüksiyon aralığı

Rekonstrüksiyon çekirdeği

Kontrast maddesi

Hacim

Akış hızı

Başlangıç gecikmesi

önem kazanıyor. Bu örnekte, nadir 
görülen bir konjenital kardiyak 
malformasyonu, konflüent pulmoner 
artere sahip bir bilateral PDA mevcut. 
İnvazif olmayan bir görüntüleme 
modalitesi olarak BT, yapısal kalp 
hastalıklarının tanısında ve 

yönetiminde gittikçe daha çok 
kullanılıyor. BT, ekokardiyografiyi 
tamamlayan tanısal bilgiler sunuyor 
ve bazı örneklerde de invazif 
anjiyografiyi gereksiz hale getiriyor. 
Teknolojik gelişmeler sadece dozun 
azaltılmasına izin vermekle kalmıyor, 

aynı zamanda da iyileştirilmiş 
görüntü edinimi sağlıyor. Yüksek 
perdeli spiral taramasıyla Çift Kaynak 
BT Flash modu, görüntü edinim 
süresini kısaltmanın yanı sıra 
radyasyona maruz kalma oranını da 
azaltıyor.

VRT’nin kraniyal görünümleri 
(Şekil 3A ve 3B), konflüent 
pulmoner arteri (yıldız), 
pulmoner atreziyi (Şekil 3B ve 
3C, kısa oklar), bir sol PDA’yı 
(Şekil 3A ve 3B, uzun oklar), bir 
sağ PDA (Şekil 3A ve 3B ok 
uçları) ve bir sağ taraflı çıkan 
aort (Şekil 3C, kesik ok) 
gösteriyor.

MPR görüntüleri, atrial septal 
defekti (Şekil 4A, yıldız) ve 
ventriküler septal defekti (Şekil 
4B, yıldız) gösteriyor.


