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Hastanın hikayesi 
Atipik göğüs ağrısı, senkop, 
hiperlipidemi ve ailesinde koroner 
arter hastalığı (KAH) öyküsü olan 55 
yaşındaki erkek hastaya efor 
(treadmill) testi yapıldı. Sol dal 
bloğu nedeniyle sonuç elde 
edilemedi. Yönlendiren hekim 
koroner ve/veya karotis arter 
hastalığını bertaraf etmek amacıyla 
koroner ve karotis BT anjiyografi 
istedi.

Tanı
Koroner BTA’da (kBTA) koroner 
plak ya da stenoza dair bir bulgu 

mevcut değildi. Perikardiyumda, 
sağ atriyumun posteriyor duvarına 
yakın küçük bir kalsifikasyon alanı 
görüldü. Karotis BTA’da da 
herhangi bir klinik bulgu mevcut 
değildi.

Yorumlar
kBTA ve karotis BTA tanısal kesinlik 
açısından hekimi destekleyen ve 
anlamlı bulgular temin eden non-
invazif görüntüleme tetkikleridir. Daha 
önceleri tek kaynaklı BT tarayıcısı ile iki 
ayrı çekim yapılması gerekiyordu ve bu 
da daha yüksek radyasyon dozu ve 
kBTA için 70 ml, karotis BTA içinse 50 

ml kontrast ajan ihtiyacını ortaya 
çıkarıyordu. Dual Source BT’nin 
(SOMATOM Definition Flash) kullanımı 
ile iki görüntü, yalnızca 60 mL kontrast 
ajanı gerektiren tek bir uygulamada 
birleştirildi. Bu, 3,2’lik çok yüksek pitch 
değerli Flash modunda spiral bir 
tarama yapılarak mümkün oldu. Stellar 
dedektör ve SAFIRE1 (sinogram 
affirmed iterative reconstruction) gibi 
ileri teknolojiler sayesinde radyasyon 
dozu da azaldı. Ayrıca 0,5 mm’lik kesit 
genişliği damar lümeninin 
tanımlanmasını iyileştirdi, stent 
materyalinden kaynaklanan artefaktı 
azalttı.

RCA’dan alınan kavisli MPR (2A), LAD (2B) ve Cx (2C) görüntülerinde
koroner plak veya stenoza ilişkin hiçbir gösterge bulunmuyor.
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kBTA’da elde edilen VRT  görüntüleri koroner plak ya da 
stenoza ilişkin hiçbir kanıt ortaya koymuyor.
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VRT görüntüleri tüm tarama aralığına ilişkin genel bir bilgi veriyor.3
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Kavisli MPR görüntülerinde normal bilateral vertebral ve karotis arterler görülüyor.4

İnceleme protokolü

Tarayıcı SOMATOM  
Definition Flash

Boyun/Toraks

416,5 mm

Kaudo-kraniyal

0,91 sn

100 kV

282 mAs /rot.

–

2,75 mGy

129 mGy cm

1,73 mSy

0,28 sn

3,4

128 × 0,6 mm

0,5 /0,6 /0,75 mm

0,3 /0,4 /0,5 mm

I26 (SAFIRE)

75 ms

60 – 73 bpm

60 mL

5 mL /sn

Tarama alanı

Tarama mesafesi

Tarama yönü

Tarama süresi

Tüp voltajı

Tüp akımı

Doz modülasyonu

CTDIvol

DLP

Efektif doz

Rotasyon süresi

Pitch

Kesit kolimasyonu

Kesit genişliği

Rekonstrüksiyon
artışı

Rekonstrüksiyon
kernel

Temporal
rezolüsyon

Nabız

Kontrast

Hacim

Akış hızı

Başlangıç gecikmesi Test bolus + 5 sn

 
1 Klinik uygulamada SAFIRE’ın kullanımı klinik 

işleme, hastanın vücut ölçülerine, anatomik 
lokasyon ve klinik uygulamaya bağlı olarak 
uygulanan dozu azaltabilir. Özgün işleme ilişkin 
tanısal görüntü kalitesini elde etmek için 
gereken uygun dozu belirlemek için bir radyolog 
ve hekime danışılmalıdır. SAFIRE rekonstrüksiyon 
yazılımı kullanıldığında %54 ilâ %60 düzeyinde 
doz azalımını belirlemek üzere şu test yöntemi 
kullanılmıştır: Gürültü, BT sayısı, homojenlik, 
düşük kontrast rezolüsyonu ve yüksek kontrast 
rezolüsyonu Gammex 438 fantomda 
değerlendirilmiştir. Bu test temelinde SAFIRE ile 
yeniden yapılandırılan düşük doz verileri tam doz 
verileriyle karşılaştırıldığında aynı görüntü 
kalitesi elde edilmiştir. Yayınlanmamış bilgiler.
Siemens müşterilerine ait ifadeler müşterilerin 
özgün koşullarında elde edilen sonuçlara 
dayalıdır. “Tipik” bir hastane olmadığı ve pek çok 
değişken mevcut olduğu için (örn. hastanenin 
büyüklüğü, vakalar, IT benimseme düzeyi), diğer 
kullanıcıların da aynı sonuçları elde edeceğine 
dair bir güvence vermek mümkün değildir. 


