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iTRIM tekniğini kullanarak 
koroner-vertebral subklavyan 
steal sendromunun teşhisi
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J Costa, RT,* A Chaves, RT**
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Hasta geçmişi
Çoklu kardiyovasküler risk faktörü (tip II 
diyabet, hipertansiyon, hiperkolesteremi, 
sigara içici) taşıyan 59 yaşındaki kadın 
hasta, 5 yıl önce anterior miyokardiyal 
enfarktüs (AMI) geçirmiş, sonrasında 
CCS sınıf II angina pektoris (göğüs ağrısı) 
şikayeti ortaya çıkmıştır. Kateterizasyon, 
kalbin sol ön kısmına inen arterin 
orta segmentinin tıkalı olduğunu ve 
sirkonfleks arterde (Cx) yüzde 80’lik 
bir lezyon bulunduğunu ortaya koydu. 
Bunun üzerine, LIMA’dan obtüs marjinal 

damara radyal serbest greft ile birlikte 
sol ön kısma inen artere, sol iç mamari 
anastomoz destekli koroner arter baypas 
grefti (CABG) tatbik edildi. Ciddi risk 
faktörlerine rağmen hasta, yakın zamana 
kadar herhangi bir belirti göstermedi. 3 ay 
sonra, üst ekstremite egzersizi sırasında 
hastada orta şiddetli anjin ve baş dönmesi 
şikayeti görüldü. Bir ay sonra ise, lateral 
duvarda yeni bir AMI oluştu. Acil bir 
şekilde yapılmak zorunda kalan femoral 
kateterizasyon, Cx arterde trombotik 
oklüzyon bulunduğunu tespit etti. LAD 

arterinde eski bir oklüzyon mevcuttu ve 
LIMA grefti kateterize edilemiyordu. Sağ 
koroner arter (RCA), normaldi. Sorunlu Cx 
artere primer anjiyoplasti gerçekleştirildi 
ve çıplak metal koroner stent başarıyla 
yerleştirildi. Hastada gözlenen göğüs ağrısı 
hemen giderilse de orta şiddetli anjin ve 
nefes darlığı şikayetleri bir hafta sonra 
tekrar başladı. Yapılan fiziki muayenede, 
hastanın sol kolundan nabız alınamadı. 
Bunun üzerine, kardiyak BT Anjiyografisi 
(CTA) gerçekleştirildi.

1 Kalp ve büyük damarlar izole edilerek yapılan görüntü hacmi işleme rekonstrüksiyonu (VRT) işlemi, hastanın sol iç mamari arteri (LIMA) ve sol vertebral 
arteri içinden sol subklavyen arterde tıkanma olduğunu ve koltuk altı atardamarında retrograd dolgu bulunduğunu gösteriyor. Bu görüntülemede, koroner Cx 
stenti açık bir şekilde görüntüleniyor ve ayrıca radyal arter baypas greftinin tıkalı olduğu tespit ediliyor. 
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Teşhis 
LIMA ve ipsilateral vertebral artere yakın, 
merkezinden sadece 1,8 cm uzaklıkta 
sol subklavyen arterde total oklüzyon 
tespit edildi. Söz konusu iki damar, dar 
kol atardamarına kan akışı sağlıyor (Şekil 
1). Bu gerçeğe rağmen orta LAD ile 
güçlü bir anastomoz ile birlikte oldukça 
kaliteli bir LIMA görüntüsü elde edildi 
(Şekil 1A, C ve Şekil 2). Radyal (LIMA’dan 
OM’ye) anastomoz, tamamen tıkanmış 
durumdaydı. Sadece bir metal ataşın 
geçebileceği kadar bir yer görülebiliyordu 
(Şekil 1C). Cx stenti açık bir şekilde 
görülüyor ve herhangi bir restenoz belirtisi 
bulunmuyordu, RCA normaldi (Şekil 1 
ve 2). Sağ kol-baş ana atardamarı ile sol 
karotid arterler de normaldi (Şekil 1). Sol 
ventriküler ejeksiyon fraksiyonu yüzde 53 
olup, lateral duvarda apikal akinezi tespit 
edildi (Şekil 3). Sol atriyum (kulakçık) 
genişlemiş durumdaydı (Şekil 1B ve 3A).
Tamamlayıcı görüntüleme tekniği olarak 
uygulanan tripleks Doppler taraması, 
sol vertebral arter akışının ters yönde 
olduğunu ortaya koydu. Tüm bu veriler 
ışığında konulan teşhis, vertebral 
subklavyan steal sendromuydu.

Yorumlar
Koroner ve/veya vertebral subklavyan 
steal sendromu, önceden hafif-orta 
şiddette subklavyan ateroskleroz 

hastası olan kişilerde rastlanan, CABG 
prosedüründen sonra görülen, özellikleri 
iyi bilinen bir komplikasyondur. Söz 
konusu cerrahi müdahalenin subklavyan 
arterde lezyonların büyümesini hızlandırıp 
hızlandırmadığı net olarak bilinmiyor. 
Bunun ana nedeni, artan yerel akış 
ve bunun sonucunda oluşan endotel 
kayma gerilimidir. Burada sözü geçen 
hastada ameliyat öncesi ortaya çıkan, üst 
ekstremitedeki arteryal basınçlar simetrikti. 
Zayıf risk faktörleri de subklavyan 
hastalığın gelişimine katkıda bulunmuş 
olabilir.
Çok iyi raporlanan bu vakada, kapsamlı bir 
anatomik görüntü elde etmek ve özellikle 
de gelecekteki olası bir cerrahi müdahale 
kararı için hazırlanmak üzere proksimal 
supra-aortik damarların görüntüsünü 
çekmek amacıyla boynun ortasından 
diyaframa kadar geniş bir alan kullanıldı. 
Sol karotid arterde hastalık bulunmadığı 
için sol karotid koltuk altına şant takılması 
önerildi.
iTRIM tekniğinin kullanıldığı Siemens 
SOMATOM Perspective, yüksek temporal 
çözünürlüklü, hızlı kardiyak CTA taraması 
yapılmasına imkan verdi. syngo.via 
sistemindeki hızlı görüntü hacmi 
işleme teknolojisi (VRT) ile birlikte, 
önemli anatomik detaylar elde edildi 
ve gelecekteki olası invazif çalışmaların 
önüne geçilebildi.

İnceleme protokolü
Tarayıcı SOMATOM Perspective

Tarama alanı
Boynun ortasından 
diyaframa kadar

Kesit genişliği 0,75 mm

Tarama uzunluğu 250 mm Temporal çözünürlük 195 ms

Tarama yönü
Kraniokaudal, önce 
ayaklar

Görüntü yeniden 
yapılandırma basamağı

0,5 mm

Tarama süresi 12 san.
Yeniden yapılandırma 
çekirdeği

B26s ve B46s

Tüp gerilimi 130 kV Nabız Dakikada 60 atış

Tüp akımı 289 mAs Kontrast Maddesi lopromide 370

Doz modülasyonu CARE Dose4D Hacim
100 mL kontrast + 60 
mLsalin

CTDIvol 32,09 mGy Akış hızı 6 mL/san.

DLP 974 mGy cm Başlangıç gecikmesi
5 san. (Bolus izleme, 
70 HU’da tetikleme)

Etkin doz 13,6 mSv

Rotasyon süresi 0,48 san.

Pitch 0,27

Kesit kolimasyon aralığı 64 x 0,6 mm

3 Dört odacıklı (3A) ve kısa eksenli (3B) 
görüntüler, sol ventriküler duvarın inceldiğini 
gösteriyor. Sol ventriküler duvar hareketinin polar 
haritası (3C)

2 LIMA / LAD (2A), RCA (2B) ve Cx arterin (2C) 
yeniden oluşturulan çok düzlemli, eğimli 
görüntüleri (cMPR)
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