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Giriş
Grip, Ortomiksoviridae ailesine ait RNA 
virüslerinin neden olduğu bulaşıcı bir 
hastalıktır1. Bu enfeksiyonun en sık 
görülen belirtileri, ateş, rinore (burun 
akıntısı), boğaz ağrısı, öksürük, kas 
ağrıları, ön/arka dairesel baş ağrıları, 
zayıflık ve yorgunluktur1-3. Zatüre, 
gribin küçük çocuklarda en sık görülen 
komplikasyonudur1. Bu rapor, H1N1 
enfeksiyonunun küçük bir çocukta 
neden olduğu pnömonili akciğer 
apsesi vakasını analiz ediyor ve hastalık 
süresince hastanın akciğerlerine ilişkin 
MR bulgularını değerlendiriyor.

Vaka Raporu: H1N1 enfeksiyonu kaynaklı 
pnömonili akciğer apseli bir çocuğun 
akciğer MR görüntülemesi
H1N1 enfeksiyonunun küçük bir çocukta neden olduğu pnömonili akciğer 
apsesi vakası ve tedavisi bir raporla ele alınıyor. Parenkimal akciğer 
değişikliklerinin değerlendirilmesinde, akciğer MR görüntülemesinin önemli 
bir alternatif olarak düşünülmesi gerektiği belirtiliyor.
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1 Hastaneye kabulü sırasında hastanın çekilen göğüs röntgeni: sağ akciğerin alt kısmında homojen 
opasifikasyon ve gölgede kalmış kostodiafragmatik açı (ok ile gösterilen).
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Hasta geçmişi
2-3 haftalık bir süredir burun iltihabı, 
öksürük ve yüksek ateş şikayetleri olan, 
H1N1 enfeksiyonuna yakalandığı tespit 
edilen ancak antibiyotik tedavisine 
yanıt vermeyen 5 yaşındaki küçük 
kız hasta, progresif solunum güçlüğü 
ve 39,7°C’lik yüksek ateşi nedeniyle 
hastanemize kabul edildi. Hastanın 
göğüs radyografisi, sağ akciğerin alt 
kısmında konsolidasyon olduğunu 
gösterdi (şekil 1). Laboratuar testleri 
ise sistemik inflamatuvar bir hastalığa 
ait nonspesifik bulguların bulunduğunu 
ortaya koydu:
CRP: 203,9 mg/l (normal: < 5 mg/l),
Eritrosit sayımı: 4,0/pl (normal: 3,9-5,3/
pl),
Hemoglobin: 10,8 g/dl (normal: 11-
14,5 g/dl)
Lökosit:12,34/nl (normal: 4,5-13,0/nl).
Hemen Cefuroxim ve Oseltamivir 
tedavisine başlandı. Tedavi sırasında 
küçük kızın klinik durumu kötüleşti 
ve göğsünün ultrason taramasının 
ardından akciğer apsesinden 
şüphelenildi. Bu nedenle, kesitsel 
görüntüleme istendi ve toraksın MR 
analizi yapıldı. 

MR görüntüleme bulguları
Toraksın MR görüntülemesi sonucunda, 
sağ akciğerin alt ve orta loblarında 
konsolidasyon ve çoklu apse (şekil 
2A-C), genişlemiş mediastinal lenf 
düğümleri ve küçük bilateral plevral 
efüzyonlar (şekil 2A, B) tespit edildi.
Derhal Meropenem ve Clindamycin 
tedavisine başlandı. Clindamycin 4 

gün sonra Vancmycin ile değiştirildi. 
2 haftalık tedavinin ardından takip 
MR taraması gerçekleştirildi. MR 
sonuçları, sağ akciğerdeki plevral 
efüzyonun ilerlediğini, sağ akciğerin alt 
ve orta loblarındaki konsolidasyonun 
değişmediğini ve sol akciğerin alt 
lobunda bronş duvarı sertleşmesi 
olduğunu gösterdi (şekil 3).
Takip eden birkaç günde plevral 
efüzyon kurutuldu ve antibiyotik 
tedavisi yerine Tazobactam ve 
Clindamycin tedavisine başlandı. 
2 hafta sonra yapılan ikinci takip MR 
taraması, plevral efüzyon ile tortular 
nedeniyle kısmen daralmış sağ akciğer 
alt lobunda bulunan infiltratların 
miktarında azalma olduğunu ortaya 
koydu. Ancak, sol akciğer alt lobundaki 
(şekil 4A-C) infiltrasyonda ilerleme, 
sağ akciğerde bazal perfüzyon 
defektleri ve sol akciğerde dorso-bazal 
defektler (şekil 4D) gözlendi. Klinik 
rehabilitasyondan sonra, yani yaklaşık 
4 ay sonra yapılan nihai MR taraması, 
sağ akciğer alt lobunda küçük bir 
daralma, konsolidasyon ve pnömanili 
akciğer apsesinin sekeli olarak plevral 
kalınlaşma (şekil 5A, B) ve tüm 
akciğerde normal homojen perfüzyon 
(şekil 5C) tespit etti.

Sekans detayları
T2 ağırlıklı syngo BLADE sekans 
parametreleri:
TR 3994 ms, TE 116 ms, FA 146°, kesit 
kalınlığı: 4 mm, navigasyon tetiklemeli
T2 ağırlıklı HASTE sekans parametreleri: 
TR 571 ms, TE 42 ms, FA 160°, 

kesit kalınlığı: 6 mm, hastaya göre 
uyarlanmış görüş alanı, solunum 
geçitleme (yaklaşık 90 s)
T1 ağırlıklı VIBE sekans parametreleri: 
TR 5,46 ms, TE 2,38 ms, FA 18°, kesit 
kalınlığı: 4 mm, nefes tutmalı 
Tarayıcı için uygun olmayan hastalar 
veya daha küçük* çocuklarda, 
TR 775 ms, TE 17 ms ve FA 160° 
parametrelerine sahip, serbest nefes 
konumunda, 3 görüntü alma işlemiyle 
T1-TSE sekansı gerçekleştirilebilir.

Tartışma
Klinik uygulamalarda son derece 
yaygın kullanılan bir teknik olan 
göğüs röntgeni, akciğer hastalıklarının 
primer teşhisi için gereklidir. Aslında, 
BT tekniğinin akciğer parenkiması ve 
akciğer patolojilerinin birçoğunun 
değerlendirilmesi açısından “altın 
standart” olduğu düşünülür. Ancak 
akciğer hastalıklarının gidişatını 
değerlendirmek için ardı ardına 
yapılan taramalar, genelde ciddi 
hastalıklar için gereklidir. Bu durum, 
özellikle küçük çocukların sürekli 
olarak radyasyona maruz kalmasına 
neden olur. Radyasyon içermeyen 
görüntü teknikleri kullanılarak bu sorun 
aşılabilir.
Radyasyon içermeyen bir teknik olan 
manyetik rezonans (MR) görüntüleme, 
1980’li yılların sonlarına doğru akciğer 
görüntülemede potansiyel bir alternatif 
olarak gösteriliyordu4. O dönemlerde 
MR teknolojisiyle, BT benzeri görüntüler 
elde edilemiyordu5. Yeni teknolojiler 
ve stratejiler sayesinde, akciğer 

Tablo 1: Sekans parametreleri

Sekans Teknik
Solunum 
aşaması

TR (ms) TE (ms) Dönüş açısı(o)

BLADE T2 ağırlıklı
navigasyon 
tetikleme

3994 116 146

HASTE
T2 ağırlıklı tek atımlı 

sekans
solunum 
geçitleme

571 42 160

VIBE
T1 ağırlıklı, 3 boyutlu, 

gradyan eko
nefes tutmalı 5,46 2,38 18
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MR görüntülemesi işleminin doğal 
zorluklarını aşmak mümkün hale geldi6. 
Klinik uygulamalarda paralel görüntü 
tekniğinin kullanılmaya başlanmasıyla 
görüntülerin daha hızlı alınması 
mümkün oldu ve bunun sonucunda 
uzaysal ve/veya temporal çözünürlükte 
kayda değer bir iyileşme sağlandı7-9. MR 
görüntüleme tekniği, BT tekniğine göre 
daha küçük bir uzaysal çözünürlüğe 
sahip olsa da en önemli avantajı, T1w 
ve T2w görüntülemede ve kontrast 
maddesi tatbikinden sonraki görüntü 
iyileştirme sürecinde farklı kontrast 
düzeyleri temelinde dokuların farklı 
unsurlarını tanımlayabilmesidir. MR 
tekniği ile ayrıca akciğer parenkimasının 
farklı bölgesel işlevsel unsurları 
(pulmoner hemodinamik, perfüzyon, 
ventilasyon) görüntülenebilir.
Günümüzde, akciğer MR görüntülemesi, 
infiltratif ve solid akciğer patolojisini 
tespit eden hassas bir dedektör 
olarak görülür. Bu nedenle bu teknik, 
zatüre, plevral hastalıklar ve pulmoner 
eksaserbasyonlu kronik akciğer 
hastalarının takip değerlendirmesi için 
idealdir. Kistik fibrozlu çocuk hastalarda 
ise MR tekniği, akciğer hastalıklarının 
ilerleyişini takip etmek amacıyla giderek 
daha sık kullanılan bir araç haline 
dönüştü.10

Raporda, H1N1 virüs enfeksiyonu 
kaynaklı ciddi pnömonili akciğer 
apseli küçük bir çocuk incelendi. 
Pulmoner konsolidasyona ek olarak, 
hastanın sağ akciğerinin alt lobunda 
apseler ve bilateral plevral efüzyon 
tespit edildi. Akciğer parenkimasının 
değerlendirilmesi için kontrast madde 
enjeksiyonu öncesi ve sonrası T1 ve T2 
ağırlıklı görüntüler kullanıldı.
Kontrast madde enjeksiyonu öncesi 
ve sonrası tatbik edilen T1 ağırlıklı 
sekanslar, özellikle mediyastindeki 
lenf düğümleriyle tümörlerin toraks 
duvarına infiltrasyonunu tespit etmek 
için kullanılır. T2 ağırlıklı sekanslar 
ise günümüzde akciğer parenkiminin 
değerlendirilmesinde tercih edilen 
başlıca yöntemdir. T2 ağırlıklı sekanslar, 
ayrıca mediasten ve göğüs duvarı 
patolojisinin görüntülenmesine imkan 
verir.
Ex vivo deneyler ve in vivo tecrübeler, 

2 İlk MR görüntüleme: Eksensel T2 ağırlıklı HASTE (2A), syngo BLADE (2B) ve kontrast maddesi tatbiki 
sonrası T1 ağırlıklı VIBE görüntü (2C), sağ akciğerin alt lobunda pnömonili akciğer apsesi bulunduğunu 
gösterir. Bu görüntülerde, sağ akciğer alt lobunda T2w sinyalinde (konsolidasyon) homojen bir artışın 
söz konusu olduğu bölgeler (1) ile kontrast madde tatbiki sonrası çoklu apseler (2) görülüyor. 
Görüntülerde ayrıca efüzyon var (3).

3

1

2

2

3

3

2A

2B

2C
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3 İlk takip MR görüntülemesi: Aksiyel T2 ağırlıklı HASTE (3A), syngo BLADE (3B) ve kontrast madde 
enjeksiyonu sonrası T1 ağırlıklı VIBE görüntüsü (3C): Sağ akciğerde progresif plevral efüzyon (1) var; 
apseli sağ akciğer alt lobundaki konsolidasyonda herhangi bir değişiklik mevcut değil (2). Sol akciğer alt 
lobunda bronş duvarı kalınlaşması söz konusu (3).

solid akciğer patolojisinin T1 ağırlıklı 
hızlı gradyan eko sekansları (T1-GRE) ile 
başarılı bir şekilde tespit edilebildiğini 
gösterir. 4-5 mm’den büyük akciğer 
nodülleri için kullanıldığında 3 boyutlu 
gradyan eko sekansları, tek dedektör 
sıralı standart helisel BT cihazlarının 
algılama hızlarına ulaşır11.
T2 ağırlıklı ‘Yarım Fourier tek atımlı 
turbo spin eko’ (HASTE) sekansı, 4 
mm’den büyük akciğer nodüllerinde 
yüzde 85-90 düzeyinde, 8 mm’den 
büyük akciğer lezyonları için yüzde 100 
düzeyinde bir algılama hassasiyetine 
sahiptir12, 13. Ampiyem, apseler veya 
kötü huylu tümörlerin metastazı gibi 
plevral süreçlerin tespit edilmesi ve 
solid intraparenkimal benign/malign 
tümör kitlelerinin değerlendirilmesi için 
kontrast madde enjeksiyonu sonrası 
görüntüleme gereklidir12.
Solunum yolu hastalıklarında hipoksik 
vazokonstriksiyon refleksi, akciğerin 
daha az hava alan kısımlarında 
perfüzyon bozukluğuna neden olur. 
Akciğer perfüzyonu bozukluklarını 
tespit etmek için yinelemeli, yüksek 
temporal çözünürlüklü, 3 boyutlu 
bir GRE sekansı MR görüntüleme 
verilerini alırken kontrast maddesinin 
enjeksiyonu gereklidir. 
Bu raporda analiz edilen vakada, 
MR taramaları 1,5 Tesla’lık bir MR 
Tarayıcısı (MAGNETOM Avanto, 
Siemens Erlangen, Almanya) ile 
gerçekleştirildi. Akciğer görüntü analizi 
için daha önceden yayınlanan, standart 
bir protokol tabanlı, navigatör ile 
çalıştırılan T2w BLADE ve T2w HASTE 
sekansları ile nefes tutma konumunda 
kontrast madde enjeksiyonu öncesi 
ve sonrası tatbik edilen T1w VIBE 
sekansı kullanıldı. Fonksiyonel 
değerlendirme için ise, yüksek temporal 
çözünürlüklü ve paralel kontrast madde 
enjeksiyonlu bir üç boyutlu GRE sekansı 
gerçekleştirildi.
Zaman çözümlemeli, 3 boyutlu bir GRE 
darbe sekansı (TR: 1,8 ms, TE: 0,68 
ms, FA: 18°) kullanılarak perfüzyon 
görüntüleme gerçekleştirildi. Bu sekans 
sayesinde, tüm akciğere ait görüntü 
veri seti 1,2 saniye içinde alındı. 3 
ml/s hızında, kg başına (hastanın 
kilosu baz alınarak) 0,1 mmol dozunda 

2

2

2

1

1

1

3

3
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3B
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Gadopentetat (Magnevist, Bayer 
Vital, Leverkusen, Almanya) kontrast 
maddesinin damar içi enjeksiyonunun 
başlangıcından itibaren sürekli olarak 
tarama yapılarak toplam 25 veri 
seti toplandı. Kontrastsız alt çizgi 
görüntülerinin, maksimum kontrastlı 
alt çizgi görüntülerinden ayrılması 
suretiyle görüntü verileri, görüntü 
değerlendirmesi için tarama sonrası 
işlemlere tabi tutuldu. Tüm görüntüler 
için PAT 2’li paralel görüntüleme 
teknikleri kullanıldı. Mevcut vakadan da 
görüldüğü üzere MR görüntülemesiyle 
akciğer patolojisi ve bu patolojinin 

ciddi bir hastalık sırasındaki gelişimi 
tespit edilebilir. T1w ve T2w sekansları 
fonksiyonel görüntülemeyle birlikte 
kullanıldığında önemli bilgiler sunarak 
tedaviyle ilgili kararlarda doktorlara 
kılavuzluk edebilir. Bu protokole tabi 
tutulan bir hastanın tarayıcı odasında 
geçirdiği süre yaklaşık 20-30 dakikadır. 
Bu teknikle, iyonlaştırıcı radyasyon 
olmadan akciğerler ile ilgili bu kadar 
önemli verilerin elde edildiğini 
düşünürsek bu süre doktorlar için 
makuldür.
Ayrıca bu teknikte, hastayı tehlikeye 
atmadan ardı ardına tarama yapmak 

mümkündür. Bu, özellikle takip amaçlı 
muayeneye gelen çocuklar için son 
derece önemlidir.
Sonuç olarak, parenkimal akciğer 
değişikliklerinin değerlendirilmesinde, 
özellikle de radyasyon güvenliğinin 
en öncelikli konu olduğu durumlarda, 
akciğer MR görüntülemesi önemli bir 
alternatif olarak düşünülmelidir.

4A

4C 4D

1, 2

1, 2

3

3

4 4

4D

4B

4 İkinci takip MR görüntülemesi: Eksensel T2 ağırlıklı syngo BLADE (4A) ile eksensel ve koronal HASTE (4B, 4C), sağ akciğerin alt lobunda kısmi infiltrasyon 
çözünürlüğü ve plevral efüzyon (1, 2) olduğunu, buna ek olarak sol akciğerin alt lobunda yeni bir infiltrat bulunduğunu (3) gösterir. Dorsal bir kesitten alınan 
MR perfüzyon görüntüsünün en son düzenlenmiş hali (4D), konsolidasyon alanlarına paralel olarak sağ akciğerin alt kısmında ve sol akciğerin dorsal-alt 
kısmında perfüzyon bozuklukları (4) bulunduğunu gösterir.
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5 Klinik tedavi sonrası MR görüntülemesi: T2 ağırlıklı eksensel syngo BLADE görüntüsü (5A) ve T2 
ağırlıklı eksensel HASTE görüntüsü (5B), akciğer daralması (1) ve plevral kalınlaşma (2) gözlenen sağ 
akciğerin alt lobundaki tortuları gösterir. Dorsal bir kesitten alınan MR perfüzyon görüntüsünün en son 
düzenlenmiş hali, homojen perfüzyona (5C) işaret eder.
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*MR taramasının, fetüslerin ve 2 yaşından küçük 

çocukların görüntülenmesinde güvenli olduğu 

kanıtlanmadı. Sorumlu hekim, MRI’ın diğer 

görüntüleme prosedürlerine kıyasla faydasını 

değerlendirmelidir. 
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