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İnceleme protokolü

Tarayıcı SOMATOM Force

Tarama alanı Toraks Rotasyon süresi 0,25 s

Tarama uzunluğu 252 mm Perde 0,55

Tarama yönü Kaudo-kranyal Kesit kolimasyonu 192 × 0,6 mm

Tarama süresi 1,9 s Kesit genişliği 1,0 mm

Tüp gerilimi 90 / Sn150 kV Rekonstrüksiyon artışı 0,5 mm

Tüp akımı 43 / 32 mAs Rekonstrüksiyon çekirdeği Qr40, ADMIRE 3

Doz modülasyonu CARE Dose4D Kontrast 400 mg/mL

CTDIvol 2,19 mGy Hacim 50 mL

DLP 63,3 mGy cm Akış hızı 4 mL/s

Etkili doz 0,89 mSv Başlangıç gecikmesi Bolus tetiklemesi, pulmoner  
gövdede 140 HU

Siemens müşterilerinin ifadeleri, kendilerine özgü ortamlarında elde ettikleri sonuçlara dayalıdır. “Tipik” bir hastane olamayacağı ve pek çok 
değişken bulunacağı için (örneğin hastanenin boyutu, vaka karışımı, BT benimseme oranı), diğer müşterilerin de aynı sonuçları sağlayacağı 
garanti edilemez. 

Dual Enerji perfüzyon haritaları 
multipl periferik pulmoner embolide 
perfüzyon defektlerini ortaya koyuyor
Yazı: Dr. Andreas M. Bucher ve Dr. Ralf W. Bauer

Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Enstitüsü, Frankfurt am Main Üniversite Hastanesi, Frankfurt am Main, Almanya

Hastanın hikayesi
58 yaşındaki kadın hasta, nefes darlığı 
ve akut göğüs ağrısı şikayetiyle acil 
servise geldi. Geçmişi, uzun mesafeli 
seyahatler, sigara kullanımı ve cinsiyet 
gibi ek risk faktörleri nedeniyle 
genişletilmiş bir immobilite ortaya 
koydu. Wells skoruna göre pulmoner 
emboli riski de D-dimer seviyesi gibi 
yükselmişti, arteriyal O2-doygunluk 
seviyesi ise takip sırasında düşüktü. 
Pulmoner embolizma ihtimalini 
elemek için BT taraması istendi. Dual 
Enerji modunda pulmoner BT 
anjiyografisi (CTA) gerçekleştirildi. 

Tanı
CTA görüntüleri, çoklu bilateral 
segmental ve subsegmental pulmoner 
emboliler ortaya koydu. Trombüs 
formasyonunun neden

olduğu branşlama doldurma defektleri 
her iki üst lobda da görüldü. Merkezi 
pulmoner arterlerde embolik 
formasyon bulunmuyordu ve 
segmental seviyede tam oklüzyon 
yoktu. Sağ atrium ve ventrikülün 
büyümesi ve interventriküler 
septumun sol ventriküle doğru ark 
yaptığı gözlemlendi.

Pulmoner perfüzyon haritaları, 
pulmoner kan hacminde genişletilmiş 
iki yönlü azalma ortaya koydu. 
Perfüzyon defektleri, apikal ve lateral 
sağ üst lobu, lateral orta lobu, sağ alt 
lobun periferik bölgelerini, apikolateral 
sol üst lobu birçok daha küçük 
periferik kusurla etkileyen sağ yanda 
baskındı. Bu perfüzyon defektleri tipik 
bir anahtar şekline sahipti.

Pulmoner segmentlerin hiçbiri tam bir 
perfüzyon defekti göstermedi.

Yorumlar
Pulmoner embolinin ve eşlik eden 
perfüzyon bozukluğunun varlığıyla 
ilgili tanısal bilgiler, Dual Enerji 
pulmoner CTA kullanılarak eşzamanlı 
edinilebiliyor. İyot kantifikasyonunu 
kullanan pulmoner kan hacmi 
haritaları, subsegmental pulmoner 
arterlerin tam veya tam altı 
oklüzyonlarından pulmoner perfüzyon 
defektleri hakkında değerli bilgiler 
ekliyor. Bu emboliler çok küçük ve 
eğer sadece Tek Enerji CTA temel 
alınırsa gözden kaçırılma potansiyelleri 
bulunuyor. Multipl periferik emboli 
durumunda, perfüze kan hacmi 
görüntülemesi şiddetli pulmoner 
perfüzyon defekti için görsel bir 
korelasyon sağlıyor. 

Bir koronal MPR (Şekil 
1A, 5 mm) ve bir koronal MIP 
görüntüsüyle birleştirilmiş 
pulmoner perfüzyon haritası 
(Şekil 1B, 10 mm), 
subsegmental oklüzyona 
sahip sağ pulmoner arter 
A1’de dolgu kusurları 
sergiliyor. Perfüzyon 
defektleri, apikolateral üst 
loblarda iki yönlü olarak ve 
bazal alt loblarda görünüyor. 

Bir aksiyal MIP 
görüntüsüyle (10 mm) 
birleştirilmiş pulmoner 
perfüzyon haritası, pulmoner 
hiliye doğru incelen tipik 
anahtar şekilli apikal 
perfüzyon defektleri (Şekil 
2A), takip eden subsegmental 
perfüzyon defektiyle 
segmental pulmoner arter 
A3’te branş dolgu defektleri 
(Şekil 2B) ve distal olarak 
oklüde olmuş pulmoner arter 
branşına denk gelen sol 
apikal alt lobun bir 
subsegmental perfüzyon 
defektini gösteriyor.

Bir koronal MIP görüntüsüyle 
birleştirilmiş bir pulmoner 
perfüzyon haritası (Şekil 3A, 10 
mm), subtotal oklüzyona işaret 
eden periferik kontrast 
dolgusuyla sol A3 arterinde bir 
dolgu defekti gösteriyor. İlgili 
subsegmental perfüzyon defekti 
bu artere distal olarak görülüyor. 
Bir aksiyal MIP görüntüsüyle 
birleştirilmiş pulmoner perfüzyon 
haritası (Şekil 3B, 10 mm), sağ 
anterobazal alt loba denk gelen 
perfüzyon defektleriyle sağ alt 
lob arterinde bir merkezi dolgu 
defekti gösteriyor.


