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RSNA Özel Sayısı

Hastanın hikayesi
Yağlı yemeklerin tüketilmesinin 
ardından artan, sürekli bir abdominal 
ağrıdan şikayetçi 62 yaşındaki bir 
erkek hasta hastaneye geldi. 15 kg 
verdiğini ve son iki ayda alkol 
tüketimini tamamen kestiğini iddia 
ediyordu. Yağlı dışkılama 
gözlemlenmemişti ancak zaman 
zaman kusma ile rahatlama 
sağlanıyordu.

Hasta akut pankreatit, duodenum 
içerisinde gastrointestinal ülser 
kanaması, kronik tip B gastrit ve 
divertikülozis geçmişine sahipti.

Endesonografi sonuçları, kronik 
pankreatit ihtimaline işaret ediyordu. 
Özofagogastroduodenoskopide erozif 
gastrit, gastrik boşaltım bozukluğu ve 
aksiyel hiyatus herniyasyonu 
bulgulandı.

Göğüs ve abdomenin bifazik BT 
incelemesinin yanı sıra pankreasın 
perfüzyon görüntülemesi, daha ileri 
seviye değerlendirme için talep 
edildi.

Tanı
BT görüntüleri, pankreasın 
korpusunda 6,4 x 3,2 cm ölçüsünde 
bir hipodens lezyon ortaya çıkardı. 
Lezyon, kapısal damara baskı 
yapıyordu, splenik damara girmişti ve 
çölyak trunkusuna, ortak hepatik 
artere ve gastroduodenal artere 
ulaşmıştı. Ayrıca sol gastrik arteri ve 
lezyon tarafından sınırlanmış olan 
splenik arteri çevrelemişti. Geniş 
çaplı paragastrik koleteraller 
oluşmuştu.

Göğüste ve abdomende şüpheli lenf 
düğümleri veya metastazlar 
görülmemişti. Pankreas başının 
sağlıklı ve normalde perfüze olan 
dokusuna kıyasla, lezyon 
hipoperfüzyon gösteriyordu.

MR görüntüleme de BT bulgularını 
teyit etti ve orta dereceli difüzyon 
sınırlamasına sahip kontrastla 
gelişmiş bir lezyon gösterdi.

Hastaya cerrahi inceleme ve 
rezeksiyon uygulandı. Histopatoloji 
ile lokal ileri pankreas 
adenokarsinomu teşhisi koyuldu.

Yorumlar
Organ perfüzyonu BT incelemeleri, 
doku karakterizasyonu ve tedaviye 
verilen tepkinin değerlendirilmesi 
için faydalı olan anatomik ve 
fonksiyonel bilgileri temin ediyor [1]. 
Pankreas perfüzyon araştırmaları ilk 
olarak 1990’larda gerçekleştirildi [2]. 
Ancak, tam organ kapsamının 
eksikliğinin yanı sıra çoklu fazik 
taramayı on yıllarca standart 
prosedür haline getiren radyasyon 
dozu endişeleri bu tekniğin en 
belirgin sınırlamalarıydı.

Daha büyük dedektörlerin ve doz 
tasarrufu stratejilerinin evrimiyle, 
tam organ BT perfüzyon 
araştırmaları, ilave fonksiyonel 
bilgiler elde etmek için hastalar 
üzerinde gittikçe daha çok 
uygulanıyor. [3]

Bu örnekte, tüm göğüs ve abdominal 
volüm perfüzyon BT taramaları için 
tanıya yönelik referans doz 
değerlerinin sınırları içinde kalmak 
mümkün olmuştur.

syngo.via VA30’un BT Vücut 
Perfüzyonu uygulaması, otomatik 
hareket düzeltme ve parazit 
azaltmanın yanı sıra kan akışı, kan 
hacmi ve akış ekstraksiyon ürünü 
(permeabilite) gibi perfüzyon 
haritalarının oluşturulabilmesini de 
sağlıyor. Klinik rutinin bir parçası 
haline gelmeden, perfüzyon 
parametrelerinin sağlamlığını 
incelemek ve kantitatif ölçümleri 
düzgün şekilde yorumlamaya 
yardımcı olmak için olası mahsurları 
tanımlamak için büyük araştırmalar 
gerekiyor.
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İnceleme protokolü

Tarayıcı SOMATOM Force

Üst Abdomen

VPCT

174 mm

Adaptif 4D spiral

43 s

70 kV

200 mAs

–

46.66 mGy

Tarama alanı

Tarama modu

Tarama uzunluğu

Tarama yönü

Tarama süresi

Tüp gerilimi

Tüp akımı

Doz modülasyonu

CTDIvol

DLP 914.9 mGy cm

Mutasyon süresi 0.33 s

48 x 1,2 mm

1.5 mm

1.0 mm

Br36

400 mg / mL

50 mL + 50 mL 
Saline

5 mL / s

5 s

Kesit kolimasyonu

Kesit genişliği

Rekonstrüksiyon
aralığı

Rekonstrüksiyon
çekirdeği

Kontrast maddesi

Hacim

Akış hızı

Başlangıç gecikmesi

1 Kavisli MPR (Şekil 1A) ve 
VRT (Şekil 1B) görüntüleri, 
lezyonun kapısal damara 
baskı yaptığını, splenik 
damara girdiğini ve çölyak 
trunkusuna, ortak hepatik 
artere ve gastroduodenal 
artere ulaştığını gösteriyor. 
Ayrıca sol gastrik arteri ve 
lezyon sınırlanmış olan 
splenik arteri çevrelemişti. 
Geniş çaplı paragastrik 
koleteraller oluşmuştu.

2 Normal pankreas 
dokusuna kıyasla, 
adenokarsinom, temporal 
MIP’de hipdensite (Şekil 
2A), daha az kan akışı (Şekil 
2B), daha az kan hacmi 
(Şekil 2C) ve azalmış bir 
akış ekstraksiyon ürünü 
(Şekil 2D) ortaya 
koyuyordu.

3 Rölatif süre-yoğunluk 
kavisleri (sarıda 
ROI#3=normal pankreas 
dokusu; yeşilde 
ROI#4=adenokarsinom)
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Hastanın hikayesi
Yeni başlayan sırt ağrısı ve malign 
hipertansiyondan şikayet eden 70 
yaşındaki kadın hasta acil servisimize 
gönderildi. 16 kesitli bir tek tüplü BT 
ile 100 mL kontrast maddesi ile 
gerçekleştirilen BTA, Stanford B 
tipinde bir diseksiyonu ortaya koydu. 
Hasta, 12 saat sonra, progresif sırt 
ağrısı, yeni başlayan göğüs ağrısı ve 
artan kan kretinini seviyeleriyle 
yeniden değerlendirilmek için tekrar 
bölümümüze sevk edildi.

Tanı
BTA’nın yeniden değerlendirilmesi, 
sol subklavyan arterin birleşme 
yerinde başlayan ve diyaframın 
hemen altına kadar uzanan ve sahte 
lumenin yeni bir trombotik 
oklüzyonuna sahip parsiyel bir 
Stanford B aortik diseksiyonu teyit 
etti. Aortik diseksiyon, 12 saat önceki 
ilk BTA’ya kıyasla progresifti.

Yorumlar
Aortik BTA, yüksek erişilebilirliğe ve 
tanısal doğruluğa sahip, değerli, hızlı 
ve invazif olmayan bir görüntüleme 
aracıdır.[1]

Son zamanlardaki teknolojik 
gelişmeler, sadece önemli ölçüde doz 
azaltması sağlamakla kalmayıp, 
görüntü ediniminde de iyileşmeler 
sağlıyor. SOMATOM Force’un yakın 
zamanda piyasaya çıkmasıyla birlikte, 
bu avantajların, hasta edinim 
parametrelerini daha da pozitif olarak 
etkilemesi söz konusu. Bu teknik 
avantajlar arasında, artırılmış pik tüp 
akımına sahip olan Vektron tüpü ve 
tanısal görüntü kalitesini korurken 80 
kV’a kadar düşebilen düşük tüp 
voltajlarında rutin yetişkin BTA 
görüntülemesi sağlayan Gelişmiş 
Modellenmiş Tekrarlı 

Azaltılmış radyasyon dozu ve 
sadece 20 mL kontrast 
medyasıyla tüm vücut BTA’sı
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1 Sagittal MIP (Şekil 1A) 
ve VRT (Şekil 1B) 
görüntüleri, sol 
subklavyan arterin 
birleşme yerinden sonra 
başlayan parsiyel olarak 
tıkanmış Stanford B 
diseksiyonunu gösteriyor.

1A 1A
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İnceleme protokolü

SOMATOM ForceTarayıcı 

Tarama alanı

Tarama uzunluğu

Tarama yönü

Tarama süresi

Tüp gerilimi

Tüp akımı

Doz modülasyonu

CTDIvol

DLP

Etkin doz

Göğüs – Pelvis

673,6 mm

Kraniyokaudal

0,91 s

80 kV

140 mAs

CARE Dose4D

2,09 mGy

154,6 mGy cm

0,63 mSv

3.2

192 x 0,6 mm

1 mm

0,8 mm

Bv36 (ADMIRE 5)

400 mg / mL

20 mL saline ile karıştırılmış 20 mL kontrastL

1 mL/s

Giren aorta bolus takibi + 4 s’lik ilave gecikme

Pitch

Kesit kolimasyonu

Kesit genişliği

Rekonstrüksiyon aralığı

Rekonstrüksiyon çekirdeği

Kontrast maddesi

Hacim

Akış hızı

Başlangıç gecikmesi

Rekonstrüksiyon (Advanced Modeled 
Iterative Reconstruction / ADMIRE1) 
bulunuyor. Düşük tüp voltajı 
görüntüleme, daha yüksek vasküler 
atenüasyonla ama aynı zamanda da 
daha yüksek görüntü parazitiyle 
sonuçlanıyor. Bu etki, ADMIRE1’ın 
uygulanması boyunca tanısal görüntü 
kalitesini korurken, önceki BTA 
taramasında kullanılan 100 mL’ye 
kıyasla 20 mL kullanan bu tüm vücut 
BTA’sında azaltılmış kontrast medyası 
miktarıyla düşük tüp voltajı 
protokolleri sağlıyor. 80 kV tüp voltajı 
kullanan bir Çift Kaynak BT yüksek 
perde edinim protokolü, bir yandan 
edinim süresini kısaltıyor (bu örnekte 
0,91 s) ve diğer yandan da 
radyasyona maruz kalma oranını, 
önceki BTA taramasına kıyasla 2,3 
mSv etkili doza düşürüyor.
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1 Klinik uygulamada, ADMIRE’ın kullanımı, 
klinik göreve, hastanın boyutuna, 
anatomik konuma ve klinik uygulamaya 
bağlı olarak BT hasta dozunu azaltabilir. 
Söz konusu klinik görev için tanısal 
görüntü kalitesini elde etmek için uygun 
dozu belirlemek amacıyla bir radyolog ve 
fizikçiyle konsültasyon yapılmalıdır.

 

2

2 Mükemmel vasküler kontrastla aynı hastanın vasküler yapılarının 3 boyutlu 
rekonstrüksiyonu


