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Yoğun makrovasküler obstrüksiyonun 
CMR tekniğiyle görüntülenmesi
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2 Siemens Sağlık Sektörü, MR RD Cardiac Collaboration, Hoffman Estates, IL, ABD

Giriş
Miyokardiyumun kardiyak sine 
görüntülemesi, kalp duvarı 
hareketlerindeki anormallikler, duvar 
incelmesi, tümör ve trombus varlığı ve 
birçok kardiyak sendrom ve koşullardaki 
morfolojik değişkenleri değerlendirmek 
için kullanılabilir. Dinamik ilk geçiş 
(first pass) miyokardiyal perfüzyon 
görüntülemesi ise, geri döndürülebilir 
iskemi, geri döndürülemez iskemi ve 
mikro ve makrovasküler obstrüksiyon 
olup olmadığını tespit etmek üzere 
miyokardiyumun değerlendirilmesi 
amacıyla kullanılabilir. Geç faz 
miyokardiyal görüntüleme tekniği 
ise, akut ve kronik enfarktüslerle 
iskemik olmayan diğer birçok 
kardiyomiyopatilerde miyokardiyal 
viyabilitesini değerlendirmek için 
ele kullanılabilir. Bu vaka raporunda, 
göğüs ağrısından şikayet eden bir 
hastanın miyokardiyal viyabilitesini 
değerlendirmek için 3 teknik de 
kombine bir şekilde uygulandı.

Hastanın geçmişi
Geçmişinde şeker hastalığı olan 42 
yaşındaki bir erkek, göğüs ağrısı 
şikayetiyle bir hastaneye başvurdu. 
Anterior elektrotlarda yüksek ST tespit 
edilmiş olup hasta, trombolitik tedavi 
gördü. Hastanın SG segment yüksekliği 
düzelmedi, ancak hastada 24 saat 
boyunca göğüs ağrısı gözlenmedi. 
Hasta, obstrüktif koroner arter 
rahatsızlığı için 4 gün sonra bypass 
ameliyatı mı olacağının, yoksa girişimsel 
tedavi mi göreceğinin belirlenmesi için 
enstitümüze sevk edildi. Ekokardiyografi 
sonuçları, hastanın anterior duvarının 
akinetik olduğunu ve LV fonksiyonunun 
ciddi derecede baskılanmış 
olduğunu ortaya koydu. Hastanın 
LV fonksiyonunun ve miyokardiyal 
viyabilitesinin değerlendirilmesi ve son 
ventrikülünde trombus olup olmadığının 
tespiti için kardiyak MR görüntülemesi 
talep edildi. 

Kullanılan yöntemler
Tüm görüntüleme işlemleri, 1,5T’lik 
Siemens MAGNETOM Avanto cihazıyla 
ve syngo MR B17 versiyonlu yazılım, 
6-kanallı bir anterior gövde coil’i ve 
6-kanallı bir omurga coil’i kullanılarak 
gerçekleştirildi. Miyokardiyumun 
başlangıçtaki kontrastsız kardiyak sine 
görüntülemesi, segmente bir TrueFISP 
sekansı kullanılarak kısa ve uzun 
eksende olarak gerçekleştirildi (Şekil 
1): TR 38,8 ms, TE 1,2 ms, flip açısı 
66°, görüş alanı 317/350 mm, matris 
174 x 192, kesit kalınlığı 7 mm, 1 
ortalama, 14 segment, eşik 930 Hz/pix, 
GRAPPA x2, geriye dönük geçitleme, 
normalleştirilmiş, orta düzey düzeltme 
filtresi, tarama süresi 6-7 sn./kesit. Sol 
anterior desendankoroner arterin (LAD) 
bulunduğu bölgede akinetik duvar 
hareketi tespit edildi.
Dinamik ilk geçiş miyokardiyal 
perfüzyon görüntülemesi, SR 
TurboFLASH darbe sekansı kullanılarak 
3 kısa eksenli (taban, orta ve apeks) 

1A 1B 1C

görüntüyle gerçekleştirildi (Şekil 2): TR 
225 ms, TE 1,2 ms, flip açısı 12°, Mag 
Prep Non-sel SR Perf, TI 120 ms, görüş 
alanı 300x360 mm, matris 120x192, 
kesit kalınlığı 8 mm, 1 ortalama, 86 
segment, eşik 521 Hz/pix, GRAPPAx2, 
diastolik geçitleme, normalleştirilmiş, 

2A 2B 2C

orta düzey düzeltme filtresi, tarama 
süresi 60 kalp atışı. Tek dozlu (0,1 
mmol/kg) Multihance kontrast maddesi, 
kapsül olarak, 3 ml/san. hızında ilk geçiş 
taramasında enjekte edildi ve 3 ml/
san. hızında 20 ml’lik normal salin ile 
yıkandı.

Hastaya, nefesini tutabildiği kadar 
tutması, daha sonra yavaşça nefes 
alması ve çekimin geri kalan bölümünde 
yüzeyel nefes alıp vermesi söylendi. 
LAD bölgesinde transmural hipointens 
sinyal tespit edildi. Kontrast maddesi 
enjekte edildikten sonra gerçek 

3A 3B 3C

3D 3E

2 SR TurboFLASH ilk geçiş perfüzyonu: (2A) taban, (2B) orta, (2C) apeks

3 Gerçek zamanlı TrueFISP sine: (3A) taban, 
(3B) orta, (3C) apeks, (3D) 4-odalı görüntü, 
(3E) 2-odalı görüntü 

1 Segmente TrueFISP sine (1A), kısa eksen, (1B) 2-oda görüntüleme, (1C) 4-oda görüntüleme
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5D 5E 5F

zamanlı bir TrueFISP darbe sekansı 
kullanılarak çoklu uzun ve kısa 
eksenlerde miyokardiyumun kardiyak 
sine görüntülemesi gerçekleştirildi 
(Şekil 3): TR 117,3 ms, TE 1,0 ms, flip 
açısı 59°, görüş alanı 360 x 360 mm, 
matris 121 x 160, kesit kalınlığı 8 mm, 
1 ortalama, 51 segment, eşik 1,488 Hz/
pix, TGRAPPAx3, normalleştirilmiş, orta 
düzey düzeltme filtresi, tarama süresi 3 
sn./kesit. LAD bölgesinde akinetik duvar 
hareketi ve transmural hipointens sinyal 
tespit edildi. 

TI scout görüntüleme, kontrast madde 
enjekte edildikten sonra IR TrueFISP 
darbe sekansı kullanılarak, orta 
ventrikül düzeyinde 8 dakika boyunca 
gerçekleştirilmiştir (Şekil 4): TR 36,0 
ms, TE 1,1 ms, flip açısı 50°, Mag Prep 
TI Keşfi, görüş alanı 262 x 350 mm, 
matris 72 x 192, kesit kalınlığı 7 mm, 
1 ortalama, 14 segment, eşik 965 
Hz/pix, normalleştirilmiş, orta düzey 
düzeltme filtresi, tarama süresi 8-9 
sn./kesit. Başlangıçta, septal duvarın 
görünümü kafa karıştırıcıydı. TI 202 

ms’de (Şekil 4D, ok ile gösterilmiştir), 
antero-septal segment orta düzeyde 
gri bir sinyal yoğunluğu vermiş ve 
çevresinde, biraz daha kısa TI süresinde 
normal miyokardiyumun karakteristik 
görünümünü taklit eden koyu renkli 
çeperli bir artefaktbelirmiştir. TI 
240 ms’de bir sonraki çerçevede ise 
antero-septal segment, içi tamamen 
boş bir sinyal yoğunluğu vermiş; 
buna karşın çevresinde optimum TI 
süresinde normal miyokardiyumun 
tipik görüntüsünü taklit eden herhangi 

bir koyu renkli çeperli bir yapay 
görüntü oluşmamıştır. Yanlışlıkla, 
antero-septal segmentin normal 
miyokardiyumu temsil ettiğini düşündük 
ve bunun üzerine TI 240 ms’de geç 
faz görüntülemetekniğini uyguladık. 
Geçmişe dönüp baktığımızda, 
antero-septal segmentin aslında 
anormal haldeki miyokardiyumu, 
lateral segmentin (Şekil 4D, sarı 
ok ile gösterilmiştir) ise normal 
miyokardiyumu temsil ettiğini anladık. 
Lateral segment, TI 202 ms’de optimum 

bir şekilde sıfırlandığı için bu TI değerini, 
geç faz görüntüleme tekniğinde 
kullanmalıydık.
Geç faz görüntüleme, başlangıçta, 
kontrast maddesi enjekte edildikten 
sonra tek atımlı IR TrueFISP darbe 
sekansı kullanılarak, çoklu kısa ve 
uzun eksende 9 dakika boyunca 
tatbik edilmiştir (Şekil 5): TR 713 ms, 
TE 1,1 ms, flip açısı 50°, Mag Prep 
Non-sel IR, TI 240 ms, görüş alanı 
350 x 350 mm, matris 144 x 192, 
kesit kalınlığı 8 mm, 1 ortalama, 121 

4A 4B 4C

4D 4E 4F

5A 5B 5C

4 TI keşfi (4A) 95 ms, (4B) 130 ms, (4C) 167 ms, (4D) 202 ms, (4E) 240 ms, (4F) 275 ms

5 SS IR TrueFISP gecikmeli görüntü iyileştirme, TI 240 ms, MAGNITUDE görüntüleri, (5A) taban, (5B) orta, (5C) apeks, (5D) 2-odalı görüntü, 
(5E) 3-odalı görüntü, (5F) 4-odalı görüntü
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segment, eşik 1,184 Hz/pix, GRAPPA x2, 
normalleştirilmiş, orta düzey düzeltme 
filtresi, tarama süresi 2 kalp atışı/kesit. 
Bu MAGNITUDE görüntülerinde viyabl 
(canlı) miyokardiyum, çok iyi bir şekilde 
sıfırlanmış (nulled) olup, 240 ms’lik 
TI süresinde herhangi bir koyu renkli 
çeperli bir yapay görüntü oluşmamıştır. 
Ayrıca, LAD bölgesinde başlangıçta 
hiper görüntü iyileştirme modeli 
olduğu düşünülen bir lezyon tespit 
edilmiş olup, bu lezyon çevresinde 
olağandışı, koyu renkli çeperli bir yapay 
görüntü bulunmaktadır. Ancak daha 
sonra, MAGNITUDE görüntülerindeki 
bu parlak sinyalin, bir miyokardiyal 
skar (son derece kısa doku T1 değeri) 
yerine büyük ihtimalle belirgin bir 
makrovasküler obstrüksiyonu (son 
derece uzun doku T1 değeri) temsil 
ettiğini belirledik.
Geç faz görüntüleme, kontrast maddesi 

6D 6E 6F

6A 6B 6C

enjekte edildikten sonra tek atımlı IR 
TrueFISP darbe sekansı kullanılarak, 
çoklu kısa eksende 12 dakika boyunca 
tekrarlandı (Şekil 6): TR 800 ms, TE 1,1 
ms, flip açısı 40°, Mag Prep Non-sel IR, 
TI 270 ms, görüş alanı 360 x 360 mm, 
matris 144 x 192, kesit kalınlığı 8 mm, 
1 ortalama, 180 segment, eşik 1,532 
Hz/pix, GRAPPA x2, normalleştirilmiş, 
orta düzey düzeltme filtresi, tarama 
süresi 2 kalp atışı/kesit. Bu MAGNITUDE 
görüntülerinde, LAD bölgesinde 
başlangıçta hiper görüntü iyileştirme 
modeli olduğu düşünülen bir lezyon 
tespit edilmiş olup, bu lezyon çevresinde 
olağandışı, koyu renkli çeperli bir 
yapay görüntü bulunmaz. Ancak 
buna karşın normal miyokardiyum, içi 
tamamen boş bir sinyal olarak görünür. 
Ancak PSIR görüntülerinde, lateral ve 
infero-lateral segmentlerdeki normal 
miyokardiyum bilinçli bir şekilde, orta 

düzey gri renkte ve pencereli olarak 
gösterilmiş olup, bunun nedeni LAD 
bölgesindeki çok daha koyu olan 
sinyal yoğunluğunu ortaya çıkarır. PSIR 
görüntüsündeki sinyal yoğunluğu ne 
kadar koyu olursa, söz konusu dokunun 
T1 değeri o kadar yüksek olur. Bu PSIR 
görüntüleri, LAD bölgesindeki anormal 
miyokardiyumun başka bir noktadaki 
normal miyokardiyumdan çok daha 
yüksek bir T1 değerine sahip olduğunu 
açıkça göstermekte olup, LAD bölgesine 
gadolinyum alımına gerek olmadığını 
ortaya koyar. 
Geç faz görüntüleme, kontrast maddesi 
enjekte edildikten sonra tek atımlı IR 
TrueFISP darbe sekansı kullanılarak, 
çoklu kısa eksende 13 dakika boyunca 
tekrarlandı (Şekil 7): TR 754 ms, TE 1,1 
ms, flip açısı 50°, Mag Prep Non-sel IR, 
TI 600 ms, görüş alanı 350 x 350 mm, 
matris 144 x 192, kesit kalınlığı 8 mm, 

7D 7E 7F

7A 7B 7C

1 ortalama, 121 segment, eşik 1,184 
Hz/pix, GRAPPA x2, normalleştirilmiş, 
orta düzey düzeltme filtresi, tarama 
süresi 2 kalp atışı/kesit. Bu MAGNITUDE 
görüntülerinde, viyabl miyokardiyumda 
orta düzeyde gri bir sinyal yoğunluğu ve 
LAD bölgesinde 600 ms’lik TI süresinde 
komple sinyal sıfırlama tespit edildi. 
Bu uzun TI tekniği normalde, tamamen 
avasküler olduğu (beyaz okla gösterildi) 
için oldukça hipointens görünen oda 
içi trombusların değerlendirilmesi 
sırasında uygulanır. Ne büyük şans ki bu 
teknik, aynı zamanda, büyük ihtimalle 
makrovasküler obstrüksiyon nedeniyle 
LAD bölgesindeki miyokardiyumun uzun 
doku TI değerini teyit etti.
LAD bölgesindeki viyabl olmayan 
miyokardiyumun bulgularını 
doğrulamak için CMR çalışmasının 
ardından bir Pozitron Emisyon 
Tomografisi (PET) viyabilite çalışması 

yapıldı (Şekil 8). Dikey Uzun Eksende 
(VLA) Rubidium-82 ile yapılan taban 
hattı sabit perfüzyon görüntülemesinde, 
orta kısımdan apikal anterior duvara 
ve apikal inferior duvara kadar uzanan 
tüm apekste perfüzyon noksanlığı tespit 
edildi. VLA’da 18F-fluoro-deoxyglucose 
(FDG) ile yapılan miyokardiyal glukoz 
metabolizması görüntülemesinde ise 
aynı bölgede metabolizma noksanlığı 
belirlendi.
PET çalışması, 3 boyutlu konumda 
çalışan, 162 mm’lik görüş açısına sahip 
bir lütesyum oksiortosilikat (LSO) blok 
dedektör halkasından oluşan Siemens 
Biograph-40 PET/BT tarayıcısıyla 
gerçekleştirildi. Orta ventriküler 
düzeyde sol ventriküler miyokardiyumla 
sol ventriküler kavitenin zaman-aktivite 
eğrilerini oluşturmak için görüntüler 
dinamik olarak yeniden yapılandırıldı 
(80 saniyelik bir kare, 20 saniyelik beş 

adet kare ve 270 saniyelik bir kare). 
Nihai statik görüntü rekonstrüksiyonunu 
oluşturmak için sadece sol ventrikül ve 
sol ventriküler kavite arasındaki alanın 
bulunduğu ve ortalama sayım oranı 
2:1’den büyük olan kareler kullanıldı. 
Ani gama kompansasyonlu tanısal 
görüntüler (matris 128 x 128), 7 mm’lik 
Gauss post-filtreli, düzenlenmiş alt 
küme beklenti maksimizasyonu (OSEM) 
algoritması (4 tekrar ve 16 alt küme) 
kullanılarak yeniden yapılandırıldı. 

Tartışma

Başlangıçtaki sine görüntüleme, sol 
anterior desendan arterde (LAD) 
akinetik duvar hareketi olduğunu 
belirlemiş olup bu durum, iskemi 
veya enfarktüsü çağrıştırdı (Şekil 1). 
Daha sonra, sabit ilk geçiş perfüzyon 
tekniğini uyguladık, bu teknikte 

7 SS IR TrueFISP geç faz görüntüleme, TI 600 ms, MAGNITUDE görüntüleri, (7A) taban, (7B) orta, (7C) apeks, (7D) 2-oda görüntü, (7E) 3-oda gö-
rüntü, (7F) 4-oda görüntü

6 SS IR TrueFISP geç faz görüntüleme, TI 270 ms, MAGNITUDE görüntüleri, (6A) taban, (6B) orta, (6C) apeks; PSIR görüntüleri: (6D) taban, (6E) 
orta, (6F) apeks



26 İnovasyon · Eylül 2012 · www.siemens.com.tr

Kardiyoloji

İnovasyon · Eylül 2012 · www.siemens.com.tr 27

Kardiyoloji

8A

kontrast maddesi noksanlığı tespit 
edildi, bu durum da LAD bölgesinde 
iskemi veya enfarktüs olduğunu 
gösterdi (Şekil 2). Kontrast maddesinin 
enjeksiyonundan sonra yapılan gerçek 
zamanlı sine görüntülemede, kontrast 
maddesi enjekte edilmeden önceki sine 
görüntülemeyle aynı akinetik duvar 
hareketi ve ayrıca ilk geçiş perfüzyon 
görüntülemede belirlenmiş olan kontrast 
maddesi noksanlığı tespit edildi (Şekil 3).
Miyokardiyal viyabilitesini 
değerlendirmek için gecikmeli 
miyokardiyal görüntü iyileştirme 
tekniği kullanıldı. TI keşif taraması, 240 
ms’de optimum miyokardiyal sıfırlama 
olduğunu ortaya koydu (Şekil 4). 240 
ms’lik TI süresinde alınan ilk viyabilite 
görüntüleri, ilk geçiş perfüzyon 
görüntülerinde beliren koyu sinyalle 
aynı dağılımda parlak bir transmural 
sinyal tespit etti (Şekil 5). Ancak, söz 
konusu parlak transmural sinyalin gücü 
ve morfolojisi olağandışıydı ve ayrıca 
parlak transmural sinyalin çevresindeki 
koyu renkli çeperli yapay görüntü 
şaşırtıcıydı. Parlak çeperli bir yapay 
görüntü genelde, TI süresinin viyabl 
miyokardiyumun maksimum düzeyde 
sıfırlanması için yeterli olmadığının 
göstergesidir ve bu nedenle bu yapay 
görüntü, iskemi veya enfarktüsle 
ilişkilendirilmez. Ayrıca, bu vakada, 240 
ms’lik TI süresinde viyabl miyokardiyum 
çok iyi sıfırlanır ve koyu renkli çeperli 
herhangi bir yapay görüntü oluşmaz. 

LAD bölgesinde anormal miyokardiyumu 
çevreleyen koyu renkli çeperli yapay 
görüntünün, Şekil 5E ve 5F’de gösterilen 
plöral efüzyonu çevreleyen görüntü 
gibi yağ/sıvı arabirimi iptalinden 
kaynaklanabileceğini düşünüyoruz. 
Geriye dönüp baktığımızda, bu 
durumu aydınlatmak için T2-ağırlıklı 
görüntülemenin faydalı olabileceğine 
inanıyoruz. 
Tam gerçekleşmeyen miyokardiyal 
sıfırlamayı değerlendirmek için 
viyabilite taraması, 270 ms’lik biraz 
daha uzun TI süresiyle tekrarlandı 
(Şekil 6). MAGNITUDE görüntüleri, yine 
normal miyokardiyal dokusunun çok 
iyi şekilde sıfırlandığını teyit etti, LAD 
bölgesinde parlak transmural sinyal ve 
koyu renkli çeperli bir yapay görüntü 
tespit etti. PSIR görüntüleri ise LAD 
bölgesinde güçlü bir hipointens sinyal 
tespit etmiş olup, viyabl miyokardiyum 
bu görüntülerde orta düzeyde 
gri renkli bir sinyal yoğunluğuyla 
görünür. PSIR modeli, transmural skar 
dokusuyla tutarlı olmayacaktır. PSIR 
görüntülerinde sinyal yoğunluğu ne 
kadar koyu olursa, dokunun T1 değeri 
o kadar yüksek olur. Gözlemlenen PSIR 
modeli, LAD bölgesindeki anormal 
dokunun T1 değerinin, geriye kalan 
viyabl miyokardiyumun T1 değerinden 
çok daha büyük olduğunu gösterdi. 
Bu sonuç, tüm LAD bölgesinde, 
büyük bir ihtimalle makrovasküler 
obstrüksiyondan kaynaklanan komple 

bir perfüzyon noksanlığıyla tutarlıdır.
Trombusları değerlendirmek için ise 
viyabilite taraması, 600 ms’lik çok 
daha uzun bir TI süresiyle tekrarlandı 
(Şekil 7). MAGNITUDE görüntüleri, 
trombusların tespitine (Şekil 7D, beyaz 
ok ile gösterilmiştir) ek olarak, viyabl 
miyokardiyumda orta düzeyde gri renkli 
bir sinyal yoğunluğu ve LAD bölgesinde 
komple sinyal sıfırlama belirledi. Normal 
miyokardiyumun 300 ms’den kısa bir TI 
süresinde, anormal miyokardiyumun ise 
600 ms’lik bir TI süresinde sıfırlanmış 
olması, anormal miyokardiyumun T1 
değerinin, normal miyokardiyumun 
T1 değerinden çok daha yüksek 
olduğunu teyit etti. Bu durum ancak, 
yoğun makrovasküler obstrüksiyon 
nedeniyle LAD bölgesinin perfüzyondan 
tamamen yoksun kalmış olması halinde 
gerçekleşebilir. Bu bulgular, LAD 
bölgesinde, viyabilite açısından hiç 
kanıt olmayan, büyük bir miyokardiyal 
enfarktüsle tutarlıdır.
Enfarktüslü yara dokusu (skar), genelde 
hiper görüntü iyileştirme sinyaline 
neden olur, ancak bu hastada herhangi 
bir yara tespit edilmedi. Şekil 9’daki 
aralıklı çizgilerle öngörüldüğü üzere, 
ortalama bir seviye olan 270 ms’lik bir 
TI süresinde elde edilen MAGNITUDE 
görüntüleri (Şekil 6A, 6B, 6C), normal 
viyabl miyokardiyumun sıfırlanmasını 
teyit etmiş olup, obstrüksiyona maruz 
kalmış miyokardiyumda nispeten daha 
güçlü bir sinyal gözlendi. Şekil 9’daki 

aralıksız çizgilerle öngörüldüğü üzere, 
ortalama bir seviye olan 270 ms’lik bir 
TI süresinde elde edilen PSIR görüntüleri 
(Şekil 6D, 6E, 6F) ise, normal viyabl 
miyokardiyumda obstrüksiyona maruz 
kalmış miyokardiyuma göre daha 
güçlü bir sinyalin söz konusu olduğunu 
gösterdi. Yine Şekil 9’da, aralıksız 
çizgilerle öngörüldüğü üzere, 600 
ms’lik uzun TI süresinde elde edilen 
MAGNITUDE görüntüleri (Şekil 7), 
obstrüksiyona maruz kalmış kardiyumun 
sıfırlanmasını teyit etti, normal viyabl 
miyokardiyum nispeten daha güçlü bir 
sinyal verdi. 
Bu çalışma, transmural kontrastlanma 
ve hipointens bir rim artefaktı gibi, 
makrovasküler obstrüksiyonda 
gözlenebilecek bulguları ortaya koyar. 
Transmural kontrast tutulumubaşlangıçta 
kafa karıştırıcıydı çünkü bu belirti, 
genelde tamamen sıfırlanmamış normal 
miyokardiyumda görülür. Bu nedenle, 
CRM bulgularını teyit etmek için bir 
PET viyabilite çalışması gerçekleştirildi 
(Şekil 8). Dikey Uzun Eksende (VLA) 
Rubidium-82 ile yapılan taban hattı 
sabit perfüzyon görüntülemesinde, 
orta kısımdan apikal anterior duvara 
ve apikal inferior duvara kadar uzanan 
tüm apekste perfüzyon noksanlığı tespit 
edildi. VLA’da 18F-fluoro-deoxyglucose 
(FDG) ile yapılan miyokardiyal glukoz 
metabolizması görüntülemesinde ise 
aynı bölgede metabolizma noksanlığı 
belirlendi. PET, viyabilitenin tespiti 
açısından son derece hassas bir araç 
olarak değerlendirilir. Bu bulgular, LAD 
bölgesinde, viyabilite açısından hiç 
kanıt olmayan, büyük bir miyokardiyal 
enfarktüsle tutarlıdır. 

Klinik sonuçlar

STEMI’de kulprit damarda yeniden 
perfüzyon olmaması, zayıf bir sonuca 
işaret eder. Optimum litik tedaviyle 
perfüzyonun yeniden sağlandığı 
vakalarda, ölüm oranları yüzde 7’ye 
kadar düşer. Oysa sadece medikal 
tedaviyle bu oran ancak yüzde 13’e 
indirilebilir 1, 2. Hastanede meydana 
gelen ölümlerin oranı, yüksek ST’li 
miyokardiyal enfarktüs (STEMI) 
hastalarına primer perkütan (deri 

yoluyla) müdahaleyle daha da 
düşürülebilir. Ancak teşhis büyük oranda 
her bir hastanın klinik ve epidemiyolojik 
belirtilerine göre değişir. Bu vakada, 
şeker hastalığı, anterior duvar 
enfarktüsü ve düşük LV fonksiyonunun 
varlığı, hastayı yüksek kardiyak 
morbidite ve mortalite riskiyle karşı 
karşıya bırakır. Bu nedenle, hastanın 
uzun vadeli tedavisinde miyokardiyal 
viyabilitenin değerlendirilmesi önemli 
bir unsur olarak görüldü.
Bu vakada, güçlü bir makrovasküler 
obstrüksiyon tespit edildi, hastanın 
anterior duvarı da ne yazık ki viyabl 
değildir. Nitekim hasta, koroner arter 
bypass greftlemesi veya peruktan 
müdahale için sevk edilmedi. Hastanın 
kalp yetmezliği için agresif bir medikal 
tedavi programı başlatıldı, hasta 
uzun vadeli tedavi için Kardiyoloji 
departmanına gönderildi.
Anterior duvardaki fonksiyon kaybının 
geri döndürülemez olması ve yüzde 
35’ten düşük LVEF değeri nedeniyle 
hastaya ICD tedavisi öngörüldü. Ancak, 
ICD’nin erken implantasyonunun 
(enfarktüsten sonra bir ay içinde), 
yakın dönemde miyokardiyal 
enfarktüs geçirmiş yüksek riskli 
hastalarda ölüm oranını azalttığına 
dair herhangi bir kanıt olmadığı için3 

ICD implantasyonundan vazgeçildi 
ve hasta Lifevest ile evine gönderildi. 
Eğer hastanın EF’si yüzde 35’in altında 
kalmaya devam ederse (ki bu, viyabl 
olmayan lezyonun büyüklüğü dikkate 
alınırsa kuvvetli bir ihtimaldir), hastaya 
daha ileri bir tarihte ICD implantasyonu 
yapmayı planlıyoruz.

Teşekkürler

Bu makalenin yazarları, makalenin nihai 
kontrolünü yaptığı ve makrovasküler 
obstrüksiyonun ortaya çıkışıyla ilgili 
görüşlerini paylaştığı için Chicago, 
Northwestern Üniversitesi’nden Dr. 
Edwin Wu’ya teşekkürlerini sunarlar.
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TI

Skar (en küçük T1 değeri)

Normal (orta T1 değeri)

Obstrüksiyon (en büyük 
T1 değeri)

Miyokardiyal Sinyal Yoğunluğu
(Gadolinyum Tatbiki Sonrası)

5 6 7 8 9 10 11 12

5 6 7 8 9 10 11 12

8 PET görüntüleri: (8A) dikey uzun eksende sabit Rb-82 perfüzyon görüntüleri, (8B) dikey 
eksende 18F-fluoro-deoxyglucose (FDG) ile alınan miyokardiyal glukoz metabolizması 
görüntüleri, (8C) ilgili perfüzyon ve metabolizma alanlarını gösteren polar harita. Sol 
anterior alçalan arterin tamamında bulunan ve miyokardiyumun yüzde 40’ını kaplayan, 
siyah renkle gösterilen büyük alan, perfüzyon ve metabolizma noksanlığına işaret eder.

9 Farklı üç T1 değerine sahip farklı üç miyokardiyal dokusu için sinyal yoğunluk eğrileri. Aralık-
lı çizgiler MAGNITUDE görüntüleri için aralıksız çizgiler ise PSIR görüntüleri için sinyal izdüşüm-
lerini gösterir. (9A) Enfarktüslü yara dokusu (skar) (kırmızı eğri), genelde en küçük T1 değerine 
ve dolayısıyla MAGNITUDE görüntülerinde en düşük T1 sıfırlama noktasına (kırmızı ok ile göste-
rilmiştir) sahiptir. (9B) Normal viyabl miyokardiyum (siyah eğri), genelde orta T1 değerine ve 
dolayısıyla MAGNITUDE görüntülerinde ortalama bir T1 sıfırlama noktasına (siyah okla gösteril-
di) sahiptir. (9C) Mikrovasküler veya makrovasküler obstrüksiyon nedeniyle perfüzyonun kesin-
likle gerçekleşmediği miyokardiyal doku, genelde en büyük T1 değerine (mavi eğri) ve dolayısıy-
la MAGNITUDE görüntülerinde en yüksek T1 sıfırlama noktasına (mavi okla gösterildi) sahiptir.
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