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RSNA ve ECR Özel Sayısı RSNA ve ECR Özel Sayısı

İnceleme protokolü

Tarayıcı SOMATOM Force

Tarama alanı Rotasyon süresi

Tarama uzunluğu Perde

Tarama yönü Kaudo-kranyal Kesit kolimasyonu

Tarama süresi Kesit genişliği

Tüp gerilimi Rekonstrüksiyon artışı

Tüp akımı Rekonstrüksiyon çekirdeği

Doz modülasyonu Kontrast

CTDIvol Hacim

DLP Akış hızı

Etkili doz Başlangıç gecikmesi

Run-off

1258 mm

35 s

110 kV

48 mAs

CARE Dose4D

3,14 mGy

409,87 mGy cm

2,27 mSv

0,8 s

1,5

16 × 1,2 mm

1,5 mm

1 mm

I31s

100 mL + 40 mL salin

4 mL/s

Bolus tracking

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. 

Periferik arter hastalığı için 
run-off BT anjiyografi
Yazı: Dr. Aarthi Govindarajan; Dr. Prasanna Vignesh; Dr. Arun Kumar ve Dr. Raj Kumar

Aarthi Diagnostics, Vadapalani, Chennai, Tamilnadu, Hindistan

Hastanın hikayesi
Periferik vasküler hastalık şüphesi ile 
başvuran 72 yaşında erkek hastada alt 
organ damarlarını değerlendirmek için 
periferik run-off BT anjiyografisi (CTA) 
gerçekleştirildi.

Tanı
BT görüntülerinde abdominal aort, ana 
alt organ arterleri ve damarlarda, 
düzensiz lümen daralmasıyla 
sonuçlanan kapsamlı aterosklerotik 
yumuşak müral ve kalsifiye plakalar 
görüldü. Orijinin hemen ardından olan 
ve %50 stenoz ile sonuçlanan 
proksimal superior mezenterik artere 

(SMA) ilişkin küçük bir eksantrik müral 
plaka görselleştirildi. Bifurkasyondan 
17 mm ve uzunluğu 12 mm olan ve 
%90 stenoz ile sonuçlanan sol dış ilyak 
artere (EIA) ilişkin genişletilmiş 
yumuşak plaka da tespit edildi. Sol 
yüzeysel femoral arterde (SFA) 6,2 cm 
ölçülen ve kolateraller boyunca 
yaklaştırıcı kast kanalında 
reformasyona sahip bir tam trombotik 
oklüzyon da görüldü. Posterior tibiyal 
artere (PTA) kıyasla, anterior tibiyal 
arterin (ATA) ve CPA’nın (merkezi 
peroneal arter) kalibresi tüm yol 
boyunca her iki tarafta da dardı. Sağ 
ortak femoral, yüzeysel femoral, 
profunda femoris ve popliteal arterler 

normal görülüyordu. Her iki tarafta da 
dorsalis pedis arterinde akış tespit 
edildi.

Yorumlar
Periferik CTA, görüntü çalışmasında 
değerli ve hızlı tanı sağlamakta 
yardımcı oluyor. Bu olguda, 
mükemmel görüntü kalitesi, tüm akış 
aralığı içerisinde homojen bir 
kontrastla vasküler yapıların açık bir 
görselleştirmesini mümkün kıldı. Doz 
modülasyonu CARE Dose4D ve 
yinelemeli rekonstrüksiyon, 2,27 mSv 
kadar düşük bir etkili doz elde etmek 
için uygulandı.
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1 VRT görüntüsü, run-off 
CTA’nın tam aralığına bir genel 
bakış sunuyor.

2  Sagittal MPR görüntüsü, 
proksimal SMA’da %50 stenozla 
sonuçlanan bir küçük eksantrik 
müral plaka gösteriyor.

3  Koronal MPR görüntüsü, sol 
EIA’da %90 stenozla sonuçlanan 
bir genişletilmiş yumuşak plaka 
gösteriyor.

4  MIP görüntüsü, kolateraller 
boyunca reformasyonla sol 
SFA’da bir tam trombotik 
oklüzyon gösteriyor.


