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11 yaşındaki hastada hareketli 
gantrili BT kullanılarak dalak 
rüptürü teşhisi
Claudia Frellesen, MD, J. Matthias Kerl, MD, Thomas J. Vogl, MD, Ralf W. Bauer, MD
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Hastanın hikayesi 

Attan düşen 11 yaşındaki kız çocuğu, 
toynak darbesiyle yaralandı. Sağlık 
görevlileri geldikleri zaman karın ağrısı 
çeken kızın abdominal duvarının çok 
sert olduğunu fark etti. Çocuk, 
hastanenin travma bölümüne kaldırıldı. 
Burada pediatrist, anestezi uzmanları ve 
travma ve abdominal cerrahlar ile 
radyologlardan oluşan disiplinler arası 
bir ekip, genç hastayı ATLS (gelişmiş 
travma yaşam desteği) talimatları 
temelinde standart algoritmalara göre 
muayene etti. Ön abdominal ultrasonda, 
özellikle Koller ve Morrison poşlarında 
serbest abdominal sıvı bulunduğu 
görüldü. Bu durum nedeniyle hastaya, 
yüksek kontrastlı, torakoabdominal 
travma BT çekilmesine karar verildi.

Teşhis
Tarama işlemi, CARE kV ile donatılmış 
hareketli gantri sistemli SOMATOM 
Definition AS 64 ile gerçekleştirildi. 
Görüntüler, tarayıcı için tavsiye edilen 
düzey olan 100 kV’de elde edildi ve 
toplam DLP (doz-uzunluk çarpımı) 
sadece 329 mGy cm oldu (4,6 mSv). 
Görüntü kalitesi, tüm anatomik 
bölgelerde mükemmel düzeyde ve tüm 
parenkimal organ ve damarlar yüksek 
düzeyde kontrastlı görülüyor. Bu sayede 
hastaya kesin olarak, serbest abdominal 
sıvısı ile birlikte dalak rüptürü teşhisi 
kondu. Diğer parenkimal organ ve 
damarlar ile akciğer ve omurga 
yaralanmaları da kesin bir şekilde ekarte 
edildi. Teşhis sonucunda hasta, zaman 
kaybetmeksizin ameliyata alındı.

Yorumlar
Künt batın travmaları, hayatı tehdit 
eden yaralanmalara neden olabiliyor. 
Politravmatik hastaların yönetiminde 

erken aşamada entegre tüm vücut BT 
taraması, hayatta kalma oranını 
arttırıyor ve hastaların yeterli tedaviyi 
görmeleri için erken triyaja (hasta 
sınıflandırması) yardımcı oluyor [1]. 
Travma odasında, 16-kesitli, standart bir 
sabit tarayıcı ile tatbik edilen geçmiş 
çözümlerde hastaların travma 
odasından BT odasına, daha sonra tekrar 
travma odasına taşınmaları gerekirdi. 
Teşhis ve tedavide gecikmelere neden 
olan bu durum, aynı zamanda tüp ve 
kabloları yerinden oynatma ve omurga 
yaralanmalarını ağırlaştırma riski 
içeriyordu. İki odalı, hareketli gantrili 
mevcut çözüm, bu riskleri en iyi şekilde 
bertaraf ediyor. Travma hastaları, analiz 
masası üzerinde sabit dururken gantri, 
gerekirse üzerlerinde hareket ediyor. Bu 
çözümün diğer bir avantajı da standart 
BT süitinin hazırlanma süresi ile yatan ve 
ayakta tedavi gören hastaların tabi 

tutuldukları düzenli taramalarda 
yaşanan gecikmelerin minimize 
edilmesi, bu sayede verimlilikte artış 
sağlanması olarak ortaya çıkıyor.

CARE kV ve SAFIRE gibi son teknolojili 
doz düşürme stratejileri ile birlikte 
görüntü kalitesi artarken, hastaların 
maruz kaldıkları doz düzeyi etkin bir 
şekilde düşürülüyor. Sistemin 
hassasiyeti, sabit gantrili ve hareketli 
masalı standart BT sistemlerine eşdeğer; 
bu durum, örneğin temporal kemik ile 
koroner arterlerin, milimetreden küçük 
düzeyde ve 150 ms’lik yüksek temporal 
çözünürlükte görüntülenmesine 
yardımcı oluyor.
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Hareketli gantrili çözümü travma odasınn görünümü. Arka tarafta, hareketli gantri, standart BT 
tarama odasındaki normal pozisyonunda bulunuyor. BT süiti ve travma odası, X-ray geçirmez (arka 
planda), hareketli bir kapı ile ayrılıyor. Herhangi bir travmatik hasta için BT gerekiyorsa kapı açılıyor ve 
gantri hastanın üzerinde hareket ediyor. Bu sayede hasta, yerinden oynatılmaksızın taranıyor.
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1 100 kV düzeyinde 

iyot bazlı yüksek 
kontrastla 
görüntülenen üst 
abdomende 
mükemmel görüntü 
kalitesi. Görüntülerde, 
dalak rüptürü teşhisini 
riske atacak herhangi 
bir artefakt 
bulunmuyor. 
Pankreas, karaciğer ve 
böbrekler normal 
görünüyor.

2 3 mm’lik koronal 
MPR görüntülerinde, 
dalak rüptürü ile 
birlikte çok miktarda 
serbest abdominal sıvı 
görülüyor. Karaciğer 
ve böbrekler normal 
görünüyor.  Görüntü 
kalitesinde, hareketli 
masalı sabit bir gantri 
ile elde edilen görüntü 
kalitesine kıyasla tespit 
edilebilir bir fark söz 
konusu değil.

3 Omurga 
yaralanmasının 
olmadığını teyit eden 
mükemmel görüntü 
kalitesi

İnceleme protokolü

SOMATOM Definition AS 64 Hareketli Gantrili SistemTarayıcı 

Tarama alanı

Tarama uzunluğu

Tarama yönü

Tarama süresi

Tüp gerilimi

Tüp akımı

Doz modülasyonu

CTDIvol

DLP

Etkin doz

Göğüs / Abdomen

63 cm

Kraniokaudal

12 s

100 kV

261 mAs

CARE Dose4D

5,75 mGy

329 mGy cm

4,6 mSv

0,5 s

1,2

64 x 0,6 mm

1,0 / 5,0 mm

0,5 / 5,0 mm

B30f, B60f, B75f

75 mL

2 mL/s

70 s

Rotasyon süresi

Pitch

Kesit kolimasyonu

Kesit genişliği

Rekonstrüksiyon aralığı

Rekonstrüksiyon çekirdeği

Kontrast madde

Hacim

Akış hızı

Başlangıç gecikmesi
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İnceleme protokolü

SOMATOM Definition FlashTarayıcı 

Tarama alanı

Tarama uzunluğu

Tarama yönü

Tarama süresi

Tüp gerilimi

Tüp akımı

Doz modülasyonu

CTDIvol

DLP

Etkin doz

Toraks

104 mm

Kraniyokaudal

0,26 s

80 kV

40 mAs

CARE Dose4D

0,84 mGy

11 mGy cm

0,99 mSv

0,28 s

3

128 x 0,6 mm

0,6 mm

0,3 mm

B31f

7 mL

1 mL/s

Bolus izleme

Rotasyon süresi

Pitch

Kesit kolimasyonu

Kesit genişliği

Rekonstrüksiyon aralığı

Rekonstrüksiyon çekirdeği

Kontrast madde

Hacim

Akış hızı

Başlangıç gecikmesi

10 haftalık bebekte sedasyonsuz 
trakeal stenoz teşhisi
Prof. Oliver Mohrs, MD, Barbara Brecher, MD, Andrej Jörg,* Christoph Lauff*
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Hastanın hikayesi 

Konjenital trakeomalazili 10 haftalık kız 
bebek, akut obstrüktif bronşit nedeniyle 
hastaneye kaldırıldı. Hastaneye 
kaldırılırken boğulmak üzere olan bebek 
baygındı ve dudağında belirgin bir 
siyanoz mevcuttu. Acil müdahaleden 
sonra bebeğe bronkoskopi tatbik edildi. 
Bronkoskopi sonucunda hastada uzun 
segmental trakeomalazi tespit edildi. 
Analiz sırasında hastanın nefes borusu 
tamamen kollabe oldu. Ameliyat öncesi 
planlama için torasik BT uygulanmasına 
karar verildi.

Teşhis

BT görüntülerinde, innominat arter ile 
özofagus arasında trakeal stenoz 
görülüyor (Şekil 1 ve 2). İki ciğerde de 
herhangi bir anormallik görülmüyor, 
torasik aort ile aort dalları normal 
durumda bulunuyor (Şekil 3). Tedavinin 
ilerleyen aşamaları için aortopeksi 
ihtimali düşünüldü.

Yorumlar
Bebeğin kritik durumu nedeniyle 
sedasyon tercih edilen bir seçenek 
değildi. Bu nedenle tarama prosedürü,  
Flash konumu kullanılarak serbest 
solunumlu bir şekilde gerçekleştirildi.

Tarama süresi sadece 0,26 saniyeydi ve 
elde edilen görüntü kalitesi tamamen 
tanısaldı. Hastanın maruz kalacağı 
radyasyon dozunu düşürmek amacıyla 
tarama için 80 kV’lik gerilim tercih edildi, 
bu durum daha yüksek bir kontrast-
gürültü oranı ve sadece 0,99 mSv’lik bir 
doz ile sonuçlandı. 

Flash konumu, tarama süresini oldukça 
kısaltıyor, bu sayede bebeklerin 
sedasyonsuz BT taramasına tabi 
tutulmalarını sağlıyor. Düşük kV ayarları 
ile birleştiğinde bu durum, son derece 
düşük dozlarda yeterli tanısal verinin 
elde edilmesini sağlıyor.
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1 VRT görüntülerinin posterior 
görünümünde, trakeal stenoz (oklar ile 
gösterilen) ile birlikte nefes borusunun 
ön kısmından geçen innominat arter 
görülüyor.

2 Aksiyal görüntüde, 
innominat arter ile 
özofagus arasında 
trakeal stenoz (oklar ile 
gösterilen) görülüyor.

3 VRT görüntüsünde, 
torasik aortun normal 

seyri ile aort dalları 
görülüyor.


