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CTA kullanarak bir anevrizmaya ve 
bir arteriovenöz malformasyona 
tanı koyulması
N. Tjongarero, FcRAD. Diag., SA.

Department of Radiology, Welwitschia Hospital, Walvis Bay, Namibya

Geçmiş
Bir ilk konvülziyon epizodundan, 
yaygın konvülziyonlardan ve 
konvülziyonlardan sonra şiddetli baş 
ağrılarından şikayet eden 51 
yaşındaki erkek hasta serebral BT 

taraması için sevk edildi. Natif BT 
taramasının sonucu, rüptüre ANCOM 
anevrizmasına sahip bir subaraknoid 
kanamaya işaret ediyordu. Daha ileri 
seviye inceleme için bir serebral BT 
anjiyografisi (CTA) gerçekleştirildi.

Tanı
CTA görüntüleri, anterior komunikan 
arterden doğan bir anevrizmanın yanı 
sıra büyümüş arteriyel besleyicilere ve 
açılmış boşaltıcı damarlara sahip 
büyük bir arteriovenöz malformasyon 

50 SOMATOM Sessions | December 2015 | www.siemens.com/SOMATOM-Sessions

History 
A 51-year-old male patient, complain-
ing of a first episode of convulsions, 
generalized convulsions, and severe 
headaches after convulsions, was 
referred for a cerebral CT scan. The 

Case 5

Diagnosis of an Aneurysm and an  
Arteriovenous Malformation using CTA 
By N. Tjongarero, FcRAD. Diag., SA.

Department of Radiology, Welwitschia Hospital, Walvis Bay, Namibia

Clinical Results Neurology

VRT images from 
different views 
show an aneurysm 
(arrows) arising 
from the anterior 
communicating 
artery, whereas 
the right ACA 
(dashed arrows) 
appears to be 
smaller in caliber.

1

result of a native CT scan suggested a 
subarachnoid hemorrhage, featuring 
a ruptured ANCOM aneurysm. A cere-
bral CT angiography (CTA) was per-
formed for further investigation.

Diagnosis
CTA images showed an aneurysm aris-
ing from the anterior communicating 
artery (Fig. 1), as well as a large arte-
riovenous malformation (AVM) nidus 
with enlarged arterial feeders and 

1A 1B

1C 1D

1 Farklı 
görünümlerden 
VRT görüntüleri, 
anterior 
komünikan 
arterden doğan 
bir anevrizma 
gösteriyor (oklar), 
sağ ACA ise (çizgili 
oklar) çap olarak 
daha küçük gibi 
görünüyor.
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(AVM) nidusu ortaya koydu (Şekil 1). 
AVM, sağ posterior parietal alanda 
parasagittal hatta yer alıyordu. (Şekil 
2). Anevrizmanın boyutu 10.4 (AP) x 
12.4 (TRV) x 9.2 (CC) olarak ölçüldü ve 
sağ anterior serebral arter (ACA) çap 
olarak nispeten daha küçük 
görünüyordu. AVM’nin arteriyel 
besleyicileri, posterior komünikan 
arterlerden (PCA) ve superior serebellar 
arterlerden (SCA) geliyor gibi 
görünüyordu. Boşaltıcı damarlar ise 
posterior parietal kortikal damarlar 
(PPCV) ve düz sinüs (SS) gibi 
görünüyordu.

CTA, bir sağ ANCOM anevrizmasının 
yanı sıra bir sağ posterior parietal 
AVM’yi de teyit etti. Anevrizmanın en 
olası nedeni, intra-ventriküler 
genişlemeye sahip kapsamlı 
subaraknoid hemoraji idi. Acil bir 
nörocerrahi sevk önerildi.

Yorumlar
Bu bölgede geleneksel DSA için 
imkan olmadığından serebral 
anevrizmanın tanısı CTA’ya dayalıydı. 
Serebral vasküler yapıların üç boyutla 
görüntülemesi, anevrizma ve 
çevreleyen beyin dokusu arasındaki 
ilişki, kemiksi ana noktalar ve 
AVM’nin besleyici ve boşaltıcı 
damarları gibi morfolojik bilgiler 
temin etti ve tedavi planlaması için 
kritik öneme sahipti.
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Examination Protocol

Scanner SOMATOM Scope

Scan area Head Rotation time 1 s

Scan length 165 mm Pitch 1.5

Scan direction Caudo-cranial Slice collimation 16 × 0.6 mm

Scan time 11.48 s Slice width 1 mm

Tube voltage 110 kV Reconstruction increment 0.5 mm

Tube current 80 eff. mAs Reconstruction kernel H30s 

Dose modulation CARE Dose4D Contrast

CTDIvol 12.68 mGy Volume 100 mL

DLP 240.92 mGy cm Flow rate 5 mL /s

Effective dose 0.5 mSv Start delay Bolus tracking + 4 s

VRT images demonstrate a sagittal (Fig. 2A) and a coronal (Fig. 2B) overview of the 
cerebral vascular system, with zoomed views (Figs. 2C and 2D) showing the arterial 
feeders from bilateral PCA (arrows) and SCA (arrowheads), and the draining veins from 
the PPCV (dashed arrows) and the SS (double arrows). The aneurysm is also shown 
(asterisk).

2

dilated draining veins. The AVM was 
located para-midline in the right poste-
rior parietal area (Fig. 2). The aneurysm 
measured 10.4 (AP) × 12.4 (TRV) × 9.2 
(CC) mm in size and the right anterior 
cerebral artery (ACA) appeared to be 
relatively smaller in caliber. The arterial 
feeders of the AVM seemed to originate 
bilaterally from the posterior commu-
nicating arteries (PCA) and the superior 
cerebellar arteries (SCA). The draining 
veins appeared to be the posterior 
parietal cortical veins (PPCV) and the 
straight sinus (SS).

CTA confirmed a right ANCOM aneu-
rysm as well as a right posterior parietal 
AVM. The aneurysm was the most 
likely cause of the extensive subarach-
noid hemorrhage with intra-ventricular 
extension. An urgent neurosurgical 
referral was recommended.

Comments
The diagnosis of the cerebral aneurysm 
relied on the CTA as there were no 
facilities for conventional DSA at this 
site. Three-dimensional demonstration 
of the cerebral vascular structures pro-
vided morphological information, such 
as the relationship between the aneu-
rysm and the surrounding brain tissue, 
the bony landmarks and the feeding 
and draining vessels of the AVM, and 
was critical for treatment planning. p

Neurology Clinical Results

2A 2B

2C 2D

2 VRT görüntüleri, bilateral PCA’dan (oklar) ve SCA’dan (ok başları) arteriyal besleyicileri ve PPDV’den (çizgili 
oklar) ve SS’den (çift oklar) boşaltıcı damarları gösteren yakınlaştırılmış görünümlerle (Şekil 2C ve 2D) 
serebral vasküler sisteme ilişkin bir sagittal (Şekil 2A) ve koronal (2B) genel bakış ortaya koyuyor. 
Anevrizma da gösteriliyor (yıldız işareti).

Muayene Protokolü

Tarayıcı SOMATOM Scope

Baş 1 s

165 mm 1.5

Kaudo-kraniyal 16 × 0.6 mm

11.48 s 1 mm

110 kV 0.5 mm

80 eff. mAs H30s 

CARE Dose4D

12.68 mGy 100 mL

240.92 mGy cm 5 mL /s

Tarama alanı

Tarama uzunluğu

Tarama yönü

Tarama süresi

Tüp gerilimi

Tüp akımı

Doz modülasyonu

CTDIvol

DLP

Etkili doz 0.5 mSv

Rotasyon süresi

Perde

Kesit kolimasyonu

Kesit genişliği

Rekonstrüksiyon artışı

Rekonstrüksiyon çekirdeği

Kontrast

Hacim

Akış oranı

Başlangıç gecikmesi Bolus takibi + 4 s
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Metastaz yapmış renal hücreli 
karsinomda anti-anjiyojenik tedaviye 
tepkinin erken değerlendirmesi için 
hacimsel perfüzyon BT
Dr. Alexander Sterzik; Dr. Melvin D’Anastasi; Dr. M. Staehler; Dr. Maximilian Reiser; Dr. Anno Graser

Klinik Radyoloji ve Üroloji Bölümleri, Grosshadern Kampüsü, Münih Üniversite Hastanesi, Almanya

Geçmiş

Bir yıl önce papiller renal hücreli 
karsinom nedeniyle sağ taraflı parsiyel 
nefrektomi geçirmiş 46 yaşında erkek 
hastada, sağ parakolik olukta ve sağ 
abdominal duvarda tümör rekürensi 
ve yeni metastazlar görüldü. Anti-
anjiyojenik-tirzoni-kinaz-inhibitörü 
(TKI) tedavisi alması planlandı. Erken 
tedavi tepkisinin invazif olmayan takibi 
için anti-anjiyojenik TKI tedavisinin 
başlamasından önce ve başlamasından 
yedi gün sonra bir seçili temsili 
metastazik lezyonun seri hacimsel 

perfüzyon BT taramaları 
gerçekleştirildi.

Tanı
Sağ parakolik oluktaki değerlendirilen 
hedef lezyonun hacimsel perfüzyon 
BT analizi (Şekil 1), tümör kan 
akımının (BF), kan hacminin (BV) ve 
damar geçirgenliğinin (PMB) tümör 
anjiyogenezinin özellikleri olarak 
artan referans hattı seviyelerini 
gösterdi (Şekil 2A). TKI tedavisinin bir 
haftasının ardından gerçekleştirilen 
daha ileri bir perfüzyon BT taraması, 
ilgili referans hattı değerlerine kıyasla 
BF, BV ve PMB seviyelerinde %70-%80 

oranında bir azalmayla tümör 
perfüzyon belirticilerinde önemli bir 
azalma ortaya koydu (Şekil 2B). Diğer 
yandan, tümör hacmi, kayda değer 
tümör nekrozu nedeniyle yaklaşık 53 
mL’den (tedavi öncesi) 89 mL’ye arttı 
(tedavi sonrası) (Şekil 1). Perfüzyon 
BT taramasından elde edilen bilgilere 
dayalı olarak, tümör boyutundaki 
önemli artışa rağmen tedaviye 
devam edildi. Devam eden TKI 
tedavisi altında, hastanın hastalığı, 
daha fazla tümör büyümesi olmadan 
stabil durumda (tedavinin 
başlamasının ardından 18 ay sonra) 
görüldü.

1 Tüm tümör hacmini kapsayan sağ parakolik oluktaki metastazik hedef lezyonun çevresinde odaklanan iki seri perfüzyon BT taramasının 
temporal MIP görüntüleri. Bir haftalık TKI tedavisinin ardından, tedavinin başlamasından önce yaklaşık 53 mL (Şekil 1A) olan tümör hacmi, tedavi 
sonrası 89 mL’ye (Şekil 1B) yükseldi. Ancak her bir şeklin alt sağ kuadrantındaki zamanla çözümlenmiş geliştirme eğrilerinin de ortaya koyduğu 
gibi, tümör dokusundaki kontrast alımı 7. günde dramatik bir şekilde düştü. Lütfen Şekil 1A ve 1B’deki y aksının farklı ölçeğine dikkat edin. 
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Case 11

Volumetric Perfusion CT for Early Assessment 
of Response to Anti-angiogenic Therapy 
in Metastatic Renal Cell Carcinoma
By Alexander Sterzik, MD; Melvin D’Anastasi, MD; M. Staehler, MD; Maximilian Reiser, MD; Anno Graser, MD

Departments of Clinical Radiology and Urology, Campus Grosshadern, University Hospital Munich, Germany

History 
A 46-year-old male patient, with a 
right-sided partial nephrectomy due 
to papillary renal cell carcinoma one 
year ago, presented with tumor recur-
rence and new metastases in the right 
paracolic gutter and right abdominal 
wall. He was scheduled for anti-angio-
genic tyrosin-kinase-inhibitor (TKI) 
therapy. Serial volumetric perfusion-
CT scans of a selected representative 
metastatic lesion were performed, 
before as well as seven days after com-
mencement of the anti-angiogenic 
TKI  therapy, for noninvasive monitor-
ing of early treatment response.

Diagnosis
Volumetric perfusion CT analysis of 
the assessed target lesion, in the 
right paracolic gutter, (Fig. 1) showed 
increased baseline levels of tumor 
blood flow (BF), blood volume (BV) 
and vessel permeability (PMB) as fea-
tures of tumor angiogenesis (Fig. 2A). 
A further perfusion CT scan performed 
after one week of TKI treatment which 
revealed a remarkable reduction in 
tumor perfusion indices (Fig. 2B) with 
a reduction in BF, BV and PMB levels 
of 70 – 80%, compared to their respec-
tive baseline values. On the other 
hand, tumor volume increased from 
about 53 mL (pre-treatment) to 89 mL 

(post-treatment) due to substantial 
tumor necrosis (Fig. 1). Based on the 
information from the perfusion CT scan, 
treatment was continued – despite 
the substantial increase in tumor size. 
Under ongoing TKI therapy, the patient 
is still in stable disease without further 
tumor growth (18 months after ther-
apy begin).

Comments
With the introduction of anti-angio-
genic therapy as a standard treatment 
in patients with metastatic renal cell 
carcinoma, new diagnostic challenges 

1A 1B

Temporal MIP images of two serial perfusion CT scans centered around the metastatic target lesion in the right paracolic gutter, 
covering the entire tumor volume. After one week of TKI therapy, tumor volume increased from about 53 mL before therapy 
begin (Fig. 1A) to 89 mL post-treatment (Fig. 1B). However, as indicated by the time-resolved enhancement curves in the lower 
right quadrant of each figure, the contrast uptake within the tumor tissue had been reduced dramatically on day 7. Please note 
different scale of y axis in Figs. 1A and 1B.

1



İnovasyon | Şubat 2016 | www.siemens.com.tr/inovasyon 53

Post-RSNA Özel Sayısı

Yorumlar
Metastaz yapmış renal hücreli 
karsinoma sahip hastalarda standart 
tedavi olarak anti-anjiyojenik tedavinin 
kullanılmaya başlamasıyla, tedavi 
etkililiğinin değerlendirilmesinde yeni 
tanısal zorluklar ortaya çıkıyor. Büyük 
klinik araştırmalar, sadece tümör 
boyutundaki değişiklikleri dikkate alan, 
RECIST gibi klasik tepki kriterlerinin, 
metastaz yapmış renal hücreli 
karsinomun (mRCC) uzun vadeli 
sonucunu tahmin etmekte sınırlı 
kullanıma sahip olduğunu gösterdi 
[1-3]. Anti-anjiyojenik maddelerin 
sitotoksikten çok sitostatik olan profili 
düşünüldüğünde, bu, beklenmedik 
değil. Perfüzyon BT’si gibi, tümör 
perfüzyonunu kantitatif olarak 
değerlendiren fonksiyonel 
görüntüleme teknikleri şu anda mRCC 
vakalarında anti-anjiyojenik tedavi için 
yeni biyo-işaretçiler olarak inceleniyor 
[4]. Tümör vaskülaritesindeki 
değişiklikler morfolojik değişikliklere 
göre ön plana alındıkça, perfüzyon 
BT’si, mRCC’ye sahip hastaların 
tedaviye verdikleri tepkiyi erken bir 
evrede değerlendirme konusunda 
doktorlara yardımcı olma potansiyeline 
sahip. Bu vaka, perfüzyon BT’sinin, 
tedavinin neden olduğu tümör 
vaskülaritesindeki değişiklikleri anti-
anjiyojenik tedavinin başlamasının 
ardından 7 gün gibi kısa bir sürede 

resmedebildiğini güzel bir şekilde 
ortaya koyuyor. BT perfüzyon 
görüntülemesinin tedaviye verilen 
tepkiyi takip etmek için değerli bir araç 
olup doktorların anti-anjiyojenik 
tedavinin sonucunu tahmin 
etmelerine yardımcı olup olmayacağı 
ise daha ileri araştırmalarla 
değerlendirilmeli.

Tüm organlara olası tümör 
manifestasyonlarıyla mRCC’nin geniş 
yayılım profili dikkate alındığında ise 
bu tümör varlığındaki tümör 
perfüzyonunun değerlendirilmesi 
zorluk teşkil ediyor. Intra-tümöral 
damarları veya kemiksi yapıları 
otomatik olarak analizin dışında tutan 
yarı otomatik tümör segmentasyonu 
ve entegre hareket düzeltme 
özelliğiyle, VPCT yazılımı, mRCC gibi 
sistemik tümör manifestasyonlarına 
sahip hastaların hacimsel 
BT-perfüzyon verilerinin kantitatif 
analizi için çok yönlü bir araç.
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Examination Protocol

Scanner SOMATOM 
 Definition Flash

Scan area Mid abdomen

Scan length 100 mm

Scan direction Adaptive 4D Spiral

Scan time 44 s

Tube voltage 100 kV

Tube current 120 mAs

Dose modulation N/A

CTDIvol 125.83 mGy

DLP 1483.6 mGy cm

Effective dose 22 mSv

Rotation time 0.28 s

Slice collimation 32 × 1.2 mm

Slice width 3 mm

Reconstruction 
increment

2 mm

Reconstruction 
kernel

B20F

Contrast 300 mg /mL

Volume 50 mL + 50 mL 
Saline

Flow rate 6 mL /s

Start delay 8 s
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arise in the assessment of therapeutic 
efficacy. Large clinical studies have 
shown that classical response criteria 
such as RECIST, which only take into 
account changes in tumor size, are of 
limited use in predicting long-term out-
come in patients with metastatic renal 
cell carcinoma (mRCC).[1–3] This is – 
given the cytostatic rather than cyto-
toxic profile of anti-angiogenic agents 
– not unexpected. Functional imaging 
techniques, which quantitatively assess 
tumor perfusion such as perfusion CT, 
are currently being investigated as new 
biomarkers for predicting a response 
to anti-angiogenic therapy in cases of 
mRCC.[4] As changes in tumor vascu-
larity precede morphological changes, 
perfusion CT may have the potential to 
aid physicians in evaluating therapeutic 
response in patients with mRCC at an 
early stage. This case nicely illustrates 
that perfusion CT can depict therapy-
induced changes in tumor vascularity, 
as early as 7 days after commencing 
anti-angiogenic treatment. Whether 
CT-perfusion imaging can be a valuable 
adjunct to monitor response and aid 
physicians in predicting the outcome 
of anti-angiogenic therapy, must be 
evaluated in further studies.

Axial semi-quantitative color-coded VPCT parameter maps of the tumor perfusion indices (tumor blood flow, tumor blood volume 
and vessel permeability), acquired before treatment begin, depict regional heterogeneity of tumor vascularity with a mixture of 
hypervascular (colored in red) and hypovascular (colored in blue) areas (Fig. 2A). After 7 days of TKI therapy, the tumor has become 
almost completely hypovascular showing only small spots with residual perfusion (Fig. 2B).

2

Considering the broad dissemination 
profile of mRCC, with possible tumor 
manifestations to virtually all organs, 
the assessment of tumor perfusion in 
this tumor entity is challenging. With 
its integrated motion correction and 
semi-automated tumor segmentation 
algorithms – automatically excluding 
intra-tumoral vessels or bony structures 
from the analysis – VPCT software is 
a versatile tool for quantitative analy-
sis of volumetric CT-perfusion data of 
patients with systemic tumor mani-
festations such as mRCC. p

2A 2B

2 Tedavinin başlamasından önce edinilen tümör perfüzyon belirticilerinin aksiyal yarı-kantitatif renk kodlu VPCT parametre haritaları (tümör kan 
akımı, tümör kan hacmi ve damar geçirgenliği), hipervasküler (kırmızı renkli) ve hipovasküler (mavi renkli) karışımına sahip tümör vaskülaritesinin 
bölgesel heterojenliğini gösteriyor (Şekil 2A). 7 günlük TKI tedavisinin ardından, tümör sadece artıksal perfüzyonla küçük lekeler gösterecek 
şekilde neredeyse tamamen hipovasküler hale geldi (Şekil 2B).

İnceleme protokolü

Tarayıcı SOMATOM
Definition Flash

Tarama alanı Orta abdomen

Tarama uzunluğu 100 mm

Tarama yönü Adaptif 4D Spiral

Tarama süresi 44 s

Tüp gerilimi 100 kV

Tüp akımı 120 mAs

Doz modülasyonu Yok

CTDIvol 125,83 mGy

DLP 1483,6 mGy cm

Etkili doz 22 mSv

Rotasyon süresi 0,28 s

Kesit kolimasyonu 32x1,2 mm

Kesit genişliği 3 mm

Rekonstrüksiyon aralığı 2 mm

Rekonstrüksiyon 
çekirdeği B20F

Kontrast 300 mg /mL

Hacim 50 mL + 50 mL 
Salin

Akış oranı 6 mL /s

Başlangıç gecikmesi 8 s
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Supin hasta pozisyonunda 
prostatın MR-kılavuzlu biyopsileri
Dr. Florian Schneider1; Martin Requardt, Ph.D.2; Gregor Thörmer, Ph.D.2; Dr. Karl Engelhard1

1 Tanısal Radyoloji, Martha-Maria Hospital, Nürnberg, Almanya
2 Siemens Sağlık, Manyetik Rezonans, Erlangen, Almanya

Giriş
Yükselen PSA seviyelerinin harekete 
geçirdiği, sadece Amerika Birleşik 
Devletlerindeki bir milyondan fazla 
erkek, prostat kanseri şüphesini açıklığa 
kavuşturmak için transrektal ultrason 
(TRUS/transrectal ultrasound) kılavuzlu 
prostat biyopsisi geçirmek zorunda 
kalıyor [1]. Diğer malignitelere giden 
yolların aksine, prostat biyopsisi, 
standartlaştırılmış, sistematik ancak 
temelde rasgele örneklem kullanılarak 
gerçekleştiriliyor [2]. Bu yaklaşımın 
başlıca sınırlaması, klinik olarak önemsiz 
kanserler bile şans eseri tespit 
edilebilmekteyken klinik olarak önemli 
kanserlerin tespit edilememesi [3, 4]. Bu 
belirsizliğin bir sonucu olarak, ilk 
biyopsisi olumsuz olan erkeklerin üçte 

birinden fazlasına 5 yıl içerisinde 
yeniden biyopsi yapılıyor [1].

Geçtiğimiz yıllarda, T2-ağırlıklı (T2w / 
T2-weighted) görüntülemenin 
morfolojik değerlendirmesini difüzyon 
ağırlıklı görüntüleme (DWI / diffusion 
weighted imaging) ve dinamik kontrast 
geliştirilmiş görüntüleme (DCE / 
dynamic contrast enhanced) gibi farklı 
fonksiyonel görüntüleme teknikleriyle 
birleştiren çoklu parametreli manyetik 
rezonans görüntüleme (mpMRI / 
multiparametric magnetic resonance 
imaging) prostattaki şüpheli odaklanılan 
yerleri lokalize etmek ve görselleştirmek 
için olgun bir araç haline geldi. Bunun 
sonucunda, ilave bilgileri biyopsi iş 
akışına entegre etme amacıyla 

biyopsilerin gerçekleştirilme şeklinde 
ilerlemeler kaydediliyor: Kognitif kayıt, 
sondaj içi MR kılavuzlu biyopsi ve MR/US 
biyopsileri, hedeflenmiş biyopsiyle 
prostat kanserinin tespitini iyileştirmek 
için en yaygın olarak kullanılan teknikler.

Kognitif entegrasyon ve MR/US füzyon 
biyopsilerinin kanser tespit oranını 
iyileştirdiklerinin ortaya konmasına [5] 
rağmen, doğrudan MR kılavuzluğunda 
gerçekleştirilen prostat biyopsileri, MR 
görüntülemesinin çok küçük olan veya 
standart TRUS-kılavuzlu biyopsi ile 
erişilmesi zor olan alanlarda yer alan 
lezyonları tespit ettiği hastalarda endike 
oluyor. Diğer bir endikasyon da TRUS 
biyopsisinin histopatolojik bulguları ve 

Vaka 1
Rektal stenoz nedeniyle dijital rektal 
muayene ve transrektal ultrason için 
bir kontraendikasyon nedeniyle, 
sürekli artan PSA seviyelerine (en son: 
12 ng/ml) sahip 72 yaşındaki biyopsi-
naif bir hasta tanısal prostat MRG’si 
için kurumumuza sevk edildi. 
Taramalar, sadece bir MAGNETOM 
Skyra 3T sistemi kullanılarak yüksek 
kanallı yüzey coil’leriyle 
gerçekleştirildi.

Protokol, aksiyal, koronal ve sagittal 
T2-ağırlıklı TSE taramalarından (TR 
8300 ms, TE 107 ms, kesit kalınlığı 3,0 
mm, FOV 160 mm, matris 320, TA 
3:11 dk); RESOLVE ile aksiyal difüzyon 
ağırlıklı görüntülemeden (TR 4190 ms, 
TE 69 ms, kesit kalınlığı 3,0 mm, FOV 
160 mm, matris 114, TA 4:42 dk) ve 
aksiyal DCE taramalarından (TR 5,08 
ms, TE 1,77 ms, kesit kalınlığı 3,5 mm, 
FOV 260 mm, matris 192, TA 8:1 s, 35 
yineleme) oluşuyordu.

1A 1B 1C

1D 1E 1F

1 Çapraz T2w TSE görüntülemeleri (1A) b = 800 s/mm2 görüntüsünde orantısal olarak artan 
sinyale sahip sol perifer bölge (1B) ADC haritasında difüzyon kısıtlaması (1C) Lezyon, koronal 
T2w görüntülerinde doğrulanabilir (1D) Parametrik harita (1E, Ktrans) son derece şüpheli bir 
eğriye sahip açık bir fokal lezyon gösteriyor (1F).
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3

4

görüntüleme sonuçları arasında açık bir 
tutarsızlık gösteren hastalarda olabiliyor.

Aşağıda, özelleştirilmiş yaklaşımla ve 
basitleştirilmiş biyopsi iş akışıyla, 
hastanın supin pozisyonunda yattığı 
MR-kılavuzlu prostat biyopsileriyle ilgili 
klinik deneyimimizi raporluyoruz. 

Dinamik kontrastı geliştirilmiş görüntüler 
syngo.via Tissue 4D kullanılarak 
sonradan işlendi.

Şekil 1’de gösterildiği üzere, prostatın 
apikal üçte birinde bir lezyon, ilgili 
difüzyon kısıtlaması ve şüpheli fokal 
kontrast alımı ile birlikte DCE serisinde 
temizleme ile 1,5 cm’den geniş bir 
şekilde T2-ağırlıklı görüntülerde bir hipo-
intens, mercek şekilli yapı olarak 
görünürdü. Bu nedenle, hasta, bezedeki 
son derece şüpheli bölgenin MRG 
kılavuzlu prostat biyopsisine gönderildi.

Biyopsi, hasta özel bir pozisyon alma 
cihazı (Şekil 2, Invivo Almanya, Schwerin, 
Almanya) yardımıyla supin litotomi 
pozisyonuna getirilerek, geniş sondajlı bir 
MAGNETOM Aera 1.5T sisteminde 
gerçekleştirildi. Hastanın sırtının altına 
esnek bir 4 kanallı coil yerleştirmesi ve 
hastanın pelvisinin üzerine de 18 kanallı 
standart bir vücut coil’i yerleştirmesinin 
birleşimi kullanılarak prosedürler arası 
görüntüleme gerçekleştirildi. Önce, 
kontrast dolu küçük bir tüp hastanın 
rektumuna yerleştirildi ve son derece 
esnek bir MR uyumlu kol ile sabitlendi. 
Biyopsi hedefini tanımlamak için, hızlı 
T2-ağırlıklı taramaları (TR 5000 ms, TE 
100 ms, kesit kalınlığı 3,5 mm, FOV 200 
mm, matris 256, TA 1:45 dk) 
gerçekleştirildi ve kontrast dolu iğne 
kılavuzun konumu ve oryantasyonu, bir 
3D yağ baskılanmış TrueFISP sekansı 
kullanılarak görüntülendi ve 3D 
maksimum intensite projeksiyonu (MIP / 
maximum intensity projection) tekniğiyle 
görselleştirildi. Sadece bir kesit blokunun 
merkez işaretini (Şekil 3, sarı daire), 
lezyonun ortasına konumlandırarak, iğne 
kılavuzun hedefe göre oryantasyonu 
kontrol edildi ve iğne kılavuzunun 
yörüngesi sürekli olarak hedefi 
gösterecek şekilde düzeltildi. Söz konusu 
örnekte, sadece bir yineleme (iğne 
kılavuzunun yeniden konumlandırılması, 
kontrol taraması) gerekli oldu. İğne 

2 Özelleştirilmiş biyopsi 
cihazıyla hazırlık. Hasta, supin 
pozisyona yerleştirilecek. Bir 
esnek kol (ok) hedef yörüngesini 
tanımlamak ve asıl biyopsi 
iğnesini sokmak için kullanılan 
kontrast dolu iğne kılavuzunu 
tutuyor.

3 Kontrol görüntüleri, iğne kılavuzun doğru konumlandırılmasını doğruluyor. Merkezdeki 
işaret (sarı daire, sağ görüntü), biyopsi yapılacak lezyonun üzerine konumlandırıldı. Sol ve 
orta görüntüler, kontrast dolu iğne kılavuzun (iki parlak çizgi olarak görülüyor), doğrudan 
hedefe işaret ettiğini (sarı daire, ok) doğruluyor.

4 Doku örneği alınmadan önce lezyondaki iğnenin doğru konumunu doğrulayan hızlı çift 
eğimli T2w TSE kontrol görüntüler.

2
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Vaka 2

Prostat MRG’si için sevk olarak sürekli 
yüksek PSA değerleriyle bölümümüze 
gelen hasta (03/2015: 10,8 ng/ml; 
04/2015: 13,0 ng/ml). 1.5T 
MAGNETOM Aera’mızda tanısal çoklu 
parametreli prostat MRG’si 
gerçekleştirildi ve sağ ve sol periferik 
bölgede nispeten küçük iki lezyon 
ortaya koydu (Şekil 5). Sağ periferik 
bölgedeki lezyon, daha iyi erişilebilirlik 
nedeniyle MR hedef biyopsisi için 
seçildi. MR kılavuzlu biyopsi oturumu 
sırasında farklı konumlardan örnekler 
alındı (Şekil 6). Periferden alınan 
örnek, 6 (3 + 3) değerinde Gleason 
Skoruna sahip bir asiner 
adenokarsinom ortaya koydu, diğer 
örnek ise daha da agresif bir patern 
sergiledi (Gleason Skoru 3 + 4 = 7).

5A 5B 5C

5D 5E 5F

kılavuzunu tatmin edici bir şekilde 
konumlandırmanın ardından, asıl tam 
otomatik biyopsi cihazı takıldı ve biraz 
farklı iki konumdan iki örnek alındı (Şekil 
4). Histopatoloji, bir 3 + 3 = 6 asiner 
adenokarsinom ortaya koydu.

Özet
Doğrudan MRG kılavuzluğu altındaki 
prostatın hedeflenmiş biyopsileri, 
ultrason biyopsi teknikleri için makul bir 
tamamlayıcı niteliğinde. Burada sunulan 
ikinci vakada gösterildiği gibi, doğru 
sınıflandırma ve bunun sonucunda en 
iyi tedavi kararları için bir tümörün en 
şüpheli kısmının kesin olarak 
hedeflenmesi büyük önem taşıyor. 
Özellikle de nispeten küçük lezyonlar 
söz konusu olduğunda, doğrudan MR 
kılavuzluğu, her zaman kayıt hatası 
kaynaklarına açık olan füzyon 
tekniklerine kıyasla belirgin avantajlara 
sahip.

Burada sunulan hedefleme prosedürü 
sadece standart sekanslara ve tarayıcı ile 
sağlanan planlama araçlarına dayalı 
olduğu için herhangi bir ilave yazılım 

ekipmanı veya ilave planlama PC’leri 
gerektirmiyor. Nüremberg’de 
gerçekleştirildiği gibi supin pozisyondaki 
biyopsiler, özellikle obez, dispnetik veya 
yaşlı bireylerde MR kılavuzlu prostat 
biyopsilerinin kabulünü ve 
uygulanabilirliğini daha da iyileştirebilir.
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6 Kontrol görüntüleri, iğne kılavuzun 
doğru konumlandırılmasını doğruluyor. 
Merkezdeki işaret (sarı daire, sağ görüntü), 
biyopsi yapılacak lezyonun üzerine 
konumlandırıldı. Sol ve orta görüntüler, 
kontrast dolu iğne kılavuzun (iki parlak çizgi 
olarak görülüyor), doğrudan hedefe işaret 
ettiğini (sarı daire, ok) doğruluyor.

5 Axial T2w TSE (5A, D), ADC map (5B, E), and Ktrans maps (5C, F).


