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Giriş
Elastografi, doku sertliği ile ilgili bilgi 
sağlayarak lezyonların benign-malign 
ayrımına katkı sağlar. Bir Shear Wave 
Elastografi yöntemi olan Acoustic 
Radiation Force Impulse (ARFI) 
elastografi, kullanıcıdan bağımsız 
objektif veriler sunar. ARFI elastografi 
Virtual Touch Tissue Imaging (VTI) ve 
Virtual Touch Tissue Quantification 
(VTQ) içerir. VTI elastografi, belirlenen 
bir alanda, lezyonun içerdiği beyaz ve 
siyah alanlara göre doku sertliği 
hakkında bilgi verir. Beyaz alanlar 
yumuşak, siyah alanlar sert dokuyu 
gösterir. Tiroid nodülleri, içerdikleri 
beyaz ve siyah alan yüzdesine bağlı 
olarak sınıflandırılır [1]. VTQ 
elastografide ise, doku sertliği 
kantitatif bir değer olarak ölçülür. Bu 
değer Shear Wave Velocity (SWV) 
olarak adlandırılır ve m/s olarak ifade 
edilir. Doku sertliği arttıkça SWV değeri 
artar. Literatürde ARFI elastografinin 
tiroid nodüllerinde benign-malign 
ayırımına katkı sağladığına dair çok 
sayıda yayın bulunmaktadır. 

Hastanın hikayesi
Tip 2 diabetes mellitus olan ve takip 
amacıyla Endokrinoloji Polikliniği’ne 
başvuran 55 yaşındaki kadın hastanın 
fizik muayenesi sırasında tiroid bezinin 
minimal irregüler palpe edilmesi ve 
laboratuvar testlerinde TSH yüksekliği 
saptanması nedeniyle tiroid 
ultrasonografisi istendi. 

Görüntüleme bulguları
B-mod ultrasonografi (US) 
incelemesinde tiroid bezi normal 
boyutlarda ve parankimi homojen 
görünümdeydi. Sağ lobda ve istmusta 
belirgin sınır veren solid ya da kistik 
nodül saptanmadı. Sol lob üst polde, 
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14x11 mm boyutlarında ölçülen, 
posteriorunda hiperekoik alanlar 
bulunan, heterojen hipoekoik solid 
nodül izlendi. Boyunda patolojik boyut 
ve görünümde lenf nodu saptanmadı.

Nodül B-mod US görüntüleri ile 
birlikte Color Doppler, Siemens® 
ARFI® VTI ve Siemens® ARFI® VTQ 
programları ile değerlendirildi. Color 
Doppler incelemede, lezyon 
içerisinde ve çevresinde kanlanma 
olduğu izlendi. VTI ile, B-mode US’de 
hipoekoik izlenen kısımların beyaz 
(yumuşak), hiperekoik izlenen 
kısımların ise koyu renkli (sert) 
kodlandığı dikkati çekti. Nodülün VTI 
elastisite skoru 3 olarak 
sınıflandırıldı. VTQ ile nodülün 
hipoekoik kısımlarından yapılan 
ölçümde SWV 3,86 m/s ölçüldü. 
Hiperekoik kısımlar dahil edildiğinde 
SWV’de artış dikkati çekti (6,18m/s). 
Nodül TIRADS 4b olarak 
değerlendirildi. Ultrasonografi 
eşliğinde, lezyonun posteriorundaki 
hiperekoik alanları içerecek şekilde, 
ince iğne aspirasyon biyopsisi 
yapılması önerildi. Sitolojisi tiroid 
papiller karsinomu ile uyumlu olan 
hastaya total tiroidektomi yapıldı. 
Patoloji ile tiroid papiller karsinomu 
tanısı doğrulandı.

Tartışma
Mikrolobulasyon ya da düzensiz sınır, 
mikrokalsifikasyon varlığı, solid 
komponent, hipoekojenisite, vertikal-
horizontal boy oranı artışı, periferik 
halonun bulunmaması, intranodüler 
kanlanma gibi B-mode ve Color 
Doppler US bulguları tiroid kanseri ile 
ilişkilidir. Ancak patolojik olarak 
benign ya da malign olduğu 
kanıtlanan bazı nodüllerde bulgular 

örtüşebilmektedir. Örneğin, benign 
nodüllerin hipoekoik olabildiği ve 
papiller tiroid karsinomu tanısı alan 
nodüllerin bir kısmının B-mod US’de 
tipik malign özelliklere sahip 
olmadığı bilinmektedir [2, 3]. ARFI 
elastografi tipik malign özellikleri 
olmayan tiroid nodüllerinde benign-
malign ayırımına yardımcı 
olmaktadır. SWV değerleri malign 
nodüllerde benign nodüllere veya 
normal tiroid dokusuna göre anlamlı 
olarak yüksektir [4-7]. Tiroid 
nodüllerinde SWV cut-off değeri 
olarak 2,53 ve 3,10 gibi değerler 
veren yayınlar mevcuttur [8, 9]. VTI 
elastisite skorunda ise genel olarak 
≥4 riskli olarak kabul edilmektedir 
[9]. B-mod, Color Doppler ve ARFI 
elastografi bulgularının birlikte 
değerlendirilmesi sensitivite ve 
spesifiteyi artırır [10]. Bizim 
olgumuzda, VTI elastisite skoru 
nodülün tamamı değerlendirildiğinde 
3 olarak sınıflandırılmış olmakla 
birlikte, özellikle nodülün posterior 
kesimlerinde, B-mod görüntülerde 
hiperekoik olarak izlenen alanların 
siyah (sert) olduğu dikkati çekmiştir. 
Ayrıca SWV değerlerinde, hiperekoik 
alan dahil edildiğinde artış 
izlenmiştir. İnce iğne aspirasyon 
biyopsisinin bu alanlardan 
yapılmasının tanısal doğruluğu 
artırdığı düşünülmektedir.

Sonuç
Tiroid nodüllerinde, özellikle B-mod 
US’de tipik malign özelliklere sahip 
olmayan nodüllerde, ARFI elastografi 
benign-malign ayrımına katkı 
sağlamaktadır. B-mod, Color Doppler 
ve ARFI elastografi bulgularının birlikte 
değerlendirilmesinin tanısal doğruluğu 
artırdığı düşünülmektedir.
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1 B-mod US incelemesinde sol lob üst polde, posteriorunda 
hiperekoik alanlar bulunan heterojen hipoekoik nodül izleniyor.

2 Color Doppler incelemede, lezyon çevresinde ve içerisinde akım 
izleniyor.

3

5

4

3 VTI ile yapılan incelemede, B-mode US’de hipoekoik izlenen 
kısımların beyaz (yumuşak), hiperekoik izlenen kısımların ise siyah 
(sert) kodlandığı izleniyor. Nodülün VTI elastisite skoru 3 özelliği 
gösteriyor.

5 Nodülün hiperekoik kısmı dahil edildiğinde SWV’de artış izleniyor 
(6,18 m/s).

4 VTQ ile nodülün hipoekoik kısmında SWV’nin 3,86 m/s ölçüldüğü 
görülüyor.
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1

1 Dijital 
mamografide sol 
meme üst dış 
kadranda 
periareoler oval 
şekilli düzgün 
sınırlı 6mm 
boyutta nodüler 
opasite izleniyor.
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Giriş
Elastografi göreceli olarak doku 
sertliğini ölçerek meme lezyonlarında 
benign-malign ayrımında katkı 
sağlamaktadır. Fizik muayenede 
olduğu gibi benign lezyonların 
yumuşak, malign olanların sert olduğu 
prensibine dayanır. Özellikle BI-RADS 3 
ve BI-RADS 4A lezyonlarda takip veya 
biyopsi kararı vermede yardımcıdır. 
Malignite şüphesi düşük olan BI-RADS 
4A olguların BI-RADS 3 olarak 
sınıflandırılarak gereksiz biyopsileri 
azalttığı bildirilmiştir. Strain ve Shear 
Wave Elastografi olmak üzere iki temel 
elastografi prensibi bulunmaktadır. 
Strain elastografi kullanıcı bağımlı bir 
yöntemken, Shear Wave Elastografi 
kullanıcıdan bağımsız daha objektif 
veriler sağlamakta, interobserver ve 
intraobserver değişkenliği 
azaltmaktadır.

Hastanın hikayesi
71 yaşında kadın hasta meme 
taraması istemiyle meme kliniğimize 
başvurdu. 5 yıl önce endometrium 
karsinomu tanısıyla histerektomi ve 
bilateral salpingooferektomi öyküsü 
vardı. Hormon replasman tedavisi 
almamıştı. Ailede meme kanseri 
öyküsü yoktu. Fizik muayenede kitle 
palpe edilmedi.

Görüntüleme bulguları
Dijital mamografide meme parankimi 
ACR tip B paterndeydi. Dijital 
mamografide sol meme üst dış 
kadranda periareoler oval şekilli 
düzgün sınırlı kitle izlendi. US 
incelemede lezyonun solid yapıda 

olduğu görüldü. Sadece B-mode US 
bulguları ile lezyon BI-RADS 3 olarak 
tanımlandı. 

Olgu Siemens® eSie Touch, Siemens® 
ARFI®, Virtual Touch Quantification 
(VTQ), Siemens® ARFI®, Virtual Touch 
imaging (VTI), Siemens® ARFI®, Virtual 
Touch Imaging Quantification (VTIQ) 
programları ile değerlendirildi. 

eSie Touch ile elde olunan renk 
kodlamalı haritada lezyon yeşil 
(yumuşak) kodlanırken lezyon periferi 
mavi (sert) kodlandı. Virtual Touch 
Imaging Quantification (VTIQ) ile 
lezyonun kırmızı (sert) kodlandığı 
izlendi ve lezyon içerisinde yüksek 
Velocity (Vs) değerleri elde olundu.

VTI ile lezyon B-mode US’de 
görüldüğünden daha büyük ve koyu 
renkli kodlandı ve patern 4b olarak 
sınıflandırıldı. VTIQ ile lezyon 
içerisinden yapılan ölçümde Velocity 
(Vs) 4,58 m/s ölçüldü. Aksiller patolojik 
lenf adenopati izlenmedi. 
Elastografide lezyon sert izlenince 
BI-RADS 4A olarak sınıflandırıldı ve US 
kılavuzluğunda tru-cut biyopsiye 
yönlendirildi. Patolojik olarak invazif 
karsinom tanısı aldı. Sol memeye 
yönelik segmenter mastektomi ile kitle 
eksize edildi. Sentinel lenf nodu 
negatif olunca aksiller diseksiyon 
yapılmadı. Cerrahi spesimende invaziv 
kribriform karsinoma eşlik eden duktal 
karsinoma in situ odakları saptandı. 
Olgu cerrahi sonrası radyoterapi ve 
kemoterapiye yönlendirildi. Olgu 
operasyon sonrası 2. yılda sağ ve 
sağlıklı izleniyor.

Tartışma
Elastografi, 2013 yılında American 
Collage of Radiology tarafından 
geliştirilen BI-RADS US atlasına eşlik 
eden bulgular içerisinde eklendi. 
Elastografi özellikle BI-RADS 3 ve 4a 
lezyon ayrımında oldukça katkı 
sağlamaktadır. Elastografik olarak 
yumuşak kodlanan BI-RADS 3 olgular 
da BI-RADS 2 olarak sınıflandırılabilir. 
Elastografi benign lezyonlar da biyopsi 
ve kısa aralıklı izlem sıklığını 
azaltmaktadır.

B-mode US de tipik benign olan ve 
BI-RADS 2 olan olguların elastografi ile 
kategorisinin yükseltilmemesi 
önerilmektedir. Aynı şekilde US ile 
malignite şüphesi yüksek olan BRADS 
4B, 4C veya 5 lezyonların elastografi 
verileri ile BI-RADS klasifikasyonunun 
düşürülmemesi önerilmektedir. Malign 
lezyonlarda hem lezyonun kendisi 
hem de lezyon çevresi sert 
kodlanmaktadır. Elastografinin önemli 
avantajlarından biri de kontrast madde 
kullanılmıyor olması ve non-invazif bir 
yöntem olmasıdır.

Sonuç
1cm’nin altında boyutta, hem 
mamografide hem US’de düzgün sınırlı 
olan ve BI-RADS 3 olarak kategorize 
edilebilecek bu kitlenin elastografi ile 
sert yapıda olduğu izlendi. Elastografi 
lezyonun BI-RADS 4 olarak 
sınıflandırılıp invazif karsinom tanısı 
almasına katkı sağladı.

2 B-mode US’de 
lezyon hipoekoik 
düzgün sınırlı 
olarak izleniyor ve 
power doppler 
incelemede lezyon 
içerisinden akım 
izleniyor. 

2

3 eSie Touch ile 
yapılan elastografi 
tetkikinde lezyon 
yeşil (yumuşak) 
kodlanırken 
periferi mavi (sert) 
kodlanıyor ve 
lezyon içerisinde 
strain ratio (SR) 
0,66 hesaplanıyor. 

3

4 VTIQ ile yapılan ölçümde lezyonun 
kırmızı (sert) kodlandığı izleniyor ve 
içerisinde yüksek hız değerleri 
saptanıyor. VTI ile yapılan incelemede 
lezyonun B-mode US’de ölçüldüğünden 
daha büyük boyutta olduğu ve koyu 
renkli kodlandığı izleniyor. Lezyon VTI 
ile tip 4B patern özelliği gösteriyor.

4

5 VTIQ ile yapılan 
ölçümde lezyonda 
Vs değeri 4,58 m/s 
ölçülüyor.

5
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Giriş
İdiyopatik granülomatöz mastit (IGM), 
memenin etiyolojisi bilinmeyen nadir 
kronik benign inflamatuar bir hastalığıdır 
[1]. Sıklıkla üreme çağındaki genç 
kadınlar etkilenir. Olgular hassas eritemli 
meme kitlesi, abse veya fistül ile 
prezente olurlar [2,3]. Klinik ve 
radyolojik olarak meme kanserini taklit 
etmektedir [4,5]. Ultrasonografi (US), 
mamografi ve manyetik rezonans 
görüntüleme (MRG), tanıda yardımcı 
görüntüleme modaliteleridir. Genç 
olguları daha sık tuttuğu göz önüne 
alınınca US ilk başvurulan görüntüleme 
yöntemidir. 

Hastanın hikayesi
34 yaşında kadın hasta, memede 20 
gündür olan şişlik ve ağrı şikayeti ile 
meme merkezine başvurdu. Ailede 
meme kanseri öyküsü yoktu. 3 çocuk 
emzirmişti. 

Fizik muayenede sağ meme dış orta 
kadranda palpabl kitle ve meme başında 
retraksiyon vardı. Aksiller lenf adenopati 

yoktu. US bulguları ile granülomatöz 
mastit düşünüldü. Tanıyı doğrulamak ve 
tüberküloz PCR DNA çalışmak için 
hastaya US kılavuzluğunda tru-cut 
biyopsi işlemi uygulandı. Patolojik olarak 
granülomatöz mastit tanısı doğrulandı. 
Tüberküloz PCR DNA negatifti. Olgu oral 
steroid ile konservatif tedaviye 
yönlendirildi.

Görüntüleme bulguları
B-mode US’de hipoekoik cilde doğru 
uzanım gösteren, içerisinde hareketli 
yoğun içerikli debrinin olduğu tübüler 
yapılar izlendi. Çevre parankimde 
ekojenite artışı mevcuttu. Doppler 
inceleme ile lezyon çevresinde 
parankimde vaskülarizasyon artışı 
saptandı. 

Olgu Siemens®.ARFI®, Virtual Touch 
Quantification (VTQ), Siemens®.ARFI®, 
Virtual Touch imaging (VTI), Siemens®.
ARFI®, Virtual Touch Imaging 
Quantification (VTIQ) yazılımları ile 
değerlendirildi. VTIQ ile lezyon içerisinde 
en sert alanlardan yapılan ölçümde 

Velocity (Vs) 8,96-9,36 m/s ölçüldü. VTI 
ile B-mode US’de lezyon santralinde 
izlenen hipoekoik tübüler yapıya uyan 
alanın parlak kodlandığı ve içerisinde 
koyu septaların olduğu izlendi. VTQ ile 
lezyon santralinde Vs X.XX m/s olarak 
değerlendirildi.

Tartışma
IGM memenin kronik, non-kazeifiye 
granülomlar ve abse formasyonları ile 
karakterize sıklıkla üreme çağındaki genç 
kadınları etkileyen inflamatuar benign 
bir hastalığıdır [2,5]

IGM klinik ve radyolojik olarak meme 
kanserini taklit edebilir. US veya 
mamografi gibi rutin radyolojik 
görüntüleme yöntemleri ile IGM’yi 
meme kanserinden ayırt etmek zor 
olabilmektedir. US bulguları soliter veya 
birbiri ile birleşen hipoekoik heterojen 
kitleler, cilde uzanan hipoekoik lineer 
traktlar (kütanöz sinüsler), çevre 
parankimde eşlik eden ödem, 
duktuslarda dilatasyon ve doppler 
incelemede hipervaskülarizasyondur. 

İdiyopatik granülomatöz mastitli 
olgunun Acoustic Radiation Force 
Impulse (ARFI) ile değerlendirilmesi
Dr. Hülya Aslan, Prof. Dr. Ayşin Pourbagher
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1

1 B-mode US’ de cilde doğru uzanım gösteren hipoekoik tübüler 
lezyon izleniyor.

3

3 Virtual Touch Imaging Quantification ile elde olunan renkli harita 
izleniyor.

6

5 Virtual Touch imaging (VTI) lezyonun Tozaki’nin sınıflamasına göre 
tip 3 paternde olduğu izleniyor.

2

2 Renkli doppler incelemede lezyon periferinde görünen hiperekojen 
alanlarda artmış vaskülarizasyon izleniyor.

4

4 Virtual Touch Imaging Quantification ile yapılan hız ölçümleri 
izleniyor.

6

6 Virtual Touch Quantification ile lezyon içinden yapılan hız ölçümü 
izleniyor.

Shear Wave Velocity (Vs) göreceli olarak 
doku sertliğini yansıtır. Doku sertliği 
arttıkça Vs değeri de artar. Literatürde 
IGM’nin meme malignitelerinden daha 
düşük SWV değerleri gösterdiği 
bildirilmiştir [6]. VTI ile yapılan 
sınıflamada lezyonlar 4 paterne 
ayrılmıştır [7]. Patern 1’de lezyon çevre 
parankim ile benzer elastografik özellik 
göstermektedir. Patern 2’de lezyon 
parlak kodlanmaktadır. Patern 3’te 
lezyonlar hem parlak hem de koyu 
alanlar içermektedir. Koyu kodlanan 
lezyonlar ise patern 4 olarak 
izlenmektedir. Bu sınıflamaya göre 
patern 1 ve 2 lezyonların benign olma 
olasılığı daha yüksekken, patern 3 ve 4 
lezyonların malign olma olasılığı daha 
yüksektir [7, 8]. Bizim olgumuzda da VTI 
ile tip 3 patern özelliği göstermekteydi. 
VTQ ile Vs X.XX olarak sembolize 
edildiğinde lezyon ya çok sert veya 

heterojen olduğundan cihazın ölçme 
limitini aşmaktadır. Bu olguda X.XX 
değeri lezyonun heterojen iç yapıda 
olmasına bağlıdır.

Sonuç
Bu olguda ARFI, lezyonun komplike kistik 
yapıda olduğunu doğrulamaya ve klinik 
ve diğer US bulguları ile birlikte 
değerlendirildiğinde tanıyı koymaya 
yardımcı olmuştur.
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Giriş
Memede gerçek veya yalancı anevrizma 
gelişimi oldukça nadirdir. Literatürde 
bildirilen yalancı anevrizmalar sıklıkla 
meme biyopsisi sonrası iyatrojenik olarak 
veya künt travmaya sekonder gelişir 
[1–4]. Bu olgular genellikle pulsatil 
meme kitlesi veya hematom ile prezente 
olurlar. Klinik ve radyolojik olarak yalancı 
anevrizmadan şüphelenilmezse aktif 
kanama gibi ciddi komplikasyonlara 
neden olabilir. 

Hastanın hikayesi
Sol memesinde multisentrik meme 
kanseri saptanan 48 yaşındaki kadın 
hastada, meme başı korunarak 
mastektomi yapıldı ve eş zamanlı silikon 
jel implant (440 cc CPG 323, MENTOR®) 
ile meme rekonstrüksiyonu ve sol aksiller 
sentinel lenfadenektomi gerçekleştirildi. 
Ameliyatın ertesi günü taburcu edilen 
hastanın dreni 16. günde çekildi. 
Ameliyat sonrası 44. günde hasta 
ameliyat yerinde yeni oluşan ağrılı şişlik 
ile kliniğimize başvurdu. Hasta ilk olarak 
Ultrasonografi (US) ile değerlendirildi. 
US incelemede protez anterior 
komşuluğunda hematom ile uyumlu 
septalı yoğun içerikli koleksiyon 
saptandı. Bir hafta sonraki kontrolde 
hastanın memesindeki şişliğin arttığı 
dikkati çekti. Kontrol US’de de hematom 
boyutunda artış izlendi. US ile hematom 
alanı içerisinde yaklaşık 2 cm boyutta 
anekoik içerikli yuvarlak şekilli kistik 
lezyon izlendi. Doppler inceleme ile 
lezyon içerisinde anevrizma boynu ve 
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1 Hastanın ameliyat sonrası 16. günde 
taburcu olurken, 44. günde hematom 
gelişmeye başlayınca ve endovasküler 
tedavi sonrası 10. günde sol memede 
hacim ve renk değişikliği izleniyor.

4

4 Renkli doppler incelemede lezyonda türbülan akıma bağlı 
yalancı anevrizma için tipik olan Ying Yang bulgusu.

2

2 B-mode US incelemede protez (p) anterior komşuluğunda 
hematom(*).

5 6

5 E: DSA tetkikinde sol İMA 
dalından gelişen yalancı 
anevrizma.

6 Coil embolizasyon sonrası elde 
edilen DSA görüntüsünde yalancı 
anevrizma lümeninde akım 
saptanmadı.

3

3 B-mode US’ de hematom alanı içinde yuvarlak şekilli anekoik kistik 
lezyon.

7

7 Coil embolizasyon sonrası elde edilen renkli doppler incelemede yalancı 
anevrizma lümeninde akım saptanmadı.

yalancı anevrizma için tipik olan türbülan 
akıma bağlı Ying Yang bulgusu saptandı. 
US kılavuzluğunda yalancı anevrizma 
lümenindeki akımı durdurmak için 
manuel kompresyon uygulandı. Başarılı 
olunamayınca hasta anjiyografiye 
yönlendirildi. Anjiyografik incelemede 
İMA’in bir dalından köken alan yalancı 
anevrizma saptandı ve endovasküler coil 
uygulaması ile yalancı anevrizma oklüde 
edildi. İşlem sonrası 1. haftada renkli 
doppler US ile yapılan kontrolde yalancı 
anevrizma lümeninde akım saptanmadı.

Tartışma
İMA’da yalancı anevrizma oldukça nadir 
görülür. Literatürde meme implantı 
sonrası yalancı anevrizma sınırlı sayıda 
olguda bildirilmiştir. Meme implantı 
sonrası İMA’da gelişen yalancı 
anevrizmalar cerrahinin bir 
komplikasyonu olabileceği gibi, 
etiyolojide tel sütürler çevresinde gelişen 
inflamasyonda da etkili olabilir [5, 6]. 
Tedavide manuel kompresyona cevap 
alınamayan olgularda veya cerrahi 
yüksek riskli hastalarda daha az invazif 
girişim gerekli olduğunda lokal trombin 
enjeksiyonu veya anjiyografik coil 
embolizasyon kullanılabilir. Eşlik eden 
masif kanamanın olduğu durumlarda 
tedavide açık cerrahi de tercih edilebilir. 

Sonuç 
Bu olguda renkli doppler, incelemede 
yalancı anevrizma tanısının 
koyulmasında ve lokalizasyonunun 
tespitinde yardımcı olmuştur. Aktif 
kanamayı ekarte etmek için de US ve 
klinik değerlendirme önemlidir.

Referanslar

1 Sun S, Hennessey H, Kam Nakch I, Alsharif S, Meterissian S, 
Mesurolle B. Compression-refractory breast hematoma 
secondary to pseudoaneurysm after stereotactically guided 
vacuum-assisted biopsy: the critical role of urgent surgical 
evacuation. J Clin Ultrasound. 2014 Oct;42(8):492-4. 

2.  Dixon AM, Enion DS. Pseudoaneurysm of thebreast: case 
study and review of literature. Br JRadiol 2004;77:694. 

3. El Khoury M, Mesurolle B, Kao E, et al. Spontaneous throm-
bosis of pseudoaneurysm of the breast related to core 
biopsy. AJR Am J Roentgenol 2007;189:W309.

4. Jin-ming C, Jin LV, Kai MA, Yan J. Assesment of internal 
mammary artery injury after blunt chest trauma: a liter-
atüre review. J Zheijiang Univ Sci B 2014;15:864–9.

5. Nasir A, Viola N, Livesey SA. Iatrogenic pseudoaneurysm of 
internal mammary artery: case report and literature review. 
J Card Surg 2009;24:343–56.

6. Falconieri F, Raevsky E, Davies S, Moat N. Pseudoaneurysm 
of a branch of left internal mammary artery: a late and 
potentially fatal complication after redo-sternotomy. 
Interact Cardiovasc Thorac Surg 2015;20:866–7.


