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BT teknikleri
Kompleks konjenital kalp hastalıkları 
olan, Glenn prosedürüne tabi 
tutulmuş çocukların pulmoner akışı 
fizyolojik değildir. Bu prosedürde, 
akciğerlere kan akışı bir şant 
yardımıyla superior vena kavadan 
(SVC) proksimal sağ pulmoner artere 
(RPA) yönlendiriliyor. Bu, BT 
anjiyografide (PCTA), pulmoner 
emboli (PE) tanısının yorumunu 
kısıtlayabilecek artefaktlara yol 
açabiliyor. 

En yaygın artefaktın nedeni heterojen 
kan ve kontrast madde karışımıdır. Bu, 
pulmoner arterlerdeki trombusun 
görüntülenmesini ve 
karakterizasyonunu kısıtlar. 

Bu çocuklarda BTA muayeneleri 
yaparken tercihimiz SOMATOM 
Definition Flash oluyor. Çift Flaş 
tekniği tek bir kontrast bolusuyla iki 
yüksek pitch çekimden oluşuyor. 
ECG-tetiklemeli ya da ECG-tetiklemesiz 
olarak gerçekleştirilebiliyor. İlki 
kranio-kaudal tarama yaparken, 
ikincisi yalnıza üç saniye arayla 
kaudo-kranial tarama yapıyor. 

Çekimler serbest nefesle 
gerçekleştiriliyor ve her tarama 
yaklaşık 0,3 saniye sürüyor. Gerçek 
zamanlı anatomik pozlama kontrolü 
(CARE Dose4DTM) ve sinogram teyitli 
yinelemeli rekonstrüksiyon (SAFIRE) 
da radyasyon dozunu azaltmak için 
bir arada kullanılıyor.

PE mi, değil mi? 
Konjenital kalp hastalığı 
olgularında çift flaşlı tarama 
tekniği ile ayırıcı tanı
Dr. Dany Jasinowodolinski, PhD, ve Dr. Adriano Camargo de Castro Carneiro

Radyoloji Bölümü, Hospital do Coração, São Paulo, Brezilya

1  Amazon Nehri’nin fotoğrafı, bu 
fenomenin doğadaki bir örneğini 
gösteriyor: Farklı ısı ve yoğunluktaki 
iki nehir birleştiğinde, bir taraf 
çamurlu, öbürü ise berrak olur. 

1

Pulmoner akıştaki dinamik değişiklikleri 
değerlendirmek için tek kontrast boluslu Çift Flaşlı 
tarama, pulmoner emboli (PE) kuşkusu olan, 
kompleks konjenital kalp hastalıklı çocuklarda 
palyatif cerrahi prosedürlerin ardından tanı 
koyulmasına yardımcı olabilir.

PE or not PE – Differential 
 Diagnosis using Double Flash 
Scanning Technique in Cases 
of Congenital Heart Disease

By Dany Jasinowodolinski, MD, PhD, and Adriano Camargo de Castro Carneiro, MD  
Department of Radiology, Hospital do Coração, São Paulo, Brazil

CT techniques
Children with complex congenital 
heart diseases, who had been sub-
mitted to a Glenn procedure, have a 
non-physiological pulmonary flow. 
In this procedure, blood flow to the 
lungs is redirected from the superior 
vena cava (SVC) to the proximal right 
pulmonary artery (RPA) via a shunt. 
This causes artifacts in pulmonary CT 
angiography (PCTA) which may limit 
the interpretation of the diagnosis of 
a pulmonary embolism (PE).

The most common artifact is caused 
by the heterogeneous mixture of the 
blood with the contrast agent. This 
limits the visualization and characteri-
zation of a thrombus in the pulmonary 
arteries.

A Double Flash scan with a single contrast bolus, to 
evaluate dynamic changes in the pulmonary flow, may 
help to establish the diagnosis of suspected pulmonary 
embolism (PE) in children with complex congenital heart 
diseases after palliative surgical procedures. 

SOMATOM Definition Flash is our 
choice when performing CTA exami-
nations on these children. The Double 
Flash technique consists of two high-
pitch acquisitions with a single con-
trast bolus. It can be performed with 
or without ECG-triggering. The first one 
scans cranio-caudal and the second 
caudo-cranial, only three seconds 
apart.

The acquisitions are performed with 
free breathing and each scan requires 
about 0.3 s. Real-time anatomic expo-
sure control (CARE Dose4DTM) and 
sinogram affirmed iterative reconstruc-
tion (SAFIRE) are also combined to 
 reduce radiation dose.

1

1     A photo of the Amazon River shows 
the phenomenon in nature – when two 
rivers with different temperatures and 
densities join, one side becomes muddy 
and the other side is clear.
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Görüntü post-processing’i 
ve yorumlaması 
Çift Flaşlı taramanın avantajlarını 
örneklemek için, Glenn prosedüründen 
geçmiş ve PE kuşkusu olan iki çocuğun 
olgusuna yer verdik. 

İlk olgu (Şekil 2) kritik aortik stenoz 
hikayesi olan 3 yaşındaki bir erkek 
çocuğa ait. Başarısız bir neonatal 
aortik balon valvuloplastinin 
ardından çocuk Damus-Kaye-Stansel 
(DKS) ameliyatına ve Glenn 

prosedürüne alındı. Kötüleyen dispne 
ve hipoksemi dolayısıyla yeniden 
hastaneye getirildi. Bu durumda, 
pulmoner kütüğün çıkan aorta 
bağlandığı ve pulmoner arter 
dallarından ayrıldığı yerde 
üniventriküler işleyen kalp 
bulunuyor. Pulmoner kan akışı 
SVC’den geliyor. Çocuğun hayatının 
sonraki bir döneminde Fontan 
ameliyatı olması planlanıyor; bu 
ameliyatla inferior vena kava bir 
tübüler kanal ile pulmoner arterlere 
bağlanacak. 

İkinci olgu (Şekil 3), büyük arter 
transpozisyonu (TGA), restriktif 
ventriküler septal defekti ve ve sağ 
ventrikül çıkış yolu obstrüksiyonu 
(infundibüler ve valvar) olan 6 aylık bir 
kız çocuğudur. Çocuğa Glenn prosedürü 
uygulandı ve pulmoner kütük hariç 
bırakıldı. Şimdi ise üç kapakçık değişimi 
için değerlendirme yapılıyor fakat 
çocuk ekstrakorporeal mekanik 
destekten çıkarılamıyor. Sağ atriyuma, 
sağ pulmoner artere ve aorta 
kanülasyon uygulandı. Kontrast madde 
SVC’den pulmoner arterlere geliyor. 

2  Sağ alt lobun segmental dalında 
gösterilen intraluminal dolum defekti 
(Şekil 2a) sonraki çekimde kayboldu 
(Şekil 2b); bu da bir artefakta işaret 
ediyor.

3  Sağ alt lobun segmental dallarındaki intraluminal dolum defektleri (Şekil 3a ve 3c) 
sonraki çekimde kaybolmadı (Şekil 3b ve 3d); bu da PE’yi karakterize ediyor.

Image post- 
processing and  
interpretation
To demonstrate the advantages of the 
Double Flash scan, here are two cases 
of children who had undergone the 
Glenn procedure and where a PE was 
suspected.

The first case (Fig. 2) is that of a 
3-year-old boy with a history of critical 
aortic stenosis. After a failed neonatal 

aortic balloon valvuloplasty, he had 
undergone a Damus-Kaye-Stansel 
(DKS) surgery and a Glenn procedure. 
He was re-admitted due to worsening 
dyspnea and hypoxemia. In this situa-
tion, there is a univentricular function-
ing heart where the pulmonary trunk 
is connected to the ascending aorta 
and detached from the pulmonary  
artery branches. The pulmonary blood 
flow arrives from the SVC. The child is 
scheduled to have a Fontan surgery 
later in life, where the inferior vena 
cava will be connected to the pulmo-
nary arteries through a tubular conduit.

The second case (Fig. 3) is a 6-month-
old girl with transposition of the great 
arteries (TGA), restrictive ventricular 
septal defect, and right ventricular 
outflow tract obstruction (infundibular 
and valvar). She underwent a Glenn 
procedure and exclusion of the pul-
monary trunk. She is now submitted 
for a tricuspid valve replacement, 
however, cannot get off extracorporeal 
mechanical support. A cannulation 
is placed in the right atrium, the right 
pulmonary artery, and the aorta. The 
contrast agent is arriving from the SVC 
to the pulmonary arteries.

2a

2b

3a 3c

3b 3d

2     An intraluminal filling defect shown 
in the segmental branch of the right 
lower lobe (Fig. 2a) disappears in the 
later acquisition (Fig. 2b), suggesting 
an  artifact.

3     Intraluminal filling defects in the segmental branches of the right lower lobe 
(Figs. 3a and 3c) do not vanish in the subsequent acquisition (Figs. 3b and 3d), 
characterizing PEs.
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¹ 0.018 çevirme faktörü uygulanarak tahmin edilmiştir ve bildirilen DLP (32 cm) DLP’ye (16 cm) 
çevrilirken de ayrıca 2.3 faktör uygulanmıştır.

2 0.026 çevirme faktörü uygulanarak tahmin edilmiştir ve bildirilen DLP (32 cm) DLP’ye (16 cm) 
çevrilirken de ayrıca 2.3 faktör uygulanmıştır.

Klinik uygulamada SAFIRE kullanımı, klinik göreve, hastanın büyüklüğüne, anatomik lokasyona ve klinik 
uygulamaya bağlı olarak BT hasta dozunu düşürebilir. Belirli bir klinik görevde diagnostik görüntüleme 
kalitesi elde etmek için uygun dozu belirlemek üzere bir radyolog ve bir fizikçi ile konsültasyon yapılmalıdır. 

Siemens müşterileri tarafından burada tanımlanan sonuçlar kuruma özgü koşullarda elde edilmiştir. “Tipik” 
bir hastane bulunmadığı ve pek çok değişken (örneğin hastanenin ölçeği, olguların karmaşıklığı, BT 
benimsenme düzeyi) söz konusu olduğu için diğer kullanıcıların da aynı sonuçları alacağı garanti edilemez.

Her iki çocukta da olağandışı kalp 
rahatsızlıkları vardır ve her ikisi de 
Glenn prosedürüne tabi tutulmuştur, 
yani SVC sağ pulmoner artere 
bağlanmıştır ve kontrast madde 
akciğerleri perfüze etmek üzere sonraki 
bir aşamada gelir (her zamanki gibi 
arteriyal aşamada değil). 

Bu olguların ilginç yanı, trombus ile 
artefaktların tam olarak birbirlerinden 
ayrılmalarının normalden daha zor 
olması. 

Karışık kan artefaktı, PE tanısında iyi 
bilinen bir güçlüktür. Artefakt ile 
gerçek trombusu ayrıştırmaya 
çalışırken dikkate alınması gereken 
birkaç konu bulunuyor: 

1) Pozisyon: Merkezi bir konumda olan 
trombus genellikle bifurkasyonların 
ortasında yer alıyor. Artefakt 
katmanlarda meydana geliyor 
çünkü kontrastsız kan anterior 
olarak akarken, kontrast madde 
damarın dependant yanında 
akmaya meyilli oluyor. Bu fenomen, 
farklı ısı ve yoğunluktaki iki nehir 
birleşince (Amazon Nehri’nde 
olduğu gibi) bir tarafın çamurlu, 
diğerinin ise berrak olması örneğinde 
olduğu gibi doğada da 
gözlemlenebiliyor (Şekil 1).

2) Ekstansiyon: Artefakt uzun ve 
devamlı; trombus ise genellikle 
daha fokal ve kısa oluyor. 

3) Teknik: Birden fazla çekim 
yapıldığında artefakt hareket ediyor 
ve kayboluyor, fakat trombus 
olduğu gibi kalıyor. 

Bu durumda ilk olguda sağ alt lobun 
segmental dalında, damarlarda 
anterior olarak bulunan fakat sonraki 
çekimde kaybolan (Şekil 2b) 
intraluminal dolum defektlerini 
görüyoruz (Şekil 2a); bu da bir 
artefakta işaret ediyor. İkinci olguda ise, 
sağ alt lobun segmental dallarında, 
sonraki çekimde kaybolmayan (Şekil 
3b ve 3d) ve PE kuşkusunu karakterize 
eden intraluminal dolum defektleri 
(Şekil 3a ve 3c) görüyoruz. 

Tarayıcı Hasta 1, PE yok 

SOMATOM Definition 
Flash

Hasta 2, PE şüphesi

SOMATOM Definition 
Flash

Tarama alanı Toraks Toraks

Tarama modu Flaş modu, 
ECG-tetiklemesiz

Flaş modu, 
ECG-tetiklemeli

Tarama uzunluğu 185 mm 125 mm

Tarama yönü Kranio-kaudal/ 
kaudo-kranial

Kranio-kaudal/ 
kaudo-kranial

Tarama süresi 0.36 s 0.27 s

Tüp voltajı 80/80 kV 80/80kV

Tüp akımı 120 mAs 216 mAs

Doz modülasyonu CARE Dose4DTM CARE Dose4DTM

CTDIvol 1.87 mGy 0.99 mGy

DLP 47 mGy cm 19 mGy cm

Efektif doz 1.9 mSv¹ 1.1 mSv2

Rotasyon süresi 0.28 s 0.28 s

Pitch 3 3.4

Kesit kolimasyonu 128 × 0.6 mm 128 × 0.6 mm

Kesit genişliği 0.6 mm 0.6 mm

Rekonstrüksiyon artımı 0.3 mm 0.3 mm

Rekonstrüksiyon çekirdeği I26f SAFIRE 3 I26f SAFIRE 3

Kalp atış hızı YOK 120 bpm

Kontrast 370 mg /mL 370 mg /mL

Hacim 18 mL (1.5 mL/kg) 12 mL (2 mL/kg)

Akış hızı Manuel enjeksiyon Manuel enjeksiyon

Başlangıç gecikmesi Bolus izleme Bolus izleme

İnceleme Protokolü


