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Hastanın hikayesi 
Bilinen yüksek tansiyon ve 
hiperlipidemi geçmişine sahip 76 
yaşında erkek hasta, akut 
retrosternal göğüs baskısı şikayetiyle 
acile geldi. Baskı üç saat önce 
başlamış, sırta yayılmıştı; baskıya 
solunum güçlüğü, bulantı ve profüz 
terleme eşlik ediyordu ve 20 dakika 
sürmüştü. İlk elektrokardiyogram ve 
biyomarkerlar normaldi. Koroner 
arter hastalığı, pulmoner emboli ve/
veya aort diseksiyonu ihtimallerini 
elemek için (üçlü eleme) bir BT 
incelemesi talep edildi.

Tanı
İlk Flash taramasından edinilen 
görüntüler, pulmoner emboli belirtileri 
olmaksızın sadece pulmoner arterlerde 
kontrast geliştirme gösterdi (Şekil 1). 
İkinci Flash taramasından edinilen 
koroner BT anjiyografisi (cCTA) 
görüntülerinde sol anterior inen 
arterde (LAD) orta dereceli bir stenoz 
ve proksimal sağ koroner arterde (RCA) 
bir hafif stenoz gösterdi (Şekil 2 ve 3). 
Sol ana koroner arterde (LM) veya sol 
sirkonfleks arterde (Cx) stenoz 
görülmedi. 154 değerinde bir Agatston 
kalsiyum skoru hesapladı. Aort 
diseksiyonu belirtileri bulunmuyordu 
(Şekil 4). Hastaya kararsız angina tanısı 
kondu ve hasta, LAD’a orta dereceli 
stenoz tanısını teyit eden bir girişimsel 
koroner arteriograma gönderildi. İlaç 
kaplı stent uygulandı ve hasta sorunsuz 
bir şekilde iyileşti.

Üçlü eleme (triple-rule-out) için 
tek kontrast enjeksiyonlu 
Double Flash tarama
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VRT görüntüleri, normal pulmoner arterleri gösteriyor.

Eğimli MPR görüntüleri, proksimal LAD’da bir orta dereceli stenoz (ok)
ve proksimal RCA’da bir hafif stenoz (kesik ok) ve üç koroner arterin
hepsinde çoklu kalsifiye olmuş plaklar gösteriyor.
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Yorumlar
cCTA, koroner stenoz ihtimalini 
elemek için güvenilir, non-invazif bir 
yöntem haline geldi. Ancak acil 
serviste akut koroner sendromlar, akut 
aort sendromları ve pulmoner emboli 
gibi hayati tehlike arz eden durumların 
eşzamanlı olarak değerlendirilmesi için 
bir üçlü ihtimal eleme protokolü, 
mevcut rehber kurallarda belirgin 
olmayan endikasyonlara sahip. Çoklu 
BT muayeneler daha fazla kontrast 
hacmi gerektiriyor ve daha yüksek 
oranda radyasyona maruz kalma ve 
görüntü kalitesinden ödün 
verilmesiyle sonuçlanıyor.

Bu örnek olayda, tarama süresini 
(0,72 s), radyasyon dozunu (5,5 mSv) 
ve kullanılan kontrast maddesi hacmini 
(60 mL) azaltmak için bir Double Flash 
taraması protokolü kullanıldı. Pulmoner 
kütükte ve çıkan aortta pik geliştirmeyi 
belirlemek için 10 mL kontrastla bir ilk 
test bolusu kullanıldı. Başlangıç 
gecikme süresini belirlemek için pik 
geliştirme süresine dört saniye eklendi. 
Daha sonra sadece 60 mL kontrast 
kullanılarak toraksın bir Double Flash 
taraması gerçekleştirildi. İlk tarama 
(kraniokaudal) sadece pulmoner 
arterlerde kontrast geliştirmeyle 
görüntüler edinmeyi hedefliyordu, 

ikinci tarama ise (kraniokaudal), 
koroner arterlerde ve aortta kontrast 
geliştirmeyle görüntüler edinmek 
amaçlıydı. Hastanın orta dereceli bir 
kalsiyum skoruna sahip olduğu dikkate 
alınarak, koroner arterlerdeki kalsifiye 
olmuş plakların neden olduğu 
potansiyel ışın sertleştirici artefaktları 
önlemek için ikinci Flash taramasında 
daha yüksek bir kV uygulandı.

Vasküler sistemlerin üçü de başarıyla 
değerlendirildi ve bu da hastanın tanı 
süresini, hastanede kalma süresini ve 
uzun vadede acil servisin 
maliyetlerini azalttı.
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VRT görüntüleri, proksimal LAD’de bir orta dereceli stenoz
(Şekil 3A, ok), proksimal RCA’da bir hafif stenoz
(Şekil 3B ve 3C, kesik ok) gösteriyor.

3

VRT görüntüleri bir normal aort ortaya koyuyor.4

İnceleme protokolü

Tarayıcı SOMATOM Definition Flash

Tarama alanı Toraks
(pulmoner
arterler)

Toraks
(kalp ve
aort)

329,2 mm 329,2 mm

Kraniokaudal Kraniokaudal

0,72 s 0,72 s

100 kV 120 kV

370 mAs 400 mAs

CARE Dose4D CARE Dose4D

CTDIvol 3,59 mGy 6,48 mGy

DLP 140 mGy cm 254 mGy cm

Etkin doz 1,95 mSv 3,55 mSv

Rotasyon süresi 0,28 s 0,28 s

Perde 3,4 3,4

Kesit kolimasyonu 128x0,6 mm 128x0,6 mm

Kesit genişliği 0,6 mm 0,6 mm

Rekonstrüksiyon
artımı

0,4 mm 0,4 mm

Rekonstrüksiyon çekirdeği B26f, I26f B26f, I26f

Kalp atım hızı 55–61 bpm 50–61 bpm

Kontrast

Hacim 60 mL

Akış hızı 5 mL/s

Başlama gecikmesi Test bolus (pulmoner kütük) + 4 s

Test bolus  (ascending aorta) + 4 s

Tarama modu

Tarama yönü

Tarama süresi

Tüp gerilimi

Tüp akımı

Doz modülasyonu

Burada belirtilen sonuçlar, Siemens müşterilerinin özgün ortamında elde 
edilen sonuçlara dayalıdır. “Tipik” bir hastane olmadığı ve birçok 
değişken (örn. hastanenin ölçeği, vaka birleşimi, IT’nin benimsenme 
seviyesi) mevcut olduğu için diğer müşterilerin de aynı sonuçları alacağı 
garanti edilemez.
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İntestinal kanamaya neden olan 
stromal tümör – BT’nin 
kullanıldığı tanısal bir çalışma
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Hasta Öyküsü
Son on saat içerisinde terlemenin eşlik 
ettiği üç adet ani göğüs distresi 
epizodundan ve kısa senkop atağından 
yakınan 57 yaşındaki kadın hasta, 
durumunun açıklığa kavuşturulması 
için hastaneye yatırıldı. Kardiyak 
tetkikleri bir kardiyak olayı ihtimalini 
eledi. Hastanın, yakın zamanlı kilo 
kaybı, kronik gastrisizm ve anemiyle 
birlikte son üç günde melenaya sahip 
olması nedeniyle sindirim sistemi 
kanamasından şüphelenildi. 
Gerçekleştirilen kolonoskopi şüpheli 
herhangi bir bulguyla sonuçlanmadı 
ve üst endeskopide de kanama 
bölgesini konumlandıramadı. Daha 
ileri seviye tetkik için bir abdominal BT 
muayenesi istendi.

Tanı
Çift fazlı kontrast BT görüntülerinde 
boyutu 5x3,5 cm olan ve jejuna 
döngülerden çıkan bir ekzofitik 
hetorojen gelişmiş kitle görüldü. 
Lezyon, superior mezenterik arterin 
(SMA) segmental arterinden 
türeyen güçlü bir arteriyal besleyici 
ile hiper-perfüze edildi ve superior 
mezenterik damarla (SMV) 
boşaltıldı. 

Jejunum bu kitle nedeniyle kısmen 
tıkanmıştı. Buna ek olarak lokal lenf 
düğümleri (boyutu maksimum 
1,3x0,6 cm) bitişik omentumda 
mevcuttu ve şüpheli olarak 
görüldü. Bunun nedeni kontrast 
geliştirmeleri ve omentum 
içerisindeki lenfatik drenajın diğer 
bölümlerine kıyasla artmış 
sayılarıydı. Sonuç olarak, bir lokal 
lenf düğümünün de müdahil 
olduğu bir stromal tümörden 
şüphelenildi.

*Arteriyal faz için. Venöz faz 
aynı tarama protokolünü 
abdomen ve pelvis için 
uyguladı. Hastadan, 
muayene öncesinde su 
içmesi istendi. Bağırsak 
gevşeticiler uygulanmadı. 
Burada belirtilen Siemens 
müşterilerinin elde ettiği 
sonuçlar müşterinin özgün 
ortamında elde edilen 
sonuçlara dayalıdır. “Tipik” 
bir hastane olmadığı ve 
birçok değişken (örn. 
hastanenin büyüklüğü, vaka 
birleşimi, IT’nin benimsenme 
seviyesi) mevcut olduğu için 
diğer müşterilerin de aynı 
sonuçları elde edeceğinin 
garantisi bulunmamaktadır.

1B1A

2B2A

1 Arteriyal fazdan edinilen aksiyal (Şekil 1A) ve koronal (Şekil 1B) görüntülerde, jejunal 
döngülerden gelen ve jejunumun kısmen tıkanmasına neden olan bir ekzofitik hetorojen 
gelişmiş kitle (oklar) görülüyor.

2 MIP (Şekil 2A) görüntüsünde, SMA’nın segmental arterinden türeyen güçlü bir arteriyal 
besleyiciye sahip olan ve SMV tarafından boşaltılan bir hiper-perfüze lezyon görülüyor. Bir 
koronal MPR görüntüsü (Şekil 2B), bitişik omentumda üç gelişmiş lenf düğümü ortaya 
koyuyor (oklar).

Daha sonraki evrelemede, sol 
akciğerin sol üst lobunda iki küçük 
lezyon ortaya konuldu.

Lezyonların konfigürasyonu tümör 
olmadığı şeklinde derecelendirildi. 
Buna ek olarak, karaciğerde üç küçük 
lezyon görüldü – sol lobdaki 
hemanjiyoma olarak karakterize 
edildi, sağ lobdaki lezyonlardan biri 
kist olarak derecelendirildi ve sağ 
lobun periferinde olan en küçük 
lezyona ilişkin olarak da iki 
taramadan sonra bir sonuca 
varılamadı ve daha ileri seviye 
inceleme gerektirdi. Kemik 
metastazına ilişkin bir kanıt 
görülmedi.

Hasta abdominal cerrahi geçirdi ve 
patoloji, bir sindirim sistemi stromal 
tümörü tanısını doğruladı.

Yorumlar
Onkolojide güven içinde 
gerçekleştirilen bir BT tanısı ve 
evreleme sadece mükemmel görüntü 
kalitesi değil, aynı zamanda yüksek 
tarama hızı gerektiriyor. Daha uzun 
bir tarama aralığı boyunca çift fazlı 
veya çoklu fazlı kontrast taramaları, 
bu vakada olduğu gibi diferansiyel 
tanı ve evreleme için genellikle 
gerekli olduğundan, her bir fazın tam 
zamanlaması sadece yüksek tarama 
hızıyla elde edilebiliyor. Bu, aynı 
zamanda bağırsak hareketinin neden 
olduğu artefaktları azaltmaya da 
yardımcı oluyor.

İnceleme protokolü

Tarayıcı SOMATOM Definition Edge

Tarama alanı Göğüs abdomen pelvis* Rotasyon süresi 0,5 s

Tarama uzunluğu 594 mm Perde 1,2

Tarama yönü Kraniokaudal Kesit kolimasyonu 128 x 0,6 mm

Tarama süresi 6,5 s Kesit genişliği 1 mm

Tüp gerilimi 100 kV Rekonstrüksiyon artımı 0,7 mm

Tüp akımı 204 mAs Rekonstrüksiyon çekirdeği I31s SAFIRE 3

Doz modülasyonu CARE Dose4D Kontrast

CTDIvol 8,07 mGy Hacim 80 mL + saline

DLP 506 mGy cm Akış hızı 4,0 mL/s

Etkin doz 7,6 mSv Başlangıç gecikmesi 100 HU’luk eşik ve 7 s’lik
ek gecikmeyle, aortta bolus
tetiklemesi

3A 3B

4A 4B

4C 4D

3 Aksiyal MIP (Şekil 3A) ve MPR (Şekil 3B) görüntüsü, konfigürasyonları ve eksik kontrast 
maddesi geliştirmesi nedeniyle skar dokusu olarak derecelendirilen sol akciğerin sol üst 
lobundaki iki küçük lezyonu gösteriyor.

4 Arteriyal (Şekil 4A ve 4C) ve venöz (Şekil 4B ve 4D) fazlardan (kesit kalınlığı 1 mm) edinilen 
aksiyal görüntüler, karaciğerde üç küçük lezyon ortaya koyuyor – sol lobdaki (ok) bir 
hemanjinoma olarak karakterize ediliyor, sağ lobdaki lezyonlardan biri (kesik ok) bir kist 
olarak derecelendiriliyor ve sağ lobun periferinde bulunan en küçük lezyona (ok başı) ilişkin 
olarak da iki faz taraması muayenesinin ardından bir sonuca varılamıyor ve daha ileri seviye 
inceleme gerektiriyor.
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1 Hafif koletarizasyon 
(mavi oklar) ile 5 cm 
mesafe üzerinde P1/P2 
segmentinde popliteal 
arterin bir oklüzyonunu 
açıkça resmeden MR 
Anjiyografisi (3T, 
MAGNETOM Skyra).

Örnek olgu
40 yaşındaki kadın hasta, fiziksel 
aktivite sırasında, maksimum 200 
metrelik yürüme mesafesinin ardından 
tipik klodikasyon ile Vasküler Cerrahi 
Bölümü’ne getirildi. Sağ baldırda, kısa 
bir dinlenmenin ardından kesilen 
ağrıdan yakınıyordu. Klinik muayenede, 
bacaklar ve ayaklardaki nabız her iki 
yanda da dikkat çekici değildi, dinlenme 
halindeki osilogram herhangi bir 
patoloji göstermedi. Stres altında 
osilogram sağ bacakta sınırlıydı, koşu 

bandı ergometre muayenesi, 80 
metreden sonra 3 km/saatte ve %12 
düşüşte bırakılmak zorunda kaldı. Ön 
tanı periferik arter hastalığı (PAD) 
derece IIB idi ve ilk olarak konservatif 
bir tedavi önerildi.

Hasta daha sonra PAD değerlendirilmesi 
için Radyoloji Bölümü’müze sevk edildi. 
Vücut ve omurga coil’leriyle birlikte özel 
bir periferik vasküler coil ve koronal 
oryantasyonda (TR 3,75 ms, TE 1,33 
ms, dönüş açısı: 24, paralel 
görüntüleme faktörü: 3, taban 

çözünürlüğü: 384, levha başına kesit 
sayısı: 72-80, kesit kalınlığı: 1,3 mm, 
FOV: 420) hızlı 3D bozulmuş gradyan 
eko sekansı (T1 3D FLASH) kullanarak 4 
aşamada pelvisin ve ayak ve bacakların 
arteriyal fazında çoklu istasyonlu bolus-
yakalama manyetik rezonans 
anjiyografisi (MRA) (3T, MAGNETOM 
Skyra, Siemens Healthineers, Erlangen, 
Almanya) gerçekleştirdik [1]. Kontrast 
maddenin (CA) çift-fazik sürekli 
enjeksiyonu (1 ml/sn ve 0,6 ml/sn) 
masanın otomatik hareketiyle birlikte 

Klodikasyonun ayırıcı tanısı: 
Popliteal arterin sistik adventisyal 
hastalığı – MR anjiyografisi ve 
anatomik sekansların birleşimiyle 
tanı
Dr. Benjamin Henninger

Radyoloji Bölümü, Medical University of Innsbruck, Innsbruck, Avusturya

(aşama başına masa ilerleme: 260-300 
mm) kullanıldı. Prosedürün planlaması, 
Tim Planning Suite’in bir Set-n-Go 
protokolüyle kullanılmasıyla 
gerçekleştirildi. CA’nın zamanlaması 
için, bakım bolus tekniği uygulandı. 
MRA, hafif kollateralizasyon ile birlikte 
5 cm mesafede P1/P2 segmentindeki 
popliteal arterde bir oklüzyon gösterdi 
(Şekil 1). Diğer hiçbir damar dikkat 
çekici değildi ve bu, genç bir kadında 
sadece bir fokal manifestasyona sahip 
bir vasosklerotik hastalıkta muhtemel 
değildi. Bu nedenle, oklüzyon için diğer 
ayırıcı tanı ihtimalini elemek üzere dizin 
MRG ile daha ileri değerlendirilmesine 
karar verdik. Özel bir diz coil’iyle (8-kn 
yüksek çözünürlüklü diz dizisi, Invivo, 
Gainesville, FL, ABD) bir 1.5T 
tarayıcısında (MAGNETOM Avanto, 
Siemens Healthineers, Erlangen, 
Almanya) diz MRG’si gerçekleştirdik. 
Protokol, bir sagittal TIRM sekansından 
(TE 15 ms, TR 3160 ms, SL 3 mm, 
matris 316x320) ve bir aksiyal 
T2-ağırlıklı turbo-spin-eko sekansından 
(TE 79 ms, TR 4680 ms, SL 3 mm, 

matris 384x384) oluşuyordu. Politeal 
arterin bitişiğinde, bir ekstraluminal 
görünüme sahip sistik lezyon (TIRM ve 
T2’de hiperintens) bulduk (Şekil 2). 
Tanı, stenoza yol açacak şekilde arterin 
kompresyonuna neden olan popliteal 
arterin sistik adventisyal hastalığıydı.

Hasta tekrar Vasküler Cerrahi Bölümü’ne 
sevk edildi ve klinik yük yüzünden bir 
cerrahi prosedür gerçekleştirildi. 
Popliteal arterin etkilenen kısmı rezekte 
edildi ve bir uçtan uca anastamoz ile 
vena bazilika ile değiştirildi. Müdahale 
sonrası MRA’da, interponatın düzenli 
opasifikasyonu görüldü (Şekil 3). 
Müdahale sonrasında klinik semptomlar 
ortadan kayboldu ve şu anda hastada 
hiçbir semptom görülmüyor.

Tartışma
Sistik adventisyal hastalığı dış zar 
dejenerasyonu zorlu bir tanı. Hastalık 
ilk olarak Atkins tarafından 1947’de 
tanımlandı [2]. Bu, damarı dışarıdan 
sınırlandıran adventisya içerisindeki 
müsinöz materyalin toplanmasıyla 

karakterize edilen vasküler bir 
hastalık [3-5]. Popliteal arterin P2 
segmenti en yaygın görülen 
lokalizasyon. Hastalar tipik olarak 
klasik PAD’a sahip hastalarla aynı 
semptomları gösteriyorlar. Hastalık 
ağırlıklı olarak klodikasyonun tipik 
semptomlarını gösteren genç 
erkeklerde görülüyor (yaş < 50). 
Arterioskleroz için risk faktörleri 
olmaması ve tipik olmayan yaş, diğer 
ayırıcı tanılar için uyarı niteliği 
taşımalı. Sistik adventisyal 
hastalığının sıra, kronik efor 
kompartmanı veya popliteal hapis 
sendromu gibi diğer ayırıcı tanılar, 
kronik venöz yetersizlik, dejeneratif 
disk hastalığı, osteoartrit, spinal 
tenoz ve burger hastalığının da 
dikkate alınması gerekiyor [6].

Bazı örnek olaylarda MRA negatif ve 
bu nedenle yanlış yönlendirici 
olabiliyor çünkü dış zarın kisti, 
dinamik egzersiz bağımlı akış 
inhibisyonuna neden oluyor. Bizim 
örnek olayımızda, oklüzyon MRG ile 
açıkça resmedilebildi ve dizin bir lokal 

1A 1B

2A

2D

2B

2E

2C

2F

2 Popliteal artere bitişik sistik lezyon (mavi ok) gösteren dizin MRG’si (1.5T, MAGNETOM Avanto). Buna ek olarak, diz eklemine bitişik bir 
ganglion bağlantı da gösterebildik (yeşil ok). Görüntü 2A, bir sagittal TIRM (TE 15 ms, TR 3160 ms, SL 3 mm, matris 316x320) ve 2C-F 
arasındaki görüntüler, aksiyal T2 ağırlıklı turbo-spin-eko sekansları (TE 79 ms, TR 4680 ms, SL 3 mm, matris 384x384).
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3 Etkilenen popliteal arterin 
rezeksiyonunun ve bir 
uçtan uca anastomoz ile 
vena bazilika ile 
değiştirilmesinin 
ardından MR anjiyografisi 
(3T, MAGNETOM Skyra). 
İnterponatın düzenli 
opasifikasyonu 
gösteriliyor (mavi oklar).

MRG’si ile bir sistik lezyonla daha ileri 
seviyede ilişkilendirilebildi.

Sistik adventisyal hastalığının 
patojenezi hâlâ açıklanamıyor ancak 
birçok teori ileri sürüldü:

1 Sinoviyal teori: Dış zar kistleri bitişik 
eklem boşluğundan çıkan sinir 
düğümleri olarak görülüyor [7];

2 Embriyolojik teori: Damar duvarına 
musin salgılayan hücreler dahil 
ediliyor[8];

3 Mikrotravma teorisi: Tekrarlanan 
yaralanmalar, arterial dış zarın 
progresif dejenerasyonuna yol 
açıyor [9, 10].

Bizim örnek olgumuz 1. teoriyi 
destekliyor çünkü kist ve diz eklem 
boşluğuna bitişik sinir düğümü 
arasında bir bağlantı bulunuyor 
(Şekil 2).

MRG, MRA ve anatomik sekansların 
birleşimiyle birlikte, PDA’da ayırıcı 
tanının açıklığa kavuşturulması için 
gerekli bir araç. Buna ek olarak, MRG, 
cerrahi planlama ve ayrıca müdahale 
sonrası kontrol için de büyük bir 
öneme sahip.
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Giriş
Ventriküler fonksiyonun invazif 
olmayan değerlendirmesi, kardiyak 
hastalıklarının tanısı ve yönetiminde 
önemli bir rol oynuyor. Zamansal ve 
uzamsal çözünürlüğü ile kardiyak MR 
görüntüleme (MRG); sol ventriküler 
(LV) hacimler, ejeksiyon fraksiyonu 
(EF) ve dinlenme halinde kitle 
sağlamak için en doğru sonuçları 
veren non-invazif araç olarak kabul 
ediliyor [1-3]. Kardiyak MRG aynı 
zamanda karmaşık şekilli sağ 
ventrikülün (RV) kantitatif 

1A

1B

1 Aynı hastadan, geleneksel bSSFP 
ediniminden (hızlandırma faktörü 2) 
(1A) ve yüksek uzamsal ve zamansal 
çözünürlük CS_bSSFP ediniminden 
(hızlandırma faktörü 8) (1B) uç 
distolede orta ventriküler kısa aks 
görüntüleri.

değerlendirmesi için diğer 
görüntüleme modalitelerine göre de 
üstünlükler taşıyor [4-6].

Görüntülemenin pratik ve teknik 
sınırlamaları nedeniyle, klinik kardiyak 
değerlendirmesi geleneksel olarak 
hasta dinlenirken gerçekleştiriliyor. 
Ancak birçok kalp hastalığında 
semptomlar dinlenme halindeyken 
gerçekleşmiyor ve dinlenme halinde 
belirgin olmayan ventriküler fonksiyon 
bozukluğunu görebilmek için egzersiz 
sırasında ventriküler değerlendirme 
gerekli oluyor. Görüntüleme 
modalitelerinde yakın zamanda 
yaşanan teknolojik ilerlemelere 
rağmen, egzersiz sırasında dinamik 
ventriküler tepkinin değerlendirilmesi 
zorlu bir görev olmaya devam ediyor. 
Şimdiye kadar, egzersiz sırasındaki 
non-invazif kantitatif kardiyak 
değerlendirmeler ekokardiyografi ve 
nükleer sintigrafi kullanılarak 
gerçekleştiriliyordu ve bunların her 
ikisi de özellikle RV’nin 
değerlendirilmesinde önemli 
sınırlamalara sahipti. MRG, dinlenme 
halinde ventriküler fonksiyonel 
sonuçların doğruluğu ve yeniden 
üretilebilirliği bakımından diğer 
görüntüleme modalitelerine göre 
üstün olduğu için, egzersiz sırasında 
kalbin güvenilir MRG 
değerlendirmesine yönelik bir klinik 
ihtiyaç bulunuyor. 

Egzersiz sırasında kardiyak 
MRG’nin sınırlamaları
Kardiyak fonksiyonunun kantitatif 
MRG değerlendirmesi, ECG geçitli, sine 
ventriküler kısa akslı görüntü yığınının 
edinilmesini gerektiriyor [5]. Zaman 
alan bu işlem, tüm ventrikülü 
kapsamak için çoklu nefes tutmalar 
gerektiriyor ve bazı hastalar için 

tamamlaması zor olabiliyor. Bu işlem, 
özellikle temel egzersiz ve solunum 
kapasiteleri sınırlı olan kardiyal ve 
pulmoner hastalıklara sahip hastalarda 
egzersiz ile daha zorlu hale gelebiliyor.

Bu sınırlamalar, dinlenme halindeki 
kalp atış hızlarından egzersiz 
sırasındaki hızlanmış kalp atışlarına 
kadar kabul edilebilir görüntü kalitesi 
ve zamansal çözünürlük sağlayan daha 
hızlı görüntüleme tekniklerine yönelik 
araştırmaları motive etti. Gerçek 
zamanlı MRG, egzersizin veya nefes 
almanın neden olduğu harekete karşı 
daha az savunmasız ve ECG 
geçitlemesi olmadan da 
gerçekleştirilebiliyor. La Gerche ve 
ekibi [7] yakın zaman önce, gerçek 
zamanlı geçitlenmemiş MRG ile 
solunum hareketi için kompenzasyonu 
kapsayan post hoc analiz 
birleştirildiğinde, doğru biventriküler 
hacimlerin maksimal egzersiz sırasında 
ölçülebildiğini kanıtladılar. Ancak 
metodoloji yoğun bir çalışma 
gerektiriyor ve uzun işleme sürelerine 
sahip. Yazarlar, daha yüksek egzersiz 
seviyelerinde endokardiyumu tespit 
etmekte önemli zorluk bulunduğunu 
kabul ediyorlar. Analizi mümkün 
kılmak için ticari olarak satılan işleme 
yazılımlarına erişim de bu tekniğin bir 
diğer önemli sınırlaması. Çoğu gerçek 
zamanlı sekanslar aynı zamanda düşük 
zamansal çözünürlüğe sahip ve bu da 
egzersiz sırasında karşılaşılan yüksek 
kalp atış hızlarında doğruluğu 
etkileyebiliyor. Kısacası, egzersiz 
sırasında ventrikülleri değerlendirmek 
için hızlı ve klinik fizibilitesi olan bir 
MRG tekniği arayışı sürüyor.

1 510(k) izni alınmamıştır, Compressed 
Sensing ticari olarak satılmamaktadır. 
Gelecekte mevcut olacağı da garanti 
edilemez.
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Compressed Sensing MRG
Compressed Sensing (CS) (1) kısa süre 
önce aralıklı örnekleme ve geleneksel 
olarak gerekli olduğu düşünülenden 
çok daha az ölçümden elde edilen 
sinyalleri veya görüntüleri 
rekonstrükte etmek aracılığıyla veri 
edinimini önemli ölçüde 
hızlandırmanın bir yolu olarak önerildi 
[8, 9]. Tutarsız aralıklı örnekleme, 
lineer olmayan rekonstrüksiyon 
algoritmaları ve yinelemeli işleme 
kullanarak, bu yöntemler, düzlem içi 
uzamsal çözünürlüğü korurken önemli 
ölçüde daha az ölçümden yetersiz 
örneklenmiş verileri rekonstrükte 
ediyor [10]. Kardiyak MRG, CS 
teknikleri için ideal şekilde uygun. 
Vincenti ve ekibi [11], CS’nin kardiyak 
görüntülemeye uygulanmasının birkaç 
kat hızlanmayı mümkün kıldığını ve 
tek bir nefes tutmada tüm kalbin sine 
görüntüsünü elde ettiğini kanıtladılar. 
Yerel kurumsal değerlendirme kurulu 
onayıyla, yakın zaman önce uzamsal 
ve zamansal çözünürlük için 
karşılaştırılabilir parametreler 
kullanarak klinik hastalar üzerinde 
geleneksel bSSFP sekansına (net 
hızlandırma 2) karşı Compressed 
Sensing (CS_bSSFP) (net hızlandırma 
8) ECG-tetiklemeli dengeli sabit durum 
serbest presesyon sine sekansı 
prototipi test ettik. Geleneksel 
bSSFP’ye eşdeğer doğru ve yeniden 
üretilebilir hacimsel kantifikasyonların 
çok daha kısa edinim süreleri 
içerisinde çeşitli kardiyak 

hastalıklarında sol ventrikülün 
değerlendirmesinde elde edilebildiği 
sonucuna vardık [12] (Şekil 1). 

Egzersizle kardiyak MRG
Kardiyak ve pulmoner hastalıklara 
sahip hastalar tipik olarak sınırlı 
egzersiz toleransına ve nefes tutma 
kapasitesine sahip oluyorlar. Egzersiz 
sırasında kardiyak MRG tarafından 
ventriküler fonksiyonun kantitasyonu 
şunları gerektiriyor:

• Egzersiz nedeniyle yorgunluğu 
önlemek için tüm ventrikülü 
kapsayan hızlı edinim (maksimum 
toplam egzersiz süresi 15 dakika);

• Hastanın uyumluluğunu iyileştirmek 
ve egzersizin durdurulması sırasında 
kalp atış hızını minimize etmek için 
kısa nefes tutma süreleri;

• Ticari olarak satılan yazılımlar 
kullanarak ventriküler analizin ayrık 
fazlarında segmentlenmiş veriyi 
mümkün kılmak için ECG 
geçitlemesi;

• Analiz için ventriküler sınırları 
resmetmek için kabul edilebilir 
uzamsal çözünürlük ve

• Yüksek kalp atış hızlarında uç 
diyastol ve uç sistolün doğru 
belirlenmesi için yeterli zamansal 
çözünürlük.

Yukarıdaki tüm gereklilikleri 
karşılamak için, CS_bSSFP prototipi, 
egzersiz koşulları altında kullanılmak 
üzere modifiye edildi. Tipik 
görüntüleme parametreleri Tablo 1’de 

veriliyor. 2 mm2’lik düzlem içi uzamsal 
çözünürlük ve 20 ms sırasında uzamsal 
çözünürlükle bir ya da iki nefes 
tutmada (kalp atış hızına bağlı olarak 
5-7 s süre) tüm kalp kapsamını 
mümkün kılan 11,5’lik net hızlandırma 
faktörü elde edildi. LV kısa aksındaki 
(SAX) ve modifiye edilmiş RV SAX’taki 
CS-bSSFP görüntüleri [13] Şekil 2’de 
gösteriliyor.

Egzersizle MRG protokolü
MRG öncesi egzersiz testi
Egzersiz kardiyak MRG’sinden önce, 
portatif bir metabolik sistem 
(Metamax, Cortex BXB, Leipzig, 
Almanya) ve bir MRG döngü 
ergometresi (Lode, Groningen, 
Hollanda) kullanılarak bir 
kardiyopulmoner egzersiz testi (CPET) 
MRG odasının dışarısında 
gerçekleştiriliyor. Hasta için 
maksimum çalışma yükü belirleniyor 
ve daha sonra egzersiz kardiyak MRG 
için maksimum altı çalışma yüklerini 
hesaplamak için kullanılıyor. Tipik 
olarak bu, 25-60 W arasında oluyor.

CPET sırasında hastaya, valsalva 
solunumu olmadan nefesini tutması 

2A

2B

2 Aynı hastadan uç diyastolde yüksek 
oranda hızlandırılmış CS_bSSFP 
ediniminden (net hızlandırma 11.5) 
orta ventriküler LV kısa aks ve 
modifiye RV kısa aks görüntüler.

İnceleme protokolü
bSSFP CS_bSSFP1

TR (ms) 3 2,53

TE (ms) 1,25 1

Görüş alanı (mm) 380x290 380x312

Görüntü matrisi 304x232 192x192

Uzamsal çözünürlük (mm) 1.25x1.25 1.98x1.98

Zamansal çözünürlük (ms) ~30 ~20

Kesit kalınlığı/boşluğu (mm) 8 mm / 2 mm 8 mm / 2 mm

Dönüş açısı (°) 70 70

Bant genişliği (Hz/piksel) 914 898

Kesit başına kalp atışı 14-20 1 veya 2*

Kardiyak fazları 30 18–25*

ECG tetiklemesi Retrospektif Prospektif

Nefes tutmalar 10 1 veya 2*

Nefes tutma süresi 10 5–7*

Tablo 1: Geleneksel bSSFP ve CS_bSSFP1 sekanslarının görüntüleme parametreleri.

*Kalp atışına bağlı

Dinlenme (0 W)

Egz 1 (25 W) LV SAX

Egz 2 (25 W) RV SAX

3 dakika boyunca maksimum altında 
(40-60 W) pedal çevirme

Egz 2 (40–60 W) LV SAX

için fizyoterapist tarafından koçluk 
yapılıyor. Bunun amacı, nefes tutma 
sırasında azalan venöz geri dönüş ve 
kardiyak çıkışına neden olabilecek olan 
intratorasik basınç potansiyelini 
azaltmak.

MRG protokolü
Nekahetin ardından, hasta MRG 
tarayıcısının (1.5T, MAGNETOM Aera) 
içerisine konumlandırılıyor. 
Kardiyoloğun gözetimi altında, 
muayene boyunca ECG ve kan oksijeni 
doygunluğu (SPO2) takibi kullanılıyor. 
Kardiyak lokalizerlerinin edinilmesinin 
ardından, hem LV kısa aks hem de 
modifiye EV kısa aks yığınları 
dinlenmede ve iki önceden belirlenmiş 
maksimum altı çalışma yükünde 
ediniliyor (Dinlenme: 0 W, Egzersiz 1: 
25 W ve Egzersiz 2: 40-60 W). Sabit 
durum egzersiz tepkisini almak için, 
süjeler, görüntü ediniminden önce 3 
dakika boyunca her bir çalışma 
yükünde pedal çeviriyor. Nefes 
tutmalar arasında, süjeler sabit 
durum egzersiz tepkisine geri 
dönmek için 45 s boyunca pedal 
çevirmeye devam ediyor (Şekil 3).

Egzersiz MRG analizi
Görüntü analizi çevrimdışı olarak 
cvi42 yazılımı (Circle Cardiovascular 
Imaging, Calgary, Kanada) ile 
gerçekleştiriliyor ve kardiyak 
fonksiyonunun tüm standart 
ölçümleri elde ediliyor.

Klinik fizibilite
Pilot testlerde, bu protokolün 
hastalarda, sağlıklı kontrollerde ve 
idmanlı atletlerde fizibiliteye ve klinik 
olarak kabul edilebilir görüntü 
kalitesine (Şekil 4) sahip olduğunu 
gösterdik. MRG tarayıcısı içerisindeki 
egzersiz ergometrisi iyi tolere ediliyor 
ve görüntü edinimi sırasındaki nefes 
tutmalar maksimum altı eforda elde 
edilebiliyor. Egzersiz sırasındaki 
ventriküler veriler ve dinamik 
ventriküler tepki ultra hızlı prototip 
CS_bSSFP sekansı kullanılarak 
belirlenebiliyor.

Klinik uygulamalar ve 
potansiyel
Basınç hacim döngülerinin 
analizinden elde edilen bilgiler, iyi 
adapte olan bir ventrikülün artyükte 
kronik artışla eşleşmek için 

3

3  Egzersizle kardiyak MRG araştırma prosedürü.

3 dakika boyunca 25 W’ta pedal çevirme

Egz 1 (25 W) RV SAX

45 s boyunca 
40-60 W’ta pedal çevirme

45 s boyunca 
25 W’ta pedal çevirme

Egz 2 (40–60 W) RV SAX

kontraktilitesini artırabildiğini ve 
korunmasının, ventriküler verimliliğin 
sürdürülmesi açısından önemli 
olduğunu gösterdi [14]. Artyüke 
ventriküler sistolik fonksiyon 
adaptasyonu, belirli bir yükleme 
seviyesinde kontraktiliteyi arttırma 
kapasitesi olan kontraktil rezervini 
dinamik olarak belirlemek için test 
edilebiliyor. Kontraktil rezervin, sol 
kalp yetmezliğine sahip hastalarda 
güçlü bir prognostik öngösterge 
olduğu görüldü [15].

Egzersiz sırasında RV fonksiyonunun 
değerlendirilmesi, RV 
disfonksiyonunun erken 
endikasyonunu sağlayabiliyor ve sağ 
kalp hastalığına sahip hastaların 
klinik değerlendirmesinde artan 
değer ekleyebiliyor. Pulmoner 
arteriyal yüksek tansiyon (PAH) gibi 
bir kronik basınç aşırı yüklemesi 
durumu ortamında, RV kontraktil 
rezervi, hemodinamik ventriküler 
disfonksiyonun daha hassas bir 
imleyicisi olabiliyor.

Şu anda egzersiz sırasındaki RV 
fonksiyonu ve RV kontraktil rezervi 
hakkında sınırlı veri bulunuyor ve bu 
büyük ölçüde egzersiz sırasında 
görüntülemenin sınırlamalarından 

kaynaklanıyor. Pulmoner arteriyal 
yüksek tansiyon (PAH) hastaları 
üzerinde gerçekleştirilen küçük bir 
araştırmada ve normal kontrollerde, 
dinlenme halinde normale yakın 
ventriküler fonksiyona sahip 
olmalarına rağmen, PAH hastalarının 
egzersiz sırasında RV kontraktil 
fonksiyonlarını artıramadıklarını 
gösterdik [1] (Şekil 5).

Egzersizle MRG aynı zamanda 
kapakçık replasman cerrahisi geçiren 
konjenital kalp hastalığına sahip 
hastalarda olumsuz cerrahi sonuçları 
tahmin etme potansiyeline de sahip. 
Cerrahi sonucun, bir kontaktil rezerve 
sahip olduğu görülen bir ventriküle 
sahip hastalarda daha iyi olması daha 
muhtemel. Egzersiz MRG, egzersiz 
sırasında erken ventriküler bozukluğu 
tespit ederek cerrahi ve terapötik 
girişimlerin zamanlaması hakkında 
daha iyi bilgiye dayalı kararlar 
verilmesini mümkün kılabiliyor 
(özellikle de sağ ventrikülde). 
Ventriküler kontraktil rezerv hakkında 
bilgi sağlayarak, egzersiz MRG, 
hastaların iyileştirilmiş işaretlerini 
kolaylaştırabiliyor ve olumsuz cerrahi 
sonuçları tahmin etme potansiyeline 
sahip.
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25 W – 90 bpm
4B

60 W – 110 bpm
4C

0 W – 70 bpm
4A

Erken diastole
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4A-C  Erkek kontrol süjesinde CS_bSSFP kullanarak dinlenme halinde orta ventriküler LV kısa aks görüntüleri ve uç diastolede iki maksimum 
altı çalışma yükü.

25 W – 90 bpm
4E

60 W – 110 bpm
4F

0 W – 70 bpm
4D

4D-F  Kadın kontrol süjesinde CS_bSSFP kullanarak dinlenme halinde orta ventriküler LV kısa aks görüntüleri ve uç diastolede iki maksimum 
altı çalışma yükü.

5A  Egzersizle MRG, pulmoner arteriyal yüksek tansiyona (PAH) sahip hastalarda dinlenme halinde belirgin olmayan RV disfonksiyonunu 
ortaya çıkarıyor: Dinlenme halinde normale yakın RV fonksiyonuna sahip olmalarına rağmen, PAH hastaları egzersiz sırasında RV kontraktil 
fonksiyonlarını artıramadılar.

5B-C  Bir pulmoner arteriyal yüksek tansiyon hastasında maksimum altı çalışma yükü sırasında erken diastolede intraventriküler septumun 
sola doğru sapmasını gösteren orta ventriküler LV kısa aks görüntüleri.

Sonuçlar
Compressed Sensing kullanan, 
yüksek oranda hızlandırılmış 
görüntüleme sekansının, daha önce 
mümkün olmayan bir güvenilirlikle 
egzersiz sırasında biventriküler 
tepkinin klinik olarak faydalı dinamik 
değerlendirmesini 
kolaylaştırabileceğini kanıtlamış 
bulunuyoruz.
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