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Hedeflenmeyen prostatik 
arter embolizasyonu 
riskinin azaltılması
Dr. Andre Uflacker ve Dr. Ziv J. Haskal’ın izniyle, Radyoloji ve Medikal Görüntüleme Bölümü, 
Vasküler ve Girişimsel Radyoloji Birimi, Virginia Üniversitesi, Charlottesville, VA, ABD

Hastanın hikayesi 
Benign prostat hiperplazisinin neden 
olduğu alt üriner sistem semptomları 
olan 72 yaşında erkek hasta. Zorlanma, 
sık idrara çıkma hissi ve akış zayıflığı 
semptomları vardı; sıklık neredeyse 
saatte bir idi ve 8 defa nokturi 
görülüyordu. Toplam 53 mL’lik hacimle 
prostatomegali vardı. Tedavi öncesinde, 
hastanın Uluslararası Prostat Semptom 
Skoru (IPSS) 22, tepe idrar akım hızı 4 
mL/s idi. Tedaviden bir yıl sonra IPSS 4, 
tepe idrar akım hızı ise 6 mL/s idi. 
Nokturi gecede 8’den 3 epizoda indi. 
Zorlanma, hezitansi ve akış zayıflığı da 
iyileşme göstererek hastayı rahatlattı.

Tanı
Alt üriner sistem semptomları ortaya 
çıkaran benign prostat hipertrofisi.

Tedavi
Sağ ana uyluk atardamarından 
100-µm Embozene kullanılarak partikül 
embolizasyonu uygulandı. 
Anjiyogramlar başlangıçta tedavi 
edilmekte olan hemipelvisle aynı 
tarafta, 10 derece kaudal eğimle, 
35 derecelik oblisite ile yapıldı. 
Sonraki anjiyogramlar tanımlamanın 
ardından prostatik artere en uygun 
projeksiyonlarla gerçekleştirildi. 

Mikrokateterin sol prostatik artere vezikal dallardan uzağa 
9 mL için 0.4 mL/s’de sokulmasının ardından güç 
enjeksiyonu ile syngo DynaCT: Mesane duvarında genişleme 
yok (içi dolu beyaz ok), sol hemiprostat parenkimanın artışı 
(içi boş ok) ve periprostatik venöz pleksusun (içi dolu siyah 
ok) görselleştirmesi.
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2 Sol: Sol prostatovezikal 
gövdede prostatik 
dalları (içi dolu siyah 
ok) ve inferiör vezikal 
dalları (içi boş ok) 
gösteren, sol anteriyör 
oblik projeksiyonunun 
sayısal çıkarımlı 
anjiyogram (DSA).

Sağ: Kateter aynı 
pozisyonda iken 2 mL 
için 0.2 mL/s’de syngo 
DynaCT enjeksiyonu 
mesane duvarında 
genişlemeyi (içi boş ok) 
ve prostatik parenkimal 
genişlemeyi (içi dolu 
beyaz ok) doğruluyor.
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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.
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Yorumlar
0.2 mL/s ila 0.5 mL/s arasındaki 
enjeksiyonlarla ve 2 mL ila 9 mL 
arasında değişen hacimlerle, her biri 
10-14 saniyelik X-ray gecikmesi ile 
olmak üzere beş DynaCT uygulaması 
yapıldı. 
Enjeksiyon parametreleri, vasküler 
yatağın kateter ucuna uzak olan 
yanının doldurulmasını 
kolaylaştırmak, fakat uca yakın olan 
damarlarda reflüyü önlemek üzere, 
operatörün takdir yetkisine bağlı 
olarak belirlendi. İlk syngo DynaCTi 
sol prostatik arteri görselleştirmek 
için, kateter sol iliak arterdeyken 
uygulandı. İkinci DynaCT seferi 
mikrokatererin sol prostatovezikal 
gövdeye sokulmasının ardından 
gerçekleştirildi ve mesane duvarında 
ve sperm kesesinde genişleme gösterdi. 
Mikrokateter prostatik arterin daha 
uzak tarafına itilince, prostatik 
parenkimal genişleme olduğu ve 
mesanede herhangi bir genişleme 
olmadığı görüldü. Sağ prostatovezikal 
gövdedeki syngo DynaCT de mesane 
genişlemesi gösterdi, mikrokateterin 
distal sağ prostatik artere itilmesinden 
sonra çözümlendi. Prosedür sırasında 
gerçekleştirilen beş DynaCT seferinde 
ortalama DAP 34,937 mGycm2 oldu.

Protokol
Bu sırada Virginia Üniversitesi’nde, 
konik ışınlı BT çekim ve enjeksiyon 
protokollerine ilişkin olarak (kateter 
pozisyonuna ve vasküler yatağa bağlı 
olarak) aşağıdaki standartlar 
belirlendi:

İletişim  
Randolph Setser  
randolph.setser@siemens-healthineers.com
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Çekim protokolü 5s DCT Body CARE

Enjeksiyon protokolü
Dilüsyon Yok

Enjeksiyon hacmi 2–4 mL

Enjeksiyon hızı 0.2 mL/s

Enjeksiyon süresi 10–20 s

X-ray gecikmesi 10–14 s
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Sol: Kateter sağ prostatik arterin içine mümkün olduğunca distal sokulmuş iken DSA.

Sağ: syngo DynaCT’in MPR’sinden koronal projeksiyon, 7 mL için 0.4 mL/s ‘de bu 
pozisyonda, mesane duvarında hiçbir genişleme olmadığını (içi boş ok) ve prostatik 
parenkimal artışı (içi dolu beyaz ok) gösteriyor.
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Sol: Sağ prostatovezikal gövdenin 4F’lik kateter ile DSA’sı, çok sayıda 
vezikülodeferensiyal dalı (içi boş beyaz ok), mesane dallarını (içi dolu beyaz ok) ve 
prostatik dalları (içi boş siyah ok) gösteriyor. 

Sağ: Kateter bu pozisyonda iken 9 mL için 0.5 mL/s’de syngo DynaCT, mesane duvarının 
genişlemesini (içi dolu beyaz ok) ve prostatik parenkimi (içi boş ok) gösteriyor. 
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