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Hastanın hikayesi
Hipertansiyon, hiperlipidemi ve 
geçmişte sigara içme gibi birden çok 
risk faktörü olan 77 yaşında erkek 
hasta kısa süre önce ortaya çıkan 
istirahat sırasında göğüste sıkıntı ve 
nefes darlığı şikayetleri ile hastaneye 
başvurdu. Fizik muayenede kayda 
değer bir bulgu saptanmadı. Vücut 
kitle indeksi (25 kg/m2), kan basıncı 
(130/80 mmHg), yanı sıra EKG ve 
ekokardiyografi dahil olmak üzere 
hasta özellikleri başvuru sırasında 
normal bulundu. Göğüste rahatsızlık 
hissi ve nefes darlığı, hasta 
başvurduktan sonra da devam etti ve 

başlangıç kardiyak troponin I düzeyi 
0.04 ng/mL ölçüldü. Hasta, daha ileri 
değerlendirme için koroner BT 
anjiyografiye (kBTA) yönlendirildi.

Tanı
Kalsiyum skorları sol ana (LM), sol 
anteriyor desandan (LAD), sağ (RCA) 
ve sirkumfleks (Cx) koroner 
arterlerde, en belirgini LAD olmak 
üzere birden çok kalsifikasyon ortaya 
çıkardı. Toplam kalsiyum skoru olan 
509, yaş, ırk ve cinsiyete göre 
ayarlanmış 61. persentile karşılık 
geliyordu.

kBTA görüntüleri LM stenozu 
izlenmeksizin orta LAD segmentinde 
ve orta Cx’te yaklaşık %50’lik bir 
stenoza işaret ediyordu. Yoğun 
biçimde kalsifiye bir plak, LAD dışında 
ilk diagonal dalın ostiumunda anlamlı 
bir stenoza (>%50) neden olmuştu. 
RCA yalnızca orta damar 
segmentinde hafif luminal 
düzensizlikler gösteriyordu. 

Hastaya invazif kardiyak 
kateterizasyon yapıldı ve ilk diagonal 
daldaki stenoz (>%70) doğrulandı. 
Balon anjiyoplasti sonrasında 
everolimus salınımlı bir stent 

0.37 mSv doz ve 35 mL kontrast 
madde ile ultra-hızlı düşük dozlu 
koroner BTA
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başarıyla yerleştirildi. Mükemmel bir 
anjiyografik sonuç elde edildi. Hasta, 
prosedürden 24 saat sonra güvenli 
bir biçimde taburcu edildi, takip 
süresince semptomların reküransı söz 
konusu olmadı.

Yorumlar
Bu olguda kBTA kesin tanı konmasına 
yardımcı oldu ve atipik göğüs ağrısı 
olan ve koroner arter hastalığı 
açısından orta düzeyde riske sahip bir 
hastada ivedi tedaviye yol gösterdi. 
Diffüz koroner kalsifikasyonlara 

rağmen mükemmel görüntü kalitesi, 
hemodinamik açıdan anlamlı 
stenozun tespitine olanak tanıdı ve 
perkütan müdahale prosedürünün 
planlanmasını kolaylaştırdı. Tanının 
zamanında konması, stabil olmayan 
göğüs ağrısının yönetiminde 
belirleyici bir faktör oldu.

Mevcut olan en yeni düşük dozlu 
Dual Source BT teknikleri bu olguda 
uygulandı. EKG-kapılamalı ultra 
yüksek pitch’li edinim 
gerçekleştirildi, otomatik tüp akım 
modülasyonu (CARE Dose4D) aktive 

edildi ve otomatik tüp voltaj 
modülasyonu (CARE kV) 70 kV’lik 
görüntü edinimiyle sonuçlandı. 
Hesaplanan efektif doz yalnızca 0,37 
mSv oldu. Taramanın 70 kV’de 
yürütülmesi, intravasküler iyot 
atenüasyonundaki artışa bağlı olarak 
kontrast madde bolusunun yalnızca 
35 ml ile sınırlanmasını sağladı. 
Düşük tüp voltajı ile ilişkili görüntü 
gürültüsünü biraz daha azaltmak 
üzere görüntü temelli yinelemeli 
rekonstrüksiyon (ADMIRE1, düzey 3, 
4, 5) uygulandı.

1 Klinik uygulamada ADMIRE kullanımı klinik işleme, hastanın vücut ölçülerine, anatomik lokasyona ve klinik uygulamaya bağlı olarak BT hasta 
dozunu düşürebilmektedir. Yapılan özel klinik işleme yönelik tanısal görüntü kalitesini elde etmek için uygun dozu belirlemek üzere bir 
radyolog ve hekime danışılmalıdır.

İnceleme protokolü

Tarama SOMATOM Force

Tarama bölgesi Kalp Rotasyon süresi 0,25 sn

Tarama modu Turbo Flash modu Pitch 3,2

Tarama mesafesi 125,7 mm Kesit kolimasyonu 192 × 0,6 mm

Tarama yönü Kraniyo-kaudal Kesit genişliği 0,5 mm

Tarama süresi 0,17 sn Rekonstrüksiyon artımı 0,3 mm

Tüp voltajı 70 kV (CARE kV) Rekonstrüksiyon kerneli Bv40 (ADMIRE)

Tüp akımı 555 eff. mAs Kalp hızı 62 bpm

Doz modülasyonu CARE Dose4D Kontrast 370 mg /mL

CTDIvol 1,56 mGy Hacim 35 mL + 50 mL salin

DLP 26,1 mGy cm Akış hızı 2,2 mL /sn

Efektif doz 0,37 mSv Başlangıç gecikmesi Bolus izleme + 4 sn
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Aksiyal (Resim 
2A) ve VRT 
(Resim 2B) 
görüntüleri 
proksimal 
LAD’da ilk 
diagonal dalın 
ostiumunda 
şiddetli stenoza 
neden olan 
yoğun kalsifiye 
bir plağı ortaya 
koydu (oklar). 3 
koroner arterin 
hepsinde birden 
çok kalsifiye 
plak izlendi 
(Resim 2B).



32 İnovasyon | Ekim 2016 | www.siemens.com.tr/inovasyon

Radyoloji Özel Sayısı

Kardiyomiyopatilerin 
belirlenmesinde geç kontrastlı 
kardiyak MRG’nin faydası
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Hastanın hikayesi
Kalp yetmezliği (KY) ABD’de beş 
milyondan fazla insanı etkileyen ve her 
yıl 600 binden fazla yeni tanının 
konduğu önemli bir halk sağlığı sorunu; 
ayrıca Birleşik Devletler’de bir yıl içinde 
yaklaşık 35 milyar dolar direkt ve dolaylı 
harcamaya neden oluyor (1). Koroner 
arter hastalığı (KAH) sol ventriküler (SV) 
disfonksiyonun başlıca nedenini 
oluştururken, hastaların üçte biri ila 
yarısında, anlamlı bir epikardiyal KAH 
olmaksızın SV disfonksiyonu bulunuyor 
(2). Bu hastaların çoğu, miyokardiyal 
disfonksiyona ilişkin doğrudan fark 
edilebilir bir etiyoloji olmadığı için 
idiopatik non-iskemik kardiyomiyopati 
(NİKMP) tanısı alıyor. NİKMP’li bu 
hastalarda spesifik KY’nin tanınmasının 
önemli prognostik sonuçları olabiliyor 
(3). Bununla birlikte ekokardiyografi, 

nükleer sintigrafi ya da koroner 
anjiyografi gibi geleneksel görüntüleme 
yöntemlerinin miyokardı spesifik olarak 
değerlendirme ve doku karakterizasyonu 
yapma yetkinlikleri sınırlıdır. Esasen 
endomiyokardiyal biyopsinin yararlılığı 
da non-spesifik bulgulara sık rastlanması 
ve invazif bir prosedür olup düşük ama 
anlamlı bir risk sergilemesi nedeniyle 
şüphelidir (4).

Son yıllarda geç kontrastlı (DE) kardiyak 
manyetik rezonans (CMR) miyokard 
yapısının doğrudan değerlendirilmesi ve 
doku karakterizasyonu için güçlü bir 
non-invazif teknik olarak ortaya çıktı. 
Yapılan çalışmalarda, geri dönüşümsüz 
akut iskemik hasar ve kronik miyokard 
infarktüsünü (Mİ) yüksek bir doğrulukla 
tespit edebildiği gösterildi (5-8). NİKMP’li 
hastalarda aynı tekniğin kullanımı, 

miyokard skarlanmasına ilişkin özgün 
paternlerin tespitini mümkün kılarak 
spesifik NİKMP etiyolojisinin tanınmasına 
yol gösteriyor ve ilave prognostik bilgi 
sağlamaya ve kimi zaman hasta 
yönetiminin kesin bir biçimde 
değiştirilmesine yardımcı oluyor. Bu 
makale, kardiyomiyopatili hastaların 
değerlendirilmesinde DE-CMR’nin 
potansiyel rolünü tanımlamaya 
odaklanıyor.

İdiopatik dilate 
kardiyomiyopati
McCrohon ve arkadaşları tarafından 
yürütülen erken tarihli bir çalışmada (9) 
63’ü idiopatik dilate kardiyomiyopati ve 
27’si iskemik kardiyomiyopati olmak 
üzere kalp yetmezliği ve LV 
disfonksiyonu olan 90 hastanın yer aldığı 
grup incelendi. İskemik 

1A 1C 1D

1E
1  Farklı non-iskemik kardiyomiyopati formlarında karakteristik hiper-kontrastlanma 
paternleri (skarlanma). Ayrıntılar için metne bakınız.
1A / İdiopatik Orta Duvar Çizgileri

 1B / Amiloid
 1C / Sarkoidoz
 1D / Hipertrofik Kardiyomiyopati
 1E / Miyokardit

1B
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kardiyomiyopatisi olan 27 hastanın 
tümünde miyokardiyal infarktüs öyküsü 
bulunuyordu ve hepsinde 
subendokardiyumu da kapsayan 
miyokardiyal hiper kontrastlanma 
paterni izlendi. İdiopatik dilate 
kardiyomiyopatili 63 hastanın %59’unda 
hiper-kontrastlanma olmadı, %13’ünde 
subendokardiyumu da kapsayan hiper-
kontrastlanma (iskemik 
kardiyomiyopatide saptanan değere 
benzer), %28’inde ise subendokardiyal 
korunma ile birlikte primer olarak 
ventrikül orta duvarını kapsayan sıra dışı 
bir patern bulundu.

Yakın geçmişte yürütülen bir çalışmada 
semptomatik kalp yetmezliği ve anlamlı 
LV sistolik disfonksiyon bulgusu (invazif 
ventrikülografi ya da ekokardiyografide 
LVEF <%35) olan 45 hasta 
değerlendirildi. 28 hastada iskemik 
kardiyomiyopati, 17 hastada ise idiopatik 
dilate kardiyomiyopati tespit edildi. Söz 
konusu çalışmada, daha önce geçirilmiş 
miyokard infarktüsüyle uyumlu hiper-
kontrastlanma paternleri tanımlandı; 
görüntü yoğunluğunda artışın eşlik ettiği 
doğrusal orta duvar çizgileri hiper-
kontrastlanmış bölgeler olarak 
değerlendirilmedi. Klinik parametreler, 
iskemik kardiyomiyopatiyi iskemik 
olmayanlardan ayırt etmedeki etkinlikleri 
açısından değerlendirilirken en iyi 
diskriminatörün, iskemik hastalık tespiti 
açısından %100 duyarlılık, %88 özgüllük 
ve %96’lık genel doğruluk ile 
DE-MRG’deki hiper-kontrastlanma varlığı 
olduğu saptandı.

Bu çalışmada, iskemik kardiyomiyopatili 
hastaların %100’ünde 
hiperkontrastlanma bulgusu tespit 
edildi; buna karşın yalnızca %50’sinde 
klinik miyokard infarktüs öyküsü söz 
konusuydu. Bu bulgu, konjestif kalp 
yetmezliği ve anlamlı koroner arter 
hastalığı olan tüm hastalarda, hatta 
klinik Mİ, anjina ya da Q dalgası öyküsü 
olanlarda dahi, otopside gros 
miyokardiyal skarlanma izlendiğini 
ortaya koyan nekropsi çalışmalarıyla 
uyumludur (10-11). Diğer taraftan 
idiopatik dilate kardiyomiyopatili 
hastalarda hiper-kontrastlanmanın 
yaygın olmadığı gözlemlendi. Bu bulgu 
da daha önceki çalışmalarla uyumludur. 
Roberts ve arkadaşları (12) idiopatik 
dilate kardiyomiyopatili hastaların 
%14’ünde kardiyak nekropside gözle 

görülebilir skarlar saptadı. Uretsky ve 
arkadaşları (13) ise otopside kronik kalp 
yetmezliği olan hastaları değerlendirerek 
koroner arter hastalığı olmayan 
hastaların %12’sinde eski infarktlara 
rastladı. Koroner arter hastalığı olmayan 
hastalarda miyokard infarktüsten çeşitli 
mekanizmalar sorumlu olabilir; bunlar 
koroner vazospazmlar, minimal 
ateroskleroz üzerine eklenen spontan 
lizisin eşlik ettiği tromboz ya da koroner 
embolidir. Mekanizmadan bağımsız 
olarak, koroner arter hastalığı olmaksızın 
miyokard infarktüsün görülmesi nadir bir 
durum ve bu çalışmadaki bulgular, 
iskemik kardiyomiyopatinin non-invazif 
bir biçimde iskemik olmayandan ayırt 
edilmesinde DE-MRG’nin yararlı 
olabileceğini öne sürüyor. Ancak dikkat 
edilmesi gereken bir husus var: 
McCrohon tarafından yürütülen 
çalışmada (9) non-KAH kohortuna 
yalnızca idiopatik dilate 
kardiyomiyopatisi olan hastalar dahil 
edildi; hipertrofik kardiyomiyopati, 
miyokardit ve infiltratif kardiyomiyopati 
gibi non-iskemik kardiyomiyopatinin 
diğer formlarının izlendiği hastalar kayıt 
sürecinde çalışma dışı bırakıldı.

Hipertrofik kardiyomiyopati
Hipertrofik kardiyomiyopati (HCM) en sık 
ortaya çıkan genetik kardiyomiyopatidir 
(14). Çeşitli çalışmalarda hipertrofik 
kardiyomiyopatili (HCM) hastalarda 
DE-MRG bulguları tanımlandı. 
Choudhury ve arkadaşlarının yürüttüğü 
çalışmaya (15), HCM’li hasta 
popülasyonunun çoğunluğunu temsil 
ettiği düşünülen 21 hasta dahil edildi; bu 
hastalar rutin tarama prosedürleriyle 
belirlendi ve genellikle asemptomatik ya 
da minimal düzeyde semptomatik 
hastalar olarak tespit edildi. Eşzamanlı 
KAH’ı olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. 
Bu çalışmada sine MRG, maksimum SV 
diyastol sonu duvar kalınlığının ortalama 
25 ± 8 mm olduğunu ve SV ejeksiyon 
fraksiyonunun korunduğunu (70 ± %11) 
ortaya koydu. DE-MRG hastaların 
çoğunluğunda (%81) hiper-
kontrastlanmanın saptandığını ve hiper-
kontrastlanma kütlesinin sol ventriküler 
kütlenin ortalama 8 ± %9’unda olduğunu 
gösterdi. Bununla birlikte hiper-
kontrastlanma paterni sıra dışıydı. Hiper-
kontrastlanma yalnızca hipertrofik 
bölgelerde ortaya çıktı, çok odaklı ve 
düzensizdi ve baskın olarak ventriküler 
duvarın ortadaki üçte birlik kısmını 

kapsıyordu. Ayrıca hiper-
kontrastlanmanın izlendiği tüm 
hastalarda interventriküler septum ve SV 
serbest duvar bileşkelerinde tutulum söz 
konusuydu. Bölgesel bazda hiper-
kontrastlanmanın kapsamı ile diastol 
sonu duvar kalınlığı arasında makul bir 
korelasyon vardı (r=0.36, p<0.0001). 
Diastol sonu duvar kalınlığı <10 mm olan 
hiçbir bölgede hiper-kontrastlanma 
görülmedi. Hiper-kontrastlanma kapsamı 
ile sistolik duvar kalınlaşması arasında da 
anlamlı ancak ters bir korelasyon tespit 
edildi (r=-0.21, p<0.0001).

Hipertrofik kardiyomiyopatide bir dizi 
patofizyolojik süreç bariz olmakla birlikte 
Choudhury ve arkadaşları, HCM’deki 
hiper-kontrastlanmayı miyokard 
skarlanmasının spesifik olarak temsil 
edilmesi şeklinde yorumladı. Bu 
varsayıma ilişkin gerekçeler, bir 
makalede ayrıntılı olarak tartışıldı (16) ve 
Moon ve arkadaşları tarafından elde 
edilen veriler de (17) bu varsayımın 
geçerli olduğunu ileri sürdü. In vivo 
DE-MRG sonrasında kalp 
transplantasyonu yapılan hastada, 
çıkarılan kalbin ayrıntılı histolojik 
analizini takiben, hiper-kontrastlanmanın 
kapsamı ile miyokardiyal fibroz miktarı 
arasında bölgesel olarak anlamlı bir ilişki 
tespit edildi (r=0.7, p<0.0001) ancak bir 
düzensizlik bulunmuyordu.

Moon ve arkadaşları (18) uzmanlaşmış 
HCM kliniğinden seçilen 53 hastada 
DE-MRG gerçekleştirdi. Genel olarak 
hastaların %75’inde hiper-kontrastlanma 
görüldü ki bu rakam Chouldry ve 
arkadaşları tarafından bulunan rakama 
oldukça benzerdi. Ancak bu çalışmada 
DE-MRG bulguları, HCM bağlamında ani 
ölüme ilişkin klinik risk faktörlerinin 
(sürekli olmayan ventrikül taşikardisi, 
senkop, ailede prematüre kardiyak ölüm 
öyküsü vs.) varlığı ve progresif advers sol 
ventrikül “remodeling” ile karşılaştırıldı. 
İlgi çekici bir biçimde yazarlar, ani ölüm 
açısından iki ya da daha fazla risk faktörü 
olan hastalar ile progresif remodeling 
izlenen hastalarda hiper-kontrastlanma 
kapsamının daha fazla olduğunu 
gözlemledi (sırasıyla %15.7 vs. %8.6, 
p=0.02 ve SV kütlesinin %28.5’i vs. 
%8.5’i, p<0.001).

Hiper-kontrastlanma, Choudhury ve 
arkadaşları ile Moon ve arkadaşları 
tarafından yürütülen her iki çalışmada da 



34 İnovasyon | Ekim 2016 | www.siemens.com.tr/inovasyon

Radyoloji Özel Sayısı

hastaların yaklaşık %80’inde 
gözlemlendiğinden, hiper-kontrastlanma 
varlığı advers bir prognozun habercisi 
olamaz. Bununla birlikte hiper-
kontrastlanma miktarının –skarlaşma 
miktarının belirteci– önemli bir 
prognostik belirleyici olabilmesi 
mümkündür. Bu hipotez halen 
gözlemsel klinik çalışmalarda test 
ediliyor.

Miyokardit
Miyokardit ya da inflamatuvar 
kardiyomiyopatinin klinik tabloları 
asemptomatik belirtilerden miyokard 
infarktüs ve kardiyojenik şoka kadar 
geniş bir semptom yelpazesi aralığında 
değişkenlik sergiliyor. Miyokardit bazı 
durumlarda ani ölüme yol açabiliyor ve 
hastaların yaklaşık %10’nunda dilate 
kardiyomiyopatiye evrilebiliyor (19). 
Endomiyokardiyal biyopsi tanı açısından 
altın standart olarak kabul ediliyor. Bu, 
invazif bir prosedürdür ve sınırlı bir 
duyarlılık ve özgüllüğe sahiptir. Non-
invazif ve etkili bir tanısal görüntüleme 
yöntemi ise CMR’dir. Sine görüntüleme 
DE-CMR üzerinde skar alanlarıyla örtüşen 
duvar hareketindeki anomalileri ortaya 
koyuyor. Skar paterni sıklıkla lateral 
duvarın epikardiyal miyokardını kapsıyor. 

Mahrholdt ve arkadaşları (19) klinik 
kriterler doğrultusunda miyokardit tanısı 
konan 32 hastada DE-MRG uyguladı. 32 
hastanın 28’inde (%88) hiper-
kontrastlanma izlendi. Hiper-
kontrastlanma bölgesinden miyokardiyal 
biyopsinin alındığı 21 hastanın 19’unda 
histopatolojik inceleme aktif miyokardite 
işaret ediyordu. Hiper-kontrastlanma 
genellikle, lateral serbest duvar lehine 
bir ya da birkaç odağın eşlik ettiği, 
duvarın epikardiyal kuartilinden köken 
alan düzensiz bir dağılımda gözlemlendi. 
Bu çalışmada saptanan hiper-
kontrastlanma patern ve dağılımı 
miyokarditli hastalarda postmortem 
değerlendirmelerde bulunan 
miyokardiyal lezyonlarınkiyle uyumluyfu 
(20). Miyokardit bağlamında hiper-
kontrastlanmaya ilişkin potansiyel 
mekanizmanın koroner arter 
hastalığındaki mekanizmaya benzer 
olduğu varsayılıyor: akut lezyonlara dair 
hücre membran rüptürünün eşlik ettiği 
akut nekroz ya da kronik lezyonlara dair 
miyokardiyal skarlanma ve fibroz. Gerçek 
olduğu koşulda bu mekanizma, 
miyokarditli bir hastada ortaya çıkan geri 

dönüşsüz miyokardiyal hasarın varlığı, 
lokasyonu ve toplam kapsamının 
DE-MRG ile non-invazif bir biçimde 
belirlenebileceği anlamına geliyor. 

Amiloid
Kardiyak tutulum primer amiloidozla 
(AL) birlikte görülüyor ve infiltratif 
kardiyomiyopatiye bir örnek teşkil 
ediyor. (24) Kardiyak amiloid daha kötü 
bir prognozla seyrediyor ve medyan 
sağkalım süresi 6 ay oluyor. (24,25) 
Kardiyak tutulum tanısı birden çok 
endimiyokardiyal biyopsi gerektiriyor ve 
her biyopsi örneğinin amiloid proteininin 
tespiti açısından duyarlılığı %55 oluyor 
(26). CMR, hastaları tanıyabilen ve 
duyarlılığın artırılması açısından 
biyopsileri skar alanlarına 
yönlendirebilen, non-invazif bir tanı 
aracıdır. Sine CMR sınırlayıcı bir morfoloji 
sergiliyor. DE-CMR’de erken diffüz 
heterojen kontrastlanma izleniyor, bu da 
standart inversiyon zamanında (TI) güç 
bir miyokardiyal sinyal meydana 
çıkarıyor. Bu durum normal miyokardın 
anormal olandan ayırt edilmesini 
zorlaştırıyor. Kan havuzu ve miyokardın 
sıfır noktasına karşılık gelen Tİ zamanını 
belirlemek amacıyla çok geniş bir Tİ 
zamanı aralığında inversiyon zamanı 
“scout” görüntüleri elde ediliyor. Amiloid 
proteini interselüler boşluklarda birikiyor 
ve bu durum DE-CMR’de görülen hiper-
kontrastlanma paterninde önemli bir rol 
oynuyor. Maceira ve arkadaşlarına göre, 
kardiyak amiloid tanısında, geç 
gadolinium kontrastlanması ve miyokard 
ile kan arasındaki optimize T1 eşiğinin (4 
dakikada 191 ms) birleştirilmesiyle %97 
seviyesinde bir uyum izlendi. DE-CMR 
paterni subendokardiyum ve orta duvar 
dağılımlarında skar ortaya koydu(27).

Sarkoidoz
Miyokardiyal tutulum, sarkoidozlu 
hastaların yaklaşık %5’inde belirgin 
olarak görülüyor, ancak otopsi 
çalışmaları fatal sarkoidozda %50’lere 
varan non–kazeifiye granülom 
olgularına işaret ediyor. (28) Smedema 
ve arkadaşları tarafından yürütülen bir 
çalışmada biyopsi ile pulmoner sarkoidoz 
varlığı doğrulanan 58 hastada kardiyak 
sarkoidoz değerlendirmesi için CMR 
yapıldı ve 19 hastada çoğunlukla bazal 
ve lateral segmentleri tutan bir DE-CMR 
paterni izlendi (29). 19 hastanın 8’inde 
düzensiz skar bulundu. CMR’nin 
duyarlılığı ve özgüllüğü sırasıyla %100 ve 

%78 olarak belirlendi, pozitif ve negatif 
prediktif değerler ise sırasıyla %55 ve 
%100 olup genel doğruluk %83 
seviyesinde saptandı. Ani kardiyak ölüm, 
bu popülasyonda başı çeken mortalite 
nedeniydi. (30) DE-CMR’de hiper-
kontrastlanma varlığı ve kapsamının bu 
popülasyonda doğrudan ani kardiyak 
ölüm riskiyle ilişkili olabileceğini 
varsayıyoruz.

Ani ölüm açısından risk 
stratifikasyonu
Skarlı miyokard, KAH hastalarında 
ventriküler taşiaritmi ve ani ölümün 
ortaya çıkması açısından bilinen bir 
anatomik ve elektrofizyolojik substrattır 
(31). DE-MRG, skarlı miyokard varlığını 
ve kapsamını tespit etme becerisiyle, 
substratlı bireylerin non-invazif biçimde 
tanınmasında özgül bir araç oluyor. 
DE-MRG bulgularının elektrofizyolojik 
çalışmada (EPS) elde edilen sonuçlarla 
karşılaştırıldığı bazı pilot veriler bu 
hipotezin geçerli olduğunu ileri sürüyor. 
(32) Örneğin, incelenen toplam 58 
hastadan 18’i EPS ile ani ölüm açısından 
yüksek risk sahibi hastalar olarak 
belirlendi (indüklenebilir monomorfik 
ventriküler taşikardi) ve 18 hastanın 
tümünde DE-MRG’de miyokard 
skarlanması mevcuttu. Buna karşılık 
skarlanmanın görülmediği 22 hastanın 
hiçbirinde indüklenebilir monomorfik VT 
mevcut değildi. Mültivaryans analizinde, 
DE-MRG ile belirlenen skar boyutunun 
EPS’deki indüklenebilirliğin en iyi 
bağımsız öngörücüsü olduğu saptandı. 
Hiper-kontrastlanmanın iskemik 
olmayan kardiyomiyopati hastalarında, 
özellikle de hastalığın hipertrofik ve 
infiltratif formlarının izlendiği hastalarda 
gözlemlenebileceği yukarıda dile 
getirilmişti. KAH olmayan hastalarda 
skarlı miyokardı ani ölümle 
ilişkilendirebilecek bulgular halihazırda 
sınırlı olmasına rağmen, skar dokusunun 
bu hastalarda malign ventriküler 
taşiaritmiler açısından substrat olarak 
işlev görebileceğine inanmak için yeterli 
gerekçe bulunuyor. (16) Bu nedenle 
DE-MRG’nin çok çeşitli miyokard 
bozuklukları olan hastalarda önemli 
prognostik bilgiler temin edeceğini 
varsaydık. Ani kardiyak ölüm ile 
miyokardiyal skar varlığı, kapsamı veya 
morfolojisi arasındaki ilişkiyi 
değerlendirmek amacıyla halihazırda 
çalışmalar yürütülüyor.
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Sonuç 
Geç kontrastlı CMR, kardiyomiyopatili 
hastaların değerlendirilmesinde paha 
biçilmez bir araç olduğunu ortaya 
koydu. Son on yıl içinde bir dizi çalışma 
yürütülmüş olmasına rağmen kat 
edilmesi gereken uzun bir yol 
bulunuyor. CMR’nin 
kardiyomiyopatilerin 
değerlendirilmesindeki yararlılığı henüz 
tümüyle araştırılmadı fakat yazarlar 
CMR’nin gelecek yıllarda bu hastaların 
değerlendirilmesi sürecinin ayrılmaz bir 
parçası olacağını ileri sürüyor.
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