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İnsülinomaların BT görüntülemesi – 
çift fazlı mı dinamik mi?
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Hastanın hikayesi

Sık hipoglisemi ataklarından şikayetçi 
olan 64 yaşında kadın hasta check-up 
istemiyle yerel bir hastaneye gitti. Klinik 
testler ve laboratuvar testleri sonucun-
da endojen hiperinsülinemik hipoglise-
mi ortaya çıktı. İnsülinoma şüphesiyle 
rutin abdominal kontrastlı BT gerçek-
leştirildi fakat herhangi bir tümöre rast-
lanmadı. Daha sonra kurumumuza sevk 
edilen hastaya karaciğeri ve pankreasın 
tamamını kapsayan Dinamik BT yapıldı. 
Ardından BT verileri kullanılarak farklı 
temporal fazlar ve fonksiyonel paramet-
re haritaları oluşturuldu. 

Tanı

Perfüzyon BT görüntüleri, pankreas ba-
şında izole, hiperperfüze bir lezyon gös-
teriyordu. Lezyon arteriyel fazda kay-
da değer ölçüde büyümüştü, superior 
pankreatikoduodenal arterden besleni-
yordu ve 1,8 × 1,5 cm büyüklüğündey-
di. Karaciğerin kontrastsız fazı, karaci-
ğerden-dalağa negatif atenüasyon oranı 
ve intrahepatik damarlara kıyasla ho-
mojen hipo-atenüasyon gösteriyordu. 
Bu durum difüz hepatik yağ toplanma-
sına işaret ediyordu. Safra kesesinde 1,9 
× 1,5 cm büyüklüğünde, hipodens mer-
kezli bir hiperdens taş görülüyordu. Ka-
raciğerde ya da komşu lenf nodlarında 
hiçbir metastaz belirtisi yoktu. Tümör 
laparoskopiyle alındı ve hasta herhangi 
bir sorun yaşamadan iyileşti. 

Yorumlar

İnsülinomalar en yaygın görülen hiper-
fonksiyonel pankreatik endokrin tü-
mörlerdir.[1] Ağırlıklı olarak tanı, klinik 
bulgulara ve laboratuvar bulgularına da-

yanılarak yapılır. Tümörün cerrahi olarak 
çıkarılması en etkin tedavidir. Özellikle 
tümörün enükleasyonu için laparosko-
pik yaklaşım düşünülüyorsa, operasyon 
öncesinde görüntüleme muayeneleriy-
le tümör lokalizasyonu önemlidir [1–2]. 
Yayımlanan verilere göre, hatırı sayı-
lır büyüklükteki insülinoma altkümeleri 
standart çift fazlı BT taramalarında gö-
rülmüyor. Bu, insülinomaların büyüme 
örüntülerinin çeşitlilik göstermesinden 
ve tümör-parenkim kontrastının süreye 
bağlı olmasından kaynaklanıyor. Örne-
ğin, geçici hiper-büyümeli (%30,2) [3] 
veya izo-atenüasyonlu (%24,9) [4] in-
sülinomalar çift fazlı BT taramalarında 
görüntülenemeyebiliyor. Kurumumuz-
da, insülinoma şüphesi duyulan olgular-
da düşük dozlu dinamik BT tarama pro-
tokolü kullanılıyor. Elde edilen görüntü 
verileri, tümör perfüzyonunu değerlen-
dirmekte ve Süre-Atenüasyon Eğrisi’ne 
(TAC) dayanarak birden çok faz oluş-
turmakta kullanılıyor. Görüntü kalitesi, 
syngo.CT Dynamic Angio’nun sunduğu 
temporal ortalama ve temporal MIP re-
konstrüksiyonları kullanılarak kayda de-
ğer ölçüde iyileştiriliyor. Uygulanan rad-
yasyon dozu, çift fazlı tarama ile natif 
taramanın toplamıyla kıyaslanabilecek 
aralıkta oluyor.[5] İhtiyaç duyulan kont-
rast madde miktarı da hastanın vücut 
ağırlığına göre radyasyon uygulayan [3] 
çift fazlı protokoldekine kıyasla büyük 
ölçüde azalıyor – bu olguda (158 cm, 
63,5 kg, VKİ 25,4), 90 mL yerine 45 mL 
kontrast madde uygulandı.

Bu yaklaşımla yaşadığımız deneyim ümit 
vaat ediyor; tanı için ihtiyaç duyulan tü-
mör perfüzyonu, morfolojisi ve vaskü-
larite bilgileri, karşılaştırılabilir seviyede 
radyasyon dozu ve daha düşük kontrast 
madde miktarı kullanılarak tek bir dina-
mik taramayla elde edilebiliyor. 
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1   Natif (Şekil 1a ve 1b), arteriyel (Şekil 1c) ve portal venöz (Şekil 1d) fazların, syngo.CT 
Dynamic Angio ile temporal ortalama rekonstrüksiyon kullanılarak oluşturulmuş aksiyel BT 
görüntüleri (3 mm) mükemmel görüntü kalitesi sunuyor. Karaciğer, natif fazda (Şekil 1a) 
intrahepatik damarlara kıyasla karaciğerden-dalağa negatif atenüasyon oranı ile homojen 
hipo-atenüasyon gösteriyor. Safra kesesinde hipodens merkezli bir hiperdens (noktalı ok) 
görülüyor. Arteriyel fazda pankreas başında hiper-büyümeli lezyon (ok) açık bir şekilde 
görülüyor. 

2   BT Perfüzyon görüntüsü (Şekil 2a) pankreas başında, normal pankreatik dokulara kıyasla 
daha yüksek Kan Akışlı hiper-perfüze lezyon gösteriyor. Sinematik VRT görüntüsü (Şekil 2b) 
superior pankreatikoduodenal arterden tümöre giden kanı (ok) gösteriyor. MIP görüntü-
sü (Şekil 2c) normal bir portal venöz sistemi ve hiperdens bir safra kesesi taşını (noktalı 
ok) gösteriyor. Arteriyel ve portal venöz fazlar, syngo.CT Dynamic Angio ile temporal MIP 
rekonstrüksiyon kullanılarak oluşturuldu.

Siemens Healthineers müşterileri tarafından bu-
rada tanımlanan sonuçlar, kuruma özgü koşullar-
da elde edilmiştir. “Tipik” bir hastane bulunmadı-
ğından ve pek çok değişken (örneğin hastanenin 
ölçeği, olguların karmaşıklığı, BT benimsenme 
düzeyi) söz konusu olduğundan, diğer kullanıcı-
ların da aynı sonuçları alacağı garanti edilemez.

İnceleme Protokolü

Tarayıcı SOMATOM Force

Tarama alanı
Karaciğer ve 
pankreas

Tarama modu Adaptif 4D spiral

Tarama 
uzunluğu

176 mm

Tarama yönü
Çift yönlü 
shuttle

Tarama süresi 45 sn

Tüp voltajı 80 kV

Etkin mAs 80 mAs

CTDI
vol 44,14 mGy

DLP 840,3 mGy cm

Rotasyon 
süresi

0,25 sn

Kesit 
kolimasyonu

48 × 1,2 mm

Kesit genişliği 1,5/3 mm

Rekonstrüksiyon 
artışı

1/2 mm

Rekonstrüksiyon 
kerneli

Br36 

Kontrast 370 mg/mL

Volüm
45 mL + 40 mL 
salin

Akış hızı 5 mL/sn

Başlangıç 
gecikmesi

6 sn
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