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Hastanın hikayesi
Boynunun sol tarafında, klinik 
muayenede genişlemiş bir lenf 
düğümüne işaret eden bir şişlik 
bulunan 44 yaşında kadın hasta. 
Boyundaki lenf düğümü çıkarıldı ve 
yapılan biyopsi sonucunda yassı 
hücreli karsinom kaynaklı metastaz 
tespit edildi. Nazofaringeal 
endoskopi dahil tüm klinik 
araştırmaların sonucu negatifti. 
Hasta, primer tümörün teşhisi için 
fluorodeoksiglukoz F 18 (18F FDG) 
PET•CT taramasına tabi tutuldu.

Teşhis
18F FDG PET•CT taraması, yüksek 
çözünürlüklü PET görüntüleme 
yapabilen bir BiographTM mCT cihazı 
ile gerçekleştirildi. Biograph mCT 
cihazında Hi-Rez görüntüleme 
özelliği ile sağlanan yüksek matrisli 
görüntü rekonstrüksiyonu ve 
ultraHD•PET özellikli yüksek sayım 
oranı kapasitesi, yüksek lezyon 
kontrastlı ve düşük kısmi hacim etkili 
küçük metastatik lezyonların 
mükemmel bir şekilde 
görüntülenmesini sağladı. PET•CT 
çalışması, dil tabanının sol tarafında 
hipermetabolik bir primer tümör 
bulunduğunu ortaya koydu.

PET•CT verileri kullanılarak 
radyasyon planlaması 
gerçekleştirildi. İlgi alanlarındaki 
SUVmax eşik bazlı tümörlü kısımların 
hatları belirlendi (Şekil 2A) ve 
tümörlü kısımlar bir radyasyon 
tedavisi planlama sistemine dahil 
edildi. Şekil 2B’de gösterilen doz 
planına göre, primer tümöre ve ilk 
lenf düğümünün bulunduğu 
lokasyona yüksek dozda radyasyon 
uygulandı. 

Yorumlar
Hasta, PET•CT bazlı doz artırma 
planına uygun olarak radyasyon 
tedavisi gördü. Radyoterapinin 
tamamlanmasının ardından 3 ay 
sonra yapılan ikinci PET•CT 
taramasında, tümörden geriye bir 
şey kalmadığı veya tümörün 
nüksetmediği tespit edildi.

Bu klinik örnek, primeri belli olmayan 
bir tümörden kaynaklanan kötü 
huylu servikal lenf bezi metastazı 
vakalarında, primer tümörün 
tespitinde 18F FDG PET/CT 
taramasının hassasiyetini gösteriyor. 
Primeri belli olmayan bir tümörden 
kaynaklanan servikal lenf bezi 
metastazlı 38 konsekütif hasta ile 
yapılan bir çalışmada Wartski ve 
arkadaşları [1], 18F FDG PET/CT 
tekniğinin hastaların %68’inde 
(26/38) pozitif sonuç verdiğini ve 
biyopsi prosedürlerinin 
yönlendirilmesine katkıda 
bulunduğunu kanıtladı. PET/CT 
taraması, 38 hastanın 23’ünde 
(%60), radyasyon planlaması ve 
ameliyat süreçlerinin değiştirilmesi 
ve bazı vakalarda gereksiz cerrahi 
müdahalelerin iptal edilmesi dahil 
olmak üzere, tedavi süreçleri 
üzerinde etkili oldu.

Primeri bilinmeyen bir tümörden 
kaynaklanan servikal lenf düğümü 
metastazlarında 18F FDG PET ve PET/
CT tekniklerinin hassasiyetinin analiz 
edildiği 7 çalışmadan (toplam 246 
hasta) oluşan, yakın zamanda 
gerçekleştirilen bir meta-analiz [2], 
%97’lik bir hassasiyet ile birlikte 
%68’lik bir özgünlük ortaya koydu.

Orofaringeal tümörler için PET/CT 
bazlı radyasyon tedavisi planlaması 

Dil tabanında karsinomu olan bir 
vakada 18F FDG*-PET•CT tabanlı 
radyasyon tedavisi planlama ve 
takibi
Annika Loft Jakobsen, MD, Nükleer Tıp Bölümü, Rigshospitalet, Kopenhag, Danimarka

1 Dil tabanı kesitinin 18F FDG PET•CT 
taramasından elde edilen aksiyal 
görüntüde, dil tabanında sol tarafa yakın 
bir noktada hipermetabolik bir primer 
tümör görülüyor. Bitişikteki küçük dilin 
serbest boşluklarına dikkat ediniz. Kesin 
bir şekilde tanımlanmış, hipermetabolik 
herhangi bir lenf düğümü metastazı 
görülmüyor.
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Comments 
The patient underwent radiation 
therapy according to the PET•CT-
based dose escalation plan. A sec-
ond PET•CT performed 3 months 
after the completion of radiotherapy 
showed no sign of residual or recur-
rent tumor. 

This clinical example demonstrates 
the sensitivity of 18F FDG PET/CT for 
detection of primary tumor in 
patients presenting with malignant 
cervical nodal metastases from 
unknown primary. In a study of 38 
consecutive patients with neck node 
metastases from unknown primary, 
Wartski et al1 found 18F FDG PET/CT 
positive in 68% of patients (26/38), 
which helped guide biopsies. PET/CT 
impacted treatment in 23 out of 38 
patients (60%) including modifica-
tion of radiation planning and sur-
gery and in some cases cancellation 
of futile surgery. 

History
A 44-year-old female patient presented 
with swelling on the left side of her 
neck, which was suggestive of an 
enlarged lymph node on clinical exam-
ination. The neck node was surgically 
removed and biopsy revealed metasta-
ses from squamous cell carcinoma. All 
clinical investigations including naso-
pharyngeal endoscopies were nega-
tive. In order to detect the primary 
tumor, the patient underwent Flude-
oxyglucose F 18 (18F FDG) PET•CT. 

Diagnosis
An 18F FDG PET•CT scan was per-
formed using a BiographTM mCT, which 
is capable of high-resolution PET 
acquisition. High matrix reconstruc-
tions enabled by Hi-Rez acquisition 
and high count rate capability with 
ultraHD•PET on Biograph mCT enables 
excellent visualization of small meta-
static lesions with high lesion contrast 
and low partial volume effect. The 
PET•CT study revealed a hypermeta-
bolic primary tumor in the left side of 
the base of tongue. 

Radiation planning was performed 
using the PET•CT data. SUVmax thresh-
old-based tumor regions of interest 
(ROI) were contoured (Figure 2A) and 
exported to a radiation-treament-plan-
ning system. The dose plan as shown 
(Figure 2B) delivered a high dose level 
to the primary tumor and the location 
of the initial lymph node.

Case 5

18F FDG*-PET•CT-based 
Radiation Therapy Planning and 
Follow-up in a Case of Carcinoma 
of the Base of the Tongue
By Annika Loft Jakobsen, MD, Department of Nuclear Medicine, Rigshospitalet, Copenhagen, Denmark

18F FDG PET•CT axial section through 
the base of tongue shows a hypermeta-
bolic primary tumor in the base of the 
tongue toward the left side. Note the 
free margins of the adjacent epiglottis. 
No clearly defined hypermetabolic 
lymph nodal metastases is delineated.

1

Examination Protocol

Scanner Biograph mCT 128

Scan dose 10 mCi (370 MBq) 18F FDG

Scan delay 1 hour post injection

Parameters Whole body: 2 min/bed, Neck: single bed 5 min

Acquisition 400x400 matrix ultraHD•PET reconstruction

CT 130 kV, 70 eff mAs

1

Tarama protokolü

Tarayıcı Biograph mCT 128

Tarama dozu

Tarama gecikmesi Enjeksiyondan sonra 1 saat

BT 130 kV, 70 eff mAs

Parametreler Tüm vücut: 2 dakika/yatak, 
Boyun: tek yatak, 5 dakika

10 mCi (370 MBq)
18F FDG

400x400 matrisi ultraHD•PET 
görüntü rekonstrüksiyonu

Görüntüleme
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yaygın bir şekilde benimseniyor. 
Biograph mCT cihazının kullanıldığı 
bu klinik örnekte görüldüğü üzere, 
yüksek matris çözünürlüklü PET 
görüntüleme ile birlikte, uçuş zamanı 
(TOF) PET ve nokta dağılımı 
fonksiyonlu (PSF) görüntü 
rekonstrüksiyonu ile sağlanan yüksek 
lezyon kontrastı, tümör kenarlarının 
daha keskin bir şekilde 
görüntülenmesini sağlıyor. Biograph 
mCT, ayrıca radyasyon tedavisi 
planlamasını meme plakası ve sabit 
pozisyon sağlayan diğer cihazlar ile 
destekleyen geniş bir gantri çapına 
sahip. PET alım yoğunluğuna bağlı 
doz artırma stratejileri, hedefe yeterli 
miktarda doz ulaştırmak ve çevredeki 
doku ve kritik yapıların maruz kaldığı 
toksisiteyi azaltmak açısından önemli 
bir potansiyel taşıdığını gösteriyor. 
Ayrıca PET/CT bazlı metabolik 
görüntüleme, kemoradyasyon 
tedavisi sonrasında etkili bir tedavi 
takip aracı olarak kullanılabiliyor. 
Chan ve arkadaşları [3] tarafından 
yakın dönemde yayınlanan bir 
çalışmada, HPV-pozitif orofaringeal 
yassı hücreli karsinomu olan 77 
hasta, kemoradyasyon tedavisinden 
yaklaşık 90 gün sonra takip amaçlı 
bir 18F FDG PET/CT taramasından 
geçirildi. 2 düzeyindeki SUVmax eşik 
değerli 18F FDG PET/CT taraması, CT 
taramasında elde edilen %85’lik 
negatif prediktif değerine (NPV) 
kıyasla %100’lük bir negatif prediktif 
değeri verdi. PET/CT taramasından 
sonra 6 aylık dönem içerisinde 
bölgesel herhangi bir sorun 
yaşamayan ve takip amaçlı 18F FDG 
PET/CT taraması sonucu negatif çıkan 
tüm hastalarda boyun 
disseksiyonundan kaçınıldı.

Mevcut çalışmada, kemoradyasyon 
tedavisi tamamlandıktan 3 ay sonra 
takip amaçlı bir 18F FDG PET/CT 
taraması gerçekleştirildi. Primer 
tümörün tedaviye komple yanıt 
verdiği tespit edildi ve servikal lenf 
düğümü metastazına dair herhangi 
bir kanıt bulunamadı. Bu bulguların 
prognostik değeri son derece 
olumluydu. Bu klinik örnekte 
gösterildiği gibi 18F FDG PET/CT 
taraması, orofaringeal kanserlerin 
evrelenmesi, tedavi planlaması ve 
takibinin ayrılmaz bir parçasıdır.

2 Şekil 2A: Primer tümörün SUVmax eşik-değerli kontürü.
 Şekil 2B: Doz dağıtım planının renklendirilmiş görüntüsü

3 Radyasyon tedavisi öncesi (Şekil 3A) ve sonrasında (Şekil 3B) 18F FDG PET•CT taraması 
ile çekilen aksiyal görüntü kesitleri arasında yapılan bir kıyaslamada, hastanın radyasyon 
tedavisine komple yanıt verdiği ve tedavi sonrasında çekilen PET•CT taramasına göre 
tümörden geriye herhangi bir şeyin kalmadığı veya tümörün primer tümör yatağı ve lenf 
düğümlerinde nüksetmediği ortaya koyuldu.

Referanslar
1 Nucl Med Commun. 2007 May;28(5):365-71
2 Zhu et al Surg Oncol. 2013 Jul 10.
3 Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2012 November 1; 138(11): 1040–1046
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Hastanın hikayesi
71 yaşındaki kadın hastanın (43 kg) 
karaciğerinde yer kaplayan ve 
histopatolojik olarak metastatik 
nörendokrin tümör olduğu teyit edilen 
çoklu lezyonlar bulunuyordu. 
Metastazların yaygınlığının 
değerlendirilmesi ve primer tümörün 
bulunduğu yerin tespit edilmesi için 
hasta, Ga-68-DOTATOC-PET•CT 
çalışmasına yönlendirildi.

Söz konusu çalışma, 70 MBq Ga-68 
DOTATOC maddesinin intravenöz 
enjeksiyonundan 30 dakika sonra 
Biograph™ mCT cihazı kullanılarak 
gerçekleştirildi.

Teşhis
Pankreas başındaki lezyon, çoklu 
karaciğer metastazlı primer tümörün 
lokasyonu gibi görünüyordu. Ga-68-
DO-TATOC-PET•CT çalışmasının klinik 

değerlendirmesi, primer pankreatik 
nöroendokrin tümör ve karaciğer 
metastazlarının yaygınlığı ile vücudun 
geri kalanında, çok iyi tanımlanmış 
metastatik lezyonların olmadığını 
gösterdi. Primer ve metastatik 
lezyonların yüksek miktarlarda Ga-68 
DOTATOC maddesi alıyor olması 
nedeniyle hastaya, Y-90-DOTATOC 
tedavisi önerildi. 

Pankreatik nöroendokrin tümörü 
ve karaciğer metastazı olan bir 
hastada Ga-68 DOTATOC* PET•BT 
çalışması
Prof. Dr. A. Bockisch, MD ve Dr. J. Nagarajah, MD

Nükleer Tıp Bölümü, Essen Üniversite Hastanesi’ne (Essen, Almanya) teşekkürlerimizi sunarız.

1 Koronal MIP ve ince MIP PET görüntüleri ile birleştirilmiş PET•CT görüntülerinde, pankreasta izleyici maddeye karşı hassas, büyük 
bir kütle ile birlikte karaciğerde izleyici maddeye karşı hassas çoklu metastazlar görülüyor. Dalak, böbrekler ve kalın bağırsak 
tarafından alınan izleyici madde miktarının fizyolojik sınırlar içerisinde olduğu gözlemleniyor.
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initial staging to evaluate the extent  
of metastases and detect the primary 
tumor site. 

The study was performed on a 
Biograph™ mCT, 30 min following an IV 
injection of 70 MBq of Ga-68 DOTATOC. 

Diagnosis
The lesion in the head of the pancreas 
appears to be the site of the primary 
tumor with multiple liver metastases. 

Clinical evaluation of the the Ga-68-DO-
TATOC-PET•CT study defined the primary 
pancreatic neuroendocrine tumor and 

History
A 71-year-old female patient (43 
kg/94.7 lbs) presented with multiple 
space-occupying lesions in the liver, 
which were histopathologically con-
firmed to be metastatic neuroendo-
crine tumors. The patient was referred 
for a Ga-68-DOTATOC-PET•CT study for 

Case 7

Ga-68 DOTATOC* PET•CT 
Study in a Patient with  
Pancreatic Neuroendocrine  
Tumor with Liver Metastases
By Prof. Dr. A. Bockisch, MD and Dr. J. Nagarajah, MD 

Data courtesy of the Dept of Nuclear Medicine, University Hospital of Essen, Essen, Germany

Coronal MIP and thin MIP PET images and fused PET•CT images show multiple tracer avid metastases in the liver along with a large tracer avid 
mass in the pancreas. Uptake in the spleen, kidneys and colon appear within physiological limits.

1

1
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Yorumlar
Bu klinik örnekteki primer pankreatik 
lezyon, kontrastlı BT taramasında 
görülebilecek kadar büyük iken erken 
aşamadaki küçük lezyonların düzgün 
bir şekilde tespit edilebilmesi için 
morfolojik ve fonksiyonel görüntü 
tekniklerinden oluşan bir 
kombinasyona ihtiyaç duyuluyor. 
Sektördeki en yüksek hacimsel 
çözünürlük** ve nokta dağılımı 
fonksiyonlu (PSF) görüntü 
rekonstrüksiyonu (HD•PET) destekli 
Biograph mCT cihazı, tüm görüş alanı 
içerisinde standart bir çözünürlük 
sunuyor.

2 Transvers görüntülerde, pankreas 
başında izleyici maddeye karşı hassas bir 
kütle ile birlikte karaciğerde izleyici 
maddeye karşı hassas çoklu lezyonlar 
görülüyor.

3 Karaciğer içerisinden çekilen 
transvers görüntü kesitlerinde, karaciğer 
parenkimasında, izleyici maddeye karşı 
hassas, çeşitli ebatlarda çoklu 
metastazlar; yüksek kontrastlı BT 
görüntüsünde ise, nöroendokrin tümör 
metastazlarına özgü periferik bir artış 
görülüyor.

Tarama protokolü

Tarayıcı Biograph mCT

Tarama dozu

Tarama gecikmesi Enjeksiyondan 30 dk. sonra

Tüp gerilimi 80 kV / Sn 140 kV

Görüntüleme
Parametreleri

2 dk./yatak, TrueV, HD•PET
görüntü rekonstrüksiyonu

70 MBq (1,6 MBq/kg)
Ga-68 DOTATOC

120 kV, 210 ref mAs 
3 mm kesit kalınlığı

BT

* Bu belgede adı geçen Ga-68 DOTATOC maddesinin 
güvenilirliği ve etkinliği henüz US FDA tarafından 
onaylanmamış olup, Siemens bu maddenin kullanımı 
ile ilgili olarak herhangi bir iddiada bulunmamaktadır.

** Yayın tarihinde geçerli olan rekabetçi literatüre 
dayanmaktadır. İlgili veriler dosyadadır.
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the extent of liver metastases, as well as 
the absence of well-defined metastatic 
lesions in the rest of the body. Based on 
the findings of high levels of Ga-68 
DOTATOC uptake in the primary and met-
astatic lesions, Y-90-DOTATOC therapy 
was recommended to the patient. 

Comments
Although the primary pancreatic 
lesion in this clinical example was 
large enough to be visible on contrast 
CT, small and early lesions often 
require a combination of morphologi-
cal and functional imaging for proper 
detection. Biograph mCT with the 
industry’s highest volumetric resolu-
tion** along with point spread func-
tion (PSF) reconstruction (HD•PET) 
delivers uniform resolution through-
out the field of view.

Transverse images show a tracer-avid 
mass in the pancreatic head along with 
multiple tracer-avid lesions in the liver.

2 Transverse slices through the liver show 
multiple tracer-avid metastases of 
various sizes in the liver parenchyma 
with peripheral enhancement in the 
contrast-enhanced CT image typical of 
neuroendocrine tumor metastases.

3

*  Ga-68 DOTATOC referenced herein is not currently 
recognized by the US FDA as being safe and effective, 
and Siemens does not make any claims regarding its use.

** Based on competitive literature available at time of 
publication. Data on file.

3

Examination Protocol

Scanner Biograph mCT

Scan dose 70 MBq (1.6 MBq/kg) 
Ga-68 DOTATOC

Scan delay 30 minutes post injection

Acquisition 
Parameters

2 min/bed, TrueV, HD•PET 
reconstruction

CT 120 kV, 210 ref mAs 
3mm slice thickness

2
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Hastanın hikayesi
27 yaşında kadın hasta, akut 
abdominal ağrı nedeniyle hastaneye 
başvurdu. Son iki yıldır sürekli 
tekrarlayan sırt ağrısı çeken hasta, kısa 
bir süre önce üriner enfeksiyon 
nedeniyle antibiyotik tedavisi görmüş, 
herhangi bir komplikasyona 
uğramaksızın iyileşmişti. Hastanın aile 
geçmişinde kayda değer bir durum 
mevcut değildi. Öncelikle mesane ve 
böbrekler için bir ultrason taraması 
gerçekleştirildi. Üriner sistemde 
herhangi bir hidronefroz veya taş 
belirtisi tespit edilmedi. Daha kesin bir 
teşhis koyabilmek için Dual Enerji (DE) 
BT taraması yapılmasına karar verildi.

0,8 mSv’lik düşük dozlu Dual Enerji 
BT tekniği kullanılarak küçük 
böbrek taşlarının teşhisi
Hilton Muniz Leao Filho, MD, Caroline Bastida de Paula, BM, Vinicius Zim Henrique, PM

Radyoloji Bölümü, Hospital do Coração, Brezilya

Teşhis

Tüm abdominal bölge tarandı ve sol 
tarafta ebatları en fazla 3 mm olan iki 
küçük böbrek taşı tespit edildi. Non-
ürik asidik olarak tanımlanan bu 
taşlar, maksimum 515 HU’luk bir 
yoğunluğa sahipti. Hidronefroz veya 
üreter taşına rastlanmadı. Taranan 
bölgenin geri kalan kısmının 
değerlendirmesi sonucunda kayda 
değer bir bulgu ortaya çıkmadı.

Yorumlar

Üreter taşları, çok düşük dozlu bir 
protokol kullanılarak mükemmel bir 
şekilde tespit edilip tanımlanabilir. 
Kemiklerdeki homojen mavi renk, 
algoritmanın bu kadar düşük bir 
dozda dahi çok işe yaradığını 
gösteriyor. Ancak şu da 
unutulmamalıdır ki doğru doz 
belirlenirken, hastanın vücut ağırlığı 
ve habitusu dikkate alınması gereken 
önemli faktörlerdir. Bu genç hastanın 
vücut-kitle endeksi, 19 kg/m2 idi. Bu 
kadar küçük taşlar, aynı düşük dozun 
daha ağır bir hastaya tatbik edilmesi 
durumunda, temel olarak artan 
görüntü parazitleri nedeniyle hatalı 
bir renk ile gösterilebilir ve hatta hiç 
tespit edilemeyebilirdi.

Tarama protokolü

Tarayıcı SOMATOM Definition Flash

Tarama bölgesi Abdomen/Pelvis

Tarama uzunluğu 422 mm

Tarama yönü Kraniokaudal

Tarama süresi 5 s

Tüp gerilimi 80 kV / Sn 140 kV

Tüp akımı 35 / 14 eff. mAs

Doz modülasyonu CARE Dose4D

CTDIvol 1,21 mGy

DLP 54 mGy cm

Etkin doz 0,81 mSv

Dönüş süresi 0,28 s

Pitch 0,6

Kesit kolimasyonu 128 x 0,6 mm

Kesit genişliği 1 mm

Rekonstrüksiyon aralığı 0,7 mm

Rekonstrüksiyon çekirdeği D30f
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1B1A

 

2B2A

 

1 Eğik MPR görüntülerinde, sol tarafta iki küçük böbrek taşı görülüyor. Taşlardan birinin çapı 3 mm (oklar ile gösterilen), diğeri ise daha 
küçük (kesik oklar).

2 DE görüntülerinde, solda iki böbrek taşı görülüyor. Büyük taşın (oklar ile gösterilen) yoğunluğu maksimum 515 HU. Her iki taş da 
non-ürik asit taşı olarak tanımlanıyor.
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Hastanın hikayesi
61 yaşındaki kadın hasta, göğüs 
ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle 
hastaneye başvurdu. Koroner arter 
hastalığı ihtimalini ekarte etmek için 
hastaya koroner BT Anjiyografi 
(cBTA) tatbik edildi.

Teşhis
BT görüntülerinde, proksimal sol ön 
inen arterde (LAD) yumuşak plaktan 
hafif bir stenoz ve orta LAD’da 
miyokardiyal bir köprü (stenoz belirtisi 
olmayan) tespit edildi. Sirkonfleks, 
ebat açısından küçük olsa da herhangi 
bir stenoz belirtisi vermiyordu. Sağ 
koroner arter (RCA) ise normal 
görünüyordu.

0,19 mSv’lik düşük radyasyon 
dozunda düşük kontrastlı 
koroner BTA
Yining Wang, MD, Jian Cao, MD

Radyoloji Bölümü, Peking Union Tıp Fakültesi, Pekin, Çin Halk Cumhuriyeti

Yorumlar 
cBTA, yüksek teşhis hassasiyetine 
sahip, değerli bir non-invazif 
görüntüleme tekniğidir. Teknolojik 
ilerlemeler, sadece radyasyon 
dozunun düşürülmesini değil, aynı 
zamanda görüntü kalitesinin 
artırılmasını da sağlıyor. SOMATOM 
Definition Flash tarayıcı, Stellar 
dedektörü ve ham veritabanlı, 
yinelemeli ilk görüntü 
rekonstrüksiyon uygulaması olan 
SAFIRE (Sinogram Teyitli Yinelemeli 
Görüntü Rekonstrüksiyonu) dahil 
olmak üzere çeşitli teknik avantajlara 
sahip. Bu iki özellik, mükemmel 
görüntü kalitesi sunmanın yanı sıra 
cBTA taramalarında daha düşük bir 
tüp gerilimi kullanılmasını mümkün 
kılıyor.

Düşük tüp gerilimli (70 kV) bir tarama 
protokolünün kullanımı, ortalama 
atenüasyonda ve koroner arterlerin 
ortalama kontrast düzeyinde belirgin 
artışlar sağlıyor, diğer yandan da daha 
yüksek miktarda görüntü paraziti 
üretiyor. Kontrast artışı, hastaya tatbik 
edilen kontrast maddenin miktarının 
minimize edilmesine imkan veriyor. 
Görüntü parazitleri ise SAFIRE tekniği 
uygulanarak mükemmel bir şekilde 
çözümlenebiliyor. Son derece yüksek 
pitch değerli spiral tarama 
gerçekleştiren Çift Kaynaklı BT Flash 
konumu, sadece tarama süresini 
kısaltmakla kalmayıp aynı zamanda 
radyasyon dozunu ve hastaya tatbik 
edilen kontrast maddenin miktarını 
azaltıyor (bu vakada: 0,39 s, 0,19 mSv 
ve 45 mL).

Tarama protokolü

Tarayıcı SOMATOM Definition Flash

Tarama bölgesi Kalp Kesit kolimasyonu 128 x 0,6 mm

Tarama uzunluğu 115 mm Kesit genişliği 0,75 mm

Tarama yönü Kraniokaudal Temporal çözünürlük 75 ms

Tarama süresi 0,39 s Rekonstrüksiyon aralığı 0,5 mm

Tüp gerilimi 70 kV Rekonstrüksiyon çekirdeği I26f

Tüp akımı 270 eff.mAs Hastanın nabzı Dakikada 57-69  

CTDIvol 0,78 mGy Kontrast madde

DLP 13,7 mGy cm Hacim 45 mL

Etkin doz 0,19 mSv Akış hızı 3,5 mL/s

Dönüş süresi 0,28 s Başlangıç gecikmesi Pik Bolus Tetiklemesi Testi + 21 s

Pitch 3,4
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1A 1B

1C

1 Eğimli MPR (Şekil 1A), MIP (Şekil 1B) ve VRT (Şekil 1C) görüntülerinde, LAD’da yumuşak plaktan hafif bir stenoz (oklar ile gösterilen) 
ve orta LAD’da miyokardiyal bir köprü (ok uçları) (stenoz belirtisi olmayan) görülüyor. Sirkonfleks (Cx) (kesik ok) ebat açısından küçük 
olsa da Cx ve RCA (çift ok) normal görünüyor.

Klinik uygulamalarda SAFIRE tekniği 
kullanılırken, klinik görevin türüne, hasta 
ebatlarına, analiz edilecek bölgenin 
anatomik lokasyonuna ve klinik uygulamanın 
türüne bağlı olarak hastaların BT 
taramasında maruz kaldıkları radyasyon dozu 
düşürülebilir. Söz konusu klinik görev için 
uygun tanısal görüntü kalitesini elde etmek 
üzere uygun dozu belirlemek amacıyla 
radyoloğunuz ve doktorunuza başvurunuz.
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Hastanın hikayesi
6 gündür sağ kolunda progresif zayıflık 
ve belirsiz bir enünsiyasyon şikayeti 
olan, 2 gündür bunlara ilave mide 
bulantısı çeken ve kusan 11 yaşındaki 
erkek çocuk hastaneye yatırıldı. MR 
taraması, sol paryetal ve ön loblarda 
serebral enfarktüs bulunduğuna dair 
soruyu gündeme getirdi ve bu bulgu, 
11 gün sonra çekilen BT incelemesi ile 
teyit edildi (Şekil 1). DSA görüntüleri 
(Şekil 2), Moyamoya hastalığı 
ihtimalini ortaya koydu. Cerrahi 
müdahale öncesindeki planlama 
aşaması için hastanın BTA ve Hacim 
Perfüzyonu BT (VPCT) taramasına tabi 
tutulmasına karar verildi. 

Teşhis
Operasyon öncesinde çekilen CTA 
görüntülerinde (Şekil 3), ACA A1 
segmentinin sol taraftan tıkalı olduğu, 
sağ taraftan ise yoğun stenozlara 
maruz kaldığı görülüyor. MCA M1 
segmentleri de her iki taraftan önemli 
düzeyde daralmış durumdaydı. 
Bilateral vertebral arterler, posterior 
serebral arterler (PCA) ve baziler arter, 
alışılmadık derecede genişlemişti. Sol 
posterior iletişim arteri (PCOM), 
sağdaki artere kıyasla gözle görülür bir 
şekilde dilate olmuştu. VPCT 
görüntülerinde, Tablo 1’de gösterildiği 
gibi, serebral kan hacmindeki (CBV) 
artış, serebral kan akışındaki (CBF) 
yavaşlama ve ortalama geçiş süresinin 
(MTT) güçlü bir şekilde artışı (felçli 
vakalarda nispi MTT değeri olarak sık 
bir şekilde kullanılan %145’lik yarı 
gölge eşik değerinin üzerinde) ile teyit 
edildiği üzere, sol MCA bölgesinde 

Çocukluk dönemi Moyamoya 
hastasında cerrahi revaskülerizasyon 
sonrası dinamik hacim perfüzyonu 
BT incelemesi
Zhenlin Li (Teknoloji Şefi), Prof. Bin Song, MD, Jin Zhao (Teknoloji Uzmanı), Kai Zhang (Teknoloji Uzmanı), 
Bing Wu, MD, Xi Zhao*, MD

Radyoloji Bölümü, Huaxi Üniversitesi Hastanesi, Chengdu, Sichuan, Çin Halk Cumhuriyeti
*Siemens Sağlık Sektörü Çin

tükenmiş bir rezerv kapasite olduğu 
görülüyor. Ayrıca Tahliye Süresi (TTD) 
ve Başlama Süresi (TTS) de belirgin bir 
şekilde uzamıştı (Şekil 5A).

Sol süperfisyal temporal arter (STA) ile 
orta serebral arter (MCA) arasında 
anastomoz işleminin yapıldığı 
doğrudan bir baypas prosedürü 
gerçekleştirildi (Şekil 4). Başarılı 
müdahalenin ardından çekilen VPCT 
görüntülerinde, normale dönen CBF 
değeri ile CBV ve MTT değerlerindeki 
artışın azalması ile teyit edildiği üzere 
(Tablo 2), rezerv kapasitede kısmi bir 
toparlanma görüldü. TTD ve TTS’nin 
büyüklüğü ve uzaysal boyutlarındaki 
artışta da düşme oluştu (Şekil 5B).

Hasta, konuşma bozukluğundan 
tamamen kurtuldu. Ancak hastanın 
sağ kolu, sol koluna göre daha zayıf 
kalsa da kas gücü III düzeyinden (hasta 
hastaneye kabul edildiği zaman) V 
düzeyine (hasta taburcu edildiği 
zaman) yükseldi.

Yorumlar
Moyamoya hastalığı, internal karotid 
arter ve ana kollarının uç kısımlarında 
meydana gelen progresif steno-okluzif 
vaskülopati olarak tanımlanıyor. 
Hastalık, beyin tabanında dilate ve 
kırılgan kolateral damarların 
(“Moyamoya damarları” olarak 
adlandırılmaktadır) gelişmesi ile ilişkili. 
Bu kolateral damarlar, bir “duman 
kümesi” görünümünde oluyor. Birçok 
hasta, tekrarlayan iskemik ataklara 
yakalanıyor. Cerrahi müdahale öncesi 
ve sonrasında Moyamoya 
hastalarındaki serebral hemodinamik 

değişikliklerin detaylarını 
değerlendirmek için dinamik VPCT 
tekniği kullanılabiliyor. Serebral BTA, 
intrakraniyal arterlerdeki anormallikler 
ve baypas greftlerinin açıklığını 
değerlendirmek açısından faydalı 
olabiliyor.

Tarama protokolü

Tarayıcı SOMATOM  
Definition Flash

Tarama bölgesi Baş

Tarama uzunluğu 100 mm

Tarama yönü Uyarlanabilir 4D Spiral

Tarama süresi 36 s

Tüp gerilimi 70 kV

mAs/görüntü 100

Doz modülasyonu Mevcut değil

CTDIvol 56,42 mGy

DLP 665 mGy cm

Etkin doz 1,4 mSv

Dönüş süresi 0,28 s

Pitch 0,55

Kesit kolimasyonu 32 x 1,2 mm

Kesit genişliği 3 mm

2 mm

H20f

Kontrast Madde

Hacim salin 32 mL + saline

Akış hızı 4,0 mL/s

Başlangıç gecikmesi 5 s

Rekonstrüksiyon
aralığı

Rekonstrüksiyon
çekirdeği
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Sol Sağ Fark

CBF 47,7 51,7 %-8

CBV 3,39 2,70 %+26

MTT 5,19 3,38 %+54

 

 
 

 
 

Sol Sağ Fark

CBF 54,5 53,4 %+2

CBV 3,32 2,80 %+16

MTT 4,19 3,25 %+29
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Tablo 1: Operasyon öncesi – CBV’deki 
artış, CBF’deki yavaşlama ve MTT’deki 
güçlü artış (felçli vakalarda nispi MTT 
değeri olarak sık bir şekilde kullanılan 
%145’lik yarı gölge eşik değerinin 
üzerinde %54’lük bir artış) ile teyit edilen 
tükenmiş rezerv kapasite

Tablo 2: Operasyon sonrası – 
Normale dönen CBF değeri ile 
CBV ve MTT değerlerindeki 
artışın azalması ile teyit edildiği 
üzere, rezerv kapasitede kısmi 
toparlanma

1 Hastanın hastaneye kabulü sırasında 
çekilen MR görüntülerinde, sol paryetal ve 
ön loblarda serebral enfarktüs tespit edildi. 
Belirtiler çok zayıf (oklar ile gösterilen) olsa 
da enfarktüs teşhisi 11 gün sonra çekilen 
BT incelemesi ile teyit edildi.

4 Operasyon sonrası çekilen, üst üste 
bindirilmiş BTA görüntülerinde, STA (ok ile 
gösterilen) MCA baypas (ok uçları) süreci 
görülüyor.

5 3D TTD (Şekil 5A) ve TTS (Şekil 5B) haritalarında, cerrahi müdahale öncesindeki 
hemodinamik rahatsızlığın tam içeriği ve operasyon sonrasında sağlanan belirgin iyileşme 
görülüyor.

2 Operasyon öncesinde çekilen DSA 
görüntülerinde, ACA A1 segmentinin sağ 
taraftan stenoza uğradığı (sağ, ok ile 
gösterilen), sol taraftan ise tıkalı olduğu 
(sol, ok ile gösterilen) görülüyor. MCA M1 
segmentleri de her iki taraftan önemli 
düzeyde daralmış (ok uçları). Ayrıca sol 
tarafta dilate PCOM ile PCA’dan ACA’ya 
giden kolateral damarlar görülüyor (sol, 
kesik oklar)

3 Operasyon öncesinde çekilen CTA 
görüntülerinde, Şekil 2’de de gösterildiği 
üzere, ACA A1 ve MCA segmentlerindeki 
vasküler değişimler görülüyor. Söz konusu 
görüntülere göre ayrıca bilateral vertebral 
arterler (oklar ile gösterilen), PCA (ok 
uçları), baziler arter (eğimli ok) ve sol 
PCOM (kesik ok) alışılmadık derecede 
dilate olmuş.
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1B

1A

2B

2A

Hastanın hikayesi
57 yaşında erkek hasta, sol tarafında 
1. derece felç ile harici bir tıp 
kurumuna yönlendirilmişti. Felç 
durumu, sağ orta serebral arter (MCA) 
bölgesindeki büyük bir enfarktüsten 
kaynaklanmaktaydı. İntravenöz rtPA 
tedavisine başlanmış, ancak daha 
sonra kontrastsız BT taramasında 
tespit edilen küçük bir kanama 
şüphesiyle durdurulmuştu. Hasta, 
intraarteriyel rekanalizasyon (IAR) için 
üçüncü bir kuruma sevk edildi.

Teşhis
Kontrastsız BT görüntülerinde, sağ 
paryetal sulkusta subaraknoid 
kanamalı küçük bir nokta olduğu 
tespit edildi (Şekil 1A). Ayrıca, gri-
beyaz madde ayırımında hafif bir 
kayıp ile birlikte MCA bölgesindeki 

İntraarteriyel rekanalizasyon sonrası 
intrakraniyal kanamaların akut felç 
vakalarındaki iyottan ayırt edilmesi
Alida A Postma, MD, Paul AM Hofman, MD, Joachim E Wildberger, MD

Radyoloji Bölümü, Maastricht Üniversitesi Tıp Merkezi, Maastricht, Hollanda

sulkusların giderek yok olduğu 
görüldü (Şekil 1B). BTA görüntüleri 
ise, sağ proksimal MCA’da oklüzyon 
olduğunu ortaya koyuyordu (Şekil 
2A).

Perfüzyon BT (Şekil 3) taramasında ise 
çelişkili bir durum olarak serebral kan 
akışındaki (CBF) azalma ile serebral 
kan hacminde (CBV) azalma olduğu 
ortaya kondu; bu durum penumbra 
ihtimalini güçlendiriyordu. Gecikmeli 
kan akışının diğer belirtisi olarak 
tahliye süresi (TTD), ortalama geçiş 
süresi (MTT) ve pik yapma süresi (TTP) 
artmıştı. Başarılı bir intraarteriyel 
trombektominin ardından 
gerçekleştirilen Dual Enerji (DE) BT 
taramasında elde edilen karışık 
görüntülerde (geleneksel BT 
görüntüleri ile kıyaslanabilir), MCA 
bölgesinin kortikal ve subkortikal 

kısımlarında, bazal gangliyon 
düzeyinde, karışık, geniş ve yüksek 
yoğunluklu bir alan olduğu gösterildi 
(Şekil 4). Kritik bir soru gündeme 
geldi: Bu, IAR öncesinde intrakraniyal 
kanaması olan bir hastada 
reperfüzyon komplikasyonu olarak 
ortaya çıkan bir kanama mıydı? Yoksa 
IAR sırasında kontrast madde tatbik 
edilen hastanın kan-beyin 
bariyerindeki kırılma nedeniyle beyin 
parenkimasında meydana gelen iyot 
ekstravazasyonu muydu? DE taraması, 
ayırt edici teşhis açısından faydalıydı. 
Sağ MCA bölgesinde bulunan, bazal 
gangliyon düzeyindeki yüksek 
yoğunluk, üst üste bindirilmiş iyot 
haritalarında (IOM) ve iyot 
görüntülerinde belirse de kontrastsız 
sanal (VNC) görüntülerde 
görülmüyordu (Şekil 4). Bu sonuçlar 
ışığında kontrast madde 
ekstravazasyonu teyit edildi ve 
kanama ihtimali ekarte edildi. Sağ 
paryetal sulkusun subaraknoid 
alanında bulunan küçük noktalı 
yüksek yoğunluk (Şekil 5), karışık ve 
VNC görüntülerinde sadece küçük bir 
artışla tekrar görünse de IOM ve iyot 
görüntülerinde yer almıyordu. Bu 
durum, arka planda hâlâ bir 
kanamanın bulunduğuna işaret 
ediyordu.

1. ve 5. günlerde çekilen takip amaçlı 
BT taramalarında, MCA bölgesinde 
herhangi bir kanama belirtisi tespit 
edilemedi (Şekil 6). Bu bulgu, kan-
beyin bariyerindeki kırılma nedeniyle 
kontrast maddenin ekstravazasyonu 
değerlendirmesini teyit ediyordu. 
Hasta taburcu edildiği sırada kısmen 
düzelmiş olsa da sağ kolunda ve 
bacağında 4. derecede kısmi felç 
durumu ve yüzündeki asimetri devam 
ediyordu.

1 Kontrastsız eksensel BT görüntülerinde, 
sağ paryetal sulkusta subaraknoid 
kanamalı küçük bir nokta (Şekil 1A, oklar 
ile gösterilen) ile birlikte gri-beyaz madde 
ayırımında hafif bir kayıp ve sağ kısımdaki 
(MCA bölgesi) sulkusların giderek yok 
olduğu görülüyor (Şekil 1B).

2 VRT görüntülerinde, tıkalı sağ 
proksimal MCA (Şekil 2A, ok ile gösterilen) 
ve başarıyla tamamlanan rekanalizasyon 
prosedürü (Şekil 2B) görülüyor.
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IOM

VNC İyot

Karışık5 Tarama protokolü

Tarayıcı SOMATOM 
Definition Flash

Tarama bölgesi  Baş

Tarama konumu Çift Enerji (IAR sonrası)

Tarama uzunluğu 155 mm

Tarama yönü Kraniokaudal

Tarama süresi  9 s

Tüp gerilimi 80 kV / Sn 140 kV

Tüp akımı 392 / 196 mAs

Doz modülasyonu CARE Dose4D

CTDIvol 36,43 mGy

DLP 615 mGy cm

Etkin doz 1,29 mSv

Dönüş süresi 0.5 s

Kesit kolimasyonu 128 x 0,6 mm

Kesit genişliği 1 mm

Rekonstrüksiyon
aralığı

1 mm

Rekonstrüksiyon
çekirdeği

D26f

 

 

Mixed

Yorumlar

IAR prosedürüne tabi tutulan 
hastalarda kanamalar, korkulan bir 
komplikasyon türüdür, bu nedenle 
prosedür sonrası BT taraması 
gerçekleştirmek standart bir 

uygulamadır. Ancak müdahale 
sırasında bu hasta grubuna iyot tatbik 
edilir. Sonuç olarak iyot ve 
kanamaların Hounsfield yoğunlukları 
arasındaki benzerlik nedeniyle IAR 
prosedüründen sonra ilk 24 saat 

içinde gerçekleştirilen geleneksel bir 
BT taramasında bir intrakraniyal 
kanamayı kontrast madde 
ekstravazasyonundan ayırt etmek 
güçtür.

3 Hacim perfüze BT görüntülerinde, çelişkili bir durum olarak CBF’de 
azalma ve CBV’de azalma olduğu görülüyor. Bu durum sağ MCA 
bölgesinde bir penumbra (MIP, sarı renkli) bulunduğunu gösteriyor. 
Ayrıca TTD, MTT ve TTP değerlerinde bir artışın söz konusu olması, 
gecikmeli kan akışına işaret ediyor.

5 DEBT taramasında elde edilen karışık ve VNC 
görüntülerinde, subaraknoid bölgede yüksek yoğunluklu 
bir alanın (oklar ile gösterilen) görülmesi, buna karşın 
söz konusu alanın IOM ve iyot görüntülerinde 
görülmemesi, IAR öncesi gerçekleştirilen tarama 
sonuçları ile tutarlı bir durum olarak kanamaya işaret 
ediyor.

6 1. günde çekilen takip 
amaçlı BT taramasında, 
başarıyla tamamlanan 
rekanalizasyon prosedürüne 
rağmen sağ MCA bölgesinde 
bir enfarktüs tespit edildi. 
Kanama belirtisi yoktu.

4 DEBT taramasındaki karışık, IOM ve iyot görüntülerinde, sağ 
MCA bölgesinde, bazal gangliyon düzeyinde yüksek yoğunluklu 
bir alanın görülmesi, buna karşın söz konusu alanın VNC 
görüntüsünde görülmemesi, kan-beyin bariyerindeki kırılma 
nedeniyle kontrast madde miktarındaki artışa işaret ediyor.
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Hastanın hikayesi
Ansızın başlayan ciddi bir solunum 
darlığı ve göğüs ağrısı ile acil servise 
kaldırılan 75 yaşında erkek hasta. 
Hastanın hikayesinde prostat kanseri 
söz konusudur. Yapılan fiziki 
muayenede, hastanın normotansif 
(118/60 mmHg) olduğu ve taşikardi 
(93 atış/dakika) geçirdiği, oksijen 
satürasyonunun ise oda havasında 
%94 olduğu ortaya çıktı. Troponin I 
serum düzeyi (0,46 ng/mL) ve 
D-dimer plazma düzeyi (21,5 mg/L) 
yüksekti. Hasta, pulmoner emboli 
ihtimalinin değerlendirilmesi amacıyla 
Dual Enerji BT pulmoner anjiyografi 
(BTPA) için radyoloji bölümüne 
nakledildi.

Teşhis
BTPA taramasında, hastanın sağ ve sol 
ana pulmoner arterleri ile lober, 
segmental ve alt segmental pulmoner 
arterlerde çift yönlü dolum defektleri 
tespit edildi (Şekil 1). Bu bulgu, 
şiddetli akut pulmoner emboli 
teşhisini teyit etti. Dual Enerji BTPA 
taramasından elde edilen iyot dağılım 
haritalarında, her iki akciğerde de 
kama şekilli çoklu parankimal 
perfüzyon defektleri görüntülendi 
(Şekil 2). Global pulmoner perfüze 
kan hacmi (PBV) %27’ydi. Kıyaslama 
yapılabilmesi için Şekil 3’te, pulmoner 
embolisi olmayan bir hastadaki 
homojen pulmoner perfüzyon ve 
normal PBV gösteriliyor.

Dual Enerji BTPA tekniğini 
kullanarak akut pulmoner 
embolilerde pulmoner perfüze kan 
hacminin otomatik olarak 
ölçümlenmesi
Felix G. Meinel, MD, Anita Graef, MD ve Thorsten R. C. Johnson, MD
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Yorumlar

syngo.CT DE Lung Analysis yazılımının 
“Lung PBV” uygulaması, pulmoner 
perfüzyonun diğer belirtisi olan 
pulmoner perfüze kan hacminin 
otomatik olarak ölçümlenmesine 
imkan veriyor. PBV değerleri, 
pulmoner parankimal iyot içeriği ile 
referans giriş damarının görüntü 
kalitesi arasında bağlantı kurularak 
hesaplanıyor. Her bir akciğer için ayrı 
hesaplanan PBV değerleri, her 
akciğerin üst, orta ve alt kısımları için 
de ayrı ayrı hesaplanabiliyor. Bu 
sayede, pulmoner perfüzyon 
anormalliklerinin bölgesel dağılımı 
ortaya konabiliyor. Normal olarak 
kabul edilen yaşa özgü pulmoner PBV 
değerleri, kısa bir süre önce yayınlandı 
[1]. PBV ölçümleme tekniği, akut 
pulmoner bir embolinin şiddetini [2-4] 
ve amfizemde pulmoner perfüzyon 
anormalliklerinin bölgesel dağılımını 
[5] değerlendirmek için 
kullanılabiliyor.
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RSNA-ECR Özel Sayısı

1A 1B

2A 2B

3A 3B

Tarama protokolü

Tarayıcı SOMATOM Definition Flash

Tarama bölgesi Toraks/Göğüs Rotasyon süresi 0,28 s

Tarama uzunluğu 313 mm Pitch 0,55

Tarama yönü Kraniokaudal Kesit kolimasyonu 64 x 0,6 mm

Tarama süresi 8,5 s Kesit genişliği 1,5 mm

Tüp gerilimi 100 kV / Sn 140 kV Rekonstrüksiyon aralığı 1 mm

Tüp akımı 145 eff. mAs / 120 eff. mAs Rekonstrüksiyon çekirdeği Q30f

Doz modülasyonu CARE Dose4D Kontrast madde 370 mg/mL

CTDIvol 11,9 mGy Hacim 70 mL kontrast + 100 mL salin

DLP 391 mGy cm Akış 4 mL/s

Etkin doz 5,47 mSv Başlangıç gecikmesi 100 HU’luk eşik değerine sahip 
pulmoner gövdede bolus 
tetikleme ve 7 s’lik ilave 
bir gecikme

1 BTPA görüntülerinde, sağ ve sol ana 
pulmoner arterler ile lober, segmental ve 
alt segmental pulmoner arterlerde çift 
yönlü dolum defektleri görülüyor.

2 Dual Enerji BTPA taramasından elde 
edilen iyot dağılım haritalarında, her iki 
akciğerde de kama şekilli çoklu parankimal 
perfüzyon defektleri görüntülendi. Global 
pulmoner perfüze kan hacmi (PBV) 
%27’ydi.

3 Pulmoner embolisi olmayan bir 
hastadaki normal PBV değeri, homojen 
pulmoner perfüzyona işaret ediyor. Global 
pulmoner perfüze kan hacmi (PBV) %101.


