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hastaların kendilerine gelme süresi de 
kısalıyor veya buna hiç gerek kalmıyor. 
Dr. Dassenko, heyecanlanan ve bu 
nedenle sedasyon gerektiren hastalarda 
uygulanan radyasyon dozunun eskiye 
nazaran çok az olduğunu ve hastaların 
kendilerine gelme süresinin de çok 
kısaldığını belirtiyor: “Hastalarımızın 
birçoğunda konjenital kalp rahatsızlığı 
var ve bu nedenle bu hastalar, anestezi 
ile ilişkili komplikasyonlar açısından 
nispeten yüksek riskli grup olarak 
değerlendiriliyorlar. Bu nedenle, sedatif 
kullanımının azaltılması veya ortadan 
kaldırılması, beklenmedik olayların 
yaşanma riskini düşürüyor.” SOMATOM 
Definition Flash sisteminin kullanımıyla 
anestezinin pediyatrik kardiyolojide azalan 
rolü ve maliyeti, klinik bakım süreçlerinde 
önemli bir değişime işaret ediyor; aynı 
zamanda da anestezi ekibine gerek 
bırakmayarak bu ekibin tıp merkezinde 
başka ihtiyaçlar için kullanılmasını 
sağlıyor. Dr. Dassenko sözlerini şu şekilde 
tamamlıyor: “Geleneksel tanısal kalp 
kateterizasyonundan, önemli zaman 

tasarrufu sağlayan CT taramalarına kökten 
bir geçiş yaptığınızda, kurumunuzdaki 
personel sayısından ciddi anlamda tasarruf 
etme potansiyeline sahip olduğunuzu 
göreceksiniz.” 
Dr. Lesser ise kateterizasyon 
prosedürünün ortadan kaldırılmasının 
maliyetleri büyük ölçüde azalttığını, çünkü 
CT tekniğinin aynı tanısal endikasyonlar 
için istenen verileri sunabileceğini, buna 
karşın tanısal kalp kateterizasyonu ile 
bağlantılı yüksek maliyetlere neden 
olmadığını belirtiyor. 

Yeni görüntüleme paradigması 
ekip çalışması gerektiriyor
Dr. Han, Dr. Lesser ve Dr. Dassenko, yeni 
görüntüleme paradigmasının hastaların 
teşhis sürecini değiştirdiği konusunda 
hemfikirler ve ekip çalışmasının bu 
paradigmanın başarısı açısından hayati 
öneme sahip olduğunu vurguluyorlar. 
Minneapolis Kalp Enstitüsü’ndeki 
deneyimleri üzerine konuşan Dr. Lesser 
şunları belirtiyor: “Bizim ekip çalışmamız 
ile ilgili benzersiz bir durum söz konusu: 

Burası bir pediyatrik kardiyoloğun da 
(Dr. Han) görev aldığı, yetişkinler için bir 
kardiyoloji servisi. Bu kadar yoğun bir 
yetişkin-çocuk etkileşiminin yaşandığı 
başka bir yer var mıdır bilmiyorum.” 
Bu tarz bir sistem çok avantajlı çünkü 
pediyatri uzmanlarının olağandışı vakalar 
konusunda büyük tecrübeleri var ve CT 
teknisyenleri de mümkün olan en düşük 
radyasyon dozunda tarama yaparken 
bebeklerin görüntülerini düzenlemede 
özel becerilere sahipler. Dr. Lesser, çok 
fazla sayıda hasta nedeniyle yetişkin 
kardiyolojisi teknisyenlerinin büyük 
deneyim kazandığını belirtiyor. Dr. 
Han da Dr. Lesser ile aynı görüşte: “İyi 
bir CT prosedürü gerçekleştirmek için 
tam bir ekip çalışmasına ihtiyaç var: 
Çok iyi eğitim almış teknisyenleriniz, 
sedasyonun risklerini anlayan ve talimat 
veren doktorun tarama süreciyle 
neleri elde etmek istediğini bilen bir 
anestezistiniz olmalı. Çift Enerji Kaynaklı 
CT Somatom Definition Flash sistemi, 
doktorlar arasındaki iletişim ve ekip 
çalışmasını geliştirdi.” Dr. Lesser, eski nesil 
sistemlerde böyle bir ekip çalışmasının 
söz konusu olmadığını belirtiyor. Dr. Han, 
halihazırda, karmaşık anatomiye sahip, 
sekiz yaşından küçük çocuklardaki kalp 
hastalıklarını klinik açıdan teşhis etmek 
için uygun risk profili nedeniyle Flash CT 
sistemini kullanıyor.
Siemens kullanıcılarının bu belgede 
yer alan ifadeleri, kullanıcıya özel 
ortamlarda elde edilmiş somut sonuçlara 
dayanmaktadır. Standart bir hastane 
konsepti olmadığı ve çok sayıda değişken 
(örneğin hastane büyüklüğü, vakalar, 
IT sistemlerinin kullanım düzeyi vb.) 
bulunduğu için diğer kullanıcıların da aynı 
sonuçları elde edeceğine dair bir garanti 
söz konusu değildir.

Siemens müşterilerinin bu belgede yer alan ifade-
leri, müşteriye özel ortamlarda elde edilmiş somut 
sonuçlara dayanmaktadır. Standart bir hastane 
konsepti olmadığı ve çok sayıda değişken (örneğin 
hastane büyüklüğü, vakalar, IT sistemlerinin kulla-
nım düzeyi vb.) bulunduğu için diğer müşterileri-
mizin de aynı sonuçları elde edeceğine dair bir 
garanti söz konusu değildir.

*Robert L. Bard, Michigan Üniversitesi Kardiyovas-
küler Tıp Bölümü’nde klinik araştırmalar yapan, 
Amerikan Tıp Yazarları Derneği’nce onaylanmış, 
bağımsız çalışan bir tıp yazarıdır.

1 Ana atardamar yayı kesik 3 
günlük bebek. Bu görsel için 
Minneapolis Kalp Enstitüsü ve 
Minnesota Çocuk Hastanesi ve 
Kliniği’ne (Minneapolis, ABD) 
teşekkür ederiz.

2 90 kilogram ağırlığında 17 yaşındaki çocuk hastanın çıkan 
aortunda anormal sağ koroner arter. Bu görsel için Minneapolis 
Kalp Enstitüsü ve Minnesota Çocuk Hastanesi ve Kliniği’ne 
(Minneapolis, ABD) teşekkür ederiz.

1 2

“ Radyasyon dozu çok düşük 
olduğu için gerektiğinde 
farklı amaçlar için riski 
artırmadan birden fazla 
tarama yapabiliyoruz.”

John Lesser MD, Minneapolis Kalp Enstitüsü, Kardiyovasküler Bilgisayarlı Tomografi ve 
Manyetik Rezonans Görüntüleme Birimi Direktörü



İnovasyon · Haziran 2013 · www.siemens.com.tr/inovasyon 21

Pediyatri Özel Sayısı

11 yaşındaki erkek hastada tedavi amaçlı 
DSA uygulaması
Dr. Halil Dönmez, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakülresi, Nöroradyoloji Bilim Dalı, Kayseri; Dr. Serkan Şenol, 
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakülresi, Nöroradyoloji Bilim Dalı, Kayseri; Dr. Hüseyin Per, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
Pediyatrik Nöroloji Bilim Dalı, Kayseri

Ani başlayan çift görme ve içe kayma şikayetiyle hastaneye getirilen 
11 yaşındaki erkek hastaya MRG, BTA ve tedavi amaçlı DSA uygulandı. 

Hikaye
11 yaşındaki erkek hasta, sol gözünde 
ani başlayan çift görme ve içe kayma 
şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan 
fizik muayenede sol 6. kraniyal sinir 
paralizi saptandı.

Teşhis
Hastaya sırasıyla MRG, BTA ve tedavi 
amaçlı DSA yapıldı. Sol internal karotit 
arterde kafa tabanı girişinden kavernöz 
segmente kadar ulaşan, disseke dev 

anevrizma saptandı. Hastanın yaşının 
küçük olması, solda posterior kominikan 
arterin fetal devamlılığının bulunması 
ve anterior komikan arterden belirgin 
cross geçiş olmaması nedeniyle akım 
yönlendirme yöntemiyle tedaviye karar 
verildi. 

Yorumlama
Anevrizma, akım diversiyon amaçlı 3 
stentin teleskobik tarzda yerleştirilmesiyle 
tedavi edildi. İşlem biplane anjiyografi 

cihazı (Siemens Artis zee biplane system) 
kılavuzluğunda yapıldı. Biplan anjiyo 
sistemi çocuk hastada çok az (30cc) 
kontrast madde kullanılarak işlemi kısa 
zamanda tamamlama avantajı sağladı. 
Takiplerimizi 3 aylık aralarla MR ve 
girişimden sonra 6. ayda BTA ile yaptık. 
Takiplerimizde anevrizmanın tamamen 
tromboze olduğu ve stent lümenlerinin 
açık olduğu görüldü. 

1 Koronal T2A MRG’de sol internal karotit 
arterde dev anevrizma ile uyumlu heterojen 
sinyal izleniyor.

4 Post op. DSA Nativ görüntüde anevrizma 
lümeninde teleskobik stentler izleniyor.

2 DSA’da sol ICA’da diseke dev anevrizma 
görülüyor.

5 Sagital T1A MR görüntüde anevrizmanın 
tromboze olduğu ve stent lümenlerinin patent 
olduğu görülüyor.

3 Biplan DSA’da alınan VR 3D görüntülerde dev ICA anevrizması 
izleniyor.

6 BTA’da stent lümenlerinin patent ve anevrizmanın dolmadığı 
gözlemleniyor.

1 2 3

4 5 6
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ve bunun sonucunda da o kadar başarılı 
oluyorsunuz. Radyoloji gerçekte tıbbın 
ne kadar geliştiğini de gösteren bir bilim 
dalı. Bundan 20 sene önce bir travma 
hastası kafasından ayak ucuna kadar yarım 
saatte görüntülenirken, günümüzde bu 
işlem 1-2 dakikada tamamlanıyor. Bu 
duruma bakarak teknolojinin ne kadar 
geliştiğini anlayabiliriz. Hele günümüzde 
girişimsel radyoloji inanılmaz ilerledi. 
Girişimsel radyolojideki gelişmeler 
sayesinde tedavi boyutu mikroinvazif 
yöntemlerle yapılıyor. Radyologların 
girişimsel radyoloji ayağıyla klinisyenlerin 
mikrocerrahisi birbirine yaklaşır hale geldi. 
Ülkemizde radyolojide başarılı olanlar iyi 
bir ekip oluşturabilenlerdir. Yani klinisyen 
ile radyolog takım çalışmasına girecek. 
Nöroradyoloji, girişimsel radyoloji bunların 
en güzel örnekleri…

Siz de bu gelişim imkanları 
nedeniyle mi radyolojiyi 
seçtiniz? 
Teknoloji elbette önemli bir faktördü. 
Ayrıca öğrencilik yıllarımdaki deneyimlerim 
sonucunda herhangi bir hastamın kaybını 
görmek istemediğime karar verdim. İşin 
tanı kısmında kalmak istedim. Hastalardan 
ziyade filmlerle uğraşayım dedim ama 
sonuçta yine hastalarla en çok uğraşılan 
Ultrason-Doppler bölümündeyim. Tanı 
aşaması çok önemli. Tanı olmadan tedavi 
olmaz. İyi bir radyoloji hekimiyseniz sizden 
vazgeçilmez. Siz anahtarsınız, kilit taşısınız. 

Özellikle ultrasonografi 
konusunda yoğun çalışmalar 
yaptınız. Ultrason hakkında 
neler söylersiniz?
Ultrason ve Doppler, Türkiye’de çok 
yaygın kullanılan cihazlar. Ülkemizde 
ultrasonografiyi radyologlar yapıyor. 

Radyolojiyi nasıl tanımlarsınız? 
Tıbbın diğer dallarından farkı 
nedir?
Radyoloji, endüstri ile tıp arasındaki 
bir köprü. Teknolojik gelişmelerle çok 
yakından bağlantılı. Elbette robotik 
cerrahi gibi başka teknolojik cihazlar da 
var ama bizim oyuncaklarımız daha lüks. 
Bir de şu var: Bu oyuncaklara ne kadar 
meraklıysanız o kadar çok pratik yapıyor 

Kariyerinin neredeyse tamamını İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde 
geçiren Prof. Dr. İsmail Mihmanlı, 
uzmanlık alanı olarak seçtiği radyoloji 
alanında bugün Fakülte’nin Ana Bilim 
Dalı Başkanı sıfatıyla görev yapıyor. Prof. 
Dr. Mihmanlı’yla eğitim ve araştırma 
hastanelerinin durumu, radyolojideki 
gelişmeler, özellikle de pediyatrik radyoloji 
hakkında konuştuk. 

“Radyolog, tedavide kilit taşıdır”
“Radyoloji, tıbbın ne kadar geliştiğini gösteren bir bilim dalı. Bundan 20 sene 
kadar önce bir travma hastası kafasından ayak ucuna kadar yarım saatte 
görüntülenirken, günümüzde bu işlem 1-2 dakikada tamamlanıyor.”

Prof. Dr. İsmail Mihmanlı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı
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farklıdır. Duvarlarda süslemeler vardır, 
odada televizyon vardır. Hatta çocuklar 
tedirgin olmasın diye bazen tetkiki yapan 
hekimler önlük giymeyebilir.
(Sohbetimize bu noktada, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Pediyatrik Radyoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. 
Dr. İbrahim Adaletli de katılıyor.)
Doç. Dr. İbrahim Adaletli: Pediyatrik 
radyoloji, ayrı bir bilim dalı olarak Sağlık 
Bakanlığı’nca ve bilimsel çevrelerce kabul 
edilmiş bir alan. Erişkinden tamamen 
farklı. Hastanız çocuk olduğu için iyi bir 
kooperasyon kurmak zorundasınız. Sadece 
çocukla değil, aileyle de kooperasyon 
gerekiyor. Örneğin hasta yakınlarını 
bilgilendirme süreci bile çok farklı. 
Yetişkinin hastalığını doğrudan kendisine 
söyleyebilirsiniz ama çocuğun hastalığını 
uygun bir dille aileye söylemek gerekir.
Anestezi de önemli bir fark. Her bir MR 
çekimi 20-25 dakika sürüyor, çocukların 
bu kadar süre sabit durması olanaksız. 
Dolayısıyla anestezi gerekiyor. MR‘da 
tümör, enfeksiyon gibi hastalıklara öncelik 
veriyoruz. Tomografide de anestezi önemli 
ama artık multi-dedektörlerle çok hızlı 
tomografi çekebildiğimiz için hafif bir 
sedasyon, hatta emzirme sonrası uyku hali 
bile yeterli oluyor. 
Bir başka fark da hastalıklar… Örneğin, 
akciğer malformasyonları gibi doğumsal 

Avrupa’da ise bu görüntüleme işini klinik 
hekimler üstleniyor. Dolayısıyla Türkiye’de 
radyologlar bu anlamda daha güçlü ve 
deneyimli. Ama bu işlem sırasında çok özen 
ve sabır gösterilmesi gerekiyor. Radyolojide 
görüntülemeyi yapmak kadar, yorumlamak 
da önemli. 

Radyolojinin gelişmeye en açık 
yönleri hangileridir?
Bundan 10 yıl önce, örneğin 
ultrasonografinin artık daha fazla 
gelişemeyeceğini sanmıştık. Ama bugün 
görüyoruz ki hep daha iyisi yapılabiliyor. 
Görüntüleme tekniklerinde artık daha az 
dozlarla neler yapabiliriz diye bakıyoruz. 
Cihazlarda da nasıl daha hızlı, daha etkili ve 
hasta açısından daha sağlıklı yöntemlerle 
çalışabiliriz diye düşünüyoruz. Pediyatrik 
radyolojide bu daha da önemli bir faktör. 
İşin tanı boyutunda, özellikle MR’da 
fonksiyonel incelemelerin önü de açık. 
Örneğin davranışlar ile beyin aktiviteleri 
arasında bağ kurmaya çalışılıyor. Bu sürecin 
görüntülenmesiyle ipuçları aranıyor. 
Statikten dinamiğe doğru bir gidiş var. 
Elimizde bir görüntü var ama bu nedir? Bu 
soruyu soruyoruz. Artık hekim bilgisi de 
daha çok işin içine girmiş oldu.

Pediyatrik radyolojiyi erişkin 
radyolojisiyle kıyasladığınızda 
neler söylersiniz? 
Çocuk, erişkinin küçüğü 
değildir denir ve bu çok 
doğrudur. Çocuğun 
organları erişkinin 
organlarının küçük 
ölçeklisi değildir. Çocuk, 
bazı şeylere karşı daha 
duyarlıdır. Örneğin 
radyasyon alınacaksa, 
çocuğun organları 
bu radyasyona karşı 
daha hassastır. Çocuk 
radyolojisi, “ALARA” 
prensibi ışığında 
uygulanmaya çalışılır. 
Yani olabildiğince az dozla 
en iyi yanıtı almak için 
çaba gösterilir. Çok daha 
basit bir örnek verelim: 
Yetişkinlerde ultrason jelini 
doğrudan sürersiniz ama 
çocuklar için bu jeli önce 

ısıtırsınız. Ayrıca bazı hastalıklar sadece 
çocukluk çağında görülür. Dolayısıyla da 
bu hastalıklar hakkında doğru tanıları 
koyabilmek için uzmanlık gerekir. Bunun 
önemini gösteren bir uygulama da şu: 
Türkiye’de pediyatrik radyoloji Sağlık 
Bakanlığı tarafından ayrı bir bilim dalı 
olarak tanınmış durumda. 
Aslında pediyatrik radyoloji çocuk hekimleri 
tarafından pek bilinmiyor ya da yeterince 
kıymetlendirilmiyor. Her radyolog 
çocuk radyoloğunun işini yaparmış 
gibi algılanıyor. Oysa bu işi çok yapan 
radyolog çok deneyim kazanmıştır. Biz 
Cerrahpaşa’da 1994’te radyoloji kliniğini 
yapılandırırken keskin sınırlarla ayrıştık. 
Örneğin Avrupa’da çocuklarda ilk ayda 
kalça görüntülemesi yapılması standart bir 
uygulama. Kliniğimizde bunu yapan yoktu. 
İlk kalça ultrasonunu çeken Avusturyalı 
Prof. Reinhard Graf’tan bu konuda eğitim 
aldım ve kliniğimizde çocukların kalça 
ultrasonlarını ben çekmeye başladım. 
Sonra pediyatrik radyoloji kurulunca, 
aldığım eğitimi oradaki meslektaşlarımla 
paylaşıp geri çekildim. Bugün Prof. Dr. 
Sebuh Kuruğoğlu ve Doç. Dr. İbrahim 
Adaletli bu uygulamaları başarıyla yapıyor.
Çocuklar söz konusu olduğunda sosyal 
ve psikolojik açıdan farklı yöntemlere de 
başvuruyoruz. Örneğin kliniğimizde çocuk 
birimimiz diğer görüntüleme odalarından 
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görüntüler alınabiliyor. İkinci 
sırada ise dijital floroskopik 
incelemeler var. Bu incelemelerde 
doz azaltım tekniklerini çok iyi 
uygulamak gerekiyor. Bas-çek gibi 
tekniklerle dozu ciddi anlamda 
azaltabiliyoruz. Siemens’in cihazları 
bize bu konuda uyarıcı bilgi veriyor 
zaten. Üçüncü olarak kesitsel 
görüntülemeler yapılıyor. Aslında 
pediyatrik radyolojide standart 
inceleme sonografi. Çocuklarda 
doğruluk şansı çok yüksek oluyor. 
Ama örneğin tümör varsa kesitsel 
görüntüleme yapıyoruz. Tedaviye 
hızlı başlama açısından multi-
dedektör BT’ler çok pratik. Ama 
burada da doz sıkıntısı ortaya 
çıkıyor. Dozların zararlı etkileri 
çocuklarda çok daha yüksek 

oluyor. Dolayısıyla “care dose” olayından 
çok memnunuz. 

Hastanenizde çocuk hastalar 
için radyoloji açısından özel 
uygulamalar ya da mekanlar 
var mı?
Prof. Dr. İsmail Mihmanlı: Çocuk hastalar 
her zaman öncelikli oluyor, onları hiç 
bekletmiyoruz. 

anomaliler sadece çocuklarda görülüyor. 
Çocuklardaki tümörler ve enfeksiyonlar da 
erişkinlerinkinden tamamen farklı.
Çocuk radyolojisinin avantajlı yönü, 
patolojilerin belli olmasıdır. Dolayısıyla çok 
uç ya da problemli tanılara pek rastlanmaz. 
Ama bu tanıyı koyabilmek için organ 
boyutlarındaki farklılıkları da dikkate 
almanız gerekir. 2, 5 ve 10 yaşlarındaki üç 
ayrı çocuğun karaciğer, dalak, böbrek gibi 
organlarının boyutları birbirinden farklıdır. 
Çocuk radyologları bunların hepsine hakim 
olmalı. Oysa 25 yaşındaki bir hasta ile 50 
yaşındaki bir hastanın böbrek boyutu farklı 
değildir. 

Çocuklarda radyolojik 
görüntülemede en çok hangi 
yöntem/cihaz kullanılıyor 
ve pediyatride en çok ne 
tür vakalar için radyolojiye 
başvuruluyor?
Prof. Dr. İsmail Mihmanlı: En sık 
ultrasonografi tercih ediliyor çünkü X-ışını 
yok, dolayısıyla rahatça kullanılabiliyor. 
Çocuklarda en sık görülen enfeksiyonlar 
üriner enfeksiyonlardır, bu durumda da 
ultrasonografi vazgeçilmez bir yöntemdir. 
Ayrıca floroskopik incelemeler, bizim gibi 
merkezlerde BT ve MR da kullanılıyor. 

Bildiğim kadarıyla bundan yaklaşık 20 
yıl önce, İstanbul’da anestezi altında 
çocuk MR’ı çekilen ilk yer burasıydı. Bu 
uygulamanın nöroradyolojinin gelişimine 
de katkısı olmuştur.
Doç. Dr. İbrahim Adaletli: İş yükümüzün 
büyük bölümünü ultrasonografi 
oluşturuyor. Çocukların vücutları daha 
ince olduğu için ses dalgaları çok kısa 
mesafe kat ediyor ve dolayısıyla çok iyi 

Doç. Dr. İbrahim Adaletli



İnovasyon · Haziran 2013 · www.siemens.com.tr/inovasyon 25

Pediyatri Özel Sayısı

Doç. Dr. İbrahim Adaletli: Fiziksel koşullar 
açısından bakarsak, çok güzel bir sonografi 
odamız var. Ortadan bir perdeyle ayırdık, 
içini oyuncaklarla süsledik. İlgilerini çekiyor, 
kooperasyonda bize çok rahatlık sağlıyor. 
Siemens marka dijital floroskopi cihazımızı 
da günde 8-10 hastada kullanıyoruz. Bu 
konuda İstanbul’da yükü kaldıran merkez 
olduğumuzu söyleyebiliriz. BT ve MR’ı 
yetişkinlerle ortaklaşa kullanıyoruz. Zaten 
Türkiye şartlarında çocuk radyolojisine ayrı 
cihazlar tahsis etmek mantıklı görünmüyor. 

Radyoloji kliniğiniz hem eğitim, 
hem araştırma hem de sağlık 
hizmeti üreten bir klinik. Bu 
bileşenlerin nasıl dengelenmesi 
gerektiğini düşünüyorsunuz?
Diğer alanlarda olduğu gibi, radyolojide 
de eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti 
birbirinden ayrılamaz bir sacayağı 
oluşturuyor. Örneğin günümüz 
koşullarında, sağlık hizmeti vermeden 
araştırma yapamazsınız çünkü araştırmaya 
maddi kaynak sağlamak için hizmetten 
gelen paraya ihtiyacınız vardır. Belki 
günün birinde araştırma bütçelerimiz 
ayrı olacak ama henüz böyle bir durum 
yok. Örneğin bir cihazımızı sadece 
araştırmaya ayıramıyoruz. Üniversitelere 
ayrıca “araştırma” adı altında bir ödenek 
sağlanmıyor. Sağlık hizmetinin belli bir 
kısmı araştırma fonuna aktarılmak zorunda. 
Bu fondaki parayı kullanmazsanız da 
bu para Hazine’ye kalıyor. Bu üçlünün 
dengesini iyi kurmak gerekiyor. Sadece 
sağlık hizmeti verirseniz de eğitim ve 
araştırma hastanesi olmaktan çıkarsınız. 
Burada sürekli bir eğitim söz konusu. 
Sağlık hizmeti verirken karşımıza çıkan 
vakalarla hepimiz yeni şeyler öğreniyoruz. 
Ama mevcut durumda üniversiteler 
sağlık hizmeti için rekabet etmek zorunda 
kalabiliyor, o zaman eğitim ve araştırma 
kısmı geri plana düşebiliyor. Oysa star 

hekimlerin yetişmesi gerekiyor. 
Bundan 20 yıl sonranın star 
hekimleri kimler olacak, bu 
hekimler nasıl yetişecek, insanlar 
kendilerini kime teslim edecek? 
Sağlık hizmetlerinde kalite 
konusu yeni yeni mercek altına 
alınıyor. Sağlık Bakanlığı artık 
bizi hakem tayin ediyor. Türk 
Radyoloji Derneği aracılığıyla 
bizlerle temasa geçerek, özellikle 
de hizmet alımı yapılan çeşitli 
özel görüntüleme merkezlerinin 
tetkiklerinin kalitesini bize kontrol 
ettiriyor. Çünkü önemli olan tek 
şey görüntüyü çekmek değil. 
Yorumlamak da çok önemli. 
Bu yorum becerisi de eğitim, 
araştırma ve vaka görmekle oluyor.

Radyoloji açısından 
teknolojiden en büyük 
beklentiniz nedir?
İnsana hizmet ettiği sürece 
teknolojinin anlamı var. Bilime 
hizmet ettiği sürece teknolojinin 
anlamı var. Bir üretici firma, teknolojisini 
eğitim hastanelerine getirdiği zaman, bilim 
insanlarıyla temasında samimi olmalı. 
Teknolojinin handikaplarını da söylemeli. 
Cihazlar öncelikle zarar vermeyecek 
şekilde tasarlanmalı. Özellikle çocuk 
hastalarda bu daha da önem kazanıyor. 
Daha az dozla daha iyi sonuç almanın 
yolları aranmalı. Türkiye Avrupa ülkeleri 
kadar zengin olmadığı için Ar-Ge paraları 
bizden çıkmamalı. Cihazları yeniyken, 
pahalıyken alan biz olmamalıyız. Ama yeni 
cihazların kullanımı için araştırma ortaklığı 
yapabiliriz. Yani firmalar cihazlarını 
çeşitli vakalarda kullanılmak üzere bize 
getirebilirler.

Hastanenizde kullandığınız 
Siemens ürün ve çözümleri size 
ne tür faydalar sağlıyor? 
Alet parkurumuzun önemli bir kısmı 
Siemens ürünlerinden oluşuyor. Bence 
en önemli konu diyalog ve servis. 
Telefonu açtığınızda, ilgili kişiyi karşınızda 
bulabilmelisiniz. Bu anlamda Siemens 
servisinden memnunuz. Kliniğimizde 
Siemens’in hemen hemen tüm ürünleri var: 
tomografi, MR, ultrasonografi, floroskopi. 
Hepsini de verimli bir şekilde kullanıyoruz.

Prof. Dr. İsmail Mihmanlı 
kimdir?

1969 yılında Gaziantep’te doğdu. 
1992’de İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 
mezun oldu ve aynı yıl Radyoloji Ana 
Bilim Dalı’nda asistanlığına başladı. 
Çeşitli eğitimler için gittiği ABD ve 
askerlik süresi dışında Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi’nden hiç ayrılmadı. 2005-
2012 arasında İ.Ü. SHMYO Radyoloji 
Programı Başkanlığı yaptı. Ama asıl işi 
Radyoloji Kliniği’nde Ultrasonografi 
ve Doppler Direktörlüğü’ydü. Ocak 
2013’te Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Radyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı oldu. 
Ultrason ve Doppler alanında pek çok 
yayına imza attı. Siemens tarafından 
belli bir zaman aralığı için yapılan 
bir araştırmaya göre, Türkiye’deki 
ultrasonografi yayınlarının %50’ye 
yakınında imzası bulunuyor. Prof. 
Dr. İsmail Mihmanlı aynı zamanda 
Tıbbi Ultrasonografi Derneği Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Derneğin Avrupa 
Ultrasonografi Federasyonu temsilcisi 
olarak görev yapıyor.

“Ülkemizde radyolojide 
başarılı olanlar iyi bir 
ekip oluşturabilenlerdir. 
Yani klinisyen ile 
radyolog takım 
çalışmasına girecek.”
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Gazlı kangrene bağlı alt ekstremite arteriyel
hava embolisi - Doppler sonografi ile teşhis
Fatih Kantarcı, MD, İbrahim Adaletli, MD, Gökçe Yalçın, MD, Doğan Selçuk, MD, Sebuh Kuruğoğlu, MD, İsmail Mihmanlı, MD

Bu raporda, miyelodisplastik sendromuyla çift taraflı spontan gazlı kangren 
(GK) arasında çok nadir rastlanan ilişki ortaya koyuluyor. Rapor ayrıca, alt 
ekstremite arteriyel sisteme giren havanın sonografik ve Doppler sonografik 
özelliklerini açık bir şekilde tanımlıyor.

Arteriyel sisteme hava girişi, hava 
embolisine neden olabiliyor. Literatürde 
geçen birçok arteriyel gaz embolisi 
(AGE) vakasının iyatrojenik olduğu, yani 
embolinin invazif bir medikal müdahale 
veya cerrahi operasyonun sonucu 
olduğu bildiriliyor.1 Bu müdahaleler 
arasında, yeni doğanlarda yapılan 
umbilikal kateterizasyon, santral venöz 
hatlarının oluşturulması, nörocerrahi 
prosedürler ve açık kalp ameliyatı ile 
ventilatör tedavisinin yan belirtisi olarak 
pulmoner basınç travması yer alıyor.1 
Arteriyel gaz embolisi, derin dalış yapan 
kişilerde de pulmoner basınç travması 
veya akut dekompresyona bağlı olarak 
görülebiliyor.1

Intravasküler hava tespiti, çeşitli 
görüntüleme teknikleriyle de 
destekleniyor. (Havanın sonografiyle 
tespiti daha önceden açıklanmıştır.2–4) 
Raporlar, genelde serebral arteriyel 
sisteme odaklı oluyor, çünkü AGE 
vücudun bu bölümünde ölümcül 
komplikasyonlara yol açabiliyor. 
Hava embolisinin transkraniyal 
Doppler sonografisiyle tespitine 
yönelik azımsanmayacak sayıda rapor 
bulunuyor.3,4 Buna karşın, bildiğimiz 
kadarıyla, alt ekstremite arterlerindeki 
AGE’nin sonografiyle tespitine yönelik 
henüz bir çalışma mevcut değil. 
Bu rapor, alt ekstremitedeki arteriyel 
sisteme girmiş havaya ait sonografik 
bulguları ortaya koyuyor. Raporda, 
mevcut durumda etyolojiik faktör olarak 
gazlı kangren (GK), mevcut durumda 
hava embolisine neden olan muhtemel 
patofizyolojik mekanizmalar ve trombotik 
komplikasyonlar ele alınıyor. 

Kısaltmalar
AGE: Arteriyel gaz embolisi, GK: gazlı 
kangren

8 Temmuz 2004 tarihinde İstanbul Üniversitesi, 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyoloji Bölümü 

tarafından gönderilmiştir. Makale, 26 Temmuz 

2004 tarihinde, yayımlanmak üzere kabul 

edilmiştir.(J Ultrasound Med 2004; 23:1531–1534)

Vaka raporu
Miyelodisplastik sendrom teşhisi 
sonrasında, 10 yaşındaki erkek hasta 
takip altına alındı. Hastanın proksimal 
kruris bölgesinde çift yönlü şişme ve 
kahverengi-koyu mor şeklinde renk 
bozulması gelişmişti. Bunların, deri 
altındaki kanama nedeniyle ekimoz olduğu 
düşünüldü. Yapılan kan sayımı, hastada 
trombositopeni olduğunu ortaya çıkardı. 
Hastanın geçmişinde travma, ilaç kullanımı 
veya girişimsel prosedür bulunmuyordu. 
Deri lezyonları ile çift yönlü proksimal 
kruris bölgesi üzerinde hassasiyet gözlendi. 
Takip sürecinde aniden alt bacak iskemisi 
belirtileri ortaya çıktı. Anterior ve posterior 
tibialden elle nabız alınamadı. Her iki 
ekstremite de soğuktu ve ekstremitelerde 
zayıflık, uyuşma ve ağrı tespit edildi 
(Şekil 1A). Periferal arteriyel emboli ve 
trombozdan şüphelenilerek hastadan 
Doppler sonografisi istendi.
Hem alt bacak hem de derideki lezyonlar 
üzerinde yapılan sonografi, yaygın 
yumuşak doku ödemi ve deri altında hava 
olduğunu gösterdi. Doğrudan çekilen 
röntgenogram, alt bacakta deri altında 
yaygın bir şekilde hava bulunduğunu teyit 
etti (Şekil 1B). Yoğun yumuşak doku ödemi 
ve hava nedeniyle proksimal alt bacak 
düzeyinde arteriyel analiz yapmak mümkün 
değildi. Tibial arterlerin distal kısmı, 
sonografi ile analiz edilemedi. Sol posterior 
tibial arterin analizi sırasında, arter lümeni 
içinde aynı anda aşağı doğru hareket eden 
hava kabarcıkları görüldü (Şekil 1C). Hava 
kabarcıkları, kesik kesik geçmekteydi ve 
spektral dalga biçimleri, hava kabarcıkları 
Doppler geçidini ne zaman geçse Doppler 
sinyalinde bir artışa neden oluyordu. 
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Sonography of both the crus and the skin
lesions showed diffuse soft tissue edema and
subcutaneous air. A direct roentgenogram con-
firmed the diffuse subcutaneous air in the leg
(Figure 1B). Arterial examination was not possi-
ble at the level of the proximal crus because of
massive soft tissue edema and air. The distal part
of the tibial arteries could be examined by
sonography. During the examination of the left
posterior tibial artery, air bubbles were seen
spontaneously moving downstream within the
lumen of the artery (Figure 1C). The air bubbles
were passing intermittently, and spectral wave-
forms revealed an enhancement of the Doppler
signal whenever air bubbles crossed the Doppler
gate (Figure 1D). The amplitude of flow in the

1532 J Ultrasound Med 2004; 23:1531–1534

Lower Extremity Arterial Air Embolism

Figure 1. Images from a 10-year-old child who was followed
after a diagnosis of myelodysplastic syndrome. A, Brown to dark
purple discoloration of the posterior parts of the left crus. Note
also the small blisters (arrow). B, Anteroposterior radiograph
showing the free air (arrowheads) within the soft tissues of the
crus. C, Cine loop consecutive sonograms of the left posterior
tibial artery showing the downstream movement of the air bub-
bles within the lumen of the artery. Asterisks indicate the points
where the marked air bubble (arrows) begins the movement. 
D, Spectral Doppler sonogram showing the low-amplitude flow
of the left posterior tibial artery and bright echogenic spikes
(arrows) on the spectral waveform, corresponding to the pas-
sage of intra-arterial air.
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Şekil 1 Miyelodisplastik sendrom teşhisi sonrasında takip 
altına alınan 10 yaşındaki erkek hastadan alınmış 
görüntüler. A: Sol alt bacağın posterior kısımlarında 
kahverengi-koyu mor şeklinde renk bozulması gelişmişti. 
Küçük blisterlere de (ok ile gösterilen) dikkat ediniz. B: 
Anteroposterior radyografi, alt bacağın yumuşak dokuları 
içindeki serbest havayı (ok başları ile işaret edilen) 
gösteriyor. C: Sol posterior tibial arterin cine loop ardışık 
sonogramları, hava kabarcıklarının arter lümeni içerisinde 
aşağı doğru hareketini gösteriyor. Yıldız işaretleri ise, 
işaretli hava kabarcıklarının (oklar ile gösterilen) harekete 
başladıkları noktalara işaret ediyor. D: Spektral Doppler 
sonogramı, sol posterior tibial arterde düşük amplitütlü 
akışı ve spektral dalga biçimleri üzerinde parlak ekojen 
parıltıları (oklar ile gösterilen) gösteriyor. Bu durum, 
damar içinden havanın geçtiğine işaret ediyor.
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(Şekil 1D). Arterin distal kısmındaki akışın 
amplitüdü, gözle görülür derecede zayıftı. 
Doppler sonografisi, ayrıca sol anteror 
tibial ve sağ anterior ve posterior tibial 
arterlerde tromboz olduğunu ortaya 
çıkardı. Sonografi bulguları temelinde çift 
taraflı eş zamanlı GK ve periferal AGE tespit 
edildi. Alt ekstremitedeki yoğun arteriyel 
oklüzyonlar ve GK’nin gelişimi nedeniyle, 
diz ekleminin üzerinde çift taraflı alt 
ekstremite ampütasyonu gerçekleştirildi.

Tartışma
Gazlı kangren, en sık karşılaşılan türü 
Clostridium perfrigen olan özel Clostridium 
suşularına özgü ciddi ve hızla ilerleme 
kaydeden bir enfeksiyon türüdür.5 
Bu enfeksiyonun sistemik etkileri, 
membranları yok edebilen ve kapiler 
geçirgenliği değiştirebilen ekotoksinler, 
özellikle de α-toksinler (α-lesitinaz) 
tarafından üretiliyor.5 Klostridya toksinleri 
doğrudan ayrı hücreler üzerinde etki 
ederek karmaşık lokal (doku şişmesi, 
amfizem ve nekroz) ve sistemik (anemi, 
lökositoz, hiperpireksi, böbrek yetmezliği, 
disproteinemi ve septik şok) etkilere 
yol açıyor. Bu etkilerin en sık rastlandığı 
anatomik bölge, ekstremiteler oluyor. 
Söz konusu etkiler, gövdede çok nadiren 
görülüyor. Bu hastalık, toprağın kirlenmesi 
ve yabancı maddelerin vücuda girmesi 
nedeniyle en sık savaş yaralarında 
görülüyor.6 Bu hastalıkla ilgili olarak 
sivil yetişkinler ve çocuklar arasında 
da çok sayıda vaka bulunuyor. Bu tür 
vakalarda klostridyal GK; travma, cerrahi 
müdahaleler, venipunktür, böcek ısırıkları, 
tanısal jinekolojik ve ürolojik analizler 
ve parenteral ilaç kullanımı ile ilişkili 
olabiliyor. Gazlı kangren, immun sistemi 
zayıflamış, özelikle lösemi ve lenfomalı 
hastalarda aniden gelişebiliyor.7 Mevcut 
vakamızın geçmişinde herhangi bir travma 
veya girişimsel prosedür bulunmuyor. Bu 
vakada, çift taraflı klostridyal GK’nin aniden 
ortaya çıktığı ve miyelodisplastik sendrom 
ile ilişkili olduğu düşünülüyor.
Havanın safra kanalı, portal venöz sistemi 
ve deri altı doku gibi farklı noktalardaki 
sonografik görünümleri daha önceden 
tespit edilmişti. Damar içi havanın 
tespiti, özellikle serebral hava embolisi 
nedeniyle yüksek riskli hastalarda 
yapılan transkraniyal Doppler sonografi 

analizlerinde yoğun olarak araştırıldı.3,4 
Ayrıca, geçmişte, serebral arterler içindeki 
havanın sonografik özellikleri tespit 
edilmişti.2 
Bildiğimiz kadarıyla, periferal arteriyel hava 
embolisinin teşhisinde Doppler sonografi 
tekniğinin kullanımı ve alt ekstremitedeki 
arteriyel sistem içerisinde bulunan havanın 
Doppler sonografisiyle g österimine 
dair geçmişte herhangi bir çalışma 
yayınlanmadı. Arteriyel sisteme giren 
havanın büyük hacimli olması, havayı tespit 
etmemizi sağladı. Söz konusu havanın 
kaynağı büyük bir ihtimalle amfizematöz 
yumuşak doku enfeksiyonuydu. Havanın 
arteriyel sisteme girişinin difüzyon yolu 
ile olduğunu düşünüyoruz. Klostridyal 
toksinler nedeniyle artan kapiler 
geçirgenlik, havanın arteriyel sisteme 
girmesine imkan verdi.
Mevcut vakamızda hava kabarcıkları, 
kuyruklu yıldızın kuyruğuna sahip 
hiperekoik bir alan olarak görülüyordu. 
Spektral Doppler sonografisi, ayrıca, 
hava kabarcıklarının geçişi sırasında eko 
artışı olduğunu ortaya koydu ve bulgular, 
hava embolisinin transkraniyal Doppler 
sonografi özellikleri için belirtilen bulgulara 
benzerdi.3,4 Vakamızda, arter için havaya 
ek olarak alt ekstremite damarlarında 
gerçekleşen bazı tromboembolik olaylar 
gösterildi. Tromboembolizm, büyük bir 
ihtimalle, hava embolisinin neden olduğu 
distal mikrosirkülasyon oklüzyonu ve 
mikrovasküler akışın kesilmesi sonucunda 
gelişmişti. 
Hava embolisinin erken teşhisi, ileri 
düzeyde yaralanmaları ve hatta ölümleri 
önlemek açısından önemlidir.8 Hava 
embolisi olan bir hastanın tedavisi, hastalığı 
kritik düzeyde olan veya ciddi bir şekilde 
yaralanmış tüm hastaların tedavisinde 
olduğu gibi, kardiyopulmoner canlandırma 
ile başlaıyor, daha sonra hava kaynağının 
tespit edilmesi ile devam ediyor. Bunun 
için, kalıcı kateter gibi hastalığa neden 
olan aracın çıkarılması veya GK’nin 
tedavi edilmesi gerekebiliyor. GK’de 
yüksek ölüm oranını ve kol ampütasyonu 
ihtimalini azaltma çabaları kapsamında 
en iyi sonuçlar, cerrahi eksizyon, yüksek 
dozlu antibiyotik (penisilin) ve erken 
aşamada hiperbarik oksijen tatbikinden 
oluşan bir tedavi kombinasyonuyla elde 
edilebiliyor.8 Hiperbarik oksijen tedavisinde 

uygulanan yüksek basınç ve yüksek oksijen 
yoğunluğu, doku veya damarlar içinde 
bulunan gaz kabarcıklarının ebatlarını 
küçültüyor. 
Ne yazık ki mevcut vakamızda, hasta çok 
geç bir aşamada hastanemize başvurmuştu 
ve hastanın alt ekstremite arterlerinde 
yoğun tromboz söz konusuydu. Bu nedenle 
ampütasyon uygulamak zorunluydu.
Sonuçta bu raporda, temel olarak, 
miyelodisplastik sendromuyla çift taraflı 
spontan GK arasında çok nadir rastlanan 
ilişki ortaya koyuluyor. Rapor ayrıca, 
alt ekstremite arteriyel sisteme giren 
havanın sonografik ve Doppler sonografik 
özelliklerini açık bir şekilde tanımlıyor.

Referanslar
1. van Hulst RA, Klein J, Lachmann B. Gas 

embolism: pathophysiology and treatment. Clin 

Physiol Functq Imaging 2003; 23:237–246.

2. Brenton BC, Mittelstaedt CA, Curnes JT, Scatliff 

JH. Real-time ultrasonographic visualization of 

intracranial air embolism. J Ultrasound Med 

1982; 1:379– 381.

3. Dauzat M, Deklunder G, Aldis A, Rabinovitch M, 

Burte F, Bret PM. Gas bubble emboli detected by 

transcranial Doppler sonography in patients with 

prosthetic heart valves: a preliminary report. J 

Ultrasound Med 1994; 13:129–135.

4. Russell D, Brucher R. Online automatic 

discrimination between solid and gaseous 

cerebral microemboli with the first 

multifrequency transcranial Doppler. Stroke 

2002; 33:1975–1980.

5. Stevens DL, Bryant AE. The role of clostridial 

toxins in the pathogenesis of gas gangrene. Clin 

Infect Dis 2002; 35(suppl 1):S93–S100.

6. Workman WT, Calcote RD. Hyperbaric oxygen 

therapy and combat casualty care: a viable 

potential. Mil Med 1989; 154:111–115.

7. Bar-Joseph G, Halberthal M, Sweed Y, Bialik V, 

Shoshani O, Etzioni A. Clostridium septicum 

infection in children with cyclic neutropenia. J 

Pediatr 1997; 131:317–319.

8. Waisman D, Shupak A, Weisz G, Melamed Y. 

Hyperbaric oxygen therapy in the pediyatric 

patient: the experience of the Israel Naval 

Medical Institute. Pediyatrics 1998; 102:1–9.



İnovasyon · Haziran 2013 · www.siemens.com.tr/inovasyon 29

Pediyatri Özel Sayısı

Optik glioma
Prof. Dr. Ercan Karaarslan, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acıbadem Maslak Hastanesi

Görme kaybı nedeniyle hastaneye getirilen 3 yaşındaki kız çocuğunun sol 
optik sinirinde tespit edilen kitleye kemoterapi uygulandı. Daha sonra yüksek 
rezolüsyonlu orbita MR incelemesi yapıldı.

Hikaye
Propitozis ve görme kaybı nedeniyle 
3 yaşındaki bir kız çocuğu hastaneye 
başvurdu. Sol optik sinirde 18 ay önce fark 
edilen ve yavaş büyüyen bir kitle saptandı. 
Optik glioma tanısıyla kemoterapi 
uygulandı. 3T MR (Skyra, Erlangen, 
Siemens), 20 kanallı nörovasküler sargı 
ile yapılan yüksek rezolüsyonlu orbita MR 
incelemesinde pre kontrast T2, T1, DWI 
ve post kontrast dinamik 4D perfüzyon 
T1 inceleme yapıldı. Dinamik perfüzyon 
T1 görüntüler, Tissue 4D programı 
kullanılarak k-trans haritaları elde edildi 
ve anatomik T1 görüntüsü üzerine füzyon 
yapılarak lezyonun dinamik kontrastlanma 
paterni renkli ve kantitatif olarak 
belirlendi.
Bu inceleme sonunda optik kiazma 
bileşkesine kadar devam eden sol optik 
sinirde glioma ile uyumlu fuziform belirgin 
genişleme ve yoğun kontrastlanma 
görüldü. Hafif difüzyon kısıtlaması vardı. 
Perfüzyon belirgin artmıştı (max k-trans 
2.3). Hastanın radyoterapi ile tedavisi 
planlanıyor.
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Hodgkin Lenfomalı pediyatrik bir olguda 
evreleme, tedaviye yanıt ve takip döneminde 
nüks hastalık tanısında F-18 FDG PET-BT’nin 
tanı ve tedavi yönetimine katkısı
Tevfik Fikret Çermik ve Gamze Tatar, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp Kliniği, İstanbul

Hodgkin Lenfoma tanısı koyulan 7 yaşında erkek çocuk için, tanı sonrası 
başlangıç evrelemesinde, tedaviye yanıtın değerlendirmesinde ve takip 
döneminde F-18 FDG PET-CT en uygun görüntüleme yöntemi olarak ortaya 
çıkıyor.

Hikaye
7 yaşında erkek çocuğa, boynun sağ 
kesiminde ele gelen şişlik şikayetiyle 
başvurduğu merkezde sağ supraklavikuler 
lenf nodundan yapılan biyopsi sonucu 
klasik Hodgkin Lenfoma tanısı koyuldu. 
Hastaya evreleme, tedaviye yanıt 
değerlendirme ve yeniden evreleme 
amacıyla 3 farklı dönemde FDG PET-CT 
görüntüleme yapıldı.

Bulgular
Evreleme amacıyla yapılan F-18 FDG PET-
CT çalışmasında (Şekil 1) sağ servikal 
bölgede juguler ve derin servikal lenf nodu 
istasyonlarında izlenen artmış patolojik 
FDG tutulumların supra-infraklavikuler 
bölgeyi de doldurduğu görüldü. Ayrıca sağ 
aksiller bölgede patolojik FDG tutulumları 
bulundu. İnfradiyafragmatik alanda ise 
dalak hilus düzeyinde patolojik FDG 
tutulumu ve dalakta artmış patolojik FDG 
tutulumları izlendi. 
Hastaya, 8 kür KT ve üst batına yönelik 

yapılan radyasyon tedavisi sonrası 3. ayda 
tedaviye yanıt değerlendirmesi amacıyla 
yapılan PET-CT görüntülemede (Şekil 2) 
tam metabolik yanıt saptandı.
Altı ay sonra yeniden evreleme amacıyla 
yapılan PET-CT görüntülemede (Şekil 3) 
sol derin servikal alanda yeni gelişmiş 
hipermetabolik lenf nodları nüks hastalık 
lehine yorumlandı.

Sonuç/Yorum
Hodgkin Lenfomalarda yüksek duyarlılığa 
sahip olan F-18 FDG PET-CT, tüm vücut 
görüntüleme ile tanı sonrası initial 
evrelemede olduğu kadar, tedaviye yanıtın 
değerlendirmesinde ve takip döneminde 
nüks hastalığın yeniden evrelemesi için de 
en uygun görüntüleme yöntemidir.

Görüntüleme protokolü

Tıbbi Cihaz Siemens Biograph 6 Entegre HD PET-BT

Radyofarmasötik F-18 FDG

Radyofarmasötik dozu *200 MBq ,**220 MBq,***220 MB

Açlık Süresi *5 saat, **6 saat, ***5,5 saat

Çekim Kapsama Alanı Verteks-Üst uyluk

Enjeksiyon Yeri *Sol kol, **Sağ kol,***Sağ el

Glükoz seviyesi *111 mg/dl, **93 mg/dl, ***93 mg/dl

*1. Görüntüleme, **2. Görüntüleme, ***3. Görüntüleme



İnovasyon · Haziran 2013 · www.siemens.com.tr/inovasyon 31

Pediyatri Özel Sayısı

Şekil 1 Tedavi öncesi PET/BT; sağ 
servikal bölgede (siyah ok) ve 
dalakta (kırmızı ok) yoğun patolojik 
FDG tutulumları izleniyor.

Şekil 2 Medikal tedavi ve 
radyasyon tedavisi sonrası tam 
metabolik yanıt izleniyor.

Şekil 3 Tedavi sonrası takip 
döneminde sol servikal bölgede 
nüks hastalık bulgusu olan artmış 
subsantimetrik artmış patolojik 
FDG tutulumları (siyah ok) 
gösteren lenf nodları gösteriliyor.  
Mediastende izlenen timic FDG 
tutulumu fizyolojik olarak 
değerlendiriliyor (kırmızı ok).
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Juvenil nazofarengeal anjiyofibrom tanı 
ve takibinde 4 boyutlu MRA
A.Yusuf Öner, Murat Uçar, Turgut Talı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

Pediyatrik yaş grubunda sıkça görülebilen anjiyofibromlarda, iyonizan 
radyasyon içermemesi açısından avantajlı olan ve kitlenin besleyici-drenaj 
dallarını başarıyla ortaya koyan 4 boyutlu anjiyografi tekniğinin de dahil 
olduğu MR uygulamaları kullanılabiliyor.

Hikaye
11 yaşında erkek hasta 5 aydır süren 
ve son iki aydır şiddetlenen burun 
kanaması nedeniyle MR ünitesine refere 
edildi. Tanı için ve tedavi sonrasında 
4. ayda boyun MR ve 4 boyutlu MR 
anjiyografi incelemeleri 3T MRG cihazında 
gerçekleştirildi. 

Tanı
Nazal kavite sağ yarısında, nazofarenks 
ve koanayı oblitere ederek pterigopalatin 
fossaya uzanım gösteren etmoid hücreler 
ve kısmen sfenoid sinüse infiltre, yoğun 
kontrastlanan, anjiyofibrom ile uyumlu 
kitle lezyonu saptandı (Şekil 1a ve b). 4 
boyutlu MRA’da kitlenin ağırlıklı olarak sağ 
eksternal karotid arterin internal maksiller 
dallarından beslendiği ve sağ juguler 
sisteme drene olduğu izlendi (Şekil 1c). 
MRA bulgularının DSA ile doğrulanmasını 
takiben kitle lezyonu endovasküler 
yaklaşımla embolize ve cerrahi olarak 
da rezeke edildi. Cerrahi sonrası 4. 
ayda gerçekleştirilen kontrol MR’ı ve 
4 boyutlu MRA’da sağ pterygopalatin 
fossa lokalizasyonunda eksternal karotid 
sistemden beslenen rezidü hipervasküler 
kitle lezyonu saptanarak tekrar cerrahi 
planlandı (Şekil 2a, b ve c).

Yorum 
Pediyatrik yaş grubunun benign 
hipervasküler kitlelerinden olan juvenil 
anjiyofibrom, tüm baş boyun tümörlerinin 
%0,5’ini oluşturuyor. Evreleme, bu 
hastalarda prognoz ve endovasküler 
embolizasyon dahil olmak üzere tedavi 
seçeneklerinin tayininde önem taşıyor. 
Bu amaçla tedavi öncesi kitlenin internal 

Parametre TWIST 4B MRA

Oryantasyon Koronal

TR (ms) 2,79

TE (ms) 1,01

FA 25

Matriks 245x384

FOV 360x360

Voksel boyutu 1,4x1,0x2,5 mm

iPAT 2

Görüntü alma süresi 1,01 dakika

karotid arter besleyici dallarının tespiti 
gerekiyor. DSA bu amaçla altın standart 
olarak kabul görmekle birlikte, kontrastlı 
4 boyutlu MR anjiyografi yöntemi de 
alternatif olabiliyor. 
Anjiyofibromların pediyatrik yaş grubu 
hastalarda sık görüldüğü göz önüne 
alındığında, anatomik ilişkilerini 
göstermesi ve iyonizan radyasyon 
içermemesinin yanı sıra kitlenin besleyici-
drenaj dallarını başarıyla ortaya koyması 
ile bu tümörlerin tanı ve takiplerinde 4 
boyutlu anjiyografi tekniğinin de dahil 
olduğu MR uygulamaları kullanılabiliyor.
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