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1 Şekil 1: Infero-lateral duvarda LGE’nin ayrık alanını gösteren sağ ve sol ventriküllerin iki hazneli kısa akslı görünümü (mavi oklar) (1A-B). 
Miyokardiyumun inferior duvarına yakın ve karaciğere bitişik olan FDG’deki fokal artış sadece PET’de görülebiliyor (1C). LGE’nin alanında 
mükemmel bir şekilde lokalize olmuş artmış FDG sinyali gösteren kaynaştırılmış FDG-PET-MR görüntüleri (1D). Infero-lateral duvarın hafif 
hipokinezisini gösteren iki hazneli kısa akslı sine CMR (1E). Natif CMR T2 haritalaması (1F).
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Giriş
Kardiyovasküler manyetik rezonans 
(CMR), çeşitli kardiyomiyopatik 
süreçlere tanı koymak için sık 
kullanılan bir modalite. Ayrıntılı morfo-
fonksiyonel değerlendirme ile birlikte 
geç faz gadoliniumlu (LGE) 
görüntülerde miyokardiyumun 
karakteristik görünümlerini temel 
alıyor [1, 2]. Diğer yanda, Pozitron 
Emisyon Tomografisi (PET) ise hastalık 
faaliyetiyle ilgili bilgi sunuyor ve CMR 

için tamamlayıcı nitelikte. 
Kardiyovasküler alanda 
18F-Fludeoksiglukoz (FDG) (1), 
miyokardiyumda enflamasyonu 
araştırmak için kullanıldı [3-5]. PET 
genellikle anatomik ve atenüasyon 
bilgileri sağlamak için bilgisayarlı 
tomografi (BT) ile birlikte kullanılıyor. 
Bunun sonucu olarak, genellikle farklı 
şekillerde toplanan CMR ve PET’den 
gelen verilerin değerlendirmesinin 

görüntü kaydıyla gerçekleştirilmesi 
gerekiyor ve genellikle zorlu oluyor. 

Hibrit PET-MR sistemlerinin 
ilerlemesiyle birlikte, şu anda CMR’nin 
çok yönlülüğünü fonksiyonel 
moleküler görüntüleme ile birleştirmek 
için önceden görülmemiş bir fırsata 
sahibiz [6]. PET ve CMR verilerinin 
eşzamanlı olarak edinilmesi, 
miyokardiyum veya LGE alanı 
içerisinde tamamlayıcı verilerin doğru 
ortak kaydını mümkün kılıyor ve kan 
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havuzundaki veya çevreleyen 
dokulardaki faaliyetlerden, bu 
alanlardaki sinyalin farklılaştırılasını 
mümkün kılıyor. Buna ek olarak, 
PET-BT’ye kıyasla PET-MR, radyasyona 
maruz kalma oranını azaltma 
avantajına sahip.

Bu raporda PET-MR’ın eklenmesinin, 
hem klinik sunumun etiyolojisi hem de 
altta yatan hastalık sürecinin faaliyeti 
konusundaki ilk belirsizliği çözümlediği 
bir klinik vaka sunuyoruz.

Klinik sunum
Daha önce tıbbi geçmişe sahip olmayan 
50 yaşındaki erkek hasta, yakın zamanlı 
göğüs ağrıları ve nefes darlığı 
nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Acil 
Servis’e gelmesiyle birlikte, ECG’de 
eleve olmuş kardiyak biyomarker’larına 
(CK ve Troponin) ve 1-2 mm inferior ST 
elevasyonuna sahip olduğu bulgulandı. 
Koroner anjiyografisi normaldi. Göğsün 
kontrast BT’si, pulmoner emboli, 
pulmoner patoloji veya 
lenfadenopatiye ilişkin bir kanıt 
göstermedi. Duvar hareketi 
anomalilerini, miyokardiyal hasarı ve 
enflamasyonu değerlendirmek için bir 
kombine PET-MR araştırması talep 
edildi. 

PET-MR görüntülemesi
Tarayıcı masasına monte edilmiş esnek 
6 kanallı vücut sıralı-alıcı coil ve 16-ch 
omurga sıralı-alıcı coil’in 6 kanalı 
kullanılarak Biograph mMR hibrit 
PET-MR sisteminde (Siemens 
Healthineers, Erlangen, Almanya) 
kalbin eşzamanlı PET ve MR 
görüntülemesi gerçekleştirildi. 5 MBq/
kg 18F-FDG verilmesinin ardından 10 
dakika sonra başlayarak 90 dakikalık 
bir istirahat süresi kullanılarak liste 
modunda dinamik PET verileri edinildi. 
Son 30 dakika, değerlendirme için 
statik bir görüntü üretmek için ikilendi. 
MR protokolü, uzun ve kısa akslı sine 
görüntüleme, geç faz gadoliniumlu 
(0,02 mmol/kg Multihance (Bracco 
Diagnostics, Milan, İtalya) verilmesinin 
ardından 10 dakika sonra) ve natif T2 
haritalamasını içeriyordu. Kaynaşık, 
ortak kayıtlı statik PET ve CMR LGE 
görüntülerinde görüntü analizi 
gerçekleştirildi. Tarama için hazırlık 
sırasında, hastadan karbonhidratsız ve 
yüksek oranda yağ içeren bir diyeti 24 
saat uygulaması ve miyokardiyumda 
doğal olarak mevcut olan 18F-FDG’nin 

yüksek fizyolojik alımını baskılamak 
için araştırmadan en az 12 saat önce 
yemek yemeyi kesmesi istendi.

Bulgular
CMR, normal biventriküler boyut 
ortaya kodu. Orta infero-lateral 
duvarda hafif hipokinezi gözlemlendi 
ancak genel sistolik fonksiyon korundu 
(EF %60). LGE görüntülemesinde, orta 
infero-lateral duvarda subepikardiyal/
transmural niyokardiyal skardan oluşan 
çok ayrık bir alan bulunuyordu; bu 
paternin, miyokard enfarktüsü yerine 
miyokardit tanısıyla tutarlı olduğu 
düşünüldü. PET verileri izole bir şekilde 
değerlendirildiğinde, miyokardiyumun 
inferior duvarının yakınında artmış 
18F-FDG alımı görülen bir fokal alan 
gözlemlendi. Ancak, bu alan, 
karaciğere bitişikti ve 
miyokardiyumdan geldiği açık değildi 
(Şekil 1C). CMR ile görüntü 
kaynaştırmasının ardından, artmış PET 
faaliyeti, LGE’de yaralanma bölgesi ile 
mükemmel bir şekilde ortak-lokalize 
oldu (Şekil 1D) ve bu da bizim, güven 
içerisinde, bu alandaki aktif miyokard 
iltihabını rapor etmemizi sağladı. Buna 
karşılık, bu bölgedeki T2 haritalama 
görüntülerinde sinyalde açık bir artış 
gözlemlenmedi (Şekil 1F).

İzlenim
Koroner arter hastalığının ve önceki 
tıbbi geçmişin olmadığı 
düşünüldüğünde, PET-MR 
bulgularımızın aktif miyokart iltihabı 
tanısıyla tutarlı olduğu düşünüldü.

Sonuç
PET ve MR verilerinin eşzamanlı 
edinilmesi, değerli ve tamamlayıcı 
klinik bilgiler sunuyor. Aynı taramada, 
yaralanmanın paterni, hastalıkla 
dikkatli bir şekilde ortak-lokalize 
edilebiliyor ve bu da anatomik ve 
dinamik fonksiyonel görüntülemeyi 
birleştirmek için özgün bir yöntem 
sağlıyor. Yeni PET radio-tracer’ların ve 
kalbin fonksiyonu ve yapısını 
görüntülemek için CMR tekniklerinin 
hızlı bir şekilde geliştirilmesiyle, hibrit 
PET-MR sistemleri, tanısal doğruluğu 
daha da iyileştirmek ve hastalarımızda 
miyokart hastalığının altında yatan 
çeşitli moleküler yollar ve 
mekanizmaları anlamak açısından 
potansiyel vaat ediyor.
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