
52 Siemens Healthineers İnovasyon • Nisan 2019

Radyoloji

İnsidental bir hepatoselüler 
karsinom olgusu
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Hastanın hikayesi

Diyabet ve hipertansiyon tedavisi gör-
mekte olan 61 yaşında erkek hasta, 
rutin ultrasonografi (USG) tetkiki için 
hastaneye gitti. Tetkikte karaciğer lez-
yonu tespit edildi ve karaciğer sertli-
ğinde hafif bir artış görüldü. Daha ay-
rıntılı değerlendirme için üç fazlı 
TwinBeam Dual Energy (TBDE) BT ta-
raması istendi.

Tanı
Kontrastsız BT görüntüleri, sağ hepa-
tik lobun 6. segmentinde Glisson kap-
sülünde ufak bir şişkinlik olduğunu 
gösterdi (Şekil 1a). Erken arteriyal faz-
da görüntülenmeyen (Şekil 1b) hete-
rojen büyüme, geç arteriyal/portal ve-
nöz fazda da pek belirgin olmayan bir 
şekilde görülebildi; bu da 2.2 x 1.5 cm 
büyüklüğünde bir soliter subkapsüler 
fokal lezyona (Şekil 1c) işaret ediyor-
du. Gecikmeli aşamada kontrast te-
mizlendi (Şekil 1d). 50 keV’de gösteri-
len DE Monoenergetic görüntüler 
(Şekil 1e), lezyon görünürlüğünde ve 
kontrast-gürültü oranında (CNR) kay-
da değer bir artış olduğunu gösterdi. 
DE iyot haritaları (Şekil 1f) lezyonda 
2.2 mg/mL iyot alımı olduğunu ortaya 
koydu (Şekil 2). Hepatik parenkimde, 
kronik karaciğer hastalığına tekabül 
eden hafif diffüz nodülarite görüldü. 
Karaciğer sirozlu hepatosellüler karsi-
nomdan (HCC) şüphelenildi ve bu 
şüphe MRG ile doğrulandı. 

1   Kontrastsız (Şekil 1a), arteriyal (Şekil 1b), portal venöz (Şekil 1c) ve gecikmeli (Şekil d) 
fazlarda alınan aksiyal görüntüler, 6. segmentte büyümekteki bir fokal lezyon olarak pek 
rahat seçilemeyen ufak bir Glisson kapsülü şişkinliği gösteriyor (oklar). 50 keV’de gösterilen 
DE Monoenergetic görüntü (Şekil 1e) ve iyot haritalaması (Şekil 1f) kontrast artışının kayda 
değer ölçüde bariz olduğunu işaret ediyor. 
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Siemens müşterileri tarafından burada tanımlanan sonuçlar kuruma özgü koşullarda elde 
edilmiştir. “Tipik” bir hastane bulunmadığı ve pek çok değişken (örneğin hastanenin ölçeği, 
olguların karmaşıklığı, BT benimsenme düzeyi) söz konusu olduğu için diğer kullanıcıların da 
aynı sonuçları alacağı garanti edilemez.
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Yorumlar
HCC karaciğerde en yaygın görülen 
primer malignitedir ve güçlü bir şekil-
de sirozla ilişkilendirilir. Büyüme dü-
zenleri HCC’lerin BT ile doğru bir şe-
kilde değerlendirilmesinde kilit rol 
oynadığından, daha yüksek bir kont-
rast-gürültü oranı (CNR) kullanılması 
gerekiyor. TBDE sayesinde, maddele-
rin ayrıştırılması ve iyotun çıkarılması 
için, iki farklı enerji düzeyinden eş za-
manlı görüntü alınabiliyor. syngo.CT 
DE Monoenergetic Plus kullanılarak 
50 keV gibi daha düşük bir enerji dü-
zeyinde gösterilen görüntülerin kont-
rast seviyesi kayda değer oluyor. İyot 
haritalarının yanı sıra ve sanal kont-
rastsız (VNC) görüntüler de oluşturu-
labiliyor ve syngo.CT DE Virtual Unen-
hanced ile iyot alımı kantifiye 
edilebiliyor. Bunlar kontrast artışının 
ve lezyon karakterizasyonunun daha 
görünür olmasını sağlıyor. Bu görün-
tüler tedaviye yanıt değerlendirmesi 
amacıyla yapılan takip çalışmaları için 
temel referans görevi de üstlenebili-
yor (1,2,3).  

İnceleme protokolü

Tarayıcı SOMATOM	Definition	Edge

Tarama	alanı Batın ve pelvis Rotasyon	süresi 0.33 s

Tarama	modu TwinBeam Dual Energy Pitch 0.45

Tarama	uzunluğu 318 mm Kesit	kolimasyonu 64 x 0.6 mm

Tarama	yönü Kaudo-kraniyal Kesit	genişliği 1.5 mm

Tarama	süresi 6 s Rekonstrüksiyon	artış	miktarı 1.0 mm

Tüp	voltajı AuSn 120 kV Rekonstrüksiyon	kerneli I30f

Etkin	mAs 248 mAs Kontrast 350 mgL/mL

Doz	modülasyonu CARE Dose4DTM Hacim 70 mL + 50 mL saline

CTDI
vol

5.33 mGy Akış	hızı 3 mL/s

DLP 140.4 mGy cm Başlangıç	geciktirme İnen aortada, 
100 HU’luk eşikle ve 
fazladan 6 saniyelik 
gecikme ile bolus izleme 

2   Aksiyal 
iyot haritası 
6. segmentte, 
29.4 HU’ya 
ulaşmış bir 
yoğunluk ve 
2.2 mg/mL’lık 
iyot alımıyla, 
büyümekte olan 
bir fokal lezyon 
olduğunu 
gösteriyor. 
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