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Adenozin-stres testi Dual Enerji BT 
kullanarak, MR’da görülmeyen bir 
miyokardiyal perfüzyon 
defektinin ortaya çıkarılması
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Hastanın hikayesi
Bilinen bir koroner arter hastalığı 
geçmişine sahip 68 yaşındaki erkek 
hasta, müphem göğüs ağrısı nedeniyle 
hastanemize sevk edildi. Hasta daha 
önce, stent yerleştirmeli perkütanöz 
koroner anjiyoplasti geçirmişti. Bir 
adenozin stres miyokardiyal perfüzyon 
MRG’si gerçekleştirildi ve perfüzyon 
defekti görülmedi. Daha sonra, hasta, 
Dual Energy BT (DECT) modu 
kullanılarak adenozin stres 
miyokardiyal perfüzyon ile koroner BT 
anjiyografisi için sevk edildi.  

Tanı
BT, adenozinin (dakikada kg vücut 
ağırlığı başına 140 μg) bir i.y. 
infüzyonunun ardından ve dinlenme 
aşaması olmadan stres koşulları 
altında doğrudan gerçekleştirildi.

Sistolik rekonstrüksiyonlu BT 
anjiyografisi, kalsifiye olmamış bir 
plakanın neden olduğu orta sol 
anteriora inen koroner arterde 
(LAD) orta düzey bir stenoz ortaya 
koydu. syngo.CT DE Heart PBV 
kullanılarak miyokardiyal perfüzyon 
için bir yerini tutucu olarak 
miyokardiyal iyot dağıtım haritaları, 
normal duvar hareketiyle ve geç 
gelişme olmadan 
(gösterilmemektedir) orta 
septumda büyük bir perfüzyon 
defekti gösterdi. İnvazif koroner 
anjiyografi, 0,68’lik patolojik 
fraksiyonel akış rezervi ile (FFR) LAD 
stenozunu teyit etti ve bu nedenle 
stentlendi. Bir ek yüksek düzey 
septal branş stenozu da görüldü 
ancak küçük damar kalibresi 
nedeniyle tedavi edilmedi.

Yorumlar
İki “altın standart” testinin (adenoz 
stres MRG ve invazif FFR) birbiriyle 
çelişkili sonuçları, bu örnek olayı ilginç 
kılıyor. Bu klinik senaryoda tercih 
edilen non-invazif görüntüleme testi 
MRG negatifken, henüz yeni bir 
yöntem olan adenozin stres DECT, 
hem orta düzey bir LAD stenozu 
hakkında hem de invazif koroner 
anjiyografi ve FFR ölçümü ile uyumlu 
şekilde septumun belirgin bir 
perfüzyon defekti ile miyokardiyal 
perfüzyon üzerindeki etkisi hakkında 
bilgiler temin ediyor. Bu örnek olay, 
araştırmayı derinleştirme ve tek bir 
taramadan hem morfolojik hem de 
fonksiyonel bilgiler sağlayabildiği için 
DECT ile miyokardiyal perfüzyon 
görüntülemesinin klinik çıkarımını 
genişletme gerekliliğini vurguluyor. 

Dinamik perfüzyon BT veya MRG gibi 
zaman çözünürlüklü miyokardiyal 
görüntüleme yaklaşımlarına kıyasla, 
DECT görüntüleri tek bir nefes 
tutumunda, pik aortik geliştirmeden 
tipik olarak 8-10 saniye sonra 

ediniliyor. Görüşümüze göre bu, 
miyokardiyal perfüzyon 
görüntülemesine dual energy 
yaklaşımını, klinik kullanım için büyük 
bir potansiyele sahip, cazip bir yöntem 
yapıyor.
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1 Stres DECT’in iyot dağıtım haritalarının orta ventriküler kısa aksı (Şekil 1A, ok), stres miyokardiyal perfüzyon MRG’sinde (Şekil 1B) 
görülmeyen büyük bir septal perfüzyon defektini ortaya koyuyor.

2 Sisteolik rekonstrüksiyonlu BT anjiyografisi, LAD’ın orta düzey bir stenozunu gösteriyor (Şekil 2A, ok). Bir invazif koroner anjiyografi  
(Şekil 2B, ok), iskemiye işaret edecek şekilde 0,68’lik LAD stenozunun patolojik FFR’si ile CTA sonuçlarını doğruluyor.

Siemens müşterilerinin ifadeleri, kendilerine 
özgü ortamlarında elde ettikleri sonuçlara 
dayalıdır. “Tipik” bir hastane olamayacağı ve 
pek çok değişken bulunacağı için (örneğin 
hastanenin boyutu, vaka karışımı, BT 
benimseme oranı), diğer müşterilerin de 
aynı sonuçları sağlayacağı garanti edilemez. 
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Biograph mMR kullanarak 
PET-MR’da hareket düzeltme
Thomas Vahle, Ph.D.1; Michael Fieseler, Ph.D.2; Fernando E. Boada, Ph.D.1

1 New York University, Langone Medical Center, Center for Advanced Imaging Innovation and Research (CAI2R), 
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Giriş
Solunum hareketi, PET verilerinin 
kantitatif ve kalitatif değerlendirmesini 
etkiliyor. Örnek olarak, küçük 
pulmoner lezyonların tespiti ve 
karakterizasyonunda PET/BT’nin 
doğruluğu konusunda endişeler 
bulunuyor. Santimetre altı nodüllerin 
yüksek bir (%40) yanlış negatif oranına 
[1] sahip olduğu rapor edildi. Bu, 
geleneksel bir PET/BT tarayıcısı 
kullanırken PET ve BT görüntülerinin 
kendiliğinden ardışık edinimiyle birlikte 

solunum ve kardiyak hareketiyle 
bağlantılı gibi görünüyor [2].

PET/BT için, hareket artefaktlarına bağlı 
görüntü bulanıklığını azaltmak ve PET 
rekonstrüksiyonlarını iyileştirmek üzere 
birçok yaklaşım sunuldu. Burada, 
hareket bilgileri BT veya PET 
görüntülerinden alınabiliyor. BT 
görüntülerinin kullanılması, hareket 
tahmini için gerekli olan ek BT 
edinimleri nedeniyle hastaya daha 
yüksek doz verilmesiyle sonuçlanıyor. 

Yüksek çözünürlüklü BT görüntülerinin 
hareketin yeterli karakterizasyonunu 
sağlamak için kullanılabilmesine 
rağmen, bu yaklaşım, PET ve BT’de 
edinimin ardışık niteliği nedeniyle hâlâ 
sınırlı.

Bir solunum döngüsü sırasında farklı 
hareket durumlarını temsil eden 
hareketi doğrudan tahmin etmek için 
birçok yaklaşım tartışıldı. Cesaret verici 
sonuçların sunulmasına rağmen, bu 
yine de tüm uygulamalar için yeterli 
olmayabilir. PET, fonksiyonel bilgiler 
sağlıyor ve böylece sadece yeterli 
izleyici alımına sahip yapılar görünür 
oluyor. PET verilerinden alınan hareket 
tahmininin kalitesi aslında hangi 
yapıların temsil edildiğine bağlı 
olabiliyor. Örneğin, 18F-FDG kullanan 
PET’te, karaciğer ve kalp gibi yapılar 
görünür oluyor ve hareketi tahmin 
etmek için yeterli bilgiler verebiliyor, 
ancak çok küçük yapılar, örneğin 
aterosklerotik plaklar için çok spesifik 
olan bir izleyici, sadece PET 
verilerinden hareket tahmini için bir 
sorun yaratabiliyor. 

Modern PET-MR sistemleri, MR ve PET 
verilerinin eşzamanlı olarak 
edinilmesine izin veriyor [3]. Uzamsal 
ve zamansal uyumlaştırma 
kendiliğinden sağlandığı için, MR 
verileri, hareket için PET verilerini 
düzeltmekte doğrudan kullanılabiliyor. 
MRG, iyi yumuşak doku kontrastıyla 
morfolojik bilgiler sağlıyor ve böylece 
yapı görünürlüğü izleyici alımına 
bağımlı oluyor. 

Buna ek olarak MRG, PET’e kıyasla 
daha iyi uzamsal çözünürlük 
potansiyeline sahip. PET-MR için 
hareket düzeltmede, dört temel MRG 
edinim stratejisi kullanılıyor:

1) 3D verilerin hızlı edinimi

1 (1A) Referans hareket durumu (tek PET 
geçidi), (1B) hareket düzeltmesi olmadan 
rekonstrüksiyon, (1C) hareket düzeltmeli 
rekonstrüksiyon için PET ve MR verilerinin 
örtüştürülmesi. (1A-C) için lezyon boyunca 
ayak-baş yönünde (1D) hat profilleri daha 
yüksek sinyal yoğunluğu ve hareket düzeltme 
sonrasında daha az bulanıklık gösteriyor.

2 WIP, ürün şu anda geliştirme 
aşamasındadır ve ABD ve diğer ülkelerde 
satılmamaktadır. Gelecekte mevcut olacağı 
da garanti edilemez.

2) Ardından 3D verilere ayrılan 2D 
edinimleri

3) Ardından rekonstrüksiyon 
uygulanan k-uzamı verilerinin 
geçitlenmesi

4) Hareket ve görüntü verilerinin 
eşzamanlı rekonstrüksiyonu

Birinci stratejide, doğrudan hareket 
tahmininde kullanılabilecek veriler 
ediniliyor, ikinci ve üçüncü stratejide 
ise hareket tahmini için veriler, 
toplanan verilerden türetiliyor.

1. stratejinin olası sorunu, görüntü 
kalitesi ve edinim süresinin MRG’de 
tersine bağlantılı olması. Yeterli 
zamansal çözünürlük elde etmek için, 
yani solunum döngüsünü yeterli 
sayıda 3D hacmiyle kapsamak için, 
çok hızlı edinimlerin uygulanması ve 
bu nedenle görüntü kalitesinden 
ödün verilmesi gerekiyor. 2. ve 3. 
stratejilerde veri birçok solunum 
boyunca toplanıyor ve sonra ayrılıyor. 
2. ve 3. stratejilerde ortaya 
çıkabilecek olası bir sorun, birçok 
solunum döngüsünden inşa edilen 
veri kümelerinin solunum döngüleri 
arasındaki varyasyonu 
kapsamayabilecek olması (döngü 
arası varyasyon, bkz [4]).

Hızlı 3D edinimleri, örn. [5-7]’de, 
incelendi ve 3D hacmi başına 0,6-
0,7 saniyelik zamansal 
çözünürlükler elde edildi.

[5]’te, hızlı 3D edinimleri, geriye 
dönük olarak ayrılmış 2D edinimlerle 
karşılaştırılıyor. Buna kıyasla, 
yazarlar, düşük kaliteli 3D 
edinimlerinde hareket tahmininin 
zorlaştığını belirtiyor. King ve ark. 
daha sonra bir 2D navigatör ile 
parametrize edilen hızlı 3D 
verilerinden türetilen bir hareket 
modelinin oluşturulmasını önerdiler 
[6]. 3D verileri birçok solunum 
döngüsü boyunca ediniliyor. Modelin 
uygulanması sırasında değişken 
nefes alıp vermenin dikkate 
alınabilmesi amacıyla, deneklerden, 
edinim sırasında farklı solunum 
paternleri gerçekleştirmeleri istendi.

Sagittal oryantasyonda 2D 
katmanların edinimi ve ardından 3D 
hacimlere ayırma süreçleri incelendi 
[8-11]. Sagittal katman 
oryantasyonu, solunum hareketi 

sadece küçük bir soldan sağa 
bileşene sahip olduğu ve bu nedenle 
sagittal katman oryantasyonu baş-
ayak (HF) ve anterior-posterior (AP) 
baskın yönlerini kapsadığı için tercih 
ediliyor. Ayırma için kullanılan sinyal 
PET edinimi sırasında diyaframı geçen 
bir 1D navigatör. Ayrıca, ayırma için 
karşılıklı bilgi (MI) gibi görüntü 
benzerliği ölçütleri de incelendi [5]. 
Bir TrueFISP sekansının [11] yanı sıra 
gradyan eko sekansları (GRE) [8-10] 
da kullanılıyor. 

MRG verilerinin sürekli edinimi ve 
ardından k-uzam verilerinin ayrılması 
da [12-15]’te sergilendi. Bu 
çalışmada, MRG verileri, T1 ağırlıklı 
radyal yıldız yığını yağ supresyonu ve 
sagittal slab oryantasyonu ile 3 
boyutlu GRE’yi bozduğu için sürekli 
olarak ediniliyor. 

[12-15]’te sunulan edinim tipi 
nedeniyle, k-uzamının merkezi, 
yüksek zamansal frekans ile 
örnekleniyor.

k-uzamının merkezindeki sinyal, her 
bir coil öğesindeki alıcı coil’lerin 
tespit ettiği şekilde (transvers) 
manyetizasyonun toplam miktarının 
bir ölçümünü veriyor. Coil’lerin 
hassasiyeti uzamsal olarak değiştiği 
için, solunum hareketi, ölçülen 
manyetizasyon miktarında 
varyasyonlara neden oluyor [16]. Bu, 
bir geçitleme sinyalinin çıkarılmasına 
izin veriyor (öz-geçitleme). Hem MRG 
hem de PET verileri için değişken 
amplitüt tabanlı geçitleme 
kullanılıyor. 

[17]’de, bir EKG’ye senkronize olarak 
etiketlenmiş MRG ediniliyor. Buna ek 
olarak, solunum fazını takip etmek 
için bir navigatör de gerekiyor. 
Edinilen tüm MRG ham verileri, 
solunum ve kardiyak fazına göre 
ayrılıyor ve bunun ardından 
rekonstrükte ediliyor. Etiketlenmiş 
verilerin edinimi zaman alabildiği için 
paralel görüntüleme ve sıkıştırılmış 
duyarlılık kullanan hızlandırılmış 
edinim ihtimali sergilendi [18]. MRG 
verilerinin eşzamanlı 
rekonstrüksiyonu ve hareketin 
tahmini [19, 20]’de önerildi. Burada, 
görüntü rekonstrüksiyonu ve hareket 
tahmini, çiftli ters problem olarak 
çözülüyor. Kullanılan hareket modeli, 
basınca karşı hassas bir körük 

kullanan ek bir solunum sinyaliyle 
parametrize ediliyor.

Yukarıda belirtildiği gibi, MRG’nin 
kendisi de solunum sinyallerini 
çekmek için ek yollar sunuyor. 1D 
navigatörler bir geçitleme sinyali 
olarak veya türetilmiş bir hareket 
modelini parametrize etmek için 
kullanılabiliyor. Ayrıca, bir hareket 
modelini parametrize etmek için 
[5]’te bir 2D navigatör de kullanıldı.

Self-geçitli MRG sekanslarında, 
k-uzamının merkezinden türetilen bir 
sinyal, MRG’nin geçitlemesi için 
kullanılabiliyor [12-15].

[12]’de, tarayıcı ile birlikte gelen 
basınca karşı hassas körüklerin 
sinyali, MRG’den türetilen bir self-
geçitleme sinyali ve PET verilerinden 
türetilen birçok sinyalle 
karşılaştırılıyor. Araştırmanın bir 
kırpık körük sinyali ve nispeten düşük 
aktivite nedeniyle bir parça sınırlı 
olmasına rağmen, yazarlar, PET veya 
MRG’den türetilen geçitleme 
sinyallerinin, dış sensörlerden 
gelenlerle karşılaştırılabilir olduğu 
sonucuna varıyorlar.

Genellikle solunum hareketi 
düzeltmesi için 4-5 geçit seçiliyor [9, 
12, 20]. [15]’te, MRG için ortalama 
ikilik hatası belirleniyor. Yazarlar, beş 
ya da daha fazla geçitle ikilik 
hatasının 2 mm’lik PET piksel 
boyutunun altına düştüğünü 
bulguluyorlar. [8]’de, nefes alma ve 
nefes verme (histerez) arasındaki 
hareket farklılıklarını dikkate almak 
için tam solunum döngüsünü 
kapsamak için (tam bir farklılık 
yelpazesi yerine) 10 geçit seçiliyor.

Bu çalışmada, Biograph mMR’da bir 
öz-navigasyonlu, üç boyutlu, 
T1-ağırlıklı MRG sekansı kullanarak 
akciğer ve kardiyak görüntülemesi 
için hareket düzeltme uygulamalarını 
sergiliyoruz.

Malzemeler ve yöntemler
Araştırma	popülasyonu
Hastalar, IRB onaylı protokol 
kullanılarak toplandı ve bu 3 hasta 
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için bir yazılı bilgilendirilmiş onam 
alındı. Tüm hastalar (64, 67, 75 
yaşlarında) önce bir PET/BT 
muayenesinden (Biograph mCT, 
Siemens Medical Solutions USA, Inc. 
Knoxville TN, ABD) geçtiler. Daha 
sonra, ek PET-MR verileri edinildi 
(Biograph mMR, Siemens Healthcare, 
Erlangen, Almanya). Tüm veriler, 
NYU Langone Medical Center’da 
toplandı.

539,.46 ± 8,11 MBq’lik bir ortalama 
aktivite enjekte edildi ve enjeksiyon 
sonrası 218,3 ± 43 min’de PET-MR 
edinimleri gerçekleştirildi. PET-MR 
edinimi için hiçbir ek radyo-izleyici 
enjekte edilmedi. mMR’da, PET listesi 
modu, Siemens yarı mamul (WIP) 
sekansıyla eşzamanlı olarak edinildi. 
Atenüasyon düzeltmesi için, rutin MR 
tabanlı segmentasyon AC 
gerçekleştirildi.

MRG tabanlı hareket düzeltmesi için, 
veriler, bir üç boyutlu, T1-ağırlıklı 
VIBE sekansı kullanılarak edinildi. Bu 

sekans, edinilen k-uzam verilerinden 
(öz-navigasyon) bir solunum 
sinyalinin türetilmesine izin veriyor 
ve ayrıca edinilen örneklemleri 
solunum döngüsündeki konumlarına 
göre ayırabilme becerisini sağlıyor. 
Geriye dönük geçitleme 
gerçekleştirildi ve 5 farklı hareket 
durumunu temsil eden 5 veri setiyle 
sonuçlandı. Görüntüler, uniform 
olmayan bir Fourier dönüştürmesi 
kullanılarak rekonstrükte edildi. 
Hareket vektörleri, bir benzerlik 
ölçütü olarak lokal çapraz 
korelasyona sahip bir adapte edilmiş 
demons algoritması [26] ve verilen 
protokolde solunum hareketini 
çıkarsamak için optimize edilmiş bir 
uzamsal regülarizasyon kullanılarak 
hesaplandı. Hareket alanları, 
geçitlenmiş edinimden sonra 
doğrudan iç hat olarak hesaplanıyor 
ve hareket düzeltmede daha sonra 
kullanılmak üzere syngo 
veritabanında kalıcı bir hale 
getiriliyor.

Veri	işlemesi
Her iki modalite arasındaki zamansal 
senkronizasyonu sağlamak için, 
geçitleme sinyalinden ikilik bilgileri, 
PET ham verilerini uygun şekilde 
ayırmak için geçitleme sinyalinden 
ikilik bilgileri kullanıldı. Sınırlı görüş 
alanı nedeniyle u-haritalarındaki eksik 
kollar, maksimum ihtimal atenüasyon 
ve aktivite rekonstrüksiyon (MLAA) 
kullanılarak kurtarıldı. Dağınıklık 
tahminlerinin hesaplanmasının yanı 
sıra bu adım için çevrimdışı 
rekonstrüksiyon araçları kullanıldı. 
Tüm PET görüntüleri, rekonstrüksiyon 
çerçevesinde uygulanan 3 yineleme 
ve 21 alt set kullanarak bir 3D 
sıralanmış alt set beklenti 
maksimizasyonu (OSEM) ile 
yinelemeli olarak rekonstrükte edildi. 
OSEM algoritması için kullanılan daha 
ileri parametreler 172 x 172 bir matris 
boyutu, 4,17 mm2 piksel boyutu, 2,03 
mm’lik bir katman kalınlığı ve 4 mm’lik 
bir FWHM’ye sahip bir Gaus 
filtrelemesiydi. Hareket düzeltmeli 
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Geçit 1

2 (2A) Referans hareket durumu (tek 
PET geçidi), (2B) hareket düzeltmesi 
olmadan rekonstrüksiyon, (2C) hareket 
düzeltmeli rekonstrüksiyon için PET ve MR 
verilerinin örtüştürülmesi. (2A-C) için 
lezyon boyunca ayak-baş yönünde (1D) 
hat profilleri. Hareket düzeltilmiş veri için 
sinyal, referans hareketi için sinyal ile 
yakından eşleşiyor.

rekonstrüksiyon için, OSEM 
algoritması, solunum döngüsünün 
farklı durumları arasındaki hareketi 
ele alan iki operatör tarafından 
genişletildi. WIP sekansı tarafından 
temin edilen hareket vektörleri, 
geçerli görüntü tahminini ileri yönlü 
projeksiyon öncesindeki ilgili hareket 
durumuna ve geri projeksiyon 
adımından sonraki referans duruma 
geri getirmek için çarpıtmak üzere 
kullanıldı. Böylece, tüm PET verileri, 
tek bir hareketsiz PET görüntüsünü 
hesaplamak için bir hareket telafi 
eden OSEM uzantısı içerisinde 
kullanılabiliyor.

Sonuçlar
Hareket düzeltmesi algoritmasının 
faydaları, akciğer veya abdomen gibi 
solunum hareketinden güçlü bir 
şekilde etkilenen anatomik yapılar 
veya bölgelerde önemli bir şekilde 
gözlemlenebiliyor.

Akciğer nodülü tespiti, kombine 
PET-MR platformunun kullanımıyla 
önemli bir şekilde iyileştirilebiliyor. 
Bu durum, Şekil 1’de gösteriliyor. 
Solunum hareketi, lezyon sinyalinin 
önemli şekilde bulanıklaşmasına 
neden oluyor. Hareket düzeltmesi 
üzerine (Şekil 1C), bulanıklaşma 
önemli ölçüde azaltılıyor ve bu da 
iyileştirilmiş lezyon 
lokalizasyonunun yanı sıra izleyici 
alımının iyileştirilmiş kantitatif 
değerlendirmesine de yol açıyor.

Şekil 2 PET-MR tabanlı hareket 
düzeltmesi kullanarak iyileştirilmiş 
küçük lezyon tespitinin diğer bir 
örneğini temsil ediyor. Hat plotunda 

görülebildiği gibi (Şekil 2D), 
düzeltilmemiş PET verilerindeki 
lezyonun arka planı üzerindeki pik 
yoğunluk, hareket düzeltilmiş PET 
verilerindeki pik yoğunluğun yaklaşık 
sadece yarısı kadar.

Şekil 3, kalbin hareket düzeltmesi için 
bir örnek gösteriyor. Hareket 
düzeltmesinden sonra (Şekil 3C), 
kalbin yapısı, düzeltilmemiş verilere 
(Şekil 3B) veya geçitlenmiş verilere 
(Şekil 3A) kıyasla daha açıkça 
çözümlenmiş.

Bulanıklık azaltımına ve pik 
yoğunlukta artışa ek olarak, hareket 
düzeltilmiş görüntünün gürültü 
karakteristiği, düzenli bir statik 
hareket düzeltmesiz edinimle 
karşılaştırılabilir durumda bulunuyor 
ve düzenli geçitlenmiş edinimleri 
büyük ölçüde aşıyor. Böylece, 
solunum hareketinden etkilenen 
küçük lezyonlar, bu örneklerde 
gösterildiği gibi, yaygın solunum 
geçitleme teknikleriyle elde edilebilir 
olmayan hareket düzeltme sonrasında 
sinyal-gürültüde bir artışla daha iyi 
tespit edilebilirlikten faydalanıyor.  

Tartışma
Self-navigasyonlu görüntüleme 
sekansları, bir PET-MR tarayıcısına 
hareket düzeltmeyi dahil etmek için 
doğrudan bir yol sunuyor. Her iki 
modalite için de verilerin eşzamanlı 
edinimi, zamansal ve uzamsal 
bilgilerin bir modaliteden diğerine 
kolayca transfer edilmesine izin 
veriyor. Edinilmiş k-uzamından 
çıkarılmış MR tabanlı solunum 
geçitleme sinyali de PET verilerini 

buna uygun şekilde ayırmak için 
kullanılabiliyor. Üç hasta vakasının 
bu ilk değerlendirmesinde, Siemens 
WIP sekansına dayalı hareket 
düzeltme potansiyeli gösterildi. 
Hareket düzeltmeden sonra, PET 
görüntülerinin kantitatif ve kalitatif 
değerlendirmesi iyileşti. Bu iyileşme, 
özellikle akciğer nodüllerine sahip iki 
vakada görülebiliyor ancak solunum 
hareketi düzeltme, atan kalbin kalan 
kontraktil hareketine rağmen 
kardiyak veri setleri üzerinde de bir 
etkiye sahip.

Sonuç
Solunum hareket düzeltmesi, 
kombine PET-MR sistemleri için 
önemli bir uygulama haline gelebilir. 
Sunulan WIP sekansı hareket 
düzeltilmiş PET rekonstrüksiyonu ile 
birleştiğinde, standart (hareket 
düzeltmesiz) PET’e kıyasla bu üç 
vakada PET kantifikasyonunu önemli 
ölçüde iyileştirdi. Daha geniş bir hasta 
topluluğu kullanarak bu hareket 
düzeltme yaklaşımının doğrulanması 
devam ediyor. Burada sunulan ilk 
sonuçlar, bu yaklaşımı, klinik 
uygulamalar için ümit vaat eden bir 
araç kılıyor. 
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3A 3B 3C

3 (3A) Referans hareket durumu (tek PET geçidi), (3B) hareket düzeltmesi olmadan rekonstrüksiyon, (3C) hareket düzeltmeli 
rekonstrüksiyon için PET ve MR verilerinin örtüştürülmesi. Hareket düzeltmesi düzeltilmemiş verilerde görünür olan bulanıklaşmayı 
azaltıyor (3B) ve geçitlenmiş verilerden daha az gürültü gösteriyor (3A). 
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1 Siemens müşterilerinin ifadeleri, 
kendilerine özgü ortamlarında elde 
ettikleri sonuçlara dayalıdır. “Tipik” bir 
hastane olamayacağı ve pek çok 
değişken bulunacağı için (örneğin 
hastanenin boyutu, vaka karışımı, BT 
benimseme oranı), diğer müşterilerin de 
aynı sonuçları sağlayacağı garanti 
edilemez.

Transarteryal kemoembolizasyon 
sırasında konik ışın BT’yi tam 
potansiyeli ile kullanmak
Yazı: Dr. Michael J. Wallace1

Girişimsel Radyoloji Departmanı, Tanısal Görüntüleme Bölümü, University of Texas MD Anderson Cancer Center, 
Houston, TX

1  Ne yazık ki Dr. Michael J. Wallace, 31 Mayıs 
2016’da hayatını kaybetti. Onu büyük bir 
saygıyla anıyor, uzun yıllar boyunca MD 
Anderson Cancer Center’da girişimsel tümör 
tedavisi alanındaki uzmanlığını ve tutkusunu 
bizlerle paylaştığı için teşekkür ediyoruz.

Hastanın hikayesi
Multifokal hepatoselüler karsinomu olan 
70 yaşında erkek hasta.

Preoperatif görüntüleme
Preoperatif MRG’de iki hipervasküler 
lezyon görüldü: dominant segment 7 
lezyon ve küçük bir segment 5 lezyonu 
(Şekil 1).

Prosedür tekniği
1. Hepatik arteryal anatomiyi 

haritalamak için 5 Fransız kateteri 
kullanarak çölyak arterden dijital 
eksiltme anjiyografi (DSA) 
gerçekleştirildi (Şekil 2A).

a. Gastrohepatik artelden çıkan sol 
hepatik artere sahip varyant 
hepatik arteryal anatomi.

2. Varyant anatomi nedeniyle, konik ışın 
BT, kateter ucu proksimal sağ hepatik 
arterde olacak şekilde çekim yapıldı.

Arteryal varyant anatomisinin 
yokluğunda, bu planlama aşaması için 
tüm karaciğerin arteryal opasifikasyonunu 
sağlamak üzere uygun hepatik arteri 
GDA’ya distal yerleşimi tercih edildi.

a. Çekim protokolü: 
Her bir kare, altı saniyede hasta 
çevresinde 200 derece açıyla 0,5 
derecede çekilerek 396 kareden 
oluşan 6s DR Body (Artis zee 
ceiling, Forchheim, Almanya) 

b. Enjeksiyon protokolü: 
14 saniyelik bir süre boyunca 
enjekte edilen 28 ml için 2 ml/s, 8 

saniye X-ray gecikmesi ve 
kontrast maddenin 
seyreltilmemesi.

3. Konik ışın BT bulguları:

a. Dominant segment 7 lezyonu, 
tüm lezyonun eksik 
opasifikasyonunu sergiledi (bkz 
Şekil 2B). Bu, lezyon konumu 

düşünüldüğünde büyük ihtimalle 
frenik arterden olan ekstrahepatik 
tümör beslemesi hakkında 
endişeler doğurdu. 
Bu vakada, prosedür öncesi çoklu 
fazlı BT, prosedürel 
değerlendirme aşaması sırasında 
ekstrahepatik kaynağı tespit 

CBCT’nin görüntü kalitesini optimize etmek için temel öğeler:
• Nefesin iyi tutulması, tanısal kaliteli konik ışın BT elde etmek açısından çok önemli.

• Çekim öncesinde ve sırasında kapsamlı koçluk yapılması bir zorunluluk.

• Hastanın, çekim sırasında düzgün bir şekilde izo-merkezlenmesi gerekiyor.

• BT ayarı aşaması, hem AP hem de lateral projeksiyonlarda lezyon/karaciğer segmenti 
görüntünün merkezinde olacak şekilde düzenlenmeli.

• Daha uzun gecikme süreleri (6-10 saniye) arteryal faz esnasında tümörün daha çok 
kontrastlanmasıyla sonuçlanıyor.

• Kalın maksimum yoğunluk projeksiyonu (MIP) (5-10 mm kalınlık) olarak yeniden 
formatlanmış konik ışın BT’nin çapraz kesit görüntüleri, besleyici damar ve lezyonların daha iyi 
görselleştirmesini sağlıyor.

• Seyreltilmemiş kontrast, çizgili artefaktlara neden olabiliyor. Bu artefaktlar, görüntülerin 
uygun pencerelemesi ile minimize edilebiliyor.

Karaciğer kanseri tedavisinde konik ışın BT’nin kullanılması
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2A

2B 2C

Lezyon #1

Lezyon #2

Lezyon #1

Lezyon #1

Lezyon #2

Eksik
Opasifikasyon

 

2 (2A) Hepatik arteryal 
anatomi ve iki lezyon 
gösteren çölyak arterden 
ilk planlama DSA’sı; (2B – 
2C) İki lezyonu ve ilgili 
besleyici damarlarını 
resmeden ortak hepatik 
arterin konik ışın BT’si. 
Ekstrahepatik arterlerden 
beslemeyi belirten 
segment 7’deki dominant 
lezyonun eksik geliştirmesi 
dikkat çekiyor (beyaz 
oklar).

1  Dominant segment 7 
lezyonunu gösteren 
MR T2-ağırlıklı 
görüntü.

Lezyon #1

3A

3B

4 5

Lezyon #1

3  (3A) Inferior frenik arterden 2D DSA segment 7 lezyonunda tümör kızarması gösteriyor; 
(3B) İnferior frenik arterden konik ışın BT’si segment 7 lezyonunun geliştirmesini 
gösteriyor.

 
4  İki konik ışın BT görüntüsünün füzyonu (syngo InSpace 3D/3D Fusion1) tamamen 

geliştirilmiş segment 7 lezyonu gösteriyor.
 
5  Altı haftalık takip BT görüntülemesi, her iki lezyonda da iyi tümör tepkisi belirtecek şekilde 

geliştirme göstermedi. Yeni bir lezyon tespit edildi.

1  syngo InSpace 3D/3D Fusion fonksiyonu, syngo Fusion paketi adı altındaki yeni çıkmış yazılım 
sürümlerinde mevcuttur.
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6A

6E

6C

6D

6B

6 syngo Embolization Guidance, hepatik 
konik ışın BT’deki her iki lezyonu da 
besleyen arteryal dalları manuel olarak 
tespit etmek için kullanıldı.

(6A – 6B) syngo Embolization Guidance 
kullanılarak işaretlenen besleyici 
damarları gösteren konik ışın BT 
görüntüleri.

(6C) Konik ışın BT’den besleyici 
damarların fluoroskopik görüntü 
örtüşmesi, navigasyon sırasında yardım 
sağlıyor. Örneğin, kolayca kateterize 
etmek için C-kol LAO 35°’ye eğildi.

(6D) Dominant lezyona distal olan frenik 
arter syngo Embolization Guidance aracı 
kullanılarak işaretlendi ve hedef 
olmayan embolizasyonu önlemek için 
sarmal embolizasyon gerçekleştirildi. 
Sarmal embolizasyonun ardından, 
kateter lezyona proksimal olacak şekilde 
geri çekildi ve embolizasyon (hem kemo 
hem de tahriş etmeyen) gerçekleştirildi.

(6E) Tedavi sonrası kontrastsız konik ışın 
BT görüntüleri embolizasyondan sonra 
lezyonda hapis kalan artıksal kontrast 
nedeniyle geliştirme gösteriyor.

yana karşılaştırılmasının yanı sıra 
tedavi öncesi görüntülemede 
görüldüğü şekilde lezyonun tam 
geliştirmesini sergileyen 
kaynaştırılmış veri setini de ortaya 
koyuyor.

c. Konik ışın BT görüntülemesi aynı 
zamanda frenik arterden gelen ve 
daha ileri selektif kateterizasyon 
için çok küçük olan birçok küçük 
tümör dalı ortaya koydu. Bu 
durumda, tümöre distal olan 
frenik arter, kemoembolik rejimin 
proksimal teslimini kolaylaştırmak 
için mikro-sarmallarla embolize 
edildi.

d. Enjeksiyon protokolü: 
10 saniye süre için enjekte edilen 
10 ml için 1 ml/s, 4 saniye X-ray 
gecikmesi, kontrast maddenin 
seyreltmesi yok.

etmede daha fazla yardımcı 
olacaktı. Lezyonun lateral/ventral 
kısmına giden arteryal kaynağın, 
posterior bölgedeki bir dominant 
medyal daldan doğduğu açıkça 
tasvir edildi.

b. İkinci lezyona arteryal besleme, 
Şekil 2C’de gösterildiği şekilde 
anterior bölümden doğan tek bir 
dal ile açıkça resmedildi.

4. İki hepatik dal seçildi ve gelişmiş 
navigasyonel araçlar yardımıyla 
süperselektif bir şekilde 
kemoembolize edildi. Ayrıntılar için, 
lütfen resim altı yazıları dahil Şekil 6A 
– 6E’ye bakınız.

5. Frenik arter kateterizasyonu

a. Daha sonra ekstrahepatik kaynağı 
doğrulamaya ve tedavi etmeye 
odaklanıldı. Sağ frenik arter seçildi 
ve segment 7 lezyonuna 
beslemeyi doğrulayan anjiyografi 
gerçekleştirildi (Şekil 3A).

b. Frenik arter tarafından dominant 
lezyona beslemeyi doğrulamak ve 
hedeflenmemiş embolizasyonu 
önlemek amacıyla uygun dalları 
tespit etmek için konik ışın BT 
gerçekleştirildi. Konik ışın BT, 
dominant lezyonun 
çoğunluğunun frenik arter 
tarafından opasifikasyonunu 
gösterdi (bkz Şekil 3B). 
Şekil 4, hepatik ve frenik arterden 
beslenen lezyon bölgesinin yan 


