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Sol alt ekstremitenin arteriovenöz 
malformasyonu
M.S. Carlos, RT; D.G. Silva, BS; P. Bertolazzi, BS; Dr. A.L. Bonomo
Radyoloji Bölümü, Clinica Salles, Sao Mateus, Espirito Santo, Brezilya

Hastanın hikayesi 

Sol alt ekstremitede uzun süreli ağrı 
yaşayan 67 yaşında erkek hasta che-
ck-up istemiyle hastaneye başvurdu. 
Ağrı çoğunlukla yürüyüş sonrasında ya 
da uzun süre ayakta durunca ortaya çı-
kıyordu. İlgili herhangi bir lokal şişme 
yoktu. Medikal öyküsünde, uzun süre-
dir kontrol altında olan hipertansiyon 
dışında dikkate değer bir şey yoktu. 
Değerlendirme için Runoff BT anjiyog-
rafi (CTA) istendi.

Tanı

CTA görüntüleri, dilate sol femoral 
arter ve damar gösteriyordu. Bunlar 
yine dilate olan popliteal arter ve da-
marla birlikte, niduslu bir dolaşık ve 
acılı vasküler ağ oluşturuyordu. Ano-
mali görülen damarlar posterior ola-
rak vurguluydu ve hiçbir intraartiküler 
veya intraosseöz ekstansiyon belirtisi 
yoktu. Arteriovenöz iletişim belirgindi, 
bu da bir arteriovenöz malformasyona 
(AVM) işaret ediyordu. 

Hastaya vasküler embolizasyon uygu-
landı ve takipte genel durumunun iyi 
olduğu, semptomlarının iyileştiği gö-
rüldü.

Yorumlar

AVM’ler kapiler yatakların yüksek di-
rencini atlatarak merkezi bir nidus 
üzerinden doğrudan iletişim sağlayan, 
kanın yolunu değiştirerek arteriyelden 
venöz dolaşıma geçiren ve yüksek akış-

1   cVRT görüntüsü, arteriyel 
fazda alt ekstremitelerin 
tamamının vasküler genel 
görünümünü veriyor. Dilate 
sol femoral arter ve damarın 
yanı sıra popliteal arter ve 
damar, niduslu bir dolaşık 
ve acı veren vasküler ağ 
oluşturuyor.

Siemens Healthineers müşterileri tarafından burada tanımlanan sonuçlar, kuruma özgü koşullarda 
elde edilmiştir. “Tipik” bir hastane bulunmadığından ve pek çok değişken (örneğin hastanenin ölçeği, 
olguların karmaşıklığı, BT benimsenme düzeyi) söz konusu olduğundan, diğer kullanıcıların da aynı 
sonuçları alacağı garanti edilemez.

lı bir lezyona yol açan arterlerden ve 
damarlardan oluşmuş vasküler malfor-
masyonlardır. Tek başına ya da cerra-
hi rezeksiyonla birlikte embolizasyon, 
AVM’ler için primer tedavi seçeneği 
olarak kabul ediliyor. Görüntüleme-
nin değerlendirilmesi, karakterizasyon 
ve sonrasında uygulanacak tedavinin 
planlanması açısından hayati önem 
taşıyor. Runoff CTA sayesinde AVM ve 
spesifik kas ve kemiklerle olan ilişkisi 
de dâhil olmak üzere alt ekstremitele-
rin tamamı tek bir tarama ile vasküler 
açıdan değerlendirilebiliyor. Bu olgu-
da, ayrıntılı ve hızlı damar değerlendir-
mesine imkan veren syngo.via platfor-
mu sayesinde ortogonal düzlemlerin 
yanı sıra aksiyel ince kesitlerin de gö-
rüntü rekonstrüksiyonu yapılabildi. Ci-
nematic rendering tekniği (cVRT) kulla-
nılarak elde edilen üç boyutlu, gerçeğe 
benzer görüntüler derinlikte ve şekil 
algılarında iyileşme sağlıyor. 
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İnceleme Protokolü
Tarayıcı SOMATOM go.Now

Tarama alanı Alt Ekstremiteler Pitch 1,4

Tarama modu Spiral Kesit kolimasyonu 16 × 0,7 mm

Tarama uzunluğu 115 cm Kesit genişliği 1,5 mm

Tarama yönü Cranio-caudal Rekonstrüksiyon artışı 1,0 mm

Tarama süresi 58 s Rekonstrüksiyon kerneli Br40

Etkin mAs 38 mAs Kontrast 300 mg/mL

Doz modülasyonu CARE Dose4D Volüm 60 mL + 40 mL + 30 mL

CTDIvol 3,11 mGy Akış hızı 4,0 mL/s + 2,8 mL/s + 3,0 mL/s

DLP 364 mGy cm
Başlangıç gecikmesi

Abdominal aortta renal düzeyde 
+ 10s 100 HU’lu Bolus İzlemeRotasyon süresi 0,8 s

2   Oblik MPR görüntüleri AVM’yi ispatlar 
nitelikte arteriovenöz iletişimleri (ok-
lar) gösteriyor.

3   Farklı ön ayarlarla alınan cVRT görüntü-
leri AVM’nin posterior görünümünü ay-
rıntılı olarak veriyor.
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görüntüleme: pseudo-continuous 
arteriyel spin etiketleme iş başında
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Hastanın hikayesi

Mide bulantısı ile ilişkili yürüme ve den-
ge problemleri olan 2 yaşında erkek has-
ta¹ Acil Servisimize getirildi. Beyin BT’sin-
de posterior fossada bir kitle görüldü. 

Lezyonu karakterize etmek ama-
cıyla hasta MAGNETOM Skyra 3T 
(Siemens Healthineers, Erlangen, Al-
manya) ile beyin ve omurga MRG’sine 
sokuldu. Kurumumuzda kullanılmakta 
olan protokolde, konvansiyonel 2D ve 
3D sekansların yanı sıra Pseudo-Conti-

nuous Arteriyel Spin Etiketleme (PCASL) 
sekansı² (Şekil 1) da dâhil olmak üzere 
kontrast maddenin endovenöz olarak 
enjekte edilmesinin öncesinde ve son-
rasında alınan gelişmiş sekanslar da yer 
alıyor.

1  MR taramasının fetüslerin ve iki yaşından küçük bebeklerin görüntülenmesinde güvenli olduğu kesin olarak kabul edilmemiştir. Sorumlu hekimin, MR muayenesinin 
faydalarını başka görüntüleme prosedürlerinin faydalarıyla karşılaştırmalı olarak değerlendirmesi gerekir. Not: Bu uyarı, yazarların görüşünü ifade etmemektedir. 

2 Devam etmekte olan çalışma. Bu ürün halen geliştirme aşamasındadır ve ABD’de veya başka ülkelerde satışta değildir. İlerleyen zamanlarda satışa sunulacağı da 
garanti edilemez.

1   Lezyonun multiparametrik MR görüntülemesi (1A aksiyel T2-ağırlıklı; 1B aksiyel FLAIR; 1C ADC haritası; 1D aksiyel yüksek-çözünürlüklü 
3D T1-ağırlıklı Gradyan Eko Sekansı (MPRAGE) rekonstrüksiyonu; 1E Spektroskopi; 1F aksiyel Suseptibilite-Ağırlıklı Görüntüleme (SWI); 1G 
Difüzyon Tansör Görüntüleme’den (DTI) elde edilen Fraksiyonel Anizotropi renk haritası; 1H 3D arka plan bastırmalı Gradyan ve Spin-Eko’lu 
(GRASE) Pseudo-Continuous Arteriyel Spin Etiketleme (PCASL)2 ). Posterior fossa kitlesi görülüyor (1A–D, 1F–H). Lezyon solid büyüyen 
bileşenler (1A, B, D), nekrotik kısımlar (1D), difüzyon gücü kısıtlı bölgeler (1C) ve kalsifikasyonlarla tutarlı düşük sinyalli odak noktaları (1F) 
dolayısıyla heterojen bir görünüm sergiliyor. Spektroskopide Kolin artışı, N-asetilaspartat azalması ve laktatlar ve lipitlerde bir tepe noktası 
(1E) görülüyor. Lezyon içinde düşük FA değerleri (1G) görülüyor. PCASL serebral kan akışı (CBF) renk haritaları (1H) lezyon içinde yüksek 
CBF değerleri olduğunu gösteriyor.

1a 1b 1c 1d

1h1g1f1e



57Siemens Healthineers İnovasyon • Kasım 2019

Radyoloji

İletişim
Dr. Giovanna Stefania Colafati  
Bambino Gesù Çocuk Hastanesi 
Görüntüleme Bölümü 
Nöroradyoloji Birimi 
Largo S. Onofrio 4 
Roma, İtalya (00165) 
gstefania.colafati@opbg.net

PCASL sekansının ayrıntıları

Pseudo-Continuous etiketleme, prototip 
sekans² ile 1500 ms’lik etiketleme süre-
si ve ardından 1500-ms’lik etiketleme 
sonrası gecikme (inversiyon süresi 3000 
ms) kullanılarak gerçekleştirildi. TR 4,6 
saniye, turbo faktörü = 14 ve EPI faktö-
rü = 21 olmak üzere 3D arka plan-bas-
tırmalı Gradyan ve Spin-Eko (GRASE) 
sekansı ile tam beyin görüntüleri elde 
edildi. Sekans için, Serebral Kan Akışı 
(CBF) kantifikasyonunda kullanılan M0 
da dâhil olmak üzere 6 dakikalık bir çe-
kim süresi gerekti. Diğer ASL paramet-
releri şöyleydi: TE 15,6 ms; FOV 192 x 
192 mm; matris 64 x 64; ölçümler 6 ve 
segmentler 6. CBF kantifikasyonu için 
sırasıyla 1650 ms’lik ve 1330 ms’lik T1 
kan ve T1 doku kullanıldı. Dairesel 2D 
ilgi alanları (ROI’ler) ortalama 50 mm² 
alan içerisinde, lezyonun en perfüze 
alanına manuel olarak konumlandırıldı. 
CBF’ye ek olarak, serebellar hemisferin 
normal görünümlü gri maddesindeki bir 
başka ROI içerisindeki ortalama değerle 
normalize edilerek rCBF de hesaplandı.

Kantitatif analizde, sırasıyla 58 mL/
min/100 g ve 1,9’luk CBF ve rCBF değer-
leri elde edildi. Çocuk, cerrahi lezyon 
rezeksiyonuna alındı. Histolojide, 2016 
Dünya Sağlık Örgütü sınıflandırmasına 
göre ikinci derece epandimom görüldü. 

Sonuç

MRG, pediatrik beyin tümörlerinin 
non-invazif incelemesinde önemli bir 
rol oynuyor. Hem konvansiyonel hem 
de gelişmiş sekanslar, tanı sırasında cer-
rahi planlama, cerrahi sonrası, tedaviye 
yanıtın izlenmesi ve ilerleyen kontrol-
ler için faydalı bilgiler elde edilmesini 
sağlıyor. Bugün pediatrik popülasyona 
yönelik Perfüzyon-Ağırlıklı Görüntüle-
me (PWI) teknikleri arasında özellikle 
tamamen non-invazif ve tekrarlanabi-
lir bir perfüzyon tekniği olan ve arteri-
yel kandaki su moleküllerini endojen 
izleyici olarak manyetik yöntemle “eti-
ketlemek” suretiyle görüntü oluşturan 
arteriyel spin etiketlemeye (ASL) [1–3] 
ilgi giderek artıyor. ASL, başlıca üç pro-
ton etiketleme tekniği kullanılarak oluş-
turulabiliyor: sürekli etiketleme (CASL), 
atımlı etiketleme (PASL) ve pseudo-con-
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tinuous etiketleme (PCASL) [4]. ISM-
RM Perfüzyon Çalışma Grubu ve Avrupa 
Demansta ASL Konsorsiyumu’nun or-
tak makalesi, pseudo-continuous eti-
ketleme, arka plan bastırması, vaskü-
ler ezme/kırma gradyanları olmadan 
bölümlendirilmiş üç boyutlu okuma ve 
hem etiket/kontrol farkı görüntülerinin 
hem de serebral kan akışının mutlak bi-
rimlerle basitleştirilmiş bir model kulla-
nılarak hesaplanmasını ve sunulmasını 
öneriyor [5]. 

ASL ile beyin tümörü perfüzyonunun 
değerlendirilmesi, çocuklar üzerinde 
erişkin popülasyondan farklı bir etki 
oluşturabiliyor. Özellikle de CBF sinya-
linin erişkinlere kıyasla daha iyi bir sin-
yal-gürültü oranıyla daha yüksek olması 
avantajından dolayı, bu popülasyonda 
endovenöz gadolinyum uygulaması ol-
madan sağlam kantitatif perfüzyon ve-
rileri elde etmek mümkün oluyor. Bu 
da gadolinyum doku akümülasyonuna 
ilişkin güncel endişeleri önleyebiliyor 
[3]. ASL’nin potansiyel avantajlarından 
biri de sekansın başarısız sedasyon veya 
hastanın hareket etmesi durumlarında 
tekrarlanabilir olması [1].

Kantitatif ASL-kökenli CBF ve rCBF de-
ğerlerinin pediatrik tümör değerlen-
dirmesinde ve derecelendirmesinde 
faydalı olduğu kanıtlandı ve tümör alt 
tiplerinin ayırt edilmesi açısından, kan-
titatif CBF değerleri en yaygın kullanılan 
kontrastlı serebral kan volümüne ben-
zer bir tanı isabetliliği gösterdi [3]. Ayrı-
ca ASL CBF değerlerinin mikrovasküler 
dansite ile kayda değer ölçüde bağdaştı-
ğı belirtildi [1]. Hastamızdan elde ettiği-
miz kantitatif CBF değerleri de literatür 
ile uyumluydu. 

ASL görüntülemenin tanıdan takibe ka-
dar kullanışlı bir araç olduğu görülüyor. 
Beyin tümörlü pediatrik hastaların rutin 
tetkiklerinde bu görüntülemenin uygu-
lanması dikkate alınmalı. 


