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Koroner arter hastal›¤›n›n tan›s› ve prognoz belirlemede
kardiyak manyetik rezonans görüntüleme
Cardiac magnetic resonance imaging in evaluation of coronary artery disease

Selen Bayraktaro¤lu, Hüdaver Alper
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Radyoloji Anabilim Dal›, ‹zmir, Türkiye

ÖZET
Kardiyovasküler manyetik rezonans (MR) görüntüleme teknolojisinde ulaﬂ›lan geliﬂmeler sonucunda, MR koroner arter hastal›¤›n›n de¤erlendirmesinde önemli bir noninvazif araç haline gelmiﬂtir. Kardiyak MR miyokardiyal perfüzyon, canl›l›k ve miyokard›n kontraktil rezervi hakk›nda bilgi
sa¤lar. Elde edilen bilgiler sadece tan›sal de¤il, prognostik öneme de sahiptir. Bu derlemede iskemik kalp hastal›¤›n›n de¤erlendirmesinde kardiyak manyetik rezonans görüntülemedeki son geliﬂmeler gözden geçirilmiﬂtir. (Anadolu Kardiyol Derg 2008; 8: Özel Say› 1; 38-42)
Anahtar kelimeler: Manyetik rezonans görüntüleme, miyokard enfarktüsü, miyokardiyal iskemi, kardiyak fonksiyon

ABSTRACT
Considerable advances have been achieved in cardiovascular magnetic resonance imaging (MRI) technology, and MRI has become an important
noninvasive imaging tool in the management of coronary artery disease. Cardiac MRI can provide information about myocardial perfusion, viability
and contractile reserve. The information obtained not only provides diagnostic information but also has an important prognostic value. This article
reviews the recent advances in cardiac MRI for evaluation of coronary artery disease. (Anadolu Kardiyol Derg 2008; 8: Suppl 1; 38-42)
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Giriﬂ
‹skemik kalp hastal›¤› önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Koroner arter hastal›klar›n›n de¤erlendirmesinde noninvazif görüntüleme yöntemlerinin önemi gün geçtikçe artmaktad›r. Kardiyak
manyetik rezonans görüntüleme, iskemik kalp hastal›¤›n›n de¤erlendirmesinde, ventriküler fonksiyonun, kontraktil rezervin ölçülmesi, miyokard iskemisinin varl›¤› ve yayg›nl›¤›n›n saptanmas›, miyokardiyal canl›l›¤›n de¤erlendirilmesi ve koroner arterlerdeki lüminal
daralmalar›n görüntülenmesinde kullan›lmaktad›r. Kardiyak manyetik rezonans (MR ) inceleme noninvazif bir görüntüleme yöntemi
olmas› yan› s›ra, iyonizan radyasyon içermemesi, yüksek uzaysal
rezolüsyonu ve görüntü kontrast› nedeni ile iskemik kalp hastal›klar›n›n de¤erlendirmesinde önemli bir görüntüleme yöntemidir.

Kardiyak fonksiyon
Kalp fonksiyonunu de¤erlendirmek amac› ile SSFP (Steady
State Free Precession) ya da “spoiled” gradiyent eko sekanslar
kullan›larak sine MR görüntüler elde olunur. Bu görüntüler global

ventrikül fonksiyonunu, kontraktilitesini ve kütlesini saptamada
oldukça güvenilirdir (1).
Duvar hareket bozuklu¤u, bölgesel miyokardiyal iskeminin bir
göstergesidir. Stres alt›nda iskemik miyokard tipik olarak anormal kontraktilite gösterir. Duvar hareket bozukluklar›, yüksek dereceli koroner arter darl›klar›nda da görülebilir. Stres ajan› olarak
kullan›lan Dobutaminin yüksek dozlar›nda (40 μg/kg/dk) kalp h›z›
ve kontraktilitesindeki art›ﬂ sonucunda miyokard›n oksijen tüketimi artar ve dolay›s›yla belirgin stenozu olan damarlarla beslenen
bölgelerde iskemi ortaya ç›kar (2). Strese ba¤l› geliﬂen bu duvar
hareket anormalliklerini saptamada dobutamin stres ekokardiyografi (DSE) s›k olarak kullan›lmaktad›r. Benzer inceleme MR ile
de yap›labilmektedir. Nagel ve ark. (3), koroner anjiyografiyi alt›n
standart kabul ederek, yüksek doz dobutamin stres MR ile DSEyi
k›yaslad›klar› 208 hastal›k çal›ﬂmada, dobutamin stres MR yönteminin miyokardiyal iskemiyi saptamada DSE’ye göre daha duyarl› (MR: %86.2, DSE: %74.3) ve özgül (MR: %85.7, DSE: %69.8) oldu¤unu bildirmiﬂlerdir. Bu farkl›l›¤›n, MR’›n yüksek görüntü kalitesi
ile endo- ve epikardiyal s›n›rlar› daha iyi tan›mlamas›na ba¤l› oldu¤unu belirtmiﬂlerdir. Hundley ve ark.’n›n (4) çal›ﬂmas›nda da
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yüksek doz dobutamin stres MR’›n anlaml› koroner arter hastal›¤›n› saptamadaki özgüllük ve duyarl›l›¤› s›ras› ile %83 ve %83 olarak bildirilmiﬂtir (4). Dobutamin stres MR’›n sadece tan›sal bilgi
de¤il ayn› zamanda prognoza yönelik bilgi sa¤lad›¤› yönünde çal›ﬂmalar da vard›r. Kötü akustik pencereleri nedeni ile stres MR
görüntülemesine yönlendirilen bir grup hastada (n=279), dobutamin MR ile saptanan miyokardiyal iskemi veya %40‘dan düﬂük
ejeksiyon fraksiyonu oran›n›n gelecekte geliﬂebilecek miyokardiyal enfarktüs ya da ölüm aç›s›ndan ba¤›ms›z belirteçler oldu¤u
tan›mlanm›ﬂt›r (5).
Dobutamin stres s›ras›nda izlenen di¤er bir yan›t da do¤rudan
miyokardiyal canl›l›¤›n de¤erlendirmesi ile ilgilidir. ‹stirahat s›ras›nda, normal olarak kas›lan doku canl›d›r. Geçirilmiﬂ ya da geçirilmekte olan iskemik olay s›ras›nda istirahatte izlenen miyokardiyal disfonksiyon oldukça önemlidir. Çünkü fonksiyonu bozulmuﬂ
olan miyokard canl› olabilir. Hiberne miyokard, kronik azalm›ﬂ kan
ak›m›na ba¤l› izlenen canl› miyokard dokusunun kontraktilite bozuklu¤udur. Koroner ak›m tekrar sa¤land›¤›nda (revaskülarizasyon) kontraktilite h›zla düzelir. Akut iskemik olay sonras›nda da
miyokardda hareket bozuklu¤u geliﬂebilir. Ancak bu doku, günler
ya da haftalar içerisinde reperfüze oldu¤unda kontraktilitesi düzelir. Miyokard›n asl›nda canl› oldu¤u bu duruma “stunning” ad›
verilir. “Stunned” miyokard, inotropik stimülasyona yan›t verir ve
miyokard›n bu davran›ﬂ› “stunning” ve enfarkt alan›n› ay›rt etmede yard›mc›d›r. Düﬂük doz DSE (0–20 μg/kg/ dk) miyokardiyal canl›l›¤›n de¤erlendirmesinde kullan›lan testtir. Düﬂük doz dobutamin MR yöntemi, inotropik stimülasyon fonksiyonel iyileﬂmeyi öngörmede uygulay›c› deneyiminden ba¤›ms›z olmas› ve tüm sol
ventrikül duvar›n›n uygun planlarda görüntülemesini sa¤lamas›
nedeni ile daha uygun test olabilir (6). Dönüﬂür disfonksiyonu
olan miyokard dokusunun belirlenmesi, prognozun ve agresif revaskülarizasyon tedavisinden yararlanacak yüksek riskli hastalar›n saptanabilmesi için önemlidir (7).
Kompleks miyokardiyal kontraktil paternin de¤erlendirilebildi¤i di¤er bir yöntem “myocardial tagging” uygulamas›d›r. Bu
yöntemde, miyokarda çapraz ya da paralel satürasyon bantlar›
konur. Normal kas›lan alanlarda bu bantlar benzer ﬂekilde kas›l›r
ve eﬂde¤er hareket ederler. Kas›lman›n bozuk oldu¤u alanlarda
ise, satürasyon bantlar›nda asimetri izlenir. “Tagging” yönteminde, görsel incelemenin yan› s›ra özel bilgisayar yaz›l›mlar› ile ölçümleri yapmak da mümkündür (7).

pozitron emisyon tomografi (PET)’nin en önemli s›n›rl›l›klar› ise,
subendokardiyal rezolüsyonunun düﬂük olmas›, PET cihaz›n›n
ulaﬂ›labilirli¤inin s›n›rl› ve pahal› olmas› ve iyonizan radyasyon
içermesidir. Ayr›ca, görüntülerin analizi oldukça zaman al›c› ve
komplikedir. Optimum kalitede görüntü eldesine olanak veren
yüksek temporal ve uzaysal rezolüsyona sahip kardiyak MR çal›ﬂmalar›n›n geliﬂtirilmesi ile subendokardiyal perfüzyonun de¤erlendirilmesi mümkün olmuﬂtur (8, 9). ‹skemik kalp hastal›¤›n›n tan›s›nda MR perfüzyon görüntülemenin duyarl›l›k ve özgüllü¤ünün
yüksek oldu¤u daha önceki çal›ﬂmalarda bildirilmiﬂtir (2, 5, 9).
Kardiyak MR çal›ﬂmas›nda bolüs tarz›nda Gadolinium enjeksiyonundan sonra, normal koﬂullarda kontrast madde kalbe ulaﬂt›¤›
zaman tüm miyokardda kontrast tutulumu ve buna ba¤l› olarak
artm›ﬂ sinyal izlenir (ilk geçiﬂ perfüzyonu). Anlaml› koroner arter
stenozu ya da mikrovasküler obstrüksiyon sonucu yeterli kan ak›m›n›n olmad›¤› alanlar ise, kontrast maddenin geçiﬂindeki gecikmeye ba¤l› olarak, düﬂük sinyalli veya koyu izlenir. Mikrovasküler
obstrüksiyonda ilk geçiﬂ sonras›nda, erken evre (1-3. dakikalarda)
kontrastl› görüntülerde saptan›r iken geç kontrastl› görüntülerde
(10. dk’dan sonra) enfarktl› alanda artm›ﬂ sinyal varl›¤› ﬂiddetli iskemik canl› dokudan ay›r›c› tan›da önemli bulgudur (6, 8).
Kardiyak perfüzyon MR incelemesi istirahat ve farmakolojik
stres alt›nda yap›l›r. Stres testi için güçlü vazodilatör etki gösteren adenozin etki süresi çok k›sa oldu¤u (yar›lanma süresi 4-10
saniye) ve yan etkileri az oldu¤u için en s›k kullan›lan farmakolojik ajand›r. ‹kinci s›kl›kta kullan›lan ajan ise dipiridamoldür. Belirgin koroner arter hastal›¤› varl›¤›nda, bu vazodilatör stres ajanlar› çalma fenomeni yaratarak iskemik ve normal miyokard›n perfüzyonunda belirgin farkl›l›k oluﬂtururlar (2, 10). Vazodilatör ajanlar ile stres testi için relatif kontrendikasyonlar ciddi kapak darl›¤›, obstrüktif akci¤er hastal›¤› veya akut koroner sendromlar›n
varl›¤›d›r. ‹lk geçiﬂ perfüzyon MR çal›ﬂmalar› için önerilen Gadolinium dozu 0,025-0.05 mmol/kg’d›r (2). Miyokard perfüzyonunu incelemede kullan›lacak MR sekans›nda istenen özellikler ise; yüksek uzaysal ve temporal çözünürlük, yüksek kontrast/gürültü oran›, minimum artefakt ve tüm sol ventrikülün görüntüleme alan›n›n
içinde bulunmas›d›r (2, 11). Perfüzyon çal›ﬂmalar›nda yayg›n olarak kullan›lan sekanslar, T1 a¤›rl›kl› gradiyent eko (T1-GrE) sekans, ekoplanar görüntüleme (EPI) SSFP sekanslar›d›r (11, 12). ‹stirahat ve stres s›ras›nda al›nan perfüzyon MR görüntülerinin de¤erlendirmesinde semikantitatif yöntemler (zaman- sinyal intensite e¤rileri, ortalama geçiﬂ zaman›, pik de¤ere ulaﬂma zaman›)
ve görsel analiz yöntemlerinden yararlan›l›r (11).
Yay›nlanm›ﬂ çal›ﬂmalar, farmakolojik stres ajan› ile yap›lan ilk
geçiﬂ perfüzyon MR’›n (first pass perfusion MR) hemodinamik
olarak anlaml› koroner stenozunun saptanmas›nda yüksek tan›sal do¤ruluk oran›n›n bulundu¤unu göstermektedir. Schwitter ve
ark.’n›n (9) anjiyografi ile %50’den fazla koroner stenoz saptanan
olgularda stres kardiyak MR ve N-13 amonyum PET bulgular›n›
k›yaslad›klar› çal›ﬂmalar›nda, PET’in duyarl›l›¤› %87 ve özgüllü¤ü
%85; ilk geçiﬂ perfüzyon MR’›n duyarl›l›¤› %91 ve özgüllü¤ü %94
olarak bildirilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmada araﬂt›rmac›lar, özellikle subendokardiyal alanda s›n›rl› perfüzyon anormalliklerinin saptanmas›nda kardiyak MR görüntüleme yönteminin yararl› oldu¤unu belirtmiﬂlerdir. Nagel ve ark. (13) çal›ﬂmalar›nda, kardiyak perfüzyon MR’›n miyokardiyal perfüzyon rezervini ve anlaml› koroner
arter stenozunu saptamada kullan›labilece¤ini rapor etmiﬂlerdir.

Kardiyak perfüzyon
Miyokardiyal iskeminin ortaya ç›kmas› s›ras›nda geliﬂen olaylar zincirinde subendokardiyal perfüzyon defektleri ilk bulgu iken
bunu transmural perfüzyon defektleri ve duvar hareket bozukluklar› izler. Elektrokardiyografik de¤iﬂiklikler ve anjina ise rölatif olarak daha geç geliﬂen bulgulard›r (2). Perfüzyon anormalliklerini
saptamada mevcut klinik yöntemlerden en s›k kullan›lan› miyokard perfüzyon tek foton emisyon bilgisayarl› tomografi
(SPECT)’dir. Bu yöntemin önemli bir avantaj›, çok say›da çok merkezli çal›ﬂmalar ile geçerlili¤i kan›tlanm›ﬂ ve deneyim kazan›lm›ﬂ
olmas›d›r. Ancak, düﬂük temporal ve uzaysal rezolüsyonu, atenüasyon artefaktlar› ve iyonizan radyasyon içermesi önemli s›n›rl›l›klar›ndand›r. Alt›n standart kabul edilen, miyokardiyal kan ak›m›n›n kantifikasyonunu sa¤layan di¤er bir görüntüleme yöntemi
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Koroner anjiyografi ile k›yaslad›klar›nda, kardiyak perfüzyon
MR’›n özgüllük ve duyarl›l›k oranlar›n› s›ras›yla %90 ve %88 olarak bildirmiﬂlerdir. Ishida ve ark. (14) ise, belirgin koroner stenozu (%70) olan olgularda, “first-pass contrast-enhanced stress”
MR ile stres miyokard perfüzyon SPECT yöntemlerini k›yaslad›klar› çal›ﬂmalar›nda, “first-pass contrast-enhanced stress” MR
yönteminin duyarl›l›¤›n›n (%94) stres perfüzyon SPECT’in duyarl›l›¤›na göre (%82) daha iyi oldu¤unu bildirmiﬂlerdir. Schwitter ve
ark.’n›n (15) MR–IMPACT çal›ﬂmas›, perfüzyon kardiyak MR’›n
koroner arter hastal›¤› (KAH) tan›s›nda daha geniﬂ kullan›m›n›
destekleyen yeni ve önemli bir çal›ﬂmad›r. Bu çift kör randomize
ve prospektif çal›ﬂmada, 5 farkl› kontrast madde dozunun MR görüntü kalitesi ve tan›ya katk›s› yan› s›ra en iyi kontrast dozu ile elde olunan perfüzyon MR ve perfüzyon SPECT’in koroner stenozu
saptamadaki do¤ruluk oranlar› koroner anjiyografi referans test
kabul edilerek k›yaslanm›ﬂt›r. Koroner arter hastal›¤›n› saptamada perfüzyon MR’›n optimum kontrast dozunda, SPECT kadar baﬂar›l› oldu¤u vurgulanm›ﬂt›r. On iki tek merkezli ve 2 çok merkezli
çal›ﬂman›n özetlendi¤i bir meta-analizde ise, koroner arter hastal›¤›n› saptamada perfüzyon MR’›n duyarl›l›¤› %91 (%95 Güven
aral›¤›: 88-94), özgüllü¤ü ise %81 (%95 Güven aral›¤›: 77-85) olarak belirtilmiﬂtir (16).
Ak›lda tutulmas› gereken di¤er bir önemli nokta, perfüzyon
defektleri ile büyük epikardiyal koroner arterlerin stenozlar›n›n eﬂ
anlaml› olmad›¤›d›r. ‹lk geçiﬂ perfüzyon çal›ﬂmalar›, miyokardiyal
oksijen gereksiniminde art›ﬂ ile bu bölgedeki kanlanma aras›ndaki uyumsuzlu¤u gösterir. Bu nedenle, bu teknik kateter anjiyografi ile izlenemeyen patolojileri de saptayabilir. Panting ve ark. (17),
koroner anjiyografisi tamamen normal olan Sendrom X hastalar›nda adenozin stres MR ile ölçülen subendokardiyal perfüzyon
indeksinin sa¤l›kl› gönüllülere oranla azalm›ﬂ oldu¤unu saptam›ﬂlard›r. Bu bulgular da, bu hasta grubunda izlenen gö¤üs a¤r›s›n›n
transmural olmayan miyokardiyal iskemi ile iliﬂkili olabilece¤i
görüﬂünü desteklemektedir. Di¤er yandan, anjiyografik olarak
stenoz saptanan damarlar›n sulama alanlar›nda ilk geçiﬂ perfüzyon görüntülerinde perfüzyon defekti izlenmeyebilir; çünkü miyokardiyal perfüzyon anjiyografik olarak saptanamayan kollateraller arac›l›¤› ile sa¤lan›yor olabilir (18).

‹ntravenöz ekstrasellüler kontrast madde enjeksiyonundan
(0.1-0.2 mmol/kg) 5-30 dakika sonra geç kontrastl› görüntüler elde olunur. Kontrast ajan verildikten sonra, enfarktl› bölgedeki
ekstrasellüler kompartman›n geniﬂledi¤i ölü alana kontrast madde yay›l›m› ile birlikte “inversion recovery gradient echo” sekansta (IRGRE) miyokarddaki infarkt alanlar›nda sinyal art›ﬂ› izlenir. Bu sekansta kullan›lan enversiyon zaman› (TI= inversion time
200-300 ms) ile canl› miyokard›n sinyali bask›lanarak canl› doku
ve enfarkte doku aras›ndaki kontrast fark› art›r›l›r (2) (ﬁekil 1, Video 1. Video/hareketli görüntüler www.anakarder.com’da izlenebilir). Inversion-recovery sekans›n›n faza duyarl› rekonstrüksiyonlar› (Phase Sensitive Inversion Recovery) da miyokardiyal
canl›l›¤›n ölçülmesinde kullan›labilen TI de¤erine daha az duyarl› sekanslard›r (23).
Geç miyokardiyal boyanma enfarkt için özgül bulgu olmay›p
miyokardit, sarkoidozis, hipertrofik kardiyomyopatide de izlenebilir. Ancak, enfarktüs alan›nda izlenen kontrast tutulumunun endokardiyal yüzden baﬂlamas› ve bir damar sulama yata¤›na uymas› ay›r›c› tan›da yard›mc›d›r (2) (ﬁekil 2, Video 2. Video/hareketli görüntüler www.anakarder.com’da izlenebilir).
Di¤er görüntüleme yöntemleri ile k›yasland›¤›nda, geç kontrastl› MR inceleme sonuçlar›n›n viabilite de¤erlendirmesinde ve
PET bulgular›n›n birbirleri ile korelasyon gösterdi¤i saptanm›ﬂt›r
(24). Klein ve arkadaﬂlar›, miyokardiyal viabiliteyi de¤erlendirmede geç kontrastl› MR ve PET yöntemini 31 iskemik ve sol ventrikül
disfonksiyonu olan olguda k›yaslam›ﬂlard›r. Bu çal›ﬂmada MR’da
miyokardiyal skar› gösteren geç kontrast tutulum alanlar› ile
PET’de azalm›ﬂ ak›m ve metabolizma saptanan alanlar›n birbiri ile
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Miyokardial canl›l›k (viabilite)
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ﬁekil 1. ‹skemik dilate kardiyomiyopatisi olan olguda (A) Bir kardiyak siklusa ait ard›ﬂ›k k›sa aks SSFP MR görüntülerinde sol ventrikül anteriyor
duvar› ve interventriküler septumun anteriyor kesiminde duvar›n ince ve
akinetik oldu¤u, di¤er duvarlarda ise global hipokinezi oldu¤u izlenmekte.
Geç kontrastl› IR (B) K›sa aks, (C) Vertikal uzun aks görüntülerinde kalbin
bazal kesimi d›ﬂ›nda anteriyor duvar ve apekste canl› olmayan alanlara ait
belirgin transmural kontrast tutulumu ve miyokardiyal incelme görülmekte
IR- “inversion recovery”, MR- manyetik rezonans, SSFP- “steady state free precession”

Koroner arter hastal›¤› ve sol ventrikül disfonksiyonu olan olgularda, geri dönüﬂümlü-dönüﬂümsüz miyokardiyal hasar›n belirlenmesi önemlidir. Canl› miyokard›n belirlenmesi, revaskülarizasyon iﬂleminden yararlanacak hastalar›n seçimi için de¤erlidir (19,
20). Miyokardiyal canl›l›¤›n belirlenmesinde kullan›lan noninvazif
yöntemler PET, SPECT, DSE, dobutamin stres MR ve geç kontrastl› MR incelemedir (6, 21).
Noninvazif görüntüleme yöntemlerinden geç kontrastl› MR
görüntüleme, yüksek uzaysal rezolüsyonu yan› s›ra LV duvar›ndaki enfarktl› doku ile canl› miyokard aras›ndaki s›n›r› net olarak
ay›rt edebilmesi ve enfarkt alan›n›n transmural yay›l›m›n› belirlemesi nedeni ile önem kazanm›ﬂt›r. Hayvan çal›ﬂmas›nda, akut ve
kronik miyokard enfarktüsünde geç kontrastl› MR ile kontrast tutulumu saptanan alan›n TTC (triphenyl-tetrazolium chloride) boyama alanlar› ile korelasyon gösterdi¤i saptanm›ﬂt›r (22).

A

B

ﬁekil 2. Akut miyokard enfarktüsü geçirmiﬂ olguda bir kardiyak siklusa ait
(A) horizontal uzun aks diyastol sonu ve sistol sonu SSFP MR görüntülerde
mid-apikal bölgede interventriküler septumda ve sol ventrikül apeksinde
akinezi (B) Disfonksiyone segmentlere karﬂ›l›k gelen sol anteriyor desendan arter sulama alan›nda geç kontrastl› IR görüntülerde kontrast tutulumu
izlenmekte
IR- “inversion recovery”, MR- manyetik rezonans, SSFP- “steady state free precession”
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uyumlu oldu¤unu bildirmiﬂlerdir. Ancak, MR’da subendokardiyal
kontrast tutulumu izlenen segmentlerin %55’i PET ile normal olarak de¤erlendirilmiﬂtir. Bu bulgunun, PET sisteminin MR aletine
göre uzaysal rezolüsyonun daha s›n›rl› olmas› ya da epikardiyal
radyofarmasötik aktivitesinin küçük subendokardiyal defektleri
maskelemesi nedeni ile olabilece¤i belirtilmiﬂtir (24). Manyetik
rezonans görüntülemenin SPECT ile de iyi korelasyon gösterdi¤i
daha önceki çal›ﬂmalarda rapor edilmiﬂtir. Wagner ve ark.’n›n,
kontrast MR ile miyokard perfüzyon SPECT yöntemini k›yaslad›klar› çal›ﬂmalar›nda, 91 bilinen ya da ﬂüphelenilen KAH olan hastada, kontrast MR ve miyokard perfüzyon SPECT bulgular› enfarkt›n varl›¤›, yeri ve yayg›nl›¤› aç›s›ndan incelenmiﬂ ve skorlanm›ﬂt›r. Ayr›ca, histokimyasal boyama alt›n standart kabul edilerek
histopatolojik olarak miyokard enfarktüsü tan›s› konan 12 köpek
ve enfarktüs olmayan 3 köpe¤in kontrastl› MR ve perfüzyon
SPECT görüntüleri elde edilmiﬂ, her iki yöntemle elde edilen görüntüler referans yöntem bulgular› ile k›yaslanm›ﬂt›r. Kontrast
MR ve miyokard perfüzyon SPECT yöntemlerinin her ikisinin de
hayvanlarda transmural enfarkt alanlar›n›n tümünü saptad›¤› bildirilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmada, subendokardiyal enfarktüslü 109 segmentten 100’ü kontrast MR (%92) ile saptan›rken SPECT yaln›z
31’ini (%28) saptam›ﬂt›r. Sonuçta SPECT yönteminin özgüllü¤ü
%97, kontrast MR’›n özgüllü¤ü ise %98 olarak bildirilmiﬂtir. Hasta
grubunda ise, transmural enfarkt alanlar› her 2 yöntemle de saptan›rken subendokardiyal enfarktüslü 181 segmentten 85’i (%
47’si) SPECT ile saptanamam›ﬂt›r (25).
Kim ve ark. (26), KAH olan hastalarda bölgesel kontraktilite
bozuklu¤u olan ve revaskülarizasyondan fayda görecek miyokardiyal alanlar›n saptanmas›nda geç kontrastl› MR yönteminin kullan›labilece¤ini belirtmiﬂlerdir. Çal›ﬂmalar›nda, revaskülarizasyon öncesi kontraktil disfonksiyonu olan 50 olguyu incelemiﬂler
ve kontraktil disfonksiyonu olan ancak kontrast tutulumu olmayan segmentlerin %78’inde revaskülarizasyon sonras› iyileﬂme
sa¤lan›rken %75’den fazla transmural kontrast tutulumu olan
segmentlerin sadece %2’sinde iyileﬂme sa¤lanabildi¤ini rapor
etmiﬂlerdir.
Choi ve ark (27) da ilk kez miyokard enfarktüsü ile baﬂvuran 24
hastaya revaskülarizasyon uygulam›ﬂ ve MI sonras› ilk haftada
ve 8-12 hafta sonraki süreçte sine ve kontrastl› MR görüntüleri ile
hastalar› de¤erlendirmiﬂlerdir. Kontraktil fonksiyonu düzelen miyokardiyal segmentlerin oran›n›n, enfarkt›n transmural yay›l›m›
artt›kça progresif olarak azald›¤›n› saptam›ﬂlard›r. Enfarkt olmayan segmentlerde %77 oran›nda fonksiyonel düzelme izlenirken
bu oran %1-25 transmural tutulum olan hastalarda %67; %26-50
transmural tutulum olan hastalarda %56; %51-70 transmural tutulum olan hastalarda %35 ve %76-100 transmural tutulum olan
hastalarda %5 olarak bildirilmiﬂtir.
‹lk geçiﬂ perfüzyon ya da 1-3. dakikalardaki kontrastl› görüntülerde akut MI sonras› enfarkt alan›n›n santralinde izlenen azalm›ﬂ kontrast tutulum alanlar› mikrovasküler obstrüksiyon alanlar›d›r. Akut MI‘nde mikrovasküler obstrüksiyonun varl›¤› ve miktar› da miyokardiyal “remodeling” ve dolay›s›yla enfarktüs sonras›
hasta prognozu aç›s›ndan önemli di¤er bir belirteçtir (10). Wu ve
arkadaﬂlar› çal›ﬂmalar›nda, mikrovasküler obstrüksiyon olan olgularda enfarkt sonras› kardiyovasküler komplikasyon geliﬂme
riskinin (reinfarkt, kronik kalp yetersizli¤i, ölüm vs.) yüksek oldu¤unu göstermiﬂlerdir (28).

‹skemik kalp hastal›¤›na ba¤l› geliﬂen anevrizma oluﬂumu,
valvüler regürjitasyon, perikardiyal efüzyon gibi komplikasyonlar›n görüntülenmesinde de MR kullan›labilir. Özellikle transmural
infarktlarda ve enfarkt sonras› geliﬂen anevrizmatik alanlarda yavaﬂlam›ﬂ kan ak›m›na ba¤l› olarak bu bölgelerde trombüs oluﬂma
riski yüksektir. Sol ventrikül apeksi ve endokardiyal trabekülasyonlar aras›ndaki trombüsleri saptamak transtorasik ekokardiyografi ile her zaman kolay olmayabilir. Kontrastl› ve sine MR görüntüler ile trombüsler kolayl›kla gösterilebilir ve yavaﬂ ak›mdan
ay›rt edilebilir (29).
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Koroner MR anjiyografi (MRA)
Konvansiyonel koroner anjiyografi koroner arterlerin görüntülenmesinde halen alt›n standart kabul edilmektedir. Ancak, iﬂlem s›ras›nda radyasyona maruz kal›nmas› ve iﬂlemin invazif olmas› yan› s›ra komplikasyon geliﬂme riski yöntemin en önemli dezavantajlar›d›r. Son y›llarda koroner vasküler yap›lar›n görüntülenmesi yolunda, koroner BT anjiyografi ve MR anjiyografi yöntemlerinde geliﬂmeler olmuﬂtur. Koroner MRA’n›n en önemli
avantaj› incelemenin radyasyon içermemesidir. Koroner MRA ile
koroner arterlerin proksimal kesimlerini incelemek ve koroner arter anomalilerini saptamak mümkündür. Ancak, koroner MRA
yöntemi koroner arterlerin dolambaçl› (tortuöz) seyri, kardiyak ve
solunum hareketleri nedeni ile teknik olarak güçtür.

Sonuç
Sonuç olarak, var olan teknolojik geliﬂmeler ile birlikte kardiyak MR günümüzde iskemik kalp hastal›¤›n›n de¤erlendirmesinde önemli bir tan›sal yöntem olmuﬂtur. Miyokardiyal iskeminin
de¤erlendirmesinde, koroner arter hastal›¤› ve sol ventrikül disfonksiyonu olan olgularda miyokardiyal canl›l›¤›n saptanmas›nda
MR ile elde edilen bulgular, klinik veriler eﬂli¤inde tan›sal ve
prognostik bilgiler sa¤lamaktad›r. Özellikle kardiyak MR’›n yüksek uzaysal çözünürlü¤ü ve radyasyon içermemesi di¤er noninvazif görüntüleme yöntemlerine üstünlüklerindendir.
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