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Koroner arterlerin çokkesitli bilgisayarl› tomografi ile de¤erlendirilmesi
Evaluation of coronary arteries by multidetector computed tomography
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Koroner arter hastal›¤›n›n de¤erlendirilmesinde kateter
anjiyografi alt›n standart olarak kabul edilmekle birlikte,
asemptomatik ve hafif semptomatik fazdaki koroner arter
hastal›¤›n›n takibi ve de¤erlendirilmesinde invaziv olmayan görüntüleme yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktad›r. Bu
aç›dan, çokkesitli bilgisayarl› tomografi (BT) teknolojisinin
geliﬂmesiyle, koroner BT anjiyografi koroner arterlerin görüntülenmesinde yüksek potansiyele sahip bir yöntem olarak kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Bu derlemede koroner BT
teknolojisi, klinik uygulama alanlar›, endikasyonlar› ve bu
konuda yap›lm›ﬂ çal›ﬂmalar gözden geçirildi.

Although coronary angiography is recognized as the
gold standard in the evaluation of coronary artery disease, there is still need for noninvasive imaging methods to detect and monitor asymptomatic or minimally
symptomatic coronary artery disease. With technological improvements in multidetector computed tomography (CT), coronary CT angiography proved to be a
potential noninvasive method in this field. This article
reviews technological aspects, clinical applications, and
indications of coronary CT angiography in the light of
the most recent literature.

Anahtar sözcükler: Koroner anjiyografi; koroner hastal›k/radyografi; görüntü iﬂleme, bilgisayar destekli; bilgisayarl› tomografi/yöntem.
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Geliﬂmiﬂ ülkelerde koroner arter hastal›¤› (KAH)
ölümlerin en baﬂta gelen nedenidir. Epidemiyolojik
önemi nedeniyle tan›s› büyük önem taﬂ›maktad›r.

önemli erken de¤iﬂiklikleri tan›mlamakta yetersiz
kalaca¤› düﬂünülmektedir.[2]

1960’larda selektif kateter anjiyografinin geliﬂtirilmesiyle, miyokard›n kateter eﬂli¤inde ya da cerrahi ile revaskülarizasyonu karar›nda anjiyografik
olarak azalm›ﬂ lümen çap›n›n de¤erlendirilmesi
esas al›nmaktad›r. Oysa, aterosklerotik plaklar›n,
lümende daralma geliﬂmesinden çok önce koroner
damar duvar›nda birikmeye baﬂlad›¤› bilinmektedir.
Asl›nda, akut koroner sendromlar›n ço¤unun kritik
darl›¤a yol açmayan aterosklerotik plaklar›n y›rt›lmas› sonucu geliﬂti¤i de bilinmektedir.[1] Bu nedenle, KAH’nin erken tan›nmas›, hem ilerlemesinin
hem de komplikasyonlar›n engellenebilmesi aç›s›ndan büyük önem taﬂ›r. Erken aterosklerotik plak birikimi kompansatuvar damar geniﬂlemesi (pozitif
remodeling) ile birlikte seyretti¤inden, koroner lümen çap de¤iﬂikliklerine dayanan bir yöntemin bu

Koroner arter hastal›¤› tan›s›nda kateter anjiyografi alt›n standart olarak kabul edilmektedir. Kateter
anjiyografi, yüksek uzaysal çözünürlü¤ü yan› s›ra gerekti¤inde balon anjiyoplasti ya da stent gibi tedaviye yönelik giriﬂimsel iﬂlemlerin yap›labilmesine de
an›nda olanak sa¤lamas› gibi avantajlara sahiptir.
Türk Kardiyoloji Derne¤i 2002 verilerine göre ülkemiz genelinde koroner anjiyografilerin yaklaﬂ›k
1/5’ine giriﬂimsel iﬂlem uygulanm›ﬂt›r.[3] Amerika
Birleﬂik Devletleri’nde tüm koroner kateter anjiyografilerin 1/3’ünde balon anjiyoplasti ya da stent uygulamas›na baﬂvuruldu¤u, di¤erlerinin yaln›zca tan›sal amaçl› yap›ld›¤› bildirilmiﬂtir.[4] Giriﬂimsel görüntüleme yöntemleri, özellikle selektif koroner anjiyografi, kritik koroner arter darl›klar›n›n kateter yoluyla
ya da cerrahi tedavisinin planlanmas›nda vazgeçilmez konumunu korurken, asemptomatik ve hafif
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semptomatik fazdaki koroner arter hastal›¤›n›n takibi
ve de¤erlendirmesinde invaziv olmayan görüntüleme
yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktad›r.
Kalbin sürekli hareketi, kalbin statik görüntülenmesini teknik olarak zorlaﬂt›ran bir faktördür. Bilgisayarl› tomografi (BT) ve manyetik rezonans (MR)
görüntüleme gibi yöntemler kardiyovasküler görüntülemede de¤erli bilgi sa¤lama konusunda büyük potansiyele sahiptir.[5] Elektron ›ﬂ›nl› (beam) tomografi
(EBT),[6] çokkesitli bilgisayarl› tomografi (ÇKBT),[7,8]
EKG ile senkronize görüntüleme ve rekonstrüksiyon
yöntemlerinin[9] geliﬂtirilmesi giriﬂimsel olmayan koroner görüntülemeye olanak sa¤lam›ﬂt›r. Bu görüntüleme yöntemleri daha h›zl› volüm taramas› yapabilmekte, yüksek uzaysal ve zamansal çözünürlük sa¤lamaktad›r.[10]
Kesit elde etme h›z›, hasta için nefes tutma süresini ve inceleme zaman›n› k›salt›rken vasküler görüntüleme için gerekli kontrast madde miktar›n› da
azaltm›ﬂt›r.[9,11] Kesit say›s›n›n 16 ve 64’e yükseltilmesi ÇKBT’de submilimetrik çözünürlü¤e olanak
sa¤lam›ﬂt›r.
Kardiyak BT uygulamalar›nda baﬂlang›çta kullan›lan koroner kalsiyum miktar›n›n araﬂt›r›lmas› ve
ölçümüne dayal› yöntemin tan›sal de¤erinin k›s›tl›
oldu¤u aç›kt›r. Kontrastl› ÇKBT anjiyografi ile kalbin, submilimetrik uzaysal çözünürlük ve çift tüp-çift
dedektörlü ÇKBT cihazlar›n›n geliﬂtirilmesiyle 83
msn’ye dek inen zamansal çözünürlük ile araﬂt›r›labilmesi, miyokard ve koroner arterlerin yüksek çözünürlükle morfolojik de¤erlendirilebilmesine olanak
sa¤lamaktad›r (ﬁekil 1).
Çokkesitli BT ile, koroner kalsifikasyonlar›n ölçümü yan› s›ra koroner lümenin, damar duvar›n›n ve
plak morfolojisinin de¤erlendirilmesi mümkün olmaktad›r. Bu da, akut koroner sendroma neden olabilme olas›l›¤› kalsifik plaklara göre daha yüksek
olan y›rt›labilir (vulnerable) plaklar›n görüntülenmesine olanak sa¤lamaktad›r.
Çokkesitli BT aterosklerozun invaziv olmayan
görüntülenmesinde giderek daha s›k baﬂvurulan yöntem olmaktad›r.

msn) düﬂüktür. Kardiyak anatominin, özellikle koroner arterlerin de¤erlendirilebilmesi için, yüksek zamansal çözünürlük yan› s›ra yüksek uzaysal çözünürlük de gerekmektedir. Ayr›ca, solunum artifaktlar›ndan ar›nd›rmak için, tüm kalbin bir nefes tutumu sürede taranmas› gerekmektedir.
1998’de dört dedektörlü ve 500 msn rotasyon zaman›na sahip çokkesitli BT’ler geliﬂtirilmesiyle
ÇKBT kardiyak görüntülemede kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.[7,8] H›zl› rotasyon zaman› kardiyak görüntülemeyi mümkün k›larken, 16 kesitli BT ile bu süre 420
msn’ye, 64 kesitli cihazlarda 330 msn’ye kadar düﬂmüﬂ ve ÇKBT kardiyak görüntülemede önemli bir
yere sahip olmuﬂtur.
Kardiyak pulzasyonun oluﬂturdu¤u hareket artifaktlar›ndan korunmak için ham bilginin kalbin en
hareketsiz oldu¤u diyastolik fazda rekonstrükte edilmesi gerekmektedir; bu da prospektif ya da retrospektif EKG tetikleme ile gerçekleﬂtirilir.
Çokkesitli BT ile anjiyografinin kalitesi uygun rekonstrüksiyon algoritmine, kalp h›z›na ve uygun
kontrast enjeksiyonuna ba¤l›d›r.
Sol ön inen arter ve sirkumfleks arter sol kalple
birlikte hareket ederken, sa¤ koroner arter sa¤ kalple
senkron hareket eder. Bu nedenle, kardiyak siklusta-

Çokkesitli bilgisayarl› tomografi ile
görüntüleme tekni¤i

Di¤er tüm organlar›n görüntülenmesinin aksine,
h›zl› ve kompleks siklik hareketi nedeniyle, kalbi görüntüleme yönteminin h›zl› zamansal çözünürlü¤e
sahip olmas› ve kardiyak siklusu referans almas› gerekmektedir. Çokkesitli BT’nin temporal çözünürlü¤ü (83-500 msn) konvansiyonel anjiyografiden (<10

ﬁekil 1. Koroner BT anjiyografi VRT (üçboyutlu volüm rendering) görüntüde koroner arter orijinleri ve seyirleri net olarak
izleniyor.
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ki farkl› rekonstrüksiyonlar farkl› koroner arterlerin
en uygun ﬂekilde de¤erlendirilmesini sa¤layabilir.[12,13] Pek çok çal›ﬂmada kalp h›z› ile görüntü kalitesinin do¤rudan iliﬂkili oldu¤u bildirilmiﬂtir.[12,14,15]
Bu nedenle, kalp h›z›n› düﬂürmek için oral ya da intravenöz beta-bloker kullan›m› önerilmektedir. Ancak, ast›m, AV blok, hipotansiyon, kalp yetersizli¤i,
beta-bloker intolerans› gibi klinik durumlar beta-bloker kullan›m›n› mümkün k›lmamaktad›r. Bununla
birlikte, kesit say›s›ndaki artma daha yüksek kalp
h›zlar›nda da iyi görüntü elde edilmesine olanak sa¤larken, son kuﬂak 64 dedektörlü sistemler ve çift tüpçift dedektörlü sistemlerle kalp h›z›n›n s›n›rlanmas›
ve beta-bloker ihtiyac› tümüyle ortadan kalkmakta,
uzaysal çözünürlük 0.4 mm’nin alt›na düﬂmektedir.
Çekim s›ras›nda vazodilatasyon sa¤lamak için,
çekimin hemen öncesinde nitrogliserin (sublingual 5
miligram) sprey kullan›m› önerilmektedir.
Koroner BT çal›ﬂmalar›n›n büyük bölümü EBT
ile gerçekleﬂtirilmiﬂ olsa da, teknolojik geliﬂmeler
ÇKBT’nin de koroner görüntülemede kullan›lmaya
baﬂlamas›na neden olmuﬂtur. Çokkesitli BT’lerde her
bir rotasyonda eﬂzamanl› birçok kesit elde etmek
mümkündür. Bu sistemler yüksek temporal ve uzaysal çözünürlükte iki- ve üçboyutlu görüntülemeye
olanak sa¤lamaktad›r.[16]
Elektron ›ﬂ›nl› tomografi daha iyi temporal çözünürlü¤e sahipken, ÇKBT daha yüksek sinyal gürültü
oran›, daha k›sa görüntüleme zaman› ve yüksek
uzaysal çözünürlük sunmaktad›r. Elektron ›ﬂ›nl› tomografide uygulanan doz daha düﬂük, ÇKBT’de daha yüksektir. Yeni kuﬂak ÇKBT’de dozu ayarlama
seçene¤i vard›r ve yaln›z diyastolik fazda maksimal
doz uygulan›r. Dolay›s›yla, ÇKBT’de radyasyon dozu de¤iﬂtirilemektedir. Uygulanan radyasyon dozu
dört kesitli BT’de 4-8 mSv, 16 kesitli BT’de 5-10
mSv, 64 kesitli BT’de 6-12 mSv aras›ndad›r.
Koroner arterler ince ve kompleks üçboyutlu yap›lard›r. Çaplar› giderek incelir. Ana koroner düzeyinde 4 mm’den sol ön inen dal distalinde 1 mm’ye
dek iner. Bu yap›lar›n sa¤l›kl› de¤erlendirilebilmesi
için de x-y-z eksenlerinde çözünürlü¤ün 1 mm’nin
alt›nda olmas› gerekir. Kateter anjiyografide referans
uzaysal çözünürlük standart olarak 0.2x0.2 mm’dir.
Bu de¤er EBT için 0.7x0.7x3 mm, dört kesitli ÇKBT
için 0.6x0.6x1.0 mm, 16 kesit ÇKBT için
0.5x0.5x0.6 mm ve 64 kesit için tüm eksenlerde 0.4
mm’nin alt›ndad›r.
Koronerlerde kalsiyum skorlamas› için kontrasts›z inceleme yap›l›rken, koroner BT anjiyografi için
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bolus ya da otomatik bolus tetikleme yöntemleri kullan›larak kontrast madde enjeksiyonu yap›l›r. Kesit
say›s›ndaki art›ﬂ, görüntüleme zaman›n› k›salt›rken
uygulanan kontrast madde miktar›n›n da azalmas›na
yol açm›ﬂt›r. Ancak, bu h›za yetiﬂip homojen boyanma sa¤lamak için enjeksiyon h›z›n› art›rmak gerekmektedir. Kontrast› takiben yap›lan serum fizyolojik
enjeksiyonu homojen ve iyi vasküler boyanma için
gereken kontrast madde ihtiyac›n› azalt›rken, vena
kava süperior ve sa¤ kalp odac›klar›n›n yo¤un kontrastl› olmas›ndan kaynaklanan artifaktlar› da azaltmakta, sa¤ koroner arterin daha iyi de¤erlendirilmesine olanak sa¤lamaktad›r.
Çokkesitli BT’nin kalp görüntülenmesinde baﬂar›l› kullan›m›, uygun görüntüleme teknikleri ile rekonstrüksiyon yöntemlerinin uygulanmas›na ve yöntemin k›s›tl›l›klar›n›n uygulay›c›lar taraf›ndan bilinmesine ba¤l›d›r.[17]
Görüntü iﬂleme ve de¤erlendirme

Çokkesitli BT anjiyografide birkaç yüz kesitten
oluﬂan aksiyel görüntüler elde edilmektedir.
De¤erlendirmede ﬂu seçeneklerden faydalan›l›r:
a) Aksiyel görüntüler: Elde edilen ham görüntülerdir.
b) MIP (maksimum intensity projection) görüntüler: Seçilen volüm içinde maksimum yo¤unlu¤un
projeksiyonuna dayal› bir yöntemdir; genellikle 5-10
mm kal›nl›kta uygulan›r, k›vr›ml› koroner arterlerin
devaml› olarak gösterilmesini sa¤lar. Bu yöntemle
de¤erlendirme birbirine dik iki planda yap›lmal›, lezyonlar aksiyel kesit MPR ile do¤rulanmal›d›r.
c) MPR (multiplanar reformation) görüntüler:
Çok ince kesit kal›nl›¤›ndaki görüntülerin istenen her
planda rekonstrüksiyonu ve incelenebilmesi esas›na
dayan›r. ‹ncelenen artere paralel ve dik olmak üzere
iki planda inceleme yap›lmal›d›r.
d) 3D VRT (üçboyutlu volüm rendering) görüntüler: Kalbin kompleks üçboyutlu görüntüleri özel
bir bilgisayar program›yla gerçekleﬂtirilir.
e) E¤imli (curved) MPR: Arter trasesinin manuel
olarak izlenmesiyle elde edilen MPR görüntüdür.
f) Vessel view (sanal anjiyoskopik) görüntüler:
Sanal olarak skopik yöntemle damar lümeni içindeki plaklar› de¤erlendirmek için kullan›lan bir yöntemdir (ﬁekil 2).
Klinik uygulamalar:

1. Kalsiyum skorlama. Koroner ateroskleroz varl›¤›n›n araﬂt›r›lmas›nda duyarl›l›¤› yüksek invaziv olmayan bir yöntemdir.[18] ‹nceleme kontrast madde
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ﬁekil 2. (A) VRT (üçboyutlu volüm rendering), (B) MIP (maksimum intensity projection), (C) e¤imli MPR (multiplanar reformation) ve (D) sanal anjiyoskopik koroner BT anjiyografi görüntüleri.

kullan›lmadan 5 saniye gibi k›sa bir sürede tamamlan›r. Damar duvar›ndaki kalsiyum, yüksek atenüasyonu nedeniyle hemen tan›n›r. Kalsiyum skorlama için
eﬂik de¤er 90-130 HU’dur. Skorlama Agatston skorlama sistemine göre yap›l›r (ﬁekil 3). Koroner kalsifikasyonun yoklu¤u, ateroskleroz ve stenotik koroner
arter hastal›¤› olmamas› lehine oldukça yüksek negatif öngördürücü de¤ere sahiptir.[19,20] Koroner kalsifikasyonun varl›¤› ve derecesi ile stenotik hastal›¤›n
yeri ve derecesi aras›ndaki iliﬂki konusunda araﬂt›rmalar yap›lm›ﬂt›r;[21] ayr›ca, karars›z angina, miyokard infarktüsü, revaskülarizasyon ihtiyac› ve koroner ölüm gibi durumlar için yüksek riskli hasta gru-

bunu belirlemedeki rolü araﬂt›r›lm›ﬂt›r.[22] Yaﬂ ve cinsiyet faktörlerinin de koroner arter kalsifikasyon
miktar› üzerine etkileri araﬂt›r›lm›ﬂt›r.[23] Meta-analizlerde, asemptomatik hastalarda saptanan koroner kalsifikasyonlar›n yaln›zca majör kardiyak olaylarda hafif artm›ﬂ riske yol açt›¤› sonucuna var›lm›ﬂt›r.[24,25]
Kardiyak kateterizasyonla yap›lan karﬂ›laﬂt›rmal› çal›ﬂmalarda, koroner kalsiyum skorlama ölçümlerinin
koroner arter stenozunu öngörmedeki rolünün orta
derecede oldu¤u bulunmuﬂtur. Kalsiyum skorunun 0
olmas› anlaml› koroner arter hastal›¤› riskini %95
oran›nda d›ﬂlayabilmektedir. Koroner arter kalsifikasyon varl›¤› ve miktar› kalsifiye olan ve olmayan
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ﬁekil 3. Kalsiyum skorlama.

plak yükü hakk›nda ve k›r›lgan plak miktar› hakk›nda bir gösterge olarak düﬂünülebilir. Koroner arter
kalsifikasyonunun derecesi bir risk faktörü olarak kontrol edilebilir ve gelecekte geleneksel Framingham risk
s›n›fland›rmas› ﬂemas›na girebilir.
2. Kardiyak morfoloji ve fonksiyonlar. Kardiyak
fonksiyonlar›n invaziv olmayan de¤erlendirilmesi
rutin olarak ekokardiografi ile yap›lmaktad›r. Kateter
anjiyografi yap›lan hastalarda tek ya da iki planl›
ventrikülografilerle sol ventrikül volümü ve kardiyak
fonksiyonlar de¤erlendirilir. Her iki teknik de geometrik hesaplamalara dayan›rken, kesitsel görüntüleme kardiyak volümlerin üçboyutlu hesaplanmas›na
olanak sa¤lamaktad›r.[6,26,27] Çokkesitli BT tekni¤inde
retrospektif EKG tetikleme ile kalbin istenilen faz›nda rekonstrüksiyon yapmak mümkündür; böylece,

kalp odac›klar›n›n morfolojileri, sol ve sa¤ ventrikül
ejeksiyon fraksiyonu ve miyokard duvar kal›nl›klar›,
sistol sonu ve diyastol sonunda yap›lacak rekonstrüksiyonlardan elde edilebilir.[27] ‹nfarkt sonras› miyokard skar dokusu görüntülenebilir (ﬁekil 4). Ventrikülografi gibi alt›n standart yöntemlerle ÇKBT aras›nda iyi bir korelasyon oldu¤u gösterilmiﬂtir.[27]
3. ÇKBT koroner anjiyografi. Koroner arterlerin
ince kalibrasyonlar›, kardiyak hareketlerden etkilenmeleri ve k›vr›ml›, üçboyutlu anatomileri nedeniyle
invaziv olmayan yolla görüntülenmeleri önemli bir
ilgi alan›d›r ve bu zamana dek bunu tam olarak karﬂ›layabilen bir yöntem bulunamam›ﬂt›r. ‹ntravenöz
kontrastl› ÇKBT anjiyografi, koroner arterlerin invaziv olmayan morfolojik görüntülenmesinde bu boﬂlu¤u en iyi dolduran yöntem gibi görünmektedir.
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ﬁekil 4. Sol ventrikül apeksinde infarkt sonras› miyokard skar
dokusu.

ﬁekil 5. Sa¤ koroner arter yoklu¤u. Tüm kalp sol koroner sistemden besleniyor.

Miyokard iskemisi hatta ani ölüme neden olabilen
koroner anomalilerin tan›s›nda bugüne dek kateter anjiyografi alt›n standart görüntüleme yöntemi olarak
kullan›lmaktayken, ÇKBT anjiyografinin koroner arter anomalilerinin gösterilmesinde, orijinlerinin anatomik seyirlerinin ve büyük damarlarla iliﬂkilerinin belirlenmesinde daha baﬂar›l› oldu¤u araﬂt›rmalarla ortaya konmuﬂtur. Bu nedenle, koroner anomaliden ﬂüphelenilen olgularda invaziv olmayan ilk görüntüleme
yöntemi olarak tercih edilmelidir (ﬁekil 5).

rilmektedir. Greftlerin invaziv olmayan görüntülenmesinde 1980’li y›llar›n baﬂ›nda konvansiyonel BT
ve sonraki y›llarda spiral BT, EBT ve MR cihazlar›
da denenmiﬂ; ancak, çeﬂitli k›s›tl›l›klar› nedeniyle
bunlar ÇKBT kadar baﬂar›l› olamam›ﬂlard›r. Arteryel
ve venöz konduitlerin ÇKBT ile incelenmesi birçok
yönden avantajl›d›r: Bunlar›n çaplar› normal koroner
arterlere göre daha geniﬂtir, greftlerin göreceli uzaysal sabitlenmesi kolimatörlere uyumludur ve s›kl›kla
kalsifikasyon içermezler.
Bu özellikleri dolay›s›yla, bugün ÇKBT endikasyonlar› aras›nda koroner arter anomalilerinin ve baypas greft aç›kl›¤›n›n de¤erlendirilmesi say›lmaktad›r
(ﬁekil 6). Baypas greft t›kan›kl›klar›n›n de¤erlendirilmesinde duyarl›l›¤› %97, özgüllü¤ü %89 olarak bildirilmiﬂtir.[28] Ancak, distal anastomozlar›n de¤erlendirilmesinde bazen metalik klipsler sorun oluﬂturabilmekte ve de¤erlendirmeyi engellemektedir (ﬁekil 7).
Koroner arter stent aç›kl›¤› ÇKBT ile %98 oran›nda de¤erlendirilebilmektedir. Ancak, stent içi darl›¤›n de¤erlendirilmesinde metal artifaktlar (blooming artifact) nedeniyle s›n›rlanma söz konusudur.[29,30] Bununla birlikte, 16 ve 64 kesit cihazlarla bu
s›n›rlanmalar giderek azalmaktad›r (ﬁekil 8).
Koroner arterlerin miyokard içi seyrinin “myocardial bridging’’ gösterilmesinde ÇKBT multiplanar
görüntüleme kapasitesiyle invaziv olmayan güvenilir
bir yöntem olarak yararl› olmaktad›r.[31] Ayr›ca,
ÇKBT anjiyografi, ﬂiddetli aort koarktasyonu gibi
nedenlerle kateter anjiyografi yap›lamayan hastalar-

Yayg›n koroner arter hastal›¤› veya çokdamar
hastal›¤›nda koroner baypas cerrahisi günümüzde s›k
baﬂvurulan ve kendini kan›tlam›ﬂ bir yöntemdir. Ancak, ameliyat sonras›nda olgular›n y›lda %4-8’inde
semptomlar›n tekrar ortaya ç›kt›¤› gözlenmektedir.
Semptomlar›n tekrarlamas› ço¤unlukla baypas greftlerinin durumuna ba¤l›d›r. Arteryel greftlerin ömrü
oldukça iyi olmas›na karﬂ›n, ven greftlerinin %7’si
ilk hafta içinde, %15-20’si ilk y›l içinde, yaklaﬂ›k yar›s› ise 10 y›l içinde t›kanmaktad›r. Geri kalan greftlerde ise dejenerasyon geliﬂse de belirgin iskemiye
yol açmamaktad›r.
Kateter anjiyografi, greftlerin durumunu incelemede halen alt›n standart olma özelli¤ini korumaktad›r. Ancak, iﬂlemin giriﬂimsel olmas› birtak›m olumsuzluklar› da beraberinde getirmekte, iﬂlemle ilgili
%1.5 morbidite ve %0.15 mortalite oranlar› bildirilmektedir. Günümüzde kateter teknolojisinde sa¤lanan önemli geliﬂmelere karﬂ›n, koroner kateter anjiyografi ancak kesin endikasyonlar›n varl›¤›nda öne-
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ﬁekil 6. (A) VRT (üçboyutlu volüm rendering) görüntüde aort-sa¤ koroner arter (RCA) venöz greft proksimalinde ileri derecede darl›k. (B) Kateter anjiyografide ayn› yerdeki darl›k görülmekte. (C) MIP (maksimum intensity projection)
görüntüde sol internal mamaryal arter (LIMA)-sol ön inen (LAD) arter greft anastomozu izlenmekte. (D) VRT görüntüde t›kal› sa¤ internal mamaryal arter-RCA grefti (ok) ve aç›k LIMA-LAD arter ve aort-obtus marjinalis greftleri.

da koroner arterlerin görüntülenmesinde yararl› olmaktad›r.[32]

kesit cihazlarda duyarl›l›¤›n %95’lere kadar yükseldi¤i görülmüﬂtür.[34,35]

Bilgisayarl› tomografi anjiyografinin koroner
darl›¤›n incelenmesindeki güvenilirli¤i aktif çal›ﬂma
alan› olmaya devam etmektedir. Yay›nlanm›ﬂ çal›ﬂmalarda dört kesitli BT ile proksimal koroner arterlerdeki kritik darl›¤›n belirlenmesinde duyarl›l›¤›n
%80 ile %90 aras›nda oldu¤u saptanm›ﬂ,[30,33] 16 ve 64

Koroner BT anjiyografide, de¤erlendirmede s›n›rlamalar aras›nda solunum ya da aritmiye ba¤l› basamaklanma artifaktlar› (ﬁekil 9), yayg›n kalsifikasyon
varl›¤›nda ortaya ç›kan blooming artifakt› ve çok distal ince kalibrasyonlu damarlar›n de¤erlendirilmesindeki güçlükler yan› s›ra, kateter anjiyografiden farkl›
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damar lümenini ve lümendeki daralmay› göstermesine ra¤men, damar duvar›n› görüntüleyememektedir. Oysa, ÇKBT koroner arter duvar›ndaki lezyonlar› lümende darl›¤a neden olsun ya da olmas›n gösterebilir.[11,44] Bu özelli¤e sahip di¤er görüntüleme
yöntemi intravasküler ultrasonografidir. Ancak bu,
invaziv ve pahal› bir yöntemdir. Manyetik rezonans
görüntüleme de damar duvar›n› ve aterosklerotik
lezyonlar›n farkl› evrelerini gösterebilme özelli¤ine

ﬁekil 7. MIP (maksimum intensity projection) görüntüde aort-sa¤
posterior inen dal greft anastomozu klips artifakt› nedeniyle de¤erlendirilemiyor.

olarak, kontrast dinamik olarak takip edilemedi¤inden retrograd ak›m varl›¤›nda t›kal› k›sa segmentlerin de¤erlendirilmesinde de güçlük yaﬂanabilmektedir.
Ancak, çal›ﬂmalarda oldukça yüksek negatif öngördürücü de¤er saptanmas› nedeniyle, kontrastl› BT
anjiyografide bulgu olmamas› anlaml› koroner arter
hastal›¤›n›n elenmesini sa¤layabilmektedir. Dedektör
say›s› artt›kça ve bilgisayar programlar› geliﬂtikçe
darl›¤›n saptanmas›nda ÇKBT anjiyografinin de¤eri
artmaktad›r (Tablo 1).[29,30,34-42]

ﬁekil 8. E¤imli MPR (multiplanar reformation) görüntüde baypas greftine yerleﬂtirilen stent lümeni net bir ﬂekilde görüntülenebilmiﬂ, stent sonras›nda ”soft” pla¤a ba¤l› orta derece
lüminal darl›k izleniyor.

ÇKBT koroner anjiyografi
endikasyonlar›.[43]

– Koroner arter anomalilerinin de¤erlendirilmesi,
– Atipik gö¤üs a¤r›s› olan hastalar,
– Klinikle uyumsuz ya da ﬂüpheli stres test
sonuçlar› (eforlu EKG, talyum,
ekokardiyografi),
– Stres testi sonucu pozitif ç›kan düﬂük riskli
hastalar,
– Hafif-orta derece koroner kalsiyum skoru olan
semptomatik hastalar,
– Stent aç›kl›¤›n›n de¤erlendirilmesi,
– Greft de¤erlendirilmesi,
– Konvansiyonel anjiyografi yap›lmas›na olanak
olmayan hastalar.
Konvansiyonel kateter anjiyografi koroner arter
hastal›¤›n›n de¤erlendirilmesinde aﬂ›lamayan uzaysal çözünürlü¤ü nedeniyle alt›n standart olmas›na ve

ﬁekil 9. Kalp h›z› yüksek olan hastada (maksimum intensity
projection) görüntüde sa¤ koroner arterde basamaklanma artifaktlar›.
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Tablo 1. Farkl› kesit say›s›na sahip ÇKBT ile yap›lan ve koroner BT anjiyografinin kritik koroner
arter darl›¤›n› saptamadaki rolünü de¤erlendiren klinik çal›ﬂmalar›n sonuçlar›
Çal›ﬂma ve
kesit say›s›

Hasta
say›s›

Duyarl›l›k (%)

Özgüllük (%)

‹nceleme d›ﬂ› b›rak›lan
segmentler (%)

4 kesitli BT
Nieman ve ark., 2001[29]
Achenbach ve ark., 2001[36]
Knez ve ark., 2001[37]
Herzog ve ark., 2001[38]
Kopp ve ark., 2002[39]
Nieman ve ark., 2002[30]

31
64
43
42
102
53

81
91
78
72
86-93
82

97
84
98
92
96-97
93

27
32
6
0
15
30

16 kesitli BT
Nieman ve ark., 2002[34]
Ropers ve ark., 2003[40]
Martuscelli ve ark., 2004[41]
Mollet ve ark., 2004[42]

59
77
64
128

95
92
89
92

86
93
98
95

0
12
16
0

64 kesitli BT
Laschka ve ark., 2005[35]

67

94

97

0

sahiptir.[5,45] Ancak, kardiyak ve solunuma ba¤l› hareket artifaktlar›, koroner arterlerin ince kalibrasyonu
ve k›vr›ml› seyri ve damarlar›n yerleﬂimi nedeniyle
MR görüntüleme henüz yeterince baﬂar›l› olamam›ﬂt›r. Koroner MR anjiyografinin rutin uygulamaya
girmesi için daha ileri teknolojik geliﬂmelere ihtiyaç
duyulmaktad›r.
Çokkesitli BT’nin damar duvar›ndaki aterosklerotik süreci invaziv olmayan yolla görüntüleyebilmesi[11,44] koroner aterosklerozun patogenezini aç›¤a kavuﬂturmak aç›s›ndan bilim dünyas›nda oldukça ilgi
çekmektedir. Koroner kalsiyum, koroner aterosklerotik plak geliﬂimi ile iliﬂkilidir. Ancak, aterosklerotik
lezyona yan›t olarak ortaya ç›kan vasküler olay›n ileA

B

ri evresini göstermektedir.[46] Histopatolojik çal›ﬂmalar kalsifiye plaklar›n genellikle plak y›rt›lmas›na
ba¤l› geliﬂti¤ini göstermektedir. Ancak, kalsiyumun
varl›¤› ya da yoklu¤u stabil olan ve olmayan plaklar›n ayr›m›nda güvenilir bir ölçüt de¤ildir.[47] Koroner
aterosklerozun daha aktif erken faz›n›n kalsifiye olmayan ya da mikst plaklarla iliﬂkili oldu¤u saptanm›ﬂt›r (ﬁekil 10).[48] Bu durum, akut koroner sendromun daha çok koroner kalsiyumun olmad›¤› durumlarda ortaya ç›kt›¤›n› ve daha fazla kalsifik pla¤›n
stabil KAH ile iliﬂkili oldu¤unu gösteren klinik çal›ﬂmalar›n sonucunu aç›klay›c› niteliktedir.[49]
Kontrastl› ÇKBT incelemede koroner arter lezyonlar›n›n morfolojisi ve yo¤unluk de¤erleri, plak
C

ﬁekil 10. (A) VRT (üçboyutlu volüm rendering) ve (B) MIP (maksimum intensity projection) görüntülerde kalsiyum skoru 0 olan hastada sol ön inen arter (LAD) orta segmentte “soft” pla¤a ba¤l› t›kan›kl›k görüntülenmiﬂ. (C) Ayn› olgunun kateter anjiyografik görüntüsünde LAD orta segmentte t›kan›kl›k.
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ﬁekil 11. Plak morfolojisini koroner BT anjiyografi ile de¤erlendirmek mümkündür. (A) MPR (multiplanar reformation) görüntüde sol ön inen arter (LAD) proksimalinde “soft” plak. (B) Aksiyel MPR görüntüde sa¤ koroner
arter posterior duvarda lipid plak. (C) Koronal MIP (maksimum intensity projection) görüntüde sa¤ koroner arter
orta bölümde fibrokalsifik plaklara ba¤l› lüminal t›kan›kl›k. (D) MIP görüntüde sol ana koroner arter distali ve
LAD proksimalinde fibrokalsifiye plaklar.

yap›s›n›n invaziv olmayan de¤erlendirmesine olanak
tan›maktad›r (ﬁekil 11).[10]
Merkezimizde Haziran 2003’ten beri yaklaﬂ›k
1050 olguya koroner BT anjiyografi yap›lm›ﬂt›r. Kateter anjiyografi ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, koroner greft
aç›kl›¤›n›n de¤erlendirildi¤i 25 olguda BT anjiyografinin duyarl›l›¤› %92, özgüllü¤ü %97; koroner darl›klar›n de¤erlendirildi¤i 28 olguda yöntemin duyarl›l›¤› %94, özgüllü¤ü %96 bulunmuﬂtur (yay›nlanmam›ﬂ bilgi).
Günümüzde ÇKBT çal›ﬂmalar›n›n temelini, preklinik aterosklerotik lezyonlar› de¤erlendirmedeki kapasitesi, kardiyak riskin belirlenmesi, tedavi alt›nda
hastal›¤›n ilerlemesi ya da lezyon stabilizasyonunu
izlemedeki yeterlili¤i gibi konular oluﬂturmaktad›r.

KAYNAKLAR
1. Ross R. The pathogenesis of atherosclerosis: a perspective for the 1990s. Nature 1993;362:801-9.
2. Topol EJ, Nissen SE. Our preoccupation with coronary
luminology. The dissociation between clinical and
angiographic findings in ischemic heart disease.
Circulation 1995;92:2333-42.
3. Türk Kardiyoloji Derne¤i Ulusal Kalp Sa¤l›¤›
Politikas› Ana ‹lkeleri. ‹stanbul: 2002.
4. American Heart Association 2002 Heart and Stroke
Statistical Update. Dallas: American Heart Association;
2001.
5. Fayad ZA, Fuster V, Nikolaou K, Becker C. Computed
tomography and magnetic resonance imaging for noninvasive coronary angiography and plaque imaging:
current and potential future concepts. Circulation 2002;
106:2026-34.

Koroner arterlerin çokkesitli bilgisayarl› tomografi ile de¤erlendirilmesi

6. Lipton MJ, Higgins CB, Boyd DP. Computed tomography of the heart: evaluation of anatomy and function.
J Am Coll Cardiol 1985;5(1 Suppl):55S-69S.
7. McCollough CH, Zink FE. Performance evaluation of
a multi-slice CT system. Med Phys 1999;26:2223-30.
8. Klingenbeck-Regn K, Schaller S, Flohr T, Ohnesorge
B, Kopp AF, Baum U. Subsecond multi-slice computed tomography: basics and applications. Eur J Radiol
1999;31:110-24.
9. Ohnesorge B, Flohr T, Becker C, Kopp AF, Schoepf
UJ, Baum U, et al. Cardiac imaging by means of
electrocardiographically gated multisection spiral CT:
initial experience. Radiology 2000;217:564-71.
10. Schroeder S, Kopp AF, Baumbach A, Kuettner A,
Georg C, Ohnesorge B, et al. Non-invasive characterisation of coronary lesion morphology by multi-slice
computed tomography: a promising new technology
for risk stratification of patients with coronary artery
disease. Heart 2001;85:576-8.
11. Hong C, Becker CR, Schoepf UJ, Ohnesorge B,
Bruening R, Reiser MF. Coronary artery calcium:
absolute quantification in nonenhanced and contrastenhanced multi-detector row CT studies. Radiology
2002;223:474-80.
12. Hong C, Becker CR, Huber A, Schoepf UJ, Ohnesorge
B, Knez A, et al. ECG-gated reconstructed multidetector row CT coronary angiography: effect of varying trigger delay on image quality. Radiology 2001;
220:712-7.
13. Herzog C, Abolmaali N, Balzer JO, Baunach S,
Ackermann H, Dogan S, et al. Heart-rate-adapted
image reconstruction in multidetector-row cardiac CT:
influence of physiological and technical prerequisite
on image quality. Eur Radiol 2002;12:2670-8.
14. Nieman K, Rensing BJ, van Geuns RJ, Vos J, Pattynama
PM, Krestin GP, et al. Non-invasive coronary angiography with multislice spiral computed tomography: impact
of heart rate. Heart 2002;88:470-4.
15. Giesler T, Baum U, Ropers D, Ulzheimer S, Wenkel E,
Mennicke M, et al. Noninvasive visualization of coronary arteries using contrast-enhanced multidetector
CT: influence of heart rate on image quality and stenosis detection. AJR Am J Roentgenol 2002;179:911-6.
16. Fuchs T, Kachelriess M, Kalender WA. Technical
advances in multi-slice spiral CT. Eur J Radiol 2000;
36:69-73.
17. Kantarc› M, Duran C, Durur I, Ulusoy L, Gülbaran M,
Önbaﬂ Ö. Koroner arterlerin de¤erlendirilmesinde
multi dedektör BT anjiyografi: Teknik, anatomi ve varyasyonlar. Bilgisayarl› Tomografi Bülteni 2004;8:90-8.
18. Wexler L, Brundage B, Crouse J, Detrano R, Fuster V,
Maddahi J, et al. Coronary artery calcification: pathophysiology, epidemiology, imaging methods, and clinical implications. A statement for health professionals
from the American Heart Association. Writing Group.
Circulation 1996;94:1175-92.

525

19. Shemesh J, Tenenbaum A, Fisman EZ, Apter S, Rath S,
Rozenman J, et al. Absence of coronary calcification on
double-helical CT scans: predictor of angiographically
normal coronary arteries in elderly women? Radiology
1996;199:665-8.
20. Laudon DA, Vukov LF, Breen JF, Rumberger JA, Wollan
PC, Sheedy PF 2nd. Use of electron-beam computed
tomography in the evaluation of chest pain patients in the
emergency department. Ann Emerg Med 1999;33:15-21.
21. Schmermund A, Bailey KR, Rumberger JA, Reed JE,
Sheedy PF 2nd, Schwartz RS. An algorithm for noninvasive identification of angiographic three-vessel and/or
left main coronary artery disease in symptomatic patients
on the basis of cardiac risk and electron-beam computed
tomographic calcium scores. J Am Coll Cardiol 1999;
33:444-52.
22. Arad Y, Spadaro LA, Goodman K, Lledo-Perez A,
Sherman S, Lerner G, et al. Predictive value of electron
beam computed tomography of the coronary arteries.
19-month follow-up of 1173 asymptomatic subjects.
Circulation 1996;93:1951-3.
23. Erdo¤an N, Alt›n L, Altunkan ﬁ. Elektron demeti tomografisi ile saptanan koroner arter kalsifikasyonunun
yaﬂ ve cinsiyet ile iliﬂkisi. Türk Tan›sal ve Giriﬂimsel
Radyoloji Dergisi 2003;9:466-70.
24. O’Malley PG, Taylor AJ, Jackson JL, Doherty TM,
Detrano RC. Prognostic value of coronary electronbeam computed tomography for coronary heart disease
events in asymptomatic populations. Am J Cardiol 2000;
85:945-8.
25. O’Rourke RA, Brundage BH, Froelicher VF, Greenland
P, Grundy SM, Hachamovitch R, et al. American College
of Cardiology/American Heart Association Expert
Consensus document on electron-beam computed
tomography for the diagnosis and prognosis of coronary
artery disease. Circulation 2000;102:126-40.
26. Lee VS, Resnick D, Bundy JM, Simonetti OP, Lee P,
Weinreb JC. Cardiac function: MR evaluation in one
breath hold with real-time true fast imaging with
steady-state precession. Radiology 2002;222:835-42.
27. Juergens KU, Grude M, Fallenberg EM, Opitz C,
Wichter T, Heindel W, et al. Using ECG-gated multidetector CT to evaluate global left ventricular myocardial function in patients with coronary artery disease.
AJR Am J Roentgenol 2002;179:1545-50.
28. Ropers D, Ulzheimer S, Wenkel E, Baum U, Giesler T,
Derlien H, et al. Investigation of aortocoronary artery
bypass grafts by multislice spiral computed tomography with electrocardiographic-gated image reconstruction. Am J Cardiol 2001;88:792-5.
29. Nieman K, Oudkerk M, Rensing BJ, van Ooijen P,
Munne A, van Geuns RJ, et al. Coronary angiography
with multi-slice computed tomography. Lancet 2001;
357:599-603.
30. Nieman K, Rensing BJ, van Geuns RJ, Munne A,
Ligthart JM, Pattynama PM, et al. Usefulness of mul-

526

tislice computed tomography for detecting obstructive
coronary artery disease. Am J Cardiol 2002;89:913-8.
31. Kantarci M, Duran C, Durur I, Alper F, Onbas O,
Gulbaran M, et al. Detection of myocardial bridging with
ECG-gated MDCT and multiplanar reconstruction. AJR
Am J Roentgenol 2006;186(6 Suppl 2):S391-4.
32. Aytekin V, Catakoglu AB, Ozme B, Duran C. The use of
multislice computed tomography following unsuccessful
attempt for coronary angiography in a case with aortic
coarctation. [Article in Turkish] Türk Kardiyol Dern Arﬂ
2005;33:311.
33. Becker CR, Knez A, Ohnesorge B, Schoepf UJ, Reiser
MF. Imaging of noncalcified coronary plaques using
helical CT with retrospective ECG gating. AJR Am J
Roentgenol 2000;175:423-4.
34. Nieman K, Cademartiri F, Lemos PA, Raaijmakers R,
Pattynama PM, de Feyter PJ. Reliable noninvasive
coronary angiography with fast submillimeter multislice spiral computed tomography. Circulation 2002;
106:2051-4.
35. Leschka S, Alkadhi H, Plass A, Desbiolles L,
Grunenfelder J, Marincek B, et al. Accuracy of MSCT
coronary angiography with 64-slice technology: first
experience. Eur Heart J 2005;26:1482-7.
36. Achenbach S, Giesler T, Ropers D, Ulzheimer S,
Derlien H, Schulte C, et al. Detection of coronary
artery stenoses by contrast-enhanced, retrospectively
electrocardiographically-gated, multislice spiral computed tomography. Circulation 2001;103:2535-8.
37. Knez A, Becker CR, Leber A, Ohnesorge B, Becker A,
White C, et al. Usefulness of multislice spiral computed tomography angiography for determination of coronary artery stenoses. Am J Cardiol 2001;88:1191-4.
38. Herzog C, Ay M, Engelmann K, Abolmaali N, Dogani
S, Diebold T, et al. Visualization techniques in multislice CT-coronary angiography of the heart.
Correlations of axial, multiplanar, three-dimensional
and virtual endoscopic imaging with the invasive diagnosis. Rofo 2001;173:341-9. [Abstract]
39. Kopp AF, Schroeder S, Kuettner A, Baumbach A,
Georg C, Kuzo R, et al. Non-invasive coronary angiography with high resolution multidetector-row computed tomography. Results in 102 patients. Eur Heart J
2002;23:1714-25.

Türk Kardiyol Dern Arﬂ

40. Ropers D, Baum U, Pohle K, Anders K, Ulzheimer S,
Ohnesorge B, et al. Detection of coronary artery
stenoses with thin-slice multi-detector row spiral computed tomography and multiplanar reconstruction.
Circulation 2003;107:664-6.
41. Martuscelli E, Romagnoli A, D’Eliseo A, Razzini C,
Tomassini M, Sperandio M, et al. Accuracy of thinslice computed tomography in the detection of coronary stenoses. Eur Heart J 2004;25:1043-8.
42. Mollet NR, Cademartiri F, Nieman K, Saia F, Lemos PA,
McFadden EP, et al. Multislice spiral computed tomography coronary angiography in patients with stable angina pectoris. J Am Coll Cardiol 2004;43:2265-70.
43. Silber S. Quantification of coronary artery calcifications in the risk stratification of cardiac events. [Article
in German] Dtsch Med Wochenschr 2002;127:2575-8.
44. Botnar RM, Stuber M, Kissinger KV, Kim WY,
Spuentrup E, Manning WJ. Noninvasive coronary vessel wall and plaque imaging with magnetic resonance
imaging. Circulation 2000;102:2582-7.
45. Stary HC, Chandler AB, Dinsmore RE, Fuster V, Glagov
S, Insull W Jr, et al. A definition of advanced types of atherosclerotic lesions and a histological classification of
atherosclerosis. A report from the Committee on Vascular
Lesions of the Council on Arteriosclerosis, American
Heart Association. Circulation 1995;92:1355-74.
46. Schmermund A, Schwartz RS, Adamzik M, Sangiorgi
G, Pfeifer EA, Rumberger JA, et al. Coronary atherosclerosis in unheralded sudden coronary death under
age 50: histo-pathologic comparison with ‘healthy’
subjects dying out of hospital. Atherosclerosis 2001;
155:499-508.
47. Virmani R, Burke AP, Farb A, Kolodgie FD. Pathology
of the unstable plaque. Prog Cardiovasc Dis 2002;44:
349-56.
48 Beckman JA, Ganz J, Creager MA, Ganz P, Kinlay S.
Relationship of clinical presentation and calcification
of culprit coronary artery stenoses. Arterioscler
Thromb Vasc Biol 2001;21:1618-22.
49. Kopp AF, Schroeder S, Baumbach A, Kuettner A,
Georg C, Ohnesorge B, et al. Non-invasive characterisation of coronary lesion morphology and composition
by multislice CT: first results in comparison with intracoronary ultrasound. Eur Radiol 2001;11:1607-11.

