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right and left arterial Pulsatility Index values were close to
each other in control group. Internal carotid artery Pulsatility
Index of occured aneurysm side was higher than contratory
side, however vertebral artery Pulsatility Index of occured
aneurysm side was smaller as compared to contratory side.

Özetçe
Kan akş pulsatildir ve pulsatillik damar duvar işlevinin
korunmasnda gereklidir. Pulsatil İndeksi vasküler direncin
bir ölçüsüdür. Faz kontrast tekniği, serebrovasküler ve
kardiyovasküler
patolojilerde
kan
akm
miktar
belirlenmesinde kullanlmaktadr. Bu araştrmada, kontrol
grubu için 4 sağlkl denek ile beyin damarlarnda anevrizma
tespit edilen kanamasz 4 hastadan faz kontrast yöntemi ile
bir kardiyak döngü boyunca elde edilen arteriyel kan akş hz
değerleri kullanlarak, beyini besleyen iç karotis ve vertebral
arterlerin pulsatil indeks değerleri hesaplanmştr.
Anevrizmalar tek tarafl ve kanamaszdr.

The difference of right and left arterial Pulsatility Index values
implies that there is an asymmetry in flow velocity of
aneurysm group. Assuming that aneurysms are unilateral,
right and left arterial Pulsatility difference can be used for
prediction of aneurysm.
Keywords — Pulsatility Index, Cerebral Aneurysm, Phase
Contrast Magnetic Resonance Imaging, Blood Flow Velocity

Anevrizma grubunda sağ ve sol iç karotis arter ve sağ ve sol
vertebral arter pulsatil indeks değerleri arasnda anlaml
derecede fark görülmüştür. Ancak sağlkl grupta sağ ve sol
arterlerin pulsatil indeksleri arasnda belirgin bir fark
bulunamamştr.
Anevrizma
grubunda,
anevrizmann
görüldüğü taraftaki iç karotis arter pulsatilliği diğer tarafa
göre yüksek iken, vertebral arterde ise düşük bulunmuştur.

1. Giriş
Pulsatil İndeks (Pİ), bir damardaki kan akşnn
değişkenliğinin ölçüsüdür. Kan akş pulsatildir, yani her kalp
atmnda kan tüm vücuda pompalanr ve tekrar kalbe geri
döner. Pulsatillik besin ve oksijenin tüm vücuda
ulaştrlmasnda gereklidir. Vasküler sistemdeki pulsatil
akşnn karakteristikleri, damar geometrisini ve duvar
elastikiyetini yanstr. Anevrizmal kan akş pulsatilliğin
doğasndan etkilenir ve kardiyak döngü boyunca değişir. Pİ,
pulsatilliğin seviyesinin miktarn hesaplayan bir parametredir.
Serebral dolaşm ve fonksiyon için pulsatilliğin gerekli
olduğunun bilinmesine rağmen, beyin anevrizmalarnda
pulsatilliğin özellikleri üzerine çalşmalar snrldr [1].

Anevrizma grubunda görülen sağ ve sol arteriyel pulsatillik
fark, kan akşnda bir asimetri oluşumunu düşündürmektedir.
Anevrizmalarn sklkla tek tarafl olduğu da düşünüldüğünde,
beyinin sağ ve solu arasndaki pulsatillik fark anevrizma
öngörüsünde kullanlabilir.
Anahtar Kelimeler — Pulsatil İndeks, Serebral Anevrizma,
Faz Kontrast Manyetik Rezonans Görüntüleme, Kan Akş Hz

Anevrizma kendini arteriyel duvarlarn lokal sulanmalar ile
karakterize eden vasküler bir hastalktr [2]. Serebral
anevrizmada beyin damar duvarlarndaki zayflama ile birlikte
balon şeklinde genişleme olur [3]. Anevrizma yrtlmasna
bağl olarak gelişen sabaraknoid kanamada mortalite yüksek
olup, ölümlerin çoğu ilk kanamaya ve tekrarlayan kanamalara
bağl olarak meydana gelmektedir [4].

Abstract
Blood flow is pulsatile and and the pulsatility is essential to
maintain vessel wall function. Pulsatility Index is measures of
vascular resistance. Phase contrast technique is used to
determine blood flow quantification in cerebrovascular and
cardiovascular pathologies. In this research, using blood flow
velocity values obtained phase contrast technique over the one
cardiac cycle from 4 control subjects and 4 cerebral aneurysm
patiens, Pulsatility Index value was calculated for internal
carotid and vertebral arteries that supporting the brain.
Aneurysms were unilateral and unruptured.

Faz kontrast manyetik rezonans görüntüleme, invaziv
olmayan ve vasküler hzlar ve kan akş volümlerini
belirleyebilen bir tekniktir [5].
Literatürde kanamal anevrizma grubu ve kanamasz
anevrizma grubunda Pİ değeri değerlendirilmiş ve kanamal
grupta daha yüksek bir Pİ trendi olduğu ve bu Pİ değerinin
anevrizma kanama tahmininde kullanşl olabileceği
bildirilmiştir [1]. Son yllarda yaplan bir çalşmada da Pİ

Pulsatile Index of arteries for right and left side of the brain
were significantly different for aneurysm group. However
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değerindeki artşn anevrizma kanamasnda önemli bir risk
faktörü olabileceği ortaya konmuştur [6].

ve faz fark oluşur (Şekil 1). Bu yöntemde hz-zaman eğrileri
elde edilirken kalp ritmi ile senkronizasyon sağlanr. Bu
senkronizasyon retrospektif yada prospektif EKG tetiklemesi
ile olur. Faz kontrast tekniğinin bir özelliği de, sekansn belli
bir hz aralğna duyarl olmasdr. Bu aralk hz kodlama
(Velocity Encoding, Venc) değeri ile belirlenir.

Literatürde ayrca anevrizma içindeki Pİ değerlerinin
değerlendirildiği görülmektedir. Bir araştrmada iç karotis
arterde anevrizma içinde anevrizma boynuna göre daha yüksek
Pİ değeri [7], diğerinde ise anevrizma boynunda yüksek Pİ
değeri bildirilmiştir [1].

Faz kontrast tekniği ile elde edilen faz görüntüler ARGUS akş
analiz programna transfer edilmiştir. Her faz görüntü üzerine
Region of Interest (ROI) yerleştirilerek sağ ve sol iç karotis ve
vertebral arter (beyini besleyen arterler) kan akş hz-zaman
eğrileri elde edilmiştir. Venc değeri 100 cm/s olarak
ayarlanmş ve retrospektif EKG tetiklemesi kullanlmştr.

Literatürdeki Pİ örnekleri anevrizma kanamas tahmini ve
anevrizma içi Pİ değerlendirilmesi üzerine iken, anevrizmann
erken tahmin edilmesi üzerine çalşma yoktur. Anevrizmann
erken belirlenebilmesi toplum sağlğ açsndan çok önemlidir.
Anevrizma sklkla tek tarafl olarak ortaya çkar [8-12]. Bu
araştrmada, anevrizmann genellikle beyinin bir tarafnda
görülmesi kabulünden yola çkarak, anevrizma ve kontrol
grubunda, beyinin sağ ve sol taraf için arteriyel kan akş
pulsatillik farkn elde ederek, bu pulsatillik farknn
anevrizma öngörüsünde kullanlabilirliği değerlendirilmiştir.

Hz-zaman eğrilerinden her damara ait pik sistolik, minimum
diyastolik ve ortalama hz değerleri elde edilmiştir (Şekil 2).
Şekil 2’de, kalp atm hzna bağl olarak 22 adet faz görüntüsü
ve her görüntüden hesaplanan hz değerinden oluşan hzzaman eğrisi görülmektedir. Bu 22 hz değerinin ortalamas,
ortalama hz değeri olarak ARGUS yazlm ile verilmektedir.
Hz değerlerinden ikincisi minimum diyastolik hz değerine,
dördüncüsü ise maksimum sistolik hz değerine karşlk
gelmektedir.

2. Yöntem ve Teknikler
Tüm manyetik rezonans çekimleri Ege Üniversitesi Tp
Fakültesi Radyodiagnostik AD’ndaki 1.5 Tesla MR cihaz ile
yaplmştr. Arteriyel kan akş hz değerleri 2 boyutlu faz
kontrast tekniği ile elde edilmiştir.
2.1. Faz Kontrast Tekniği
Manyetik Rezonans (MR) görüntülemede kullanlan faz
kontrast tekniğinde, iki kutuplu (bipolar) manyetik alan
gradiyenti kullanlarak vücuttaki hareketsiz dokular ve kan
gibi hareketli svlardaki MR sinyalini oluşturan protonlarn
spinleri arasndaki faz fark ortaya çkarlr (Şekil 1). Oluşan
faz fark, hareketin hz ile orantldr (Denklem 1).

Şekil 2. Hz-zaman eğrisinde mak. ve min. hz değerleri
2.2. Pulsatil İndeksi (Pİ)
Pulsatil İndeksi vasküler direncin bir ölçüsüdür [13]. Pİ
değerleri Gosling metoduna göre hesapland [14]. Bu metoda
göre, sağ ve sol iç karotis ve vertebral arter Pİ değerleri,
maksimum sistolik ve minimum diyastolik hz farknn,
ortalama hz değerine bölünmesi ile elde edilmiştir (Denklem
2).
Denklem 2

Pİ=

3. Sonuçlar

Şekil 2. Faz kontrast tekniğinde oluşan faz fark.

φ = γ × M ×V

Elde edilen veriler anevrizma ve kontrol grubu sağ ve sol iç
karotis ve vertebral arter hz-zaman eğrileridir. Hz-zaman
eğrilerine ait örnekler Şekil 3 ve Şekil 4’te gösterilmiştir. X
eksenindeki zaman kalp atm hzna göre değişkenlik
göstermektedir.

Denklem 1

φ : Sinyaldeki faz kaymas
γ : Jiromanyetik oran

M : Manyetik alan gradiyenti
V : Akş hz
Faz kontrast tekniğinde, bipolar manyetik alan gradiyentinin
pozitif diliminde hareketsiz ortamdaki protonda oluşan
transvers manyetizasyon, negatif dilim uygulandğnda
sfrlanr. Hareketli ortamdaki protonda ise sfrlanma olmaz
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Şekil 4. Vertebral arter hz-zaman eğrileri (a) anevrizma
hastasna ait sağ ve sol vertebral arter (b) sağlkl deneğe ait
sağ ve sol vertebral arter.
Anevrizma grubunda sağ ve sol arteriyel Pİ değerleri arasnda
anlaml fark varken, kontrol grubunda sağ ve sol tarafn Pİ
değerleri birbirine yakn bulunmuştur (Tablo 1 ve Tablo 2).
Anevrizma grubunda, anevrizmann olduğu tarafn iç karotis
Pİ değerleri daha yüksek bulundu. Vertebral arterlerde ise
anevrizmann olduğu tarafta Pİ değeri karş tarafa göre küçük
bulundu.
Tablo 1. Anevrizma grubu arteriyel Pİ değerleri.*
Grup

Sağ
karotis

Anevrizma
Anevrizma
Anevrizma
Anevrizma
ort±std

1.73
2.14
0.78
0.85
1.37

Sol
karotis
1.28
1
1.2
1.44
1.23

Sağ
vertebral
1.29
0.81
2.07
1.31
1.37

Sol
vertebral
1.45
1.05
1.06
0.96
1.13

*Tablo 1’de Pİ değerleri verilen ilk iki hastada beyinin sağ
tarafnda, 3. ve 4. hastann ise sol tarafnda anevrizma
oluşmuştur.
Tablo 2. Kontrol grubu arteriyel Pİ değerleri.

Şekil 3. İç karotis arter hz-zaman eğrileri (a) anevrizma
hastasna ait sağ ve sol iç karotis arter (b) sağlkl deneğe ait
sağ ve sol iç karotis arter.

Grup

Sağ
karotis

Sol karotis

Sağ vertebral

Sol vertebral

Kontrol
Kontrol
Kontrol
Kontrol
ort±std

0.74
0.53
1.03
0.6
0.725

0.81
0.63
1.01
0.61
0.765

0.6
0.6
1.04
0.64
0.72

1
0.51
0.86
0.61
0.74

4. Tartşma
Yaşla birlikte arter duvarlarndaki dejenerasyonla birlikte
pulsatillik artar. Bu araştrmada anevrizma grubu yaş
ortalamas daha yüksek olduğu için Pİ değerleri kontrol
grubuna göre daha yüksektir. Burada birbirine daha yakn yaş
gruplarndaki anevrizmal ve sağlkl denek grubunda çalşma
yaplmasnn Pİ açsndan nasl bir sonuç vereceği önemlidir.
Daha fazla sayda kanamasz anevrizma gruplarnda pulsatil
indeks değeri elde edilmesine ihtiyaç vardr. Bu araştrmalarn
sonucunda anevrizma öngörüsü için eşik pulsatil indeks
değerine ulaşlabilir.
Sağ ve sol arteriyel pulsatillik farknn anevrizma grubunda
anlaml derecede farkl bulunmas, kan akşnda bir asimetri
oluşumunu düşündürmektedir. Beyinin sağ ve solu arasndaki
bu pulsatillik fark anevrizma öngörüsünde kullanlabilir.
Özellikle 50 yaş üstü bireylerde görülecek bu pulsatillik fark,
anevrizma şüphesi yaratabilir ve o bireylerde uzun süreli takip
ve tetkikler yaplarak anevrizma başlangc olabileceği
değerlendirilmelidir.
Beyin kan akmnn %80’nini karşlayan iç karotis arterlerde,
anevrizmann olduğu tarafn Pİ değeri yüksektir. Ancak bu
durum vertebral arterler için tam tersi bulunmuştur. Bir
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araştrmada, anterior komunikan arterde anevrizmas olan
grupta, anterior serebral ve orta serebral arterde, anevrizmann
olmadğ kontralateral tarafta kontrol grubuna göre yüksek Pİ
değeri bildirilmiştir [15]. Anevrizmal tarafn pulsatilliğinin
yüksek olup olmayş da damarlardaki hz değerleri ile birlikte
ileriki araştrmalarn bir konusu olmaldr.

[6]

Kontrol grubunda ise sağ ve sol arteriyel Pİ arasnda bir fark
görülmemiştir ve asimetriden söz edilemeyecektir. Literatürde
de kontrol grubunda sağ ve sol pulsatillik farknn olmadğ
bildirilmiştir [16-17].

[7]
[8]

Anevrizmal subaraknoid kanama sonras görülecek düşük
pulsatil indeks değerinin vasospazm öngörüsü için iyi bir veri
olabileceği de belirtilmiştir [18]. Ancak anevrizma olgularnda
beyinin sağ ve solu arasndaki pulsatillik farkn inceleyen bir
araştrmaya
rastlanlmamştr.
Ayrca,
hemodinamik
faktörlerin, endovasküler anevrizma ameliyat sonrasnda
tekrar anevrizma oluşumunun takibinde önemli rol
oynayabileceği bildirilmiştir [19]. Buradan hareketle, sağ ve
sol arteriyel pulsatillik farknn, anevrizma olgularnda
ameliyat sonras değerlendirmede de faydal olacağn
düşünüyoruz.

[9]

[10]

[11]

Araştrmada kan akş hzlarn elde ederken anevrizmann
görüldüğü üst serebral bölgeyi değil, beyini besleyen
damarlar kullandk. Anevrizma oluşumu ile birlikte üst
serebral bölgedeki kan akş hzndaki değişimler beyini
besleyen bölgedeki kan akmn da etkileyecektir. Buradan
hareketle beyini besleyen damarlarda oluşacak pulsatillik
fark, anevrizma hangi damarda olursa olsun anevrizma için
öngörü yaplmasn sağlayabilecektir.

[12]
[13]

Araştrmamzda arteriyel kan akş hz değerleri MR cihaz ile
elde edilmesine rağmen doppler ultrason cihaz direk olarak
pulsatil indeks değerini vermektedir. Ultrason cihaznn bu
kolaylğ kullanlarak sağlkl bir kişide sağ-sol arteriyel
pulsatillik farknn görülmesi durumunda, elde edilen
hemodinami değerleri, kan basnc, hemoglobin, hematokrit
değeri, aile öyküsü ve cinsiyet gibi diğer parametreler de
kullanlarak o kişide anevrizma öngörüsü yaplabileceğini
düşünüyoruz.

[14]
[15]

[16]
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