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BULGULAR
Yaygın karın ağrısı şikayeti ile başvuran pankreasta kitle nedeniyle opere olmuş ve zaman zaman ishal 
şikayetleri de mevcut olan hastanın yapılan MR Enterografisinde jejunal anslarda treitz ligamanın yaklaşık 
15 cm distalinde paraumblikal bölgede volvulae conivantens yapılarında kabalaşma, duvar kalınlığında artış 
ve kontrast sonrası jejunal ans duvarında kontrast tutulumu enflamatuar değişiklikler lehine yorumlanmıştır. 
Resim 1-2  Paraumblikal bölgede intestinal anslarda kongleramasyon batın anterior duvarı ile ansları 
arasında yapışıklıklar saptanmıştır. Resim 3 Paraumblikal bölgede yaklaşık 5 cm’lik jejunal ans segmentinde 
konsantrik olarak duvar kalınlığında artış ve lümende minimal daralma tespit edilmiştir. Resim 4 Daha önce 
endoskopi ve kolonoskopi yapılan  hastanın özofajit ve antrumda non-hemorajik erozyonları saptanmış. 
Alt GİS endeskopi incelemesinde spesifik özellik bulunamayınca ince barsak MR enterografi tetkiki istenmiş. 
İnce barsak patolojisi izlenmeyen hastada sigmoid kolonda diffüz olarak duvar kalınlaşması ve multipl 
divertiküler lezyonlar görülmüştür. Resim 5 Sigmoid kolon çevresinde vaza rektalar enflamasyona bağlı 
belirginleşme mevcuttur. Resim 6

TARTIŞMA
Enteroklizis,  ince barsak hastalığının tanısında yüksek duyarlılığa sahip olmakla birlikte mural-extramural 
patolojiler ve ince barsak dışı abdominal yapılar hakkında indirekt bilgi vermemesi gibi limitasyonlara 
sahiptir(5). Nazojejunal tüp yerleştirilmesi, hastaya kateter yutturulması ve bu işlem için boğaza lokal 
anestezi uygulanmasından ötürü zor tolere edilmekte ve ek radyasyon maruziyetine neden olmaktadır.(8) 
Ayrıca majör komplikasyonlar olarak bilinen mukozal diseksiyon, perforasyon riski veya kolonda yüksek 
olasılıklı obstrüksiyonlar gelişebilmektedir.(9) Tüm bunların dışında skip lezyonlar ve barsak looplarında 
konglomerasyon bulgularını saptama oranları yüksek bulunmuştur. (6) MR incelemelerinde görüntüleme 
nefes tutma süresi içerisinde gerçekleştirilmesi ve uzaysal rezolüsyonun düşük olası nedeniyle yeterli 
rezolüsyona sahip fakat hızlı sekanslar seçilmeli, mümkünse parelel görüntüleme teknikleri kullanılmalıdır. 
Son yıllarda hızlı görüntüleme yöntemlerinin gelişmesi, nefes tutmalı TSE (Turbo Spin Eko ) veya FSE (Fast 
Spin Eko) sekanslarının kullanılması büyük  kolaylık sağlamıştır. Kısa TR kullanılan TRUE-FISP sekansında ise 
yağ baskılanmadığından  bu teknik özellikle omental ve mezenterik patolojinin değerlendirilmesinde 
önemlidir. Hareket artefaktından az etkilenmesi lümen içi homojen opasifikasyon sağlaması ve lümen ile 
barsak duvarı arasında yüksek kontrast farkı oluşturması True-FISP sekansının avantajıdır.Dezavantajı 
yağ-su interfazında oluşan siyah kenar artefaktları nedeniyle hafif duvar kalınlaşmasını göstermeyecek 
olmasıdır.(2) MR’ın sensivitesi büyük oranda kullanılan protokole ve görüntülemenin tekniğine bağlıdır. (6) 
MR’ın uzun sürmesi, zaman alıcı olması, pahalı olması ve her ne kadar barsak hareketlerini engellemek için 
antiperistaltik ilaçlardan biri IV yolla verilse ve hızlı sekanslarla bir miktar önüne geçilebilse de hareket 
artefaktları başlıca dezavantajıdır. Süperpozisyon ve radyasyon maruziyetinin olmaması, daha tolerble olması, 
yumuşak doku kontrastının yüksek olması, iyot alerjisi olan hastalarda kullanılabilir kolaylık sağlamıştır. BT 
ise kısa çekim süresi düşük maliyet ve multiplaner özelliği sayesinde tercih edilmektedir. BT enterografi daha 
yüksek uzaysal rezolüsyona sahip olması ve ince barsak duvarının gösterilmesinde daha üstün olması 
sebebi ile aktif Crohn hastalığının ve komplikasyonlarının tanısında daha duyarlıdır. Yumuşak doku rezolüsyonu 
düşük. Barsak duvarına ilişkin tüm katmanlar ve çevre mezenterik yapılar değerlendirilebilir. Çekim süresi 
kısadır. Peristaltik hareketlerden etkilenmeden hareket artefaktı az olan görüntüler elde edilir.
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GİRİŞ – AMAÇ
Enterografi nötral veya bifazik kontrast maddelerin ağızdan alınımı sonrası barsakların distansiyonu 
sağlanarak gerçekleştirilen tetkiktir. BT ve MR ile kullanılması tamamlayıcı bir adım olarak görülmekte, 
intestinal hastalığa ek olarak eşlik edebilecek intra-abdominal  patolojileri ve komplikasyonları da 
araştırma şansı yaratması açısından gerekli  bulunmaktadır.(2) Biz bu çalışmada gasrointestinal sistem 
şikayetleri ve klinik bulguları ile kliniğimize başvuran 2 olgu incelemesinin Radyolojik görüntüleme tekniği 
olan BT ve MR enterografi yöntemi kullanılarak elde edilen görüntülerin yeterliliğini araştırmak istedik.

GEREÇ – YÖNTEM
MR enterografi istemi ile kliniğimize başvuran ve karın ağrısı, kilo kaybı şikayetleri olan 59 yaşındaki erkek 
hastaya çekimden 1 gün öncesinde sıvı gıdalarla beslenmesi gerektiği kesinlikle baklagil, et, sebze ve meyve 
gibi lifli gıdaları tüketmemesi gerektiği anlatıldı. Akşam yemeğini 18:00 de tüketen hastamıza yemeğinden 
2 saat sonra X-M 75 ml ilacın yarısını, 1 saat sonra ise kalan yarısını içmesi ve işlem bitene kadar çay ve 
sigara içmemesi gerektiği söylendi. Hastaya tetkikten 2 saat öncesinde doktoru tarafından lavman yapıldı. 
2,5 litre içerisine 500 ml mannitol karıştırılarak 50 dk içerisinde 5 dakikada 1 bardak tüketmesi sağlandı. 
Hastaya ilk 20 dk içerisinde lavaboya gidebileceği söylendi.
1;5 Tesla Philips İntera&Achieva SMI R26&R3x cihazında görüntüler Sense Body coil ile alındı. Evaluation 
scan ve coronal cine görüntüler alınmıştır. Ardından glukagen  10 sn içinde IV olarak verildikten sonra 45. sn 
de görüntüler alındı. IV yolla 20 cc bileşimi gadobenat dimeglumin olan kontrast madde verilerek post con-
trast görüntüler alınmış ve çekim tamamlanmıştır. Koronal ve aksiyel planda aşağıdaki sekanslar sırasıyla 
alınmıştır:
sSSH _fb COR T2:  (TR:391    TE:31    THK:7    GAP:1    NSA:1    FOV:400)
BTFE COR:              (TR:4.3   TE:2.1   THK:7  GAP:1  NSA:1   FOV:400   FLİP ANGLE:90)
T2 SPAİR Fb COR : (TR:529   TE:80   THK:7   GAP:1    NSA:1    FOV:400)
Glukagen Sonrası

BTFE COR:   (R:4.0   TE:2.0  THK:8  GAP:1  NSA :1  FOV:400   FLİP ANGLE:90)
e-Thrive BH COR:  (TR:4.1 TE:2  THK:4 GAP:2 NSA:2  FOV:400  FLİP ANGLE:10)
sSSH-Fb COR:        (TR:391     TE:31    THK:7    GAP:1    NSA:1    FOV:400)
sSSH-fB TRA :        (TR:391     TE:31    THK:8    GAP:1     NSA:1     FOV:400)
DWI FS TRA :          (TR:2192    TE:65   THK:8     GAP:1     NSA:5     FOV:400)
20cc Bileşimi Gadobenat Dimeglumin Olan Kontrast Madde 

e-THRİVE COR:      (TR:4.1  TE:2  THK:4  GAP:-2  NSA:2  FOV:400  FLİP ANGLE:10)
e-THRİVE TRA:       (TR:3.5 TE:1.7 THK:4.4 GAP:2.2 NSA:2 FOV:400 FLİP ANGLE:10)
MR Enterografi istemi ile kliniğimize gelen 63 yaşında sağ üst karın ağrısı, bulantı, terleme, titreme, siyah 
renkli dışkı şikayeti ve hemoglobin değeri 9 olan erkek hastanın hazırlığı yine aynı şekilde uygulandıktan 
sonra MR çekim odasına alınmış fakat hasta duramadığı için incelemenin BT enterografi olarak 
değiştirilmesine karar verilmiştir.
16 Dedektör Multislice  Philips cihazı ile çekim yapılmıştır. Skenogram görüntüsünde KC’in üstünden 
simfizis pubise kadar alınan planın ardından ilk pre kontrast imaj görüntüleri alınmıştır. Hastaya barsak 
modalitesini azaltmak için glukagen 1 mg 10 cc sf ile karıştırılarak IV yolla 30 sn içinde yavaşça verilmiştir. 
Aynı bölge tekrar taranmış, arter plan için locator survey üzerinden asendan aort’a konulmuştur.  Çekim 
akışı aşağıda belirtilmiştir.
• Survey üzerinden pre contrast görüntü KC’den simfizis pubis’e kadar thicness 2.00mm increment             
   1.000mm taranmıştır.
• IV yolla glukagen 30 sn içerisinde yavaşça verildi. Locator asendan aorta konuldu. 
• 20 G anjicat ile damar yolu 90cc 400 mg noniyonik kontrast madde (300/100) 3.5 flow 40 cc sf 3.0 flow
• Arterial faz için bolus tracker yöntemi kullanılarak contrast madde verildi.Treshold değeri 100 HU - Portal  
   faz 60.sn,  Venöz faz 100. sn alınmıştır.

SONUÇ
MR enterografi yeterli lümen genişliği sağlanıp uygun sekanslarla görüntüler elde edildiğinde etkin şekide 
kullanılabilecek alternatif yöntemdir.  Her iki yöntemde iyi tolere edilebilen non-invazif, ve daha az 
maliyetlidir.  Ekstra-intestinal tutulum ve komplikasyonların değerlendirilmesinde ise diğer görüntüleme 
yöntemlerine üstünlük sağlar. MRG ve BT Enterografi’de hem lüminal hem mukozal patolojiler 
konvansiyonel enteroklizise yakın doğrulukta gösterebilirken ayrıca barsak duvarı mezenteri komşu organ 
ve yumuşak dokulara eşlik edebilecek fistüllerin değerlendirilmesine imkan tanımaktadır. Yukarıda 
bahsettiğimiz gerekçelerden dolayı MRG ve BT Enterografi incelemeleri departmanımız da uygulanmaktadır.
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ÖZET
Gastrointestinal sistemin Radyolojik olarak değerlendirilmesinde ince barsaklar anatomik ve fizyolojik özellikleri nedeniyle tanıda en çok zorlanılan bölümdür. Oral ya da rektal yolla yapılan 
endoskopik tetkiklerle ince barsağın komplet eksplorasyonu teknik olarak mümkün olmamaktadır. Endoskopik tetkikler ince barsağın sadece proksimal  ya da  distal uçlarını izleyebilmektedir. Bu 
nedenle tercih edilecek ideal görüntüleme tekniği non-invazif, hızlı, baryum kullanılmadan ve Radyoloji departmanında tek bir seansta gerçekleştirilmesi mümkün olan görüntüleme 
yöntemlerinden BT ve MRG Enterografi’nin önemi büyüktür. Bu yazıda 59 yaşındaki erkek hastanın MRG Enterografi ve 63 yaşındaki erkek hastanın BT enterografi  tetkiki ele alınmıştır. Çalışmadaki 
amacımız; BT Enterografi ve MRG Enterografi arasındaki  tanısal değerini  ortaya koyabilmektir. Anahtar Kelimeler: Enterografi, karın ağrısı, non-invazif, Gastrointestinal sistem.

COMPENDIUM
Smal intestines are the most difficult part of gastrointestinal system in terms of diagnosis because of anatomical and physiological features for radiological assessment. 
Complete exploration of the small intestine is not possible with endoscopic examinations performed orally or rectally.  Endoscopic techniques may visualize proximal or distal ends of the small 
intestine only.  Therefore, CT and MRI enterography which enable to perform a non-invasive, fast examination without barium in a single session in the radiology department is very important. 
In this letter, MRI enterography test of a63 year old male patient with abdominal pain on the right upper quadrant, nausea, sweating, shiver, black stool and hemoglobin level of 9; and CT 
enterography test of a 59 year old male patient with abdominal pain, diarrhea, weight loss complaints were discussed. Our purpose in this study is to compare the diagnostic value between neutral 
contrast CT enterography and MRI enterography. Key words: Enterography, abdominal pain, non-,nvasive, gastrointestinal system.


