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Hastanın hikayesi

Son birkaç aydır ilerleyen efor dispnesi 
şikayeti olan 66 yaşında erkek hasta, 
kardiyak check-up’ı için hastanemize 
başvurdu. Geçmişte ağır bir sigara 
tiryakisi olan hasta, son 7 yıldır sigara 
kullanmamıştı. Hastada, statin ile 
kontrol edilen orta düzeyde dislipidemi 
mevcuttu. Konsültasyon sırasında 
gerçekleştirilen standart analizler, 
bisiklet stres testi hariç normaldi. Söz 
konusu stres testinde hastada, 
herhangi bir ECG anormalliği söz 
konusu değildi ve 110 Watt’lık 
maksimum egzersiz seviyesinde dispne 
bulguları görüldü. Stres testinin 
sonuçları kesin olmadığı için analizlerin 
tamamlanması amacıyla hastaya CTA 
yaptırması önerildi.

Teşhis

CTA görüntülerinde, en yoğun LAD’nin 
proksimal ve orta segmentlerinde olmak 
üzere üç koroner arterin tamamında 
çoklu kalsifiye plaklar görülüyor (Şekil 1 
ve 2). Bu nedenden dolayı stenozun 
gerçekte ne kadar ciddi olduğunu kesin 
bir şekilde tespit etmek mümkün 
değildi. Adenozin tatbiki sonrasında ECG 
sonuçlarında kayda değer bir anormallik 
tespit edilmedi.

Stres perfüzyon görüntülerinde (Şekil 
3), LAD bölgesindeki miyokardiyal kan 
akışında CFX veya RCA bölgelerine 
kıyasla belirgin bir artış olduğu 
görülüyor. Bulgular, söz konusu 
bölgede belirgin bir iskemi olduğunu 
ortaya koyuyor.

Kateter laboratuvarında orta LAD 
bölümündeki stenoz teyit edildi.

Bunun üzerine hastaya, perkütan 
transluminal koroner anjiyoplasti tatbik 
edildi ve orta LAD’ye stent takıldı. Tedavi 
sonucunda mükemmel anjiyografik 
sonuçlar elde edildi (Şekil 4).

Yorumlar
CTA, koroner arterlerdeki kalsifiye 
plakları tespit edebilir ancak koroner 
arter aşırı derecede kireçlenmişse 
stenozun şiddetini yorumlamak 
mümkün olmayabilir. Adenozin-Stres 
Dinamik Miyokardiyal BT Perfüzyonu, 
stenozun neden olduğu hemodinamik 
signifikansın değerlendirilmesine olanak 
sağlıyor ve optimum tedavi için karar 
alma süreçlerine destek oluyor.

Adenozin-stres dinamik 
miyokardiyal BT perfüzyonu 
kullanılarak miyokardiyal iskemi 
değerlendirmesi
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1B1A
1 VRT (Şekil 1A) 

ve kavisli MPR (Şekil 
1B) görüntüleri, 
LAD’nin aşırı 
düzeyde kalsifiye 
olduğunu 
gösteriyor.
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İnceleme protokolü

Tarayıcı SOMATOM 
Definition Flash

Tarama alanı Kalp

Tarama konumu VPCT

Tarama uzunluğu 70 mm

Tarama yönü Kraniyokaudal

Tarama süresi 31 s

Tüp gerilimi 100 kV

Tüp akımı 125 eff. mAs

Doz modülasyonu CARE Dose4D

CTDIvol 78.2 mGy

DLP 562 mGy cm

Etkin doz 7.9 mSv

Rotasyon süresi 0.28 s

Kesit kolimasyonu 32 x 1.2 mm

Kesit genişliği 3 mm

Rekonstrüksiyon
aralığı

2 mm

Rekonstrüksiyon
çekirdeği

B23f

Kontrast madde

Hacim 50 mL kontrast + 
40 mL tuz

Akış hızı 6 mL/s

Başlangıç
gecikmesi

Test bolusuna 
göre değişir

2A 2B

4B

Cx RCA

3

4A

2 Kavisli MPR görüntülerinde, Cx (Şekil 2A) 
ve RCA (Şekil 2B) bölgelerinde çoklu kalsifiye 
plaklar görülüyor.

3 Perfüzyon görüntüleri, LAD bölgesinde 
miyokardiyal perfüzyon bozuklukları (mavi) 
olduğunu ortaya koyuyor.

4 Anijyografi görüntüleri, orta LAD 
bölgesindeki stenozu teyit ediyor (Şekil 4). 
Hastaya, PTCA tedavisi tatbik edildi ve orta 
LAD’ye stent takıldı. Tedavi sonucunda 
mükemmel anjiyografik sonuçlar elde edildi 
(Şekil 4B).
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Genel bakış

Otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan 
çocuklar, genelde, yaygın sosyal 
etkileşim anomalileri, zayıf iletişim ve 
konuşma becerileri ve aşırı yineleyici 
davranış gibi çok sayıda belirti 
sergiliyor. Özellikle otizme neden olan, 
bilinen herhangi bir yapısal, 
fonksiyonel veya genetik anormallik 
mevcut değil. Ancak beyin anatomisi ve 
fizyolojisinde meydana gelen ve otizm 
belirtileri ile ilişkilendirilebilecek 

Otizm hastaları için ileri düzey  
MR difüzyon ve spektroskopi
Jeffrey Berman (Ph.D.), William Gaetz (Ph.D.), Timothy Roberts (Ph.D.)
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değişikliklere yönelik olarak giderek 
artan kanıtlar bulunuyor. Beyin 
anormallikleri açısından, ak madde 
yapısındaki değişim ve anormal kortikal 
aktiviteye ilişkin kanıtlar bulunuyor [1, 
2]. Özellikle de işitsel uyarılmış kortikal 
tepkilerde meydana gelen gecikmelerin 
süreleri, ASD’de manyetoensefalografi 
(MEG) tekniği ile gözlemlendi [3]. 
Araştırma merkezimizin ana 
hedeflerinden biri, işitsel korteksi analiz 
etmek, çünkü işitme sisteminin 
fonksiyonel ve yapısal anormallikleri, 

otizm spektrum bozuklukları (ASD) ile 
ilişkilendiriliyor. ASD’nin tek bir 
nedeninin olmadığı düşünülürse, 
otizmin biyolojik temelini ve işitme 
sisteminin bozukluğunu daha iyi 
anlamak amacıyla yapısal ve kimyasal 
birçok biyo-marker değerlendirmek 
fayda sağlıyor.

Laboratuvarımızda, işitme sistemindeki 
mikro yapı ve kimyasal ortamı analiz 
etmek için difüzyon ağırlıklı MR 
görüntüleme ve GABA MR 
spektroskopisi teknikleri kullanılıyor. 
Difüzyon ve spektroskopik MR teknikleri 
kombinasyonu, ASD’nin yapısal ve 
nöro-kimyasal anormalliklerine dair 
genel bir bakış açısı sunuyor. Bu bakış 
açısı, görüntüleme yöntemlerimizi, 
tarama sonrası görüntü işleme 
stratejimizi, elde edeceğimiz ilk 
sonuçları ve geleceğe yönelik 
beklentilerimizi şekillendirecektir. 

Arka plan
Beyindeki su molekülleri, sürekli olarak 
Brown hareketi sergiliyor. Difüzyon MR, 
suyun bu rasgele hareketini, suyun 
mobilitesine karşı bariyerlerin varlığı 
için bir sonda olarak kullanıyor. Su 
difüzyonunun 3D modeli, beyin 
dokusunun mimarisi ve mikro yapısı ile 
aksonal demetlerin yönünü göstermek 
için kullanılabiliyor [4]. Difüzyon fiber 
izleme yöntemi ise, vokselden voksele 
tahmini fiber yönünü takip ederek özel 
ak madde yollarını 3D olarak göstermek 
için kullanılabiliyor [5]. Difüzyon tensör 
görüntüleme (DTG), difüzyon ağırlıklı 
görüntülerin elde edilmesi ve dokuların 
mikro yapısının modellendirilmesinde 
klinik bir standart haline geldi. DTG, 
minimum 6 farklı gradyan yönünde 
çekilebiliyor ve DTG fiber izleme de 
ticari olarak bulunuyor. Ancak burada 
bir sınırlama söz konusu, bu da 
difüzyon tensör modelinin, çapraz ak 
madde liflerinin karmaşık yapısını kesin 

1

1 İşitme korteksinden (AC) talamusa kadar işitsel radyasyonun HARDI olasılıksal fiber izleme. 
Fiber yolları, kırmızı çizgiler ile gösterilmiştir. Temelde yatan HARDI rekonstrüksiyonları da 
gösterilmiştir. İşitsel radyasyon ile kesişen inferior longitudinal fasikül (ILF), HARDI 
rekonstrüksiyonları içerisinde yeşil pikler olarak belirtilmiştir.
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bir şekilde ortaya koyamamasıdır. Bu 
nedenle, DTG fiber izleme, kesişim 
noktalarından geçen ak madde yollarını 
tam olarak takip edemiyor. Bu 
yollardan biri de, anteriordan 
posteriora uzanan diğer ak madde 
yolları ile kesişen işitsel radyasyondur. 
İşitsel radyasyonlar, talamusun medial 
genikülat çekirdeğinden gelen akustik 
bilgileri, primer işitme korteksine ileten 
önemli bir duyu yoludur ve iletim 
hızının kısmen kortikal tepki süresini 
etkilediği varsayılabilir. İşitsel 
radyasyon, işlevsel olarak önemli bir 
duyu giriş yolu olsa da DTG tekniğiyle 
kesin bir şekilde analiz edilemiyor.

Yüksek açısal çözünürlük difüzyon 
görüntüleme (HARDI), aynı vokseli 
çaprazlamasına geçen çoklu lif 
topluluklarını birbirinden ayırt etme 
özelliğine sahip bulunuyor [6]. HARDI, 
standart olarak yüksek b-değerlerinde 
50’den fazla gradyan yönünde 
görüntüleme yaparken, DTG için daha 
düşük b-değerlerinde sadece 6 yön 
yeterli oluyor. Açısal çözünürlükteki 
artış, suyun voksel içerisindeki 
difüzyonunun 3D modelini daha kesin 
bir şekilde görüntülenmesini sağlıyor. 
HARDI tekniğiyle fiber izleme yöntemi,  
ak madde yollarını, lifleri 
çaprazlamasına geçen bölgeler 
içerisinden takip edebilirken DTG fiber 
izleme işlemi, aynı bölgelerde ya 
duruyor ya da hatalı sonuçlar veriyor. 
Bu projede, işitsel radyasyonun 
karmaşık mimarisini kesin bir şekilde 
ortaya koymak üzere HARDI fiber 
izleme yöntemi kullanıldı.

Ak maddedeki yapısal anomaliler, 
işitmedeki gecikmelerin tek potansiyel 
nedeni değil; gecikmeler, sinaptik ve/
veya lokal devre bozukluğundan da 
kaynaklanabiliyor. Sinaptik/lokal devre 
bozukluğu konsepti, eksitasyon ve 

inhibisyon dengesizliğinden 
kaynaklanan, ASD’ye ilişkin patojenik 
bir mekanizma olarak görülüyor. 
İnhibitör hücre adedindeki değişim, 
hücrenin intrinsik eksitabilitesi, sinir 
ağı eksitabilitesi ve düşük nöbet 
eşikleri gibi özelliklerin tümü, ASD’nin 
kilit fenotiplerini tekrarlayan hayvan 
modellerinde tespit edildi. GABA, 
inhibitör internöronlar ve eksitatör 
piramidal nöronlardan oluşan lokal 
devrenin salınım hareketini 
düzenleyen, inhibitör fonksiyonlu bir 
nörotransmitterdir. Geçmiş çalışmalar, 
otizmin GABAerjik bozukluk ile ilişkili 
olabileceğini gösteriyor [7]. 
Merkezimizde, işitme sisteminin 
sinapslarındaki kimyasal anomalileri 
analiz etmek üzere GABA 
spektroskopisi tekniği kullanılıyor.

Proton manyetik rezonans 
spektroskopisi (MRS), özel metabolit 
ve nörotransmiterlerin yoğunluklarının 
tahmin edilmesine imkan veren bir 
teknik. MRS, uzaysal olarak belirli 
spektrumlar sağlamak üzere tanımlı bir 
ilgi alanı içerisinde 
gerçekleştirilebiliyor. MEGA-PRESS ise,  
GABA’nın başta kreatin olmak üzere 
üst üste bilinen metabolitlerden ayırt 
edilmesini sağlayan spektral bir 
düzenleme tekniği olarak ortaya 
çıkıyor [8]. MEGA-PRESS tekniği, 
J-etkileşimli GABA CH2 rezonansının 
farklı evolüsyonlarına sahip iki 
spektrum çıkarıyor.

Uygulama
Platform
Görüntüleme işlemi, araştırmalarda 
özel olarak kullanılan bir 3T Siemens 
MAGNETOM Verio (yazılım versiyonu: 
syngo MR B17) sisteminde, 32-kanallı, 
sadece RF alıcı baş coil’i kullanılarak 
gerçekleştirildi. 1 mm’lik izotropik 

çözünürlük elde etmek amacıyla, 256 
x 256 x 192 mm’lik görüş alanı 256 x 
256 x 192’lik matrisle, aksiyal 3D 
MPRAGE anatomik taraması rutin 
olarak yapılıyor. Diğer parametreler şu 
şekildedir: TR 1900 ms, TE 2,9 ms, TI 
1100 ms, flip açısı: 9°.

Difüzyon MR
HARDI görüntülemede kullanılan 
parametreler şu şekildedir: 64 adet 
difüzyon gradyan yönü, b=3000 s/
mm2, TR 16,9 s, TE 110 ms, paralel 
ivme 2, voksel ebatları: 2 x 2 x 2 mm, 
yaklaşık görüntüleme süresi: 16 dak. 
Bu tarama prosedürünün 6-15 yaşları 
arasındaki çocuklar için uygun olduğu 
kanıtlanmıştır (başarı oranı, %80’den 
fazla). Kıyaslamak gerekirse standart 
bir DTG prosedüründe parametreler şu 
şekildedir: 30 adet gradyan yönü, 
b=1000 s/mm2, TR 14 s, TE 75 ms, 
voksel ebatları: 2 x 2 x 2 mm. DTG 
verileri, klinik uygulamalarda rutin 
olarak kullanılan difüzyon sekansı ile 
elde edilen verilere benziyor. Her iki 
taramada da, halen geliştirilmekte 
olan, monopolar Stejskal-Tanner 
difüzyon kodlama şemalı ve 2 
düzeyinde paralel ivmelenme oranlı 
511C spin-eko düzlemsel sekansı* 
kullanılıyor. Olasılıksal HARDI fiber 
izleme algoritması ile birlikte solid açılı 
q-ball rekonstrüksiyonu tatbik ediliyor. 
HARDI q-ball rekonstrüksiyonu, bu 
yöntemin belirli bir modele bağlı 
olmaması ve en son geliştirilen solid 
açı düzeltme tekniğinin, oryantasyon 
dağılım fonksiyonuna (ODF) dair kesin 
bir tahmin sunması nedeniyle tercih 
ediliyor. Fiber izleme algoritması, 
oryantasyon dağılım fonksiyonundaki 
belirsizliği tahmin etmek için artık 
önyükleme yöntemini kullanıyor.

Tablo 1: Görüntüleme protokolleri

Sekans Süre Ölçüm

Keşif (lokalizer) 1 dak –

MPRAGE (1 mm izotropik) 8 dak –

Solid açılı q-ball modeli ve akustik radyasyonları yeniden yapılandırmak 
üzere olasılıksal traktografi kullanılarak HARDI rekonstrüksiyonu (64 
yönlü, b = 3000 s/mm2, 2 mm izotropik çözünürlük)

16 dak
FA, MD, GFA ve özdeğerler
akustik radyasyon boyunca entegre 
edilmiş

MEGA-PRESS – 128 çift transient, TE 68 ms, sağ ve sol hemisfer STG’ye 
yerleştirilen 40 x 30 x 20 mm’lik tekli voksel

2 x 7 dak GABA+ / Cr
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Spektroskopik görüntüleme
Tek vokselli (40 x 30 x 20 mm) MRS, TE 
68 ms’de (< 7 dak.) MEGA-PRESS 
spektral düzenleme sekansı kullanılarak 
elde ediliyor. Siemens’in halen 
geliştirilmekte olan ürün paketi (No: 
529) kullanılıyor*. MRS vokselleri, 
süperiyor temporal girus üzerinde 
ortalanıyor. Koronal düzlemde ise 
vokseller, en yakın skalp yüzeyine en iyi 
biçimde uyacak ve CSF/kemik/yağ 
kontaminasyonunu önleyecek şekilde 
döndürülüyor. Yüksek dereceli lokal 
tıraşlama, baskılanmamış su piki için 10 
Hz’den düşük FWHM çizgi genişlikleri 
sunuyor. Fourier dönüşümünden 
sonra, çıkarılmamış kreatin (Cr) 
rezonansına faz düzeltme uygulanıyor. 
GABA rezonansı altındaki (3 ppm’de) 
entegral, ikili bir Gaussian rezonansı 
(psödo) kullanılarak spektral pik 
yerleştirme yöntemiyle elde ediliyor. 
Çıkarılmamış Cr rezonansına ilişkin 
olarak GABA düzeyleri hesaplanıyor 
(işlenmemiş her iki transient üzerinden 
ortalamaları alınıyor) ve bu değerler, 
GABA+/Cr şeklinde rapor ediliyor. 
Ölçüm, MEGA-PRESS deneyindeki diğer 
makro moleküllerin bilinen katkılarını 
belirtmek üzere ‘GABA+’ olarak ifade 
ediliyor.

Sonuçlar
HARDI
Şekil 1’de, inferior longitudinal fasikülü 
(ILF) çaprazlamasına geçen ve işitme 
korteksini (AC) talamusa bağlayan 
örnek bir grup HARDI fiber yolu 
(kırmızı çizgiler) görülüyor. q-ball 
oryantasyon yoğunluğu fonksiyonları, 
çaprazlamasına geçen anterior-
posterior ILF’ler (yeşil pikler) ile işitsel 
radyasyonu temsil eden daha küçük 
sağ-sol pikleri gösteriyor. HARDI fiber 
izleme, işitme radyasyonunu %98’lik 
bir başarı oranıyla gösteriyor ve bu 
değer, DTG fiber izleme tekniğinin 
%50’lik başarı oranından belirgin bir 
şekilde daha yüksek bulunuyor 
(p<0.001) [9]. DTG fiber izleme 
yönteminin 30-yönlü ve 64-yönlü 
formlarının başarı oranlarında ise 
önemli farklar görülmüyor. HARDI fiber 
izleme tekniğinin, sağ ve sol hemisfer 
işitsel radyasyonlarına ilişkin başarı 
oranlarında da önemli farklar söz 
konusu değil. Buna karşın, sol işitsel 
radyasyon DTG fiber izleme 
yöntemiyle sağ işitsel radyasyondan 
daha yüksek bir başarı oranıyla 

2

HARDI DTI

1 >50

Num. Fiber Tracks

3

2 İşitsel 
radyasyonun HARDI 
ve DTG fiber izleme 
ile takibi, 3 farklı 
denekte gösterildi. 
DTG fiber izleme 
tekniği, talamustan 
işitme korteksine 
giden yolu kesin bir 
şekilde ortaya 
koyuyor.

3 MEGA-PRESS 
manyetik rezonans 
spektroskopisi için 
işitme korteksi 
üzerindeki ilgi alanı.
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görüntülendi (p < 0.03). Hemisferin, 
DTG fiber performansı takibi 
üzerindeki etkisi, sağ ve sol hemisferler 
arasındaki çapraz fiberlerin 
düzeyindeki muhtemel farkı ortaya 
koyuyor.

Başarılı olarak sınıflandırılan DTG 
vakaları genelde, akustik radyasyon 
hacminin tamamını doğru biçimde 
ortaya koyamayan çok az sayıda fiber 
yolu içeriyor. DTG fiber yolları, Heschl 
girustan ortaya çıkma eğilimi gösteriyor 
ve yanlışlıkla dominant anterior-
posterior yönündeki ILF’leri takip 
ediyor. İşitsel radyasyonun tamamını 
doğru bir şekilde ortaya koyabilen 
HARDI verileri, standart DTG teknikleri 
ile uyumlu olmayan fiber yoluna özgü 
ölçümlerin yapılmasına imkan veriyor.

GABA
GABA yoğunluğundaki bölgesel 
değişimler, ASD’de tek vokselli MEGA-
PRESS manyetik rezonans 
spektroskopisi (MRS) kullanılarak tespit 
edildi [10]. Bu çalışmada, ASD hastası 
13 çocuk yer aldı ve bunlardan 11’i 
gelişim aşamasındaki çocuklardı (yaş-
eşleşmeli). ASD’li çocukların süperiyor 
temporal giruslarında tekli voksellerden 
elde edilen GABA+/Cr oranları, yaş 
eşleşmeli TD kontrollerine kıyasla 
belirgin bir şekilde düşüktü  (p < 0,01). 
Çocukların merkezi sulkuslarında 
(motor) da belirgin bir GABA eksikliği 
tespit edildi (p < 0,05), ancak görsel 
kortekste bu söz konusu değildi. ASD’de 
GABA düzeyleri işitme sisteminde %22, 
motor sistemde %11 daha düşüktü.

Geleceğe bakış
ASD hastalarından elde ettiğimiz 
gelişmiş görüntüleme sonuçları, 
spektroskopik ve difüzyon MR 
tekniklerinin ASD’de işitme sistemini 
değerlendirmek üzere kullanımının 
uygun olduğunu ortaya koyuyor. HARDI 
gibi difüzyon yöntemleri, işitsel 
radyasyonun doğru niceliksel 
ölçümünün yapılmasına imkan veriyor. 
HARDI tekniği, işitsel radyasyon ile 
inferior longitudinal fasikülün kesişim 
noktasındaki karmaşık ak madde 
yollarını ayırt edebiliyor. ASD’ye ilişkin 
olarak gelecekte yapılacak çalışmalarda 
HARDI tekniği, işitme sisteminin mikro 
yapısı ve geometrisinin detaylı bir 
analizini yapmak amacıyla kullanılacak. 
HARDI görüntüleme tekniği, geleneksel 
bir DTG sekansından belirgin bir şekilde 
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oranları, ASD hastası 
deneklerde işitsel ilgi 
alanı içerisinde 
belirgin bir şekilde 
düşüktü (p < 0,01).

4 Gruplandırılmış MEGA-PRESS spektrumları, tüm işitsel ilgi alanı ölçümleri için gösterildi 
(N = 13 ASD, N = 11 TD). 3 ppm’deki GABA piki, gri çubuk içerisinde yer alıyor.
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6

daha uzun. Ancak kesit ivmeli, tek 
çekimli, spin eko düzlemsel sekanslar, 
HARDI görüntüleme süresini belirgin bir 
şekilde azaltarak, HARDI tekniğinin 
rutin klinik sekanslarına 
entegrasyonunu mümkün kılıyor [11]. 
Şekil 6’da, işitsel radyasyonun HARDI 
traktografisini çekmek için kesit ivmeli, 
9 dakikalık bir sekansın uygun olduğu 
gösteriliyor.

İşitme sistemindeki GABA düzeylerinin, 
ASD hastalarında belirgin bir şekilde 

düşük olduğu gözlemleniyor. Beyin 
kimyasındaki bu değişiklik, ASD 
hastalarında işitsel uyarılmış tepkide 
gecikme gibi işitsel bozukluklara yol 
açabiliyor. Son birkaç aydır, işitsel 
korteks GABA düzeylerini optimum 
şekilde ölçebilen yöntemler geliştirmek 
üzere çalışmalar yaptık. Özellikle de, 
her ne kadar geliştirilen yöntemler, 
GABA değerlendirmesinin klinik 
uygulamasında en son teknolojileri 
temsil etse de, ortaklaşa bir şekilde 

düzenlenen makro moleküllerden 
(MM) kaynaklanan sinyal parazitleri 
nedeniyle potansiyel bir karmaşa 
mevcut. Gelecekteki teknik gelişmeler, 
söz konusu makro moleküllerin bu 
olumsuz etkisini giderek 
zayıflatabilecektir.

İşitme sisteminin fonksiyonel ve yapısal 
anomalileri, MRS ve difüzyon MR 
teknikleri ile değerlendirilebilir. İşitme 
sisteminin anatomik ve fizyolojik 
özelliklerini analiz ederek, otizmin 
biyolojik temellerine dair anlayışımızı 
geliştirme çabasındayız. Bu raporda 
anlatılan yöntemlerin, diğer nöro-
psikiyatrik hastalıklara da tatbik 
edilebileceğini öngörüyoruz.
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*  Ürün, halihazırda geliştirilme 
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henüz piyasaya sürülmemiştir. Ürünün 
gelecekte erişilebilirliği de garanti 
edilemez.

6 Kesit ivmeli 
difüzyon görüntüleme 
tekniği kullanılarak 
işitsel radyasyonun 
HARDI fiber izlemesi: b 
= 3000 s/mm2, 64 adet 
gradyan yönü ve 10 
dakikadan kısa 
görüntüleme süresi.


