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Hastanın hikayesi 
Gliomların derecelendirilmesi, tedavi 
stratejisinin belirlenmesi ve prognoz 
değerlendirmesinde klinik önem taşıyor. 
Klinik uygulamalardaki mevcut bilgi 
birikimine rağmen yüksek ve düşük 
dereceli gliomların birbirlerinden ayırt 
edilmesi, geleneksel MR görüntülemede 
üst üste binen görüntü bulguları 
nedeniyle birçok durumda radyologları 
ikileme sürüklüyor. Solid tümörleri, 
normal dokulardan ayıran özeliklerden 
biri, Amid Proton Transferi (APT) 
hidrolizi ve artan anaerobik 
metabolizmanın tümör çevresinde 
oluşturduğu asidik mikro çevredir. Asidik 
değerlerin intraselüler artışının bir 
sonucu olarak, selüler metabolizmanın 
bozulmasını önlemek amacıyla asidik 

bileşiklerin ekstraselüler boşluğa 
taşınması yukarı doğru regüle ediliyor ve 
bu durum, intraselüler pH değerlerinde 
küçük çaplı artışa neden oluyor [1]. APT, 
tümör gibi biyolojik dokulardaki endojen 
mobil protein ve peptitleri tespit eden 
yeni bir MR görüntüleme tekniğidir [2]. 
Geçmişte yapılan çalışmalar, APT MR 
görüntüleme tekniğinin selüler pH 
düzeyi ve protein konsantrasyonundaki 
değişikliklere karşı hassas olduğunu 
ortaya koydu [3]. Burada, yüksek ve 
düşük dereceli gliomları birbirlerinden 
ayırt etme aracı olarak, ekzojen kontrast 
maddesi gerektirmeyen APT MR 
görüntüleme tekniği kullanıldı.

Teori
1990’ı yılların başında Balaban 
tarafından keşfedilen kimyasal 
değişime bağlı satürasyon transferi 
(CEST) görüntülemesi, proteinlerdeki 
değiştirilebilir protonları ölçmek için 
kullanılan bir tür manyetizasyon 
transferi (MT) görüntülemesi 
tekniğidir. Şekil 1’de gösterildiği gibi 
düşük yoğunluklu proteinler, 
değiştirilebilir protonlarını (örneğin, 
hidroksil, amin ve amid gibi) 
kendilerine özgü rezonans 
frekansında özel radyo frekanslı (RF) 
irradyasyonu aracılığıyla ne düzeyde 
doyurduklarına göre etiketleniyor. 
Etiketlenen bu protonlar, daha sonra 
belirli bir değişim hızında kimyasal 
değişim aracılığıyla yığın suya 
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1 Kimyasal değişime bağlı 
satürasyon transferinin 
(CEST) şematik gösterimi. Su 
ve proteinler, iki ayrı proton 
havuzunu oluşturuyor ve 
farklı kimyasal kaymalara 
sahip bulunuyor. Protein 
protonları, kendilerine özgü 
rezonans frekansında RF 
irradyasyonu aracılığıyla 
doyuruluyor. Suya aktarılan 
bu satürasyon, su sinyalini 
azaltıyor.
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aktarılıyor. Her zaman son derece 
düşük yoğunlukta olan çözünen 
proteinleri, standart MR 
protokollerini kullanarak doğrudan 
tespit etmek güç. Ancak sürekli 
aktarım işlemi belirli bir süre devam 
ettikten sonra bu etki, MR 
görüntüleme sinyalini azaltıyor ve 
protonlar, su sinyali atenüasyonu 
aracılığıyla dolaylı olarak tespit 
ediliyor. Bu etki, satürasyonlu (Ssat) ve 
satürasyonsuz (S0) su sinyallerinin 
oranı kullanılarak ölçüldü.

CEST analizinde en sık kullanılan 
ölçüm yöntemi, bir arada mevcut 
olan geleneksel MR ve direkt 
satürasyon etkilerinin yaratacağı 
paraziti azaltmak üzere sağ ve sol MT 
oranı çıkarılarak (MTR = 1-Ssat/S0) 
yapılan manyetizasyon transferi 
asimetrisi  (MTRasym) analizidir.

Bu denklemde Δω, su ile olan 
frekans farkını ifade ediyor. MTR 
görüntüsünün, satürasyon frekansı 
ile elde edilmesi, Z-spektrumunu 
(CEST spektrumu olarak da bilinir) 
veriyor. Amid protonları, proton MR 
spektrumunun 8,3 ppm düzeyinde  
(su sinyaline göre 3,5 ppm) 
rezonans üretiyor ve amid proton 
transferi (APT) görüntülemesinde 
kullanılıyor.

2A 2B 2C 2D

3A 3B 3C 3D

MTRasym = Ssat(−∆ω)/Σ0 –Ssat(+∆ω)/S0 (1)

1 Sol frontal lobunda astrositomu (DSÖ derece II) olan 51 yaşındaki kadın hasta. (2A) T1 ağırlıklı görüntü; (2B) T2 ağırlıklı görüntü; (2C) 
Post-gadolinyum tatbiki sonrası çekilen T1 ağırlıklı görüntü; (2D) APT haritası

2 Sol oksipital lobunda gliyoblastomu (DSÖ derece IV) olan 47 yaşında erkek hasta. (3A) T1 ağırlıklı görüntü; (3B) T2 ağırlıklı görüntü; (3C) 
Post-gadolinyum tatbiki sonrası çekilen T1 ağırlıklı görüntü; (3D) APT haritası
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Hastanın hikayesi

1. vaka, sol frontal lobunda 
astrositomu (DSÖ derece II) olan 51 
yaşındaki kadın hastadır (Şekil 2). 
Hastanın, MR taramasının 5 saat 
öncesinden başlayan, baş dönmesi, 
bulantı ve kusma dahil olmak üzere 
çeşitli nörolojik şikayetleri mevcuttu.

2. vaka, sol oksipital lobunda 
gliyoblastomu (DSÖ derece IV) olan 
47 yaşında erkek hastadır (Şekil 3). 
İki aydır uykusuzluk çeken hastanın, 
MR taramasının 5 saat öncesinden 
başlayan, baş dönmesi, bulantı ve 
kusma dahil olmak üzere çeşitli 
şikayetleri mevcuttu.

Sekans detayları
Her iki hasta da, 3T MR sisteminde 
(MAGNETOM Trio a Tim Sistemi, 
Siemens AG, Erlangen, Almanya) 
tarandı. APT görüntüleri, şu 
parametreler ile birlikte GRE-bazlı 
CEST* WIP sekansı uygulanarak 
çekildi: TR 3200 ms, TE 2,87 ms, FA 
10 derece, kesit kalınlığı: 5 mm. 
Görüntü değerlendirme işleminden 
önce satürasyon modülü tatbik edildi. 
Dört adet RF pulsesi, su frekansına 
göre +5 ile -5 ppm arasında (birim 
aralık değeri 0,5 ppm’dir) değişen 21 
adet farklı aktarma frekansı için 
tekrarlandı. APT görüntülerini elde 
etmek için 3,5 ppm düzeyindeki 
aktarmada MTR asimetri analizi 
gerçekleştirildi.

Tarama bulguları
1. vakada, sol frontal lobdaki düşük 
dereceli gliom, T1 ağırlıklı görüntüde 
çok belirgin olmamakla (Şekil 2A) 
birlikte T2 ağırlıklı görüntüde 
hiperintens görülüyor (Şekil 2B). 
Yüksek kontrastlı T1 ağırlıklı 
görüntüde herhangi bir iyileşme söz 
konusu değil (Şekil 2C). APC haritası, 
tümörün izointensitesini gösteriyor 
(Şekil 2D). 

2. vakada, yüksek dereceli gliomun 
solid kısmı, T1 ağırlıklı görüntüde 
(Şekil 3A) hipointens, T2 ağırlıklı 
görüntüde (Şekil 3B) heterojen 
hiperintens görülüyor. Tümördeki 
kanama alanı, T1 ağırlıklı görüntüde 
(Şekil 3A) izointens-hiperintens, T2 
ağırlıklı görüntüde (Şekil 3B) 
hiperintens görülüyor. Yüksek 
kontrastlı, T1 ağırlıklı görüntüde 

düzensiz bir iyileşme söz konusu 
(Şekil 3C). APC haritasında, solid ve 
kanama unsurları ile birlikte 
tümörün hiperintens olduğu 
görülüyor (Şekil 3D).

Sonuç
İlk sonuçlar, GRE bazlı bu CEST 
sekansının yüksek kalitede APT 
görüntüleri üretebildiğini ortaya 
koyuyor. İntraselüler pH değerinin, 
tümör ve normal dokuda aşağı yukarı 
aynı olduğu tespit edildi. Yüksek 
dereceli serebral gliomlarda yüksek 
APT sinyali, genelde yüksek protein 
konsantrasyonundan kaynaklanıyor 
[2, 3]. İnvazif olmayan APT tekniği, 
mobil selüler proteinleri ve in vivo pH 
artışının tespitinde faydalı bir araç 
olarak görülüyor. Bu teknik, 
gliomların derecelendirmesinde 
tanısal kesinlik seviyesini arttırmak 
açısından alternatif bir görüntüleme 
tekniği olabilir.

*  Ürün, halihazırda geliştirilme 
aşamasındadır ve ABD ve diğer ülkelerde 
henüz piyasaya sürülmemiştir. Ürünün 
gelecekte erişilebilirliği de garanti 
edilemez.
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