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Özet
Amaç
Dinamik kontrastlı MR 
görüntülemeden (DCE-MRI) ve 
difüzyon kürtosis görüntülemeden 
(DKI) elde edilen perfüzyon 
parametrelerinin ve intravoksel 
tutarsız hareket modeline (IVIM) 
dayalı difüzyon ağırlıklı 
görüntülemeden (DWI) elde edilen 
parametrelerin, pankreas tümörleri 
ile normal pankreas parenkimleri 
arasında ayrım yapılması açısından 
taşıdığı diagnostik potansiyeli 
değerlendirmek.

Metotlar
Histopatolojik pankreas tümörü 
tanısı konmuş 24 hasta (ortalama 
yaş: 71) ve pankreas lezyonu 
olmayan 24 hasta (ortalama yaş: 
56) analiz edildi. Her bir voksel için, 
DCE-MRI, IVIM ve DKI parametreleri 
alındı. Parametrik olmayan bir test 
ve alıcı işletim karakteristiği (ROC) 
eğrisi kullanılarak isabetlilik 
değerlendirmesi yapıldı.

Sonuçlar
Kruskal-Wallis testi esas alınarak, 
DKI difüzivitesine (MD), IVIM 
perfüzyon fraksiyonuna (fp) ve IVIM 
difüzyon katsayısına (Dt) ilişkin 

ortalama değerlerde gruplar 
arasında istatistiksel olarak anlamlı 
farklılıklar gözlendi. Normal 
pankreas parenkimleri ve pankreas 
tümörleri arasında ayrım yapılırken 
MD isabetliliği %78 oldu.

Görüşler
IVIM ve DKI’den elde edilen 
parametreler ve bazı DCE-MRI 
yarı-kantitatif parametreleri, normal 
pankreas parenkimlerinin ve 
pankreatik tümörlerin ayırt 
edilmesinde faydalı olabilir. 
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Geçmiş

Pankreatik adenokarsinomlar 
(PDAC’ler) pankreas kanserlerinin 
%90’ını oluşturmaktadır ve Amerika 
Birleşik Devletleri’nde kansere bağlı 
ölümlerin en yaygın dördüncü nedenidir. 
Çoğu kanserde istikrarlı bir sağkalım 
artışına karşın, pankreas kanserinde 
yavaş ilerleme kaydedilmektedir. Beş 
yıllık rölatif sağkalım oranı şu anda 
yalnızca %8’dir. Bu düşük oranın nedeni 
kısmen, olguların yarısından fazlasına 
ileri safhada tanı koyulmasıdır. Böyle 
durumlar için de beş yıllık sağkalım 
oranı %3’tür [1].

Görüntüleme alanında multidedektörlü 
bilgisayarlı tomografi (MDCT) ve 
manyetik rezonans görüntüleme (MRG) 
gibi önemli teknik ilerlemelere rağmen, 
pankreasta solid lezyonların doğru 
tanısı hâlâ zorlu bir konudur. Bu, 
görüntüleme özelliklerinin iyi huylu 
lezyonlarla örtüşmesi ile alakalıdır [2]. 
Fakat pankreas lezyonlarının doğru 
şekilde algılanması ve karakterizasyonu 
elzemdir, çünkü tedavi yaklaşımları ve 
ilişkili prognozlar, tümör tipine ve 
derecesine bağlı olarak, birbirinden 
hatırı sayılır ölçüde farklıdır [3]. 
Güvenilir, isabetli görüntüleme, tümör 
safhasının doğru belirlenmesi açısından 
kritik önem taşır: Aslında, pankreatik 
adenokarsinom lenfatik damarlara 
çabuk sızar ve lokal infiltratif hastalık 
peripanktreatik dokunun kolay 
farkedilmeyen enfiltrasyonu biçiminde 
belirebilir. Bu lokal invazyon, tümörün 
kaplamının ve safhasının doğru 
belirlenememesiyle sonuçlanabilir ve 
operasyon öncesinde saptanmaması 
halinde, cerrahi rezeksiyonun 
durdurulmasına neden olabilir [4]. 
Hastalar açısından en büyük umut, 
pankreas adenokarsinomlarının erken 
fark edilmesidir. Dolayısıyla, daha 
yüksek tümör belirginliği sağlayan 
non-invazif bir görüntüleme modalitesi, 
klinik sonuçların iyileştirilmesi açısından 
paha biçilmez olacaktır [5, 6]. Organa 
özgü vaskülaritenin habis ve iyi huylu 
pankreas lezyonlarını ayırt etmeyi 
sağlayacak şekilde nasıl analiz 
edileceği, halen çözülmemiş bir 
sorundur. Artış düzenlerinin ve 

perfüzyon parametrelerinin dinamik 
kontrastlı MR görüntüleme (DCE-MRI) 
kullanılarak kantitatif analizinin, 
pankreas lezyonlarının 
değerlendirilmesinde hem objektif hem 
de faydalı olduğu gösterilmiştir [7, 8]. 
Son yıllarda, abdominal MR 
görüntülemenin pankreas lezyonlarının 
değerlendirilmesinde hiç olmadığı kadar 
çok kullanıldığını, difüzyon-ağırlıklı 
görüntülemenin (DWI) malignite 
tespitinde faydalı bir araç olarak çokça 
rağbet gördüğünü görüyoruz. [9–12]. 
DWI, solid habis tümörlerde, iyi huylu 
enflamatuar ya da kistik lezyonlara 
kıyasla daha kısıtlı difüzyon göstererek 
fokal pankreas lezyonları hakkında 
fazladan bilgi sağlayabilmektedir. Bu, 
görünür difüzyon katsayısının (ADC) 
azalmasından anlaşılabilir [13–16]. 
Bununla birlikte, difüzyon-ağırlıklı 
sinyal ve ADC değerleri yalnızca 
moleküler difüzyondan değil, 
mikrodolaşım ya da kan 
perfüzyonundan da etkilenebilmektedir 
ve ADC değerleri bu nedenle perfüzyon 
etkileriyle bozulabilmektedir. Bu durum, 
pankreas lezyonlarının 
karakterizasyonunda ADC’nin 
güvenilirliğini sınırlar [17, 18]. 
Mikrodolaşım veya perfüzyon etkileri, 
gerçek doku difüzyonundan yeterli 
b-değeri örneklemesi ve intravoksel 
tutarsız hareket (IVIM) modeli ile iki 
taraflı üstel eğri uyum analizi 
kullanılarak ayırt edilebilir [17–21].

Pankreasta IVIM üzerine daha önce 
yapılan çalışmalar, PDAC’lerdeki azalan 
ADC’nin, PDAC’lerde azalan perfüzyon 
fraksiyonundaki (fp) [20] bir değişikliğe 
atfedilebileceğini ve fp’nin kitle 
oluşumuna neden olan pankreatit ve 
PDAC’lerin ayırt edilmesinde, ADC 
değerlerinden daha iyi bir DW 
görüntüleme kaynaklı parametre [21] 
olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, 
bugüne kadar IVIM’nin habis pankreas 
tümörlerinin iyi huylu lezyonlardan ayırt 
edilmesi açısından taşıdığı değeri 
araştıran az sayıda çalışma yapılmıştır. 
Ayrıca, konvansiyonel DWI modeli, 
voksel içindeki su difüzyonunun tek bir 
komponenti olduğu ve su moleküllerinin 
serbestçe difüze olduğu Gaussyen bir 
davranış gösterdiği varsayımına 

dayanmaktadır [18, 19]. Bununla 
birlikte, mikrostrüktürlerin varlığından 
dolayı (tek bir vokselin içinde iki doku 
tipi ya da komponent olması, organeller 
ve hücre zarları gibi) biyolojik doku 
içindeki termik kaynaşımlı su 
moleküllerinin rastgele hareketi veya 
difüzyonu, Gaussyen olmayan bir 
davranış göstermektedir [22]. 2005’te, 
Jensen ve çalışma arkadaşları difüzyon 
kürtosis görüntüleme (DKI) adı verilen, 
Gaussyen olmayan bir difüzyon modeli 
öne sürdüler [22]. Bu model, doku 
difüzyonunun bir Gaussyen modelden 
sapmasını ve Gaussyen olmayan 
yanlılık düzeltmesi ile difüzyon 
katsayısını (D) ölçen kürtosis katsayısını 
(K) kullanır. DKI tümör tespitinde ve 
safha belirlemede konvansiyonel 
ADC’den daha iyi bir performans 
göstermiştir [23–29].

Bu çalışmanın amacı, DCE-MRI ile elde 
edilen perfüzyon parametrelerinin ve 
DWI’de DKI ve IVIM’den elde edilen 
parametrelerin pankreas tümörleri ile 
normal pankreas parenkimlerinin ayırt 
edilmesi açısından taşıdığı diagnostik 
potansiyeli değerlendirmektir. 

Materyal ve metotlar
Araştırma popülasyonu
Istituto Nazionale Tumori’deki Bilimsel 
Hastane Etik Kurulu bu retrospektif 
çalışmayı onaylamış ve her bir hasta 
için gerekli olan bilgilendirilmiş rıza 
alınmıştır. Enstitü’nün cerrahi 
veritabanında Ocak 2012-Ekim 2017 
aralığını kapsayan bir arama yaptık ve 
cerrahi rezeksiyon geçirmiş olan, 
pankreas kanserli 42 hasta seçtik. 
Araştırma popülasyonuna katılım 
kriterleri şöyleydi: 

A. Patolojik olarak kanıtlanmış 
pankreas kanseri olan hastalar; 

B. Hem DCE-MRI hem DWI uygulanmış 
olan hastalar;

C. Görüntülemesi ile patolojik tanısı 
arasında bir aydan daha az süre olan 
hastalar;

D. Görüntüleme ve patoloji bulgularının 
eşleştirilmesi amacıyla, cerrahi 
rezeksiyon geçirmiş hastalarda 
rezekte edilmiş örneklerin kesilmiş 
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kısımlarının diagnostik kalitede 
resimlerinin olması. Katılıma engel 
olan kriterler ise şöyleydi: 

1. Görüntülemeye dayalı tanı ile 
patolojik olarak doğrulanan tanı 
arasında uyuşmazlık; 

2. Yetersiz görüntü kalitesinden 
kaynaklanan patolojik 
görüntüleme korelasyonu 
kısıtlamaları;

3. DCE-MRI ve DWI bulunmayışı.

Bu kriterler esas alınarak oluşturulan 
araştırma grubunda 24 hasta (ortalama 
yaş 71 olmak üzere, 14 erkek ve 10 kadın; 
yaş aralığı: 53-58) bulunuyordu. 
Araştırma süresi içinde Enstitü’nün 
radyolojik veritabanında da bir arama 
yaptık ve spektrum yanlılığını azaltmak 
için, pankreas lezyonu olmayan ve 
DCE-MRI ve DWI üst batın çalışmalarına 
katılmış hastalardan oluşan bir kontrol 
grubu oluşturduk. Bu kriterlere uyan 
toplam 24 hasta (13 erkek, 11 kadın, 
ortalama yaş 56, yaş aralığı: 33-78) 
araştırmaya dâhil edildi.

MR protokolü
MR protokolü, DCE-MRI ve DWI 
sekanslarını da kapsayan morfolojik ve 
fonksiyonel görüntülemeden 
oluşuyordu. Görüntüleme, faz dizilimli 
vücut coil’i olan 1.5T tarayıcı 
(MAGNETOM Symphony, Siemens 
Healthineers, Erlangen, Almanya) ile 
yapıldı. Hastalar, kafa önce olacak 
şekilde, supin pozisyonda yerleştirildi. 

Yağ süpresyonlu ve yağ süpresyonsuz 
olarak bir morfolojik pre-kontrast 
aksiyel T2-ağırlıklı (T2w) 2D half-Fourier 
çekimli tek-çekim turbo spin-eko 
(HASTE) gerçekleştirildi. Çekim 
parametreleri şöyleydi: TR/TE = 1500/90 
ms, kesit kalınlığı = 5 mm, kesit arası 
açıklık = 0 mm, dönme açısı = 180°, 
matris = 320 x 320, görüş alanı (FOV) = 
380 x 380 mm2. Morfolojik pre-kontrast 
aksiyel T1-ağırlıklı (T1w) hızlı düşük açılı 
çekim (FLASH) 2D faz içi ve faz dışı 
görüntüler, şu çekim parametreleri ile 
alındı: TR/TE = 160/4.87 ms, kesit 
kalınlığı = 5 mm, kesit arası açıklık = 0 
mm, dönme açısı = 70°, matris = 192 x 
256, FOV = 285 x 380 mm2. Morfolojik 

pre-kontrast aksiyel T1w yağ-
süpresyonlu FLASH 2D faz dışı 
görüntüleme, şu çekim parametreleri ile 
tamamlandı: TR/TE = 178/2.3 ms, kesit 
kalınlığı= 3 mm, kesit arası açıklık = 0 
mm, dönme açısı = 80°, matris = 416 x 
512, FOV = 325 x 400 mm2. Morfolojik 
post-kontrast aksiyel ve koronal yağ 
süpresyonlu T1ağırlıklı volümetrik ara 
değerli nefes tutmalı muayene (VIBE) 
görüntüleri kesit kalınlığı = 3 mm, kesit 
arası açıklık = 0 mm, dönme açısı = 10°, 
matris = 320 x 260, FOV = 325 x 400 
mm2.Kaydedilirken şu çekim 
parametreleri kullanıldı: TR/TE = 
4.89/2.38 ms, Serbest nefesli aksiyel 
tek-çekim ekoplanar DWI pulse sekansı 
şu parametrelerle gerçekleştirildi: TR/TE 
= 7500/91 ms; kesit kalınlığı = 3 mm; 
dönme açısı = 90°, matris = 192 x 192, 
FOV = 340 x 340 mm2; b-değerleri 0, 
50,100, 150, 400, ve 800 s/mm2 olan üç 
yönlü difüzyon gradyanları.

DCE-MR görüntülemede ise pozitif, 
gadolinyum- bazlı paramanyetik bir 
kontrast maddenin (Gadobutrol Gd-
DTPA, Bayer Pharma AG, Berlin, 
Almanya) 2 mL/kg intravenöz 
enjeksiyonundan öncesinde bir, 
sonrasında ise 120 sekans (gecikmesiz 
olarak) aldık. Kontrast madde, bir 
Spectris Solaris® EP MR pompası 
(MEDRAD Inc., Indianola, PA) 
kullanılarak 2 mL/s’lik akış hızıyla 
uygulandı. Ardından da aynı akış 
hızında 10 mL’lik salin yıkaması yapıldı. 
Zamansal çözünürlüğü artırmak için 
DCE-MRI stokastik yörüngeli T1ağırlıklı 
zaman çözümlemeli anjiyografi (TWIST) 
3D aksiyel görüntüler alındı. Çekim 
parametreleri şöyleydi: TR/TE = 
3.01/1.09 ms, dönme açısı = 25°, matris 
= 256 x 256, kesit kalınlığı = 2 mm, 
açıklık = 0, FOV = 300 x 300 mm2, 
zamansal çözünürlük =3 saniye, pA: 
0.20, pB: 0.20.

MR görüntü analizi
İlgi alanları (ROI’ler) iki uzman radyolog 
tarafından konsensüse varılarak ve 
hiçbir distorsiyon artefaktının 
çevrelenmemesine özen gösterilerek elle 
çizildi. 20 yıldan fazla klinik deneyimi 
olan bir radyolog ve abdominal MR 
görüntüleme çalışmalarını 

yorumlamada 8 yıllık klinik deneyimi 
olan bir radyolog, ROI’leri DCE 
görüntüleri üzerinde, pre-kontrastı 
post-kontrast görüntüden çıkarılarak ve 
en yüksek b-değerli DWI görüntüsünde 
elde edilen sanal yağ süpresyonu ile 
çizdiler. Pankreas kanserli hastalarda, 
neoplastik ilgi hacminin elde edilmesi 
için tümör kesit kesit kontürlendi. 
Pankreas kanseri olmayan hastalarda, 
pankreas parenkimi dokusunun medyan 
değerini elde etmek için pankreas 
parenkiminde 4 ilgi alanı (baş, boyun, 
gövde ve kuyruk) seçtik. 

DCE-MRI ve DWI verilerinden elde edilen 
özellikler, ROI’ların medyan değerini 
belirlemek amacıyla piksel piksel 
hesaplandı.

DCE-MRI özellikleri
Her bir voksel için, daha önce [30]’da 
belirtilen yaklaşım kullanılarak 8 TIC 
şekil tanımlayıcısı işlendi: maksimum 
sinyal farkı (MSD), pik noktaya ulaşana 
kadar geçen süre (TTP), WI eğimi (WIS), 
WO eğimi (WOS), WI kesişimi (WII), WO 
kesişimi (WOI), WOS/WIS oranı ve WOI/
WII oranı.

DCE-MRI parametreleri, MATLAB 
R2007a (The MathWorks Inc., Natick, 
MA, ABD)¹’da geliştirilmiş kurum içi bir 
prototip yazılım kullanılarak elde edildi.

DWI özellikleri
Mono-eksponansiyel model, difüzyon 
kürtosis görüntüleme modeli ve 
intravoksel tutarsız hareket modeli [17, 
18; 31–39] kullanılarak, DWI verilerinden 
her bir voksel için 6 özellik çıkarıldı.

DWI sinyal zayıflaması, en yaygın olarak 
mono- eksponansiyel model 
kullanılarak analiz edilir [17, 18]:

¹  Burada yer alan bilgilerde, üçüncü parti üreticilerin 
ürünleri söz konusudur ve dolayısıyla onların 
düzenleme sorumluluğu altındadır. Daha ayrıntılı 
bilgi için lütfen üçüncü parti üretici ile irtibata 
geçin.

ADC =
b

(        )
S0

Sb

In

Denklem 1
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Sb difüzyon ağırlığı b ile birlikte MRG 
sinyal yoğunluğu, S0 difüzyon ağırlıklı 
olmayan sinyal yoğunluğu, ADC ise 
görünür difüzyon katsayısıdır.

Vasküler fraksiyonu büyük olan bir 
voksel için MRG veri bozunumu mono-
eksponansiyel biçimden sapabiliyor, 
özellikle de IVIM etkisinin [17, 18, 33] 
yarattığı düşük b-değerleri aralığında 
hızlı bir bozunum gösterebiliyor. Bu 
nedenle, IVIM ile ilişkili psödo-difüzivite 
(Dp veya D* ile gösterilir), perfüzyon 
fraksiyonu (fp) ve doku difüzivitesi (Dt) 
parametrelerinin tahmini için, mono-
eksponansiyel modele ek olarak bir de 
bi-eksponansiyel model kullanıldı:

Nihai yerleştirilmiş görüntüleri (difüzyon 
katsayısının (MD) ortalaması ve 
difüzyonel kürtosisin (MK) ortalaması) 
elde etmek için analizde difüzyon 
kürtosis görüntüleme de kullanıldı.

Çoklu-b’li DW görüntüleri, voksel voksel 
yerleştirilerek difüzyon kürtosis sinyal 
zayıflama eşitliği (3) kullanılarak ve 
önceki bir çalışmada [22] kullanılan gibi 
iki-değişkenli bir lineer en küçük kareler 
algoritması uygulanarak alındı:

Bu eşitlikte, D düzeltilmiş difüzyon 
katsayısı; K ise fazla difüzyon kürtosis 
katsayısıdır. K, moleküler hareketin 
mükemmel Gaussyen dağılımdan 
sapma derecesini gösterir. K 0 
olduğunda, eşitlik (3)bir konvansiyonel 
monoexponential eşitliğe dönüşür (1): 
D ve ADC arasındaki fark, D’nin ADC’nin 
Gaussyen olmayan durumlarda 
kullanılmak üzere düzeltilmiş hali 
olmasıdır.

Konvansiyonel DWI (ADC), IVIM (fp, Dt, 
Dp), ve DKI (MK ve MD) parametreleri, 
bütün ölçülen b değerleri ile multi b’li 
DWI verilerinden, prototip post-
processing yazılım Body Diffusion 
Toolbox2 (Siemens Healthineers, 
Erlangen, Almanya) ile elde edildi.

İstatistiksel analiz

Sürekli değişkenler orta ± standart 
sapma (SD) olarak gösterildi. Üç gruba 
bölünmüş olan bütün parametreler, 
parametrik olmayan Kruskal-Wallis 
testi kullanılarak karşılaştırıldı. 
Pankreas tümörleri ile pankreas 
parenkimlerini ayırt etme becerisini 
değerlendirmek amacıyla, her bir 
parametre değerini belirlemek için alıcı 
işletim karakteristiği (ROC) eğrileri de 
hesaplandı.

Optimal eşik değerler (maksimal 
Youden endeksine göre elde edilmiştir = 
sensitivite + spesifisite-1), buna karşılık 
gelen sensitivite, spesifisite, pozitif 
prediktif değer (PPV), negatif prediktif 
değer (NPV) ve isabetlilik hesaplandı.

0.05’ten küçük P değerleri istatistiksel 
olarak anlamlı kabul edildi. İstatistiksel 
analizin gerçekleştirilmesi için MATLAB 
R2007a (The MathWorks Inc., Natick, 
MA, ABD)¹ tarafından üretilen Statistics 
Toolbox kullanıldı.

Sonuçlar

Tablo 1, pankreas tümörü ve pankreas 
parenkimi dokusu için medyan değeri ve 
standart sapma değerini (SD) gösteriyor.

Bir Kruskal-Wallis testi esas alınarak, 
gruplar arasında MD, fp ve Dt için 
medyan değerlerde istatistiksel olarak 
anlamlı farklılıklar gözlendi, dinamik 
parametreler için medyan değerlerde 
bu gruplar arasında hiçbir anlamlı 
farklılık bulunamadı. Tablo 2, MR’dan 
çıkarılan parametrelerin normal 
pankreas parenkimi ile pankreas 
tümörlerinin ayırt edilmesindeki 
diagnostik isabetliliğini gösteriyor. WII, 
MD, fp ve Dp’nin isabetliliği ≥ %68% 
oldu. %78’lik isabetl oranıyla, en iyi 
sonuçları MD verdi.

Tartışma

Bu çalışmanın amacı, DCE-MRI, DKI ile 
elde edilen perfüzyon parametrelerinin 
ve DWI’da IVIM’den elde edilen 

parametrelerin pankreas tümörleri ile 
normal pankreas parenkimlerinin ayırt 
edilmesi açısından diagnostik 
potansiyelini değerlendirmektir.

DCE-MRI’ın pankreas kanserinin 
değerlendirilmesindeki isabetliliği 
açıklığa kavuşmamış bir konudur. 
Bunun bir nedeni, pankreatik duktal 
adenokarsinomda mikrovasküler 
komponent temsilinin yetersiz olmasıdır. 
Bu, karakteristik olarak sızıntılı, frajil ve 
eksik biçimli oldukları için sıklıkla 
tümörlerde gözlenen damarlardaki 
fonksiyonel bozuklukla ve ayrıca 
damarlara bastıran belirgin stromal 
matrisin varlığı ile açıklanabilir. Dahası, 
aktive olmuş pankreatik yıldız hücreler, 
tümörün merkezi bölgelerinde artan 
fibröz stroma üretimine neden olur. Bu 
da kan damarlarını sıkıştırarak 
vaskülarite ve perfüzyonda değişikliklere 
yol açar [7, 8]. Birkaç çalışmada, solid 
pankreas hastalıklarının 
karakterizasyonunda DCE-MRI’ın 
fizibilitesi değerlendirilmiştir [7, 8, 11].

Kim ve ark. [7] 8’i pankreatik 
nöroendokrin tümörlü (PNET), üçü 
kronik pankreatitli, 10’u da normal 
pankreaslı olan pankreas kanserli 24 
hastayı değerlendirdi. Farklı gruplar için, 
Ktrans, kep (kontrast maddenin EES’den 
plazmaya akışı) ve konsantrasyon 
eğrisinin altındaki ilk alan ((iAUC) 
değerlendirildi. Pankreas kanserli 
hastalarda Ktrans, kep ve iAUC 
değerlerinin (sırasıyla 0.042 min-1 ± 
0.023, 0.761 min-1 ± 0.529 ve 2.841 
mmol/s ± 1.811,), normal pankreaslı 
hastalardan (sırasıyla 0.387 min-1 ± 
0.176, 6.376 min-1 ± 2.529, ve 7.156 
mmol/s ± 3.414,) kaydadeğer ölçüde 
daha düşük olduğunu gösterdi (hepsi 
için P < 0.05). Ayrıca, PNET’lerin ve 
normal pankreasların kep değerleri de 
farklılık gösterdi (P < 0.0001) ve 
pankreas kanserleri ile PNET’lerin 
Ktrans, kep ve iAUC değerleri (sırasıyla P 
< 0.0001, P = .038 ve P < 0.0001) 
arasında da kaydadeğer farklılıklar 
görüldü. 

2 Ürün henüz geliştirme aşamasındadır ve ABD’de ya 
da başka ülkelerde satışta değildir. Gelecekte satışa 
sunulacağının garantisi yoktur. 

Denklem 2

= fp•exp (-b•Dp) + (1 – fp)•exp (-b•Dt)
S0

Sb

Denklem 3
1
6

b2•D2•K)S (b) = S0 exp (-b•D+
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Bali ve ark. [8] cerrahi rezeksiyona uygun 
fokal pankreas lezyonları olan 28 hastayı 
değerlendirdi. Tek bölmeli (Ktrans ve 
dağılım fraksiyonu [ƒ]) ve iki bölmeli 
(Ktrans ve vasküler boşluğun [vp] 
kapladığı doku hacmi fraksiyonu) 
farmakokinetik modellerden elde edilen 
kantitatif DCE-MRI parametreleri, fokal 
lezyonlardaki ve nontümöral dokudaki 
fibroz içeriğiyle ve mikrovasküler dansite 
(MVD) sayımları ile ilintilendirildi. 
Farmakokinetik parametreler tümöral ve 
tümöral olmayan doku ile karşılaştırıldı. 
Çalışmada DCE-MRI’ın fibroz tespitindeki 
diagnostik performansı da 
değerlendirildi. Ktrans değerlerinin, 
primer habis tümörlerde iyi huylu 
lezyonlara kıyasla kaydadeğer ölçüde 
düşük olduğu (P = .023) ve nontümöral 
pankreatik doku downstream’inin (P < 
.001) ve upstream’inin (P = .006); ƒ ve 
vp’nin de primer habis tümörlerde, 
nontümöral pankreatik doku 
downstream’ine kıyasla (sırasıyla P = 
.012 ve .018) kaydadeğer ölçüde daha 
yüksek olduğu gösterildi. Fibroz Ktrans ile 
negatif, ƒ ve vp ile pozitif olarak 
ilişkilendirildi. MVD iseƒ ve vp ile pozitif 
olarak ilişkilendirildi. Fibroz tespitinde 
sensitivite ve spesifisite sırasıyla K tek-
bölmeli için (eşik değer: 0.35 min-1) %65 
(37’de 24) ve %83 (12’de 10) ve Ktrans 
iki- bölmeli için (eşik değer: 0.29 min-1) 
%76 (37’de 28) ve %83 (12’de 10) oldu. 

Kontrast madde sürecinin MSD, TTP, 
WIS, WOS, WII, WOI, WOS/WIS oranı ve 
WOI/WII oranı gibi yarı-kantitatif 
tanımlayıcılarını değerlendirdik. 
Bulgularımız, gruplar arasında dinamik 
parametrelerde hiçbir fark olmadığını 
gösterdi. Tek istisna, WIS ve Ktrans [30] 
arasındaki, istatistiksel açıdan anlamlı 
olmayan farklılık idi.

Difüzyon parametreleri DWI 
kullanılarak değerlendirilebiliyor [39]. 
IVIM modeli, bir akan kan hacim 
fraksiyonunu (perfüzyon) ile 
mikrostrüktürel bilginin DWI’dan ayrı 
ayrı çıkarılmasına olanak veren bir 
teorik çerçeve sağlıyor. Bu nedenle IVIM, 
DWI’ın onkolojik uygulamalarında 
rağbet görüyor, çünkü akan kan hacmi 
fraksiyonu, perfüzyonsuz difüzyon 
katsayısı (mikrostrüktürel parametre) ve 
psödodifüzyon katsayısı ile kombine bir 
kantifikasyonu mümkün kılıyor. Bu, bir 
kontrast madde olmadan, kılcal damar 
ağındaki kan hareketiyle 
ilişkilendiriliyor [36, 37].

Birkaç çalışmada, IVIM’den elde edilen 
parametreler solid fokal lezyonların 
karakterizasyonunda faydalı olduğu için 
[22, 40, 41] IVIM’in pankreas kanserinin 
saptanmasında ümit vaat eden bir araç 
olduğu bildirildi.

Kang ve ark. [40] ADC ve IVIM’den elde 
edilen parametrelerin yaygın pankreas 
tümörleri, kronik pankreatit ve normal 
pankreas arasında ayrım yapmak ve 
intraduktal papiler müsinöz 
neoplazmların malignite potansiyelinin 
karakterizasyonu açısından diagnostik 
performansını değerlendirdi. Yaptıkları 
çalışmaya, cerrahi olarak rezekte 
edilmiş pankreas tümörlü doksan üç 
hasta (39 PDAC, 17 NE ve 37 IPMN), 
kronik pankreatitli yedi hasta ve normal 
pankreaslı 26 hasta katıldı. ADC, 
difüzyonun yavaş komponenti (Dslow), 
tutarsız mikrodolaşım (Dfast) ve 
perfüzyon fraksiyonu (fp) hesaplandı. 
PDAC’lerin Dfast ve fp değerlerinin, 
normal pankreaslarınkinden, kronik 
pankreatitlerinkinden ve 
NET’lerinkilerden (hepsi P < .05) 
kaydadeğer ölçüde daha düşük olduğu 
gösterildi. 

PDAC’ler ve NET’ler arasında ayrım 
yapmak için, fp ve Dfast kaydadeğer bir 
farklılık gösterdi (ikisi için de P < .0001) 
ve ROC analizinde ADC’den de 
Dslow’dan daha yararlı parametreler 
oldu (hepsi için P < .05). İyi huylu 
IPMN’lere kıyasla, habis IPMN’lerin ADC 
ve Dslow değerleri kaydadeğer ölçüde 
daha düşüktü ve Dfast ve f değerleri 
daha yüksekti (hepsi için P < .05). ROC 
analizinde, habis ve iyi huylu IPMN’leri 

Tablo 1: İki grubun (normal pankreas parenkimi ve pankreas tümörü), MR ile elde edilen her bir verisi için ortalama ve standart sapma (SD) değeri.

Normal pankreas parenkimi dokusu Pankreas kanseri Kruskal-Wallis testinden 
elde edilen P değeri

Ortalama SD Ortalama SD

MSD [A.U.] 39.20 31.99 42.70 27.60 0.71

TTP [A.U.] 36.25 19.93 25.00 18.58 0.97

WOS [A.U.] -0.42 17.81 -1.10 52.06 0.99

WOI [A.U.] 60.27 48.96 38.43 84.78 0.10

WIS [A.U.] 3.75 17.84 20.91 25.49 0.57

WII [A.U.] 35.95 58.94 15.47 97.71 0.15

WOS_WIS [A.U.] -0.03 13.85 -0.01 3.31 0.82

WOI_WII [A.U.] 1.04 4.06 -0.94 10.40 0.21

ADC [mm2/s x 10-6] 1397.50 309.75 1196.50 281.18 0.17

MK [x 10-3] 1193.85 1393.73 1399.30 384.69 0.33

MD [mm2/s x 10-6] 2843.20 728.35 1849.50 603.95 0.00

fp [% x 10-1] 225.00 90.42 144.20 81.53 0.00

Dt [mm2/s x 10-6] 1263.00 357.21 1018.60 328.62 0.75

Dp [mm2/s x 10-5] 135.60 57.30 112.80 56.62 0.02
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ayırt etmek için ROC eğrisinin altındaki 
en yüksek alan fp’de görüldü [40].

PDAC, normal pankreaslar, kronik 
prostatit ve NET’ler arasında ayrım 
yapılırken perfüzyonun difüzyondan 
daha önemli bir faktör olabileceği 
sonucuna varıldı. Ayrıca, ADC ve 
IVIM’den elde edilen parametreler 
arasında, habis ve iyi huylu IPMN’leri 
ayırt etmek için ROC eğrisinin altındaki 
en yüksek alan fp’de görüldü. Bu nedenle 
biz, IVIM DWI’nin, yalnızca selülarite 
(Dslow) hakkında değil, perfüzyon (Dfast 
ve fp) hakkında da bilgi sağlama becerisi 
sayesinde [40], pankreasta görülen en 
yaygın solid ya da kistik habis tümörlerin 
karakterizasyonu için değerli bir araç 
olduğunu düşünüyoruz.

Klauss ve ark. [41] pankreatik duktal 
adenokarsinomlarda (PDAC) ve 
pankreatik nöroendokrin tümörlerde 
(PNET) IVIM modelinden elde edilen 
parametreler ile histolojik olarak 
belirlenmiş mikrovaskülarite arasındaki 
korelasyonu inceledi. Yaptıkları 
çalışmada, intravoksel tutarsız hareket 
parametreleri iki ilgi hacminden (VOI) 
çıkarıldı: toplam tümör hacmini (TTV) 
çevreleyen bir VOI’den ve histolojik 
bölgesel tümör (RTV) lokasyonuna denk 
gelen bir diğer VOI’den.

Kan hacim fraksiyonunun PDAC’lerde, 
PNET’lere kıyasla kaydadeğer ölçüde 
düşük olduğunu (%9.9 ± %5.4 ile %15.5 
± %5.2; P < 0.0001) ve difüzyon katsayısı 
Dt’nin PDAC’lerde kaydadeğer ölçüde 
yüksek olduğu (1.2 ± 0.18 x 10-3 ile 1.03 
± 0.15 x 10-3 mm2/s; P = 0.001) 
gösterildi. Psödodifüzyon katsayısında 
(Dp) hiçbir anlamlı farklılık görülmedi 
(44.9 ± 52.9 x 10-3 ile 53.8 ± 51.2 x 10-3 
mm2/s). Mikrodamar dansitesi 
PDAC’lerde, PNET’lere kıyasla 
kaydadeğer ölçüde düşüktü (36.8 ± 
25.9/ mm2 ile 80.0 ± 26.1/ mm2; P = 
0.0005). RTV’den çıkarıldığında, 
PDAC’lerin ve PNET’LERİN akan kan 
hacim fraksiyonu fp ve MVD’leri 
mükemmel korelasyon gösterdi (r = 
0.85). TTV’yi kullanan korelasyon orta 
dereceli oldu (0.64). fp (RTV ve TTV) ve 
mikrodamar alanı orta dereceli 
korelasyon gösterdi (r = 0.54/0.47).

Çalışmamızda, ADC ve IVIM ile ilişkili 
parametreleri (Dp, fp ve Dt), doku 
difüzyonunun bir Gaussyen modelden 
sapmasını ifade eden kürtosis 
katsayısını ve Gaussyen olmayan 
yanlılığın DKI ile düzeltildiği difüzyon 
katsayısını değerlendirdik. Son 
zamanlarda, DKI farklı tümör tiplerinde 
tedaviye yanıtın değerlendirilmesi için 
kullanılıyor [42–44].

Bildiğimiz kadarıyla, pankreas kanser 
dokusu ile normal dokuyu ayırt etmek 
üzere perfüzyon ve difüzyon özellliklerini 
(ADC, IVIM ve DKI’dan elde edilen 
parametreler) analiz eden hiçbir yakın 
tarihli çalışma bulunmuyor. 

Bir Kruskal-Wallis testini esas alarak 
elde ettiğimiz bulgulara göre, gruplar 
arasında MD, fp ve Dt medyan 
değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı 
farklılıklar vardı. Normal pankreas 
parenkimi ile pankreas tümörleri 
arasında ayrım yapılırken, %78’lik bir 
isabetlilikle en iyi sonuçları MD verdi. 

Çalışmamızda, PDAC’ların perfüzyonla 
ilişkili faktörleri (fp ve Dp) ve difüzyon 
kürtosis görüntülemenin MD’si, normal 
pankreas parenkimli hastalarda 
görülenden farklıydı ve ADC’den daha 
iyi bir diagnostik performans gösterdi. 
PDAC’lerin ve normal pankreas 
parenkimlerinin ayrımlı tanısı genellikle 
kolaylıkla koyulabilse de, görüntüleme 
özelliklerinde, ayırt etme konusunda 
zaman zaman sorunlara yol açmaya 
yetecek kadar örtüşme olabiliyor. 
Dolayısıyla, PDAC’lerin ve normal 
pankreas parenkimlerinin kaydadeğer 
ölçüde farklılık gösteren perfüzyona 
bağlı faktörleri klinisyenlerin en isabetli 
tanıyı koymalarına yardım edebiliyor. 

AUC SEN SPEC PPV NPV ACC CUT-OFF

MSD 0.47 0.14 0.96 0.75 0.54 0.56 92.21

TTP 0.54 0.59 0.61 0.59 0.61 0.60 31.02

WOS 0.51 0.64 0.48 0.54 0.58 0.56 -1.54

WOI 0.68 0.86 0.48 0.61 0.79 0.67 30.87

WIS 0.36 1.00 0.04 0.50 1.00 0.51 -44.80

WII 0.67 0.55 0.91 0.86 0.68 0.73 33.49

WOS_WIS 0.47 0.36 0.78 0.62 0.56 0.58 0.17

WOI_WII 0.59 0.77 0.52 0.61 0.71 0.64 -0.92

ADC 0.61 0.55 0.78 0.71 0.64 0.67 1330.99

MK 0.42 0.82 0.30 0.53 0.64 0.56 997.00

MD 0.82 0.86 0.70 0.73 0.84 0.78 2168.48

fp 0.79 0.82 0.70 0.72 0.80 0.76 167.81

Dt 0.59 0.55 0.74 0.67 0.63 0.64 1197.58

Dp 0.67 1.00 0.39 0.61 1.00 0.69 68.91

Tablo 2: MR’dan çıkarılan parametrelerin normal pankreas parenkimi ile pankreas tümörlerinin ayırt edilmesindeki diagnostik isabetliliği. 
İsabetliliği yüksek olan parametreler ve eğrinin altındaki alan koyu yazılarak vurgulanmıştır. 

Not: AUC = eğrinin altındaki alan; SEN = sensitivite; SPEC = spesifisite; NPV = negatfi prediktif değer; ACC = isabetlilik
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Dahası, bu parametreler, yanıt verenleri 
ve vermeyenleri mümkün olduğunca 
kısa bir süre içinde saptayarak sistemik 
ve pankreatik yönlendirmeli tedaviilerin 
değerlendirilmesinde de fayda sağlama 
potansiyeli taşıyor.

Sonuç

Doğru bir pankreas kanseri tanısı, 
kanser evresinin doğru belirlenmesi 
açısından şarttır. Evrenin doğru 
belirlenmesi de uygun tedavi yönetimini 
mümkün kılar. 

IVIM ve difüzyon kürtosisten elde edilen 
parametreler ve DCE-MRI’dan elde 
edilen yarı-kantitatif parametreler 

normal pankreas parenkimi ile pankreas 
tümörlerini ayırt etmede faydalı olabilir. 
Normal pankreas parenkimi dokusunun 
ve pankreas tümörlerinin en iyi şekilde 
sınıflandırılmasını sağlayan 
parametreler difüzyon kürtosis 
görüntülemenin MSD, WOI_WII, MD’si 
ve fp’dir. 
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