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Arka plan 
Primer paratiroidizm (PHPT) 
hiperkalseminin yaygın görülen bir 
nedenidir ve öngörülen insidans 
100.000 kişide 25 ila 30 olgudur. Bu 
olguların yaklaşık %85 ila % 90’ına tek 
bir paratiroid adenomu (PTA) neden 
olurken, mültiglandüler hastalık ve 
paratiroid hiperplazisi geri kalan PHPT 
olgularını oluşturuyor. (1) 

Tanı sıklıkla uygun klinik koşullarda 
biyokimyasal testlerle (serum Ca ve PTH) 
konuyor. Kesin tedavi cerrahi eksizyonu 
gerektiriyor, cerrahinin kapsamını ve 
komplikasyon oranını en aza indirmek 
için de görüntüleme eşliğinde 
preoperatif lokalizasyon kullanılıyor. (2)

Paratiroid adenomlarını lokalize etmek 
üzere birinci basamak araçlar olarak 
alışılagelmiş ultrason ve Teknesyum-
99m (99mTc) Sestamibi sintigrafisi 

kullanılıyor. Ultrason, tiroid dokusuyla 
karşılaştırıldığında PTA’nın ayırıcı 
ekojenisitesinden istifade ediyor; 
sintigrafi ise radyofarmasötik alım ve 
retansiyonundaki fizyolojik 
farklılıklardan yararlanıyor. Bu testlerle 
genellikle bir sonuca ulaşılamıyor; bu da 
dinamik mültifazik BT (4D BT) ya da 
dinamik MRG gibi diğer kesitsel 
görüntüleme yöntemlerinin gelişimine 
önayak oluyor (Resim 1).
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Önemli noktalar:
1. Burada tanımlanan MR tekniği, 

sınırlı uzaysal ve temporal 
rezolüsyon gibi, MR’da paratiroid 
görüntülenmesinde sıklıkla 
deneyimlenen eksiklikleri büyük 
ölçüde iyileştiriyor.

2. Yüksek uzaysal ve temporal 
çözünürlüğe sahip dört boyutlu 
(4D) kontrastlı MRG, paratiroid 
adenomlarının 
değerlendirilmesinde 
kullanılabiliyor ve radyasyon 
ihtiyacı olmaksızın Teknesyum 
(99m Tc) Sestamibi ya da 4D 
BT’ye güçlü bir alternatif 
görüntüleme modalitesi olarak 
kullanılma potansiyeline sahip 
bulunuyor.

3. Multiparametrik kantitatif MR 
perfüzyon analizi, paratiroid 
adenomlarını alttaki tiroid doku-
dan ya da lenf düğümlerinden 
ayırt etmekte kullanılabiliyor.

Hasta bakımı açısından 
avantajlar:
Primer hiperparatiroidizmi olan 
hastalarda, tarif edilen 4B DCE 
MRG tekniği paratiroid 
adenomlarını doğru tanımlama ve 
karakterize etmede, 4B BT ya da 
99m Tc-Sestamibi taraması gibi 
alternatif görüntülemelerde 
gereken radyasyon ihtiyacı 
olmaksızın ilave olanaklar sağlıyor.

1A

1B 45 sn 90 sn

1C 48 sn 144 sn

1 Resim 1 / 3 yıl önce sol taraflı paratiroidektomi uygulanan 71 yaşında primer 
hiperparatirodizmi (PHPT) olan kadın hasta reküran PHPT ile başvurmuştu (PTH: 120 ng/ml, 
Ca++: 10.6 mg/dl). (1A) : Tc-Sestamibi taraması negatiftir. (1B): Kontrastsız, arteryel fazlı (45 
sn) ve venöz fazlı (90 sn) görüntüler de dahil olmak üzere 3-fazlı dinamik BT görüntüleri 
sunuluyor; bunlar sağ tiroid lobunun hemen arkasında sağ trakeoözofajiyal olukta gecikmiş 
fazda wash-out sergileyen 5 mm’lik arteryel kontrastlı bir nodülü (oklar) ortaya koyuyor. (1C): 
Dinamik kontrastlı MR sekansından elde edilen seçilmiş aksiyal multiframe MR görüntülerinde 
geç venöz fazda anlamlı wash-out sergileyen kontrastlı arteryel PTA izleniyor.
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Söz konusu kesitsel çalışmaların esas 
hedefi PTA’ların hipervasküler yapısından 
istifade etmek; bu da 1970’li yıllarda 
arteryal kateter anjiyografinin 
kullanımıyla oluşturulmuş bir ilkedir. 
(3,4) Bu yöntem, 4B BT sintigrafiyle 
karşılaştırıldığında üstün bir kesinlik 
sergiliyor (5) ve PTA’ların tanınması ve 
karakterizasyonu için umut vaat ediyor. 
(6-8) Bununla birlikte 4B BT ile 
ilişkilendirilen iki kalıcı sorun var:

1 Tüm dinamik kontrast süreci boyunca 
paratiroid bezlerinde sürekli BT 
edinimi radyasyon dozu tarafından 
engellendiği için, 4B BT, kontrast 
dinamiğine ilişkin yalnızca belli zaman 
noktalarında (edinim sayısına bağlı 
olarak) anlık görüntüler temin 
edebiliyor. Kontrastsız ve zaman 
aralığı 30 ila 90 saniye arasında 
değişen, 2 fazlı, (9,10) 2,5 fazlı, 
(11,12) 3 fazlı (8,13) veya 4 fazlı 
(14,17) dahil olmak üzere özgün 
güçlü yönleri ve sınırlılıkları olan çoklu 
post kontrast faz kombinasyonlarının 
kullanıldığı çeşitli edinim çizelgeleri 
bulunuyor. Bununla birlikte optimal bir 
4B BT için BT edinimlerinin sayısı ve 
aralarındaki zaman aralığı açısından 
bir konsensus söz konusu değildir.

2 Radyasyon dozu BT’nin en önemli 
dezavantajı olmayı sürdürüyor. Doz 
azaltma tekniklerinin göz önünde 
bulundurulmasına rağmen, 4B BT’de 
uygulanan efektif radyasyon dozu, 
kullanılan edinim çizelgesine bağlı 
olarak 5,56 ila 10,4 mSY aralığında 
değişiyor. (8,18,19)

Bu nedenlerden dolayı paratiroid 
görüntülemesinde MRG’nin 
araştırılmasına devam ediliyor.

MRG ile ilgili teknik konular
MRG, radyasyonun söz konusu olmaması 
ve PTA’ların değerlendirilmesinde belli 
bir başarıyla kullanılmakta olması 
nedeniyle hem sintigrafi hem de 4B 
BT’ye iyi bir alternatif oluşturuyor. (20-
22) Bununla birlikte 4B BT ile aynı 
etkinliğe sahip bulunmuyor. Hızlı 
görüntü edinimi ve yüksek uzaysal 
rezolüsyon BT’nin uzun süredir bilinen 
avantajları; dolayısıyla PTA’ların tespiti 
açısından 3B BT’ye büyük önem veriliyor. 
PTA’ların MR ile lokalize edilmesine ilişkin 
bilinen teknik sınırlılıklar modern MR 
teknolojisiyle yakın bir geçmişte ele 
alındı. Bunlar şöyle özetlenebilir:

1 Paratiroidin görüntülenmesi açısından 
multifaz dinamik kontrastlı (DCE) MR 
görüntüleme için büyük bir görüntü 
alanı üzerinde sınırlı uzaysal ve 
temporal rezolüsyon gerekiyor. Bu 
sınırlılık TWIST (time resolved 
angiography with stochastic 
trajectories) gibi hızlı görüntüleme 
araçları (23) ve CAIPIRINHA 
(Controlled Aliasing in Parallel Imaging 
Results in Higher Acceleration) gibi 
iyileştirilmiş paralel görüntüleme 
tekniğinin (24) kullanımıyla çözüme 
kavuşturulabiliyor.

2 Küçük paratiroid adenomlarının tespiti 
için boyunda yağ supresyonu 
gerekiyor ama bu da homojen 
olamıyor. Dixon yağ supresyon tekniği 
(25) bu kusuru büyük ölçüde 
iyileştirebiliyor. (26)

Kurumumuzda, Dixon yağ satürasyon 
tekniği ile TWIST ve CAIPIRINHA gibi hızlı 
görüntüleme araçlarını bir araya getiren 
modifiye bir MR sekansı kullanılarak, 
PTA’ların doğru tanımı ve 
karakterizasyonu için dinamik bir 4B 
MRG protokolü oluşturuldu. (27, 28)

Nasıl yapıyoruz?

Görüntü edinimi
TWIST ve CAIPIRINHA gibi hızlı 
görüntüleme araçlarıyla ilişkilendirilen 
sinyal/gürültü (SNR) sıkıntısını 
dengelemek üzere, paratiroid 
görüntülemesinde 3T MRG kullanıyoruz 
(MAGNETOM Skyra MRG sistemi, 
Siemens Healthcare, Erlangen-Almanya). 
Radyofrekans sinyal alışı için 20 öğeli bir 
baş ve boyun coil’i kombinasyonu 
oluşturuluyor. MR görüntüleme 
protokolümüze aksiyal T2w Yağ sat, 
koronal STIR, koronal T1w prekontrast ve 
4B dinamik kontrastlı (DCE) sekanslar 
dahil ediliyor. 4B-DCE görüntüleme 3B 
VIBE (volumetric interpolated 
examination) sekansıyla birlikte şu 
parametreler kullanılarak yürütülüyor: 
(TR: 4,06 ms, 1. TE: 1,31 ms, 2. TE: 2,54 
ms, FA: 9°, matriks: 160 mm, FOV0 200 
mm, 60 kesit x 2mm kalınlık). TWIST 
VIBE ve Dixon yağ/su separasyonu tek bir 
pulse sekansında birleştiriliyor. (29) 
Bipolar frekans kodlama (readout) 
gradyanı birinci (TE: 1,31 msn) ve ikinci 
(2,54 msn) eko zamanlarında iki parsiyel 
eko oluşturmak üzere bipolar frekans 
kodlama (readout) gradyanları 
kullanılıyor. Bipolar gradyanlar görece 

kısa bir TR’yi (4,6 msn) mümkün kılıyor, 
ayrıca eko asimetrisi daha az izleniyor. 
%33 düzeyinde bir örnekleme 
yoğunluğu olan “echo-sharing” tekniği 
olarak TWIST’in entegrasyonu 2 katı bir 
ivmelenmeyle (akseleresyon) 
sonuçlanıyor. Ayrıca net ivmelenmeyi 8 
faktöre artırmak amacıyla ivmelenme 
faktörü 4 olan CAIPIRINHA da sürece 
dahil ediliyor.

Bu kombinasyonlar sayesinde, 1,3 x 1,3 
x 2 mm3’lük voksel büyüklüğüne ve 120 
mm’lik kraniyokaudal kaplamda 6 
saniyelik temporal rezolüsyona sahip 3B 
bir veri seti ediniliyor. Bu kaplam çoğu 
hastada alt mandibula kenarından 
karinaya kadarki alanı kapsama açısından 
yeterli oluyor. Toplam 140 saniyelik 
edinim süresi için 24 temporal çerçeve 
ediniliyor. Söz konusu temporal 
çerçevelerden dördü (yaklaşık 25 sn) 
DCE analizi için gerekli başlangıcı 
oluşturmak üzere kontrast 
enjeksiyonundan önce alınıyor. Toplam 
0,1 mmol/kg gadolinum 4 ml/sn hızda 
enjekte ediliyor.

Görüntü analizi
Tanımlama: Preoperatif lokalizasyonda 
en çok T2w yağ-sat ve 4B dinamik 
seriler irdeleniyor. PTA’ların çoğunluğu 
T2 hiperintense oluyor ve erken arteryel 
kontrastlanma sergiliyor (Resim 2). 12 
cm’lik bir kraniyokaudal çap boyunca 
(mandibula kenarından manubriyuma 
kadar) yüksek uzaysal rezolüsyon 
voksellerinin (1,3 x 1,3 x 2 mm3) olması, 
3 mm kadar küçük natif ve ektopik 
adenomların doğru incelenmesine 
imkan tanıyor. Bu veri setinin her 6 
saniyede bir edinilmesi, görüntü edinimi 
süresince (144 sn) PTA’lara ilişkin 
kontrast tutulum kürünün 
sorgulanmasına dair dört boyutlu 
gerçek bir yetkinlik sağlıyor. Edinim 
sayısının radyasyon dozunun engelleyici 
etkisi nedeniyle sınırlandığı (2 ila 4 
arasında) 4B BT’nin aksine, 4B DCE MR 
kullanımı ile söz konusu lezyonların 
hipervasküler yapısından faydalanmak 
üzere her 6 saniyede 24 zaman 
çerçevesi ediniliyor. Bu da 4B BT 
kullanımında arteriyel fazı yakalamak 
için gerekli olan tahmini sonuçları 
ekarte ediyor. Deneyimlerimize göre, bu 
PTA’lar tiroid yatağının 
kontrastlanmasıyla aynı zamanda ya da 
bir temporal çerçeve önce 
kontrastlanıyor (Resim 2). PTA’ların pik 
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kontrastlanması sıklıkla tiroid bezinin 
pik kontrastlanmasından 6 ila 12 saniye 
(1 ila 2 temporal çerçeve) önce 
gerçekleşiyor. Deneyimimiz ışığında 
natif paratiroid bez boşluğunda ya da 
paratiroid bezlerinin beklenen 
embriyolojik seyri boyunca 
(trakeoözofajiyal çukur ya da süperiyor 
mediastinum gibi) T2 hiperintans 
arteryel kontrastlanan bir nodülün 
varlığı çok büyük olasılıkla bir PTA’dır. 
PTA’nın müdahale öncesi tespitine 
ilişkin ilk veriler, tek bir PTA için %100’e 
yakın bir duyarlılık ve 1’e yakın bir 
pozitif-predikif değere işaret ederken, 
multiglandüler hastalık için duyarlılık 
%64 ila %74 düzeylerine geriliyor 
(Resim 3) (28).

Karakterizasyon: Bu 4B DCE veri 
setinde mevcut olan dinamik bilgiler 
PTA’yı karakterize etmek ve bunları 
servikal lenf düğümleri veya alttaki 
tiroid dokusu gibi PTA’yı taklit eden 
yapılardan ayırt etmek için 
kullanılabiliyor. Bu yaklaşım özellikle 
ayırıcı tanıyı daraltmak ve cerraha en 

olası lezyonu göstermek adına az 
sayıda PTA “adayı” varsa kullanışlı 
oluyor. (27) (Resim 4)

Perfüzyon veri setleri, ticari olarak 
satılan, FDA onaylı bir yazılım (Olea 
Sphere, Olea Medical SAS, La Ciotat, 
Fransa) kullanılarak işleniyor. Pik 
kontrastlanma, time-to-peak (TTP), 
wash-in/wash-out gibi multiparametrik 
kantitatif perfüzyon parametreleri, 
konsantrasyon-zaman eğrisinden 
hesaplanabiliyor. Multiparametrik 
perfüzyon biyomarker’ları, PTA’ları 
servikal lenf düğümü ve tiroid 
dokusundan ayırt etmede kullanılabilen 
bir özellik olan hipervasküler yapıyı 
ortaya koyabiliyor. Bizim çalışmamızda, 
arteryel kontrastlanmanın iki özelliği 
olan TTP ve wash-in servikal lenf 
düğümleri ve tiroid dokusuyla 
karşılaştırıldığında PTA’larda anlamlı fark 
görünüyor. (Resim 4) PTA’larda arteriyel 
kontrastlanma belirgin biçimde daha 
hızlı oluyor, ortalama TTP 
kontrastlanması tiroid dokusu ve normal 
servikal lenf düğümünden sırasıyla 13 ve 

29 saniye daha erken gerçekleşiyor. 
Ayrıca wash-in ve wash-out değerleri de 
PTA’larda anlamlı biçimde daha yüksek 
oluyor. Multiparametrik MR perfüzyon 
ve kombine ROC analizi kullanıldığında, 
PTA’nın servikal lenf düğümünden ayırt 
edilmesine ilişkin en iyi genel model 
olarak TTP ile wash-in ve wash-out’un 
birlikte kullanımı, herhangi bir diğer 
sınıflayıcının tek başına ya da 
kombinasyon halinde kullanılmasından 
daha iyi sonuç veriyor: 0,96 AUC. (27)

Sonuç
Yüksek temporal ve uzaysal rezolüsyona 
sahip Dinamik 4B kontrastlı MRG, 
PTA’ların müdahale öncesi 
tanımlanmasında kullanılabiliyor ve 
radyasyon ihtiyacı olmaksızın 4B BT’ye 
alternatif güçlü bir görüntüleme 
modalitesi oluşturuyor. Multiparametrik 
MR perfüzyon, PTA’ları alttaki tiroid 
dokusu veya lenf düğümlerinden ayırt 
etmek üzere PTA’ların hipervasküler 
doğasından yararlanıyor ve bunu yüksek 
bir kesinlikle gerçekleştiriyor.

2 Serum Ca++ düzeyi 12,2 ve primer hiperparatiroidizm (PHPT) sonucu ileri osteoporozu olan 55 yaşında kadın hasta. Dinamik kontrast tutulumlu 
MR sekansından elde edilen seçilmiş aksiyal multiframe MR görüntüleri, kontrast enjeksiyonundan 42 saniye sonra PTA’lardaki arteriyel 
kontrastlanmayı ortaya koyuyor (oklar). Bu lezyon T2w görüntülerde hiperintense (ok uçları) ki bu da kontrast enjeksiyonu sonrası 144. saniyede 
geç venöz faz sırasındaki anlamlı wash-out’u (%40) gösteriyor.

3 Operasyon öncesi MRG’de dört paratiroid bezinin tümünde multiglandüler hastalık olduğu gösterilen ve söz konusu bulguların cerrahi patoloji 
tarafından da doğrulandığı primer hiperparatiroidizmli (PHPT) 68 yaşında kadın hasta. 4B dinamik kontrast tutulumlu serilerden ve karşılık gelen 
T2w görüntülerden elde edilen seçilmiş aksiyal görüntüler sol alt bez (beyaz oklar) ve sağ alt bezde (kırmızı oklar) multiglandüler hiperplaziyel ile 
birlikte görülen adenomatöz büyümeyin belirteci olan büyük T2 hiperintens kontrastlı nodüllere işaret ediyor. 1,3 x 1,3 x 2 mm’lik voksel 
boyutuyla her altı saniyede bir elde edilen 4B dinamik serilerin mükemmel görüntü kalitesine dikkat çekmek isteriz. Ayrıca Dixon yağ-satürasyon 
tekniği kullanılarak da homojen bir yağ-satürasyonu elde edildi.
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ROI’lerden elde edilen kontrast-zaman eğrisi, tiroid beziyle karşılaştırıldığında PTA’da anlamlı biçimde daha hızlı ve daha yüksek bir pik 
kontrastlanma ve anlamlı wash-out değerleri ortaya çıkıyor.
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Siemens müşterilerinin ifadeleri, kendilerine özgü ortamlarında elde ettikleri sonuçlara dayalıdır. “Tipik” bir 
hastane olamayacağı ve pek çok değişken bulunacağı için (örneğin hastanenin boyutu, vaka karışımı, BT 
benimseme oranı), diğer müşterilerin de aynı sonuçları sağlayacağı garanti edilemez.

“Head/Neck 64 beyin, iç kulak, orbita, kafa 
tabanı, boyun ve yanı sıra servikal omurilik 
içindeki bir dizi patolojiler ile ilişkili olarak, 
daha önceleri fark etmesi güç olan, ancak 
bağlantılı, anatomik ve hastalıkla ilişkili 
ayrıntıları ortaya koyuyor. Bu durum çok 
çeşitli hastalık ve anomalilerle ilişkili 
nöroanatominin daha iyi anlaşılmasına 
ön ayak oluyor. Bu süreçlerin tümü ileri 
bir hız ve rezolüsyonla elde ediliyor.”


