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ayırıcı tanı için gerekli olmasa dahi, 
çoklu lezyonlu veya arka planda görüntü 
iyileştirmesi yapılan vakalarda yardımcı 
olabilir. Aynı durum, sürekli olarak 
ihtiyaç duyulmayan, ancak bazı vakalarda 
faydalı olabilen hareket düzeltme 
işlemi için de geçerlidir. Araştırma 
senaryosu ise, birkaç açıdan, daha 
önce açıkladığımız durumdan farklılık 
gösterir. Araştırma amaçlı incelemelerde, 
2 boyutlu veya 3 boyutlu tekniklerle 
birlikte, kısmen yağ satürasyonlu, yüksek 
temporal ve/veya uzaysal çözünürlüklü 
dinamik sekanslar uygulanır. Sonuç 
olarak, daha az sayıda hasta incelenir, 
ancak hasta başına çok daha fazla veri 
elde edilir. syngo BreVis sistemi, yüksek 
hacimli bu verileri analiz edebilir ve hatta 
ikili dinamik görüntüleme protokollerini 
(ayrı dinamikler) otomatik olarak tespit 
edebilir. Hacimsel veri ölçümleri, çok 
çeşitli amaçlar için kullanılabilir, ayrıca 
çeşitlendirilebilir analiz yöntemleri 
sistematik olarak gerçekleştirilebilir. 
Ek görüntüleme bölümleri de, dinamik 
ve morfolojik analizler ile birlikte 
ek verilerin (örneğin DWI) gözden 
geçirilmesini mümkün kılar.

Sonuç
syngo BreVis, hem klinik hem de 
araştırma ortamlarında, iş akışlarını 
iyileştirmek açısından faydalı bir yazılım 
aracıdır. Yazılımın avantajları şunlardır: 
Güçlü performans, kullanım kolaylığı 
ve kişiselleştirilebilir ayarlar. Sistemin 
kişiselleştirilebilir olması, günlük klinik 
süreçlerde karşılaşılan, beklenmedik 
klinik ve teknik durumların telafi 
edilmesini sağlar.
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*AU eşik değeri olarak 300 düzeyi önerilir: Washout/Plateau/Persistent konumları için eşik değerler: +/-%10

*AU eşik değeri olarak 200 düzeyi önerilir: Washout/Plateau/Persistent konumları için eşik değerler: +/-%10

TR TE Dönüş
açısı

syngo
GRAPPA

fatsat TA
(dak.)

Tekrar Kesitler Voksel ebatları
(mm)

syngo BreVis
eşik değerleri

T1w FLASH
2D 106 4.56 80 2 none 01:03 6 44 1. 1x 0,9x 3 %40/%80/%120*

T2w TSE 8900 193 150 2 none 02:15 1 44 0. 8 x 0. 7 x 3 Mevcut değil

TIRM 2770 73 150 2 TI 150 ms 01:58 1 44 1. 1 x 0.9 x 3 Mevcut değil

TR TE Dönüş
açısı

syngo
GRAPPA

fatsat TA
(dak.)

Tekrar Kesitler Voksel ebatları
(mm)

syngo BreVis
eşik değerleri

T1w TSE 4,09 1,54 6 2 SPAIR 01:00 6 88 0,8 x 0,7 x 2 %50/%100/%150*

T2w TSE 15740 196 90 3 none 03:10 1 88 0,9 x 0,7 x 2 Mevcut değil

TIRM 15740 81 90 2 TI 230 ms 03:36 1 88 1.4 x 1. 1 x 2 Mevcut değil

Tablo 1: Önerilen syngo BreVis eşik değerleriyle birlikte temel FLASH 2D 1.5 Tesla 
(MAGNETOM Avanto) protokolü

Tablo 2: Önerilen syngo BreVis eşik değerleriyle birlikte temel 3D VIBE 3 Tesla 
(MAGNETOM Trio, A Tim System) protokolü

Yüksek kontrastlı manyetik rezonans 
görüntüleme, önemli bir meme 
görüntüleme tekniği olarak genel 
kabul görür [11]. Ancak bu teknik 
ile her zaman kesin bir patolojik 
tanıya ulaşılamayabilir. 2007 yılında 
Lehman [8], manyetik rezonans 
görüntülemenin (MRI), unilateral 
meme kanserinin ilk teşhisinden 
hemen sonra, kontralateral meme 
kanserini teşhis etmek suretiyle klinik 
meme incelemesi ve mamografi 
kalitesini arttırabildiğini ortaya koydu. 
Çalışma, bu gruba giren hastalarda MR 
sensitivitesinin yüzde 88 olduğunu 
gösterdi. Mamografi tekniğini 
tamamlayıcı bir yöntem olarak MR 
ile meme taramasına yönelik olarak 
Amerikan Kanser Derneği’nden sonraki 
talimatlar şu şekildeydi: “MR taramaları, 
mamografiye göre çok daha hassastır 
ve kanserli olan veya olmayan noktaları 
tespit etme ihtimali de çok yüksektir. 
Genel olarak, tarama sonrası biyopsi 
veya diğer bazı invazif prosedürler 
dışında söz konusu noktaların kanserli 
olup olmadığını bilmenin herhangi 
bir yolu yoktur.” [11]. Bu aşamada 
sorulması gereken soru, şudur: 
“Acaba proton manyetik rezonans 
spektroskopisi (MRS) aracılığıyla 
MRI tekniğinin tanısal hassasiyeti 
arttırılabilir mi?”

In vivo, MRS tekniği konvansiyonel bir 
MR incelemesine eklenebilir. Meme 
üzerinde yüksek kontrastlı dinamik 
MR görüntülemeyi tamamlayıcı 
bir teknik olarak invivo proton MR 
spektroskopisinin kullanıldığı ilk 
çalışmalar, umut vaat eden sonuçlar 
verdi ve sayıları giderek artan araştırma 
grupları, bu tekniği kendi meme MR 
protokollerinde kullanmaya başladı. 
Bu makalenin amacı, bu teknikten 
beklenen inceleme sonuçlarını ortaya 
koymak ve meme MRS analizindeki bazı 
eksik noktaları vurgulamaktır.
Başlangıçta, 1,5T’de, MRS kullanılarak 
meme kanserinin teşhisi, 3,2 ppm’de 
kolin içeren metabolit (tCho) 
sinyalinin gözlenmesine dayanıyordu. 
Gözlemlenen tCho peak’inin rezonans 
frekansının, normal glandüler 
dokular ile maligniteyi ayırabildiği 
ve böyle bir tanısal potansiyele sahip 
olduğu kabul edildi [12]. Benzer 
şekilde, gözlemlenen tCho peak’inin 
ölçümlenmesi, iyi ve kötü huylu 
lezyonları ayırmanın [5] ve aynı 
zamanda hastanın kemoterapiye 
verdiği cevabı takip etmenin [2, 10, 19] 
bir yolu olarak ortaya konuldu.

3,23 ve 3,28 ppm’de tChol ve 
sabit rezonanslar
Eskiden beri rezonansları 
ayıredebilecek spektral rezolüsyonu 
elde edebilmek mümkün olmadığından 
tChol sinyali ölçülürdü. Ancak tCho 
sinyalinin kesin rezonans frekansını 
tespit etmek, kötü huylu dokuları 
iyi huylu olanlardan daha yüksek bir 
hassasiyetle ayırmak açısından faydalı 
olabilir. Bu özellik, ayrıca, kemoterapi 
sürecinin takibine yardımcı olabilir [2, 
19]. Günümüzde mevcut donanımlarla, 
tChol sinyali ile kolin rezonans frekansı 
tespit edilip karşılaştırılabilir (Şekil 1) 
[12, 13].
Böyle bir karşılaştırma yapabilmek için 
dikkate alınması gereken, deneysel 
birçok unsur bulunur.

Meme için proton manyetik
rezonans spektroskopisi
Peter Stanwell, RT, Ph.D.1; Carolyn Mountford, D.Phil.(Oxon)1; Pascal Baltzer, M.D.2; Matthias Dietzel, M.D.2; 
Peter Malycha, FRACS3; Werner Kaiser, M.D., M.S.2 

Invivo proton MR spektroskopisi, meme üzerinde yüksek kontrastlı dinamik 
MR görüntülemeyi tamamlayan bir teknik. Bu tekniğin ilk kez kullanıldığı 
çalışmalar olumlu sonuçlar verdi. Ayrıca her geçen gün bu tekniği kullanan 
araştırma gruplarının sayısı artıyor. 
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Mikroinvazyonsuz DCIS

Kendi klinik tecrübelerimize göre, 
mikroinvazyon göstermeyen DCIS 
vakalarında, bu alandaki mevcut 
rezonansın 3,28 ppm’de olduğu az 
sayıda vaka mevcuttur. 

Tanımlanabilir lezyonun ebatları
Yeni MRI teknolojileri sayesinde, 
8 mm veya daha büyük lezyonları 
spektroskopi ile araştırabilir bir 
durumdayız. Bunun sonucu olarak, 
özellikle de bu spektral bölgede 

tespit edilen herhangi bir rezonansın 
çevresindeki “normal” veya “preinvazif” 
meme dokusundan kaynaklandığını ve 
muhtemelen de kötü huylu bir proses 
dışında başka prosesler (örneğin, 
hormonal) içerdiğini gördükten 
sonra, artık invivo tespit edilen 
kolin rezonansının önemini daha iyi 
anlayabiliriz.
Biz ve diğer araştırmacılar, 1D 
MR spektroskopinin sisteminin 
memeye invivo olarak kolaylıkla 
uygulanabileceğini ve kötü huylu, 

iyi huylu ve sağlıklı doku kategorileri 
arasındaki ayrımı yüksek doğruluk 
hassasiyetiyle tespit eden bir teknik 
olduğunu gösterdik, (Not: bu raporlar, 
1 cm veya daha büyük tümörler 
üzerinde yapılan araştırmaların 
sonuçlarına dayanır).

Deneysel endişeler

Bu teknoloji, yazarların çalıştıkları 
merkezlerde düzenli olarak kullanılıyor. 
Ancak şu belirtilmelidir ki, her iki 

1 Invivo tekli meme 
voksel spektrumlar 
(3T, PRESS, TE = 135 ms / 
TR = 2000 ms, 
192 sinyal ortalaması). 
Spektrumlar, yukarıda 
açıklandığı [12, 13] gibi, 
1,33 ppm’de lipid 
metilen rezonans ve 4,74 
ppm’de su metail 
rezonansa göre işlendi. 
Kanserli hastadan (üstte) 
elde edilen spektrumda, 
rezonans 3,23 ppm 
seviyesindedir ve 
fosfokolin ile tutarlıdır. 
Karşılaştırma amacıyla, 
bir fibroadenoma 
vakasından elde edilen 
spektrum (altta) verildi. 
Toplam kolin (tChol) 
bölgesi, mavi renkle 
gösterildi.

2 Mikroinvazyonsuz 
intraoperatif olarak 
DCIS şeklinde 
tanımlanan bir 
lezyonun invivo tekli 
meme voksel 
spektrumu (1.5T; TR = 
135 ms; TE = 2000 
ms; 256 sinyal 
ortalaması). Veriler, 
Şekil 1’de gösterildiği 
gibi işlendi ve referans 
alındı.
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merkezdeki MR teknisyenleri, oldukça 
iyi eğitimlidir. Tarama süreçlerinde 
birçok teknik sorun meydana gelir ve 
bunların çözümü için tarayıcı başında 
uzman kişilerin bulunmasına ihtiyaç 

vardır. Yüksek kalitede spektral veri 
üretimine yardımcı olmak için aşağıda, 
karşılaşılabilecek bazı zorluklar 
özetleniyor. 

Tarayıcıda standart yazılım kullanılması halinde elde edilebilecek sonuçlar

3 Gönüllü bir hastanın göğsündeki glandüler dokudan PRESS sekansıyla (tekrarlama süresi (TR): 2000 ms, eko süresi (TE): 135 ms) elde edilen proton tekli 
voksel spektrum A) Baskılanmamış su spektrumu, güçlü su ve lipid sinyalleri verir ve zar zor tespit edilebilen bir kolin rezonansına (ok ile gösterilmiştir) işaret 
eder B) Kolin sinyali belirginleştikçe dikey ekran yükselir.
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4 Biyopsi sonucu kanserli olduğu belirlenen bir meme dokusundan PRESS sekansıyla (tekrarlama süresi (TR): 2000 ms, eko süresi (TE): 135 ms) elde edilen 
proton tekli voksel spektrum A) Baskılanmış, su içermeyen spektrum, güçlü su ve lipid sinyalleri vermekte ve zar zor tespit edilebilen bir kolin rezonansına (ok 
ile gösterilmiştir) işaret eder B) Kolin sinyali belirginleştikçe dikey ekran yükselir.
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Simleme

Referanslama

6 Baskılanmamış su 
spektrumu temelinde 
yapılan doğru 
referanslama, şekil 1 ve 
2’de görülen 3,23 ve 3,28 
ppm düzeylerindeki 
rezonansları 
birbirlerinden ayırmak 
için gerekli ölçüm 
hassasiyetini sağlar.

3.50 2.50 1.50 1 0.50 03 2

Frekans (ppm)

lipidler

1.3

0.9

3.50 2.50 1.50 1 0.50 03 2

Frequency (ppm)

lipidler

improved spectral 
resolutions

1.3

0.9

5A
5 Voksel simleme.

Gönüllü bir hastanın 
meme dokusundan PRESS 
sekansıyla (tekrarlama 
süresi (TR): 2000 ms, eko 
süresi (TE): 135 ms) elde 
edilen proton tekli voksel 
spektrum

A) Spektrum, sadece 
otomatik simleme 
programı kullanılarak 
alındı. 0,9 ve 1,3 ppm’de 
lipidlerden belirgin 
sinyaller gelir.

B) Spektrum, manual 
simleme programının da 
eklenmesi suretiyle alındı. 
Benzer şekilde yine 
lipidlerden belirgin 
sinyaller gelir (0,9 ve 1,3 
ppm), ancak geliştirilmiş 
spektral çözünürlükte bu 
iki pik taban çizgilerine 
indirgendi. 

5B

6

6 4 2 0

4.74 ppm 1.33 ppm

Ölçümleme

5 t-kolin içeren bileşiklerin 
ölçümlenmesi. Her sıra için 
voksel lokasyonu, soldaki 
yüksek kontrastlı lokalizer 
görüntüsünde gösterildi. Sağda 
ise, baskılanmış bir su 
spektrumu yer alır. Bu 
görüntüde tatbik edilen tCho 
üst kısımda gösterilirken artan 
kısım altta bulunur.

Üst sıra: normal gland hacmi = 
13,0 ml, [tCho] = 0,66 ± 0,06 
mmol/kg, lipid fraksiyonu = %3

Orta sıra: invazif duktal 
karsinomaya ait kötü huylu 
tümör, hacim = 6,8 ml, [tCho] 
= 6,1 ± 0,08 mmol/kg, lipid 
fraksiyonu = %8

Alt sıra: atipik hiperplazi hacmi 
= 1,1 ml, [tCho] = 1,4 ± 0,7 
mmol/kg, lipid fraksiyonu = 
%14. Bolan ve arkadaşlarından 
alıntılandı [5].
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Lipidler

Memeden alınan invivo spektrumlar, sık 
sık lipid rezonansların etkisi altında kalır. 
Patolojik prosesin bir parçası olmayan 
yağ dokuları vokselde görünürse bu 

durum, bazı sorunlara yol açabilir [3,13].
Lipidlerin etkisi, eko süresi arttırılarak 
[7] veya ortalama TE süresiyle görüntü 
alınarak [3] azaltılabilir.

8 Meme spektroskopisinde eko süresinin (TE) etkisi. Biyopsi sonucu kanserli olduğu belirlenen bir meme dokusundan PRESS sekansıyla elde edilen
proton tekli voksel spektrum. A) Meme kanseri içindeki voksel lokasyonu gösterilir. B) 2000 ms’lik tekrarlama süresi (TR) ve 135 ms’lik eko 
süresiyle (TE) elde edilen proton tekli voksel spektrum. C) 2000 ms’lik tekrarlama süresi (TR) ve 270 ms’lik eko süresiyle (TE) elde edilen proton tekli
voksel spektrum. TE süresinin 135 ms’den 270 ms’ye çıkarılması, artan T2 relaksasyonuna bağlı olarak lipid amplitüdünü azaltır (0,90 ve 1,33 
ppm seviyesinde) [13].

9 Lipidle uyarılan yan bantlar. Meme kanseri olan bir hastadan alınan proton tekli voksel spektrum. A) Yüksek kontrastlı görüntü, biyopsi sonucu 
inflamatuvar meme kanseri olan ve kanserli doku çevresinde yağ dokusu oluşumu bulunan bir vakada kanserli dokuyu saran 15 x 16 x 15 mm3 ebatlarında bir 
voksel bulunduğunu gösterir. B) Baskılanmış su spektrumları: Üst spektrum, 45 ms’lik tek bir eko süresiyle alınmış olup alt spektrum, ortalama bir eko süresiyle 
(TE: 45-196 ms) alındı. Gradyan merkezli yapay görüntülerdeki azalma nedeniyle Cho sinyali (dikey oklar), ortalama eko süresiyle alınan spektrumda tek bir 
eko süresiyle alınmış görüntülere kıyasla daha belirgindir (Bolan ve arkadaşlarından alıntılandı [3]).

8
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Frekans teyidi:
Tarama öncesi ayarlarda MR sisteminin, 
görüntü alma öncesi aşamadaki en 
yüksek piki su rezonansı olarak ataması 
olağandır. Meme MRS sistemlerinde 
durum her zaman böyle değildir. Eğer 
bu durum, görüntü alma işlemine 
başlamadan önce fark edilmez ve 
düzeltilmezse, su supresyonunun hatalı
tatbikinin, nihai spektrumda spektral 
artefaktlara yol açması mümkündür. 

Bu sorun, “frequency confirmation” 
(frekans onayla) kutusu seçilerek 
önlenebilir. Bu özellik, kullanıcıya MR 
sisteminin su supresyonu için doğru 
pik seviyesini seçtiğini teyit etmesi 
imkanını verir.

Tarama öncesi set-up
MR spektroskopisinde bir pikin çizgi 
genişliği, hem ilgili metabolitin gerçek 
T2 relaksasyon süresine hem de 
tarama bölgesindeki manyetik alanın 
homojenliğine bağlıdır. Bir pikin çizgi 
genişliği, gerçek T2 relaksasyon süresi 
nedeniyle genelde 1 Hz’den küçüktür. 
Buna karşın homojen olmayan alandan 
(yani zayıf lokal sim) gelen çizginin 
genişliği 5-10 Hz aralığında olabilir. 
Herhangi bir MRS deneyinde optimum 
spektral çözünürlük ve sinyal görüntü 
oranı (SNR) elde etmek için MR 
görüntüsü alma parametreleri, hastaya 

göre ayarlanır. Yüksek kalitede invivo 
meme MRS verileri almak açısından 
iki önemli parametre bulunur: Tarama 
öncesi set-up ve shimming’dir. Bu 
nedenle, iyi simlenmiş bir ilgi bölgesi 
(ROI) elde etmek için gerekli olan 
süreyi kullanmak ve tarama öncesi 
tüm koşulların başarılı bir şekilde 
gerçekleştirilmesini sağlamak kritik 
öneme sahiptir. 

Shimming

Shimming, yerel B0 alanının mümkün 
olabildiğince homojen hale getirilmesi 

işlemidir. İyi lokalize olmuş bir shim 
elde etmek, gözlemlenebilir piklerin 
tanımlanması ve sınıflandırılması 
açısından önemlidir. Lokalize olmuş 
shim’in kalitesi, referanslama 
doğruluğunu ve dolayısıyla meme 
MRS’sindeki gözlemlenen herhangi bir 
kolin sinyalinin tespit edilebilirliğini 
etkiler. Meme MRS taramalarında 
karşılaşılan, çevredeki, doğal ölçüm 
hassasiyeti farkları (örneğin, toraksın 
hava ile dolması, solunum hareketleri 
vb.) nedeniyle nihai MRS sonuçlarını 
optimum hale getirmek için genellikle 
manual shimleme yapılması gerekir.

Tarama öncesi frekans ayarlaması
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10 Tarama öncesi frekans ayarlaması. Meme kanseri olan bir hastanın meme dokusundan PRESS sekansıyla (tekrarlama süresi (TR): 2000 ms,
eko süresi (TE): 135 ms) elde edilen proton tekli voksel spektrum. A) Yüksek kontrastlı görüntü, küçük çaplı duktal kanseri olan ve kanserli doku çevresinde yağ 
dokusu oluşumu bulunan bir vakada kanserli dokuyu saran 15 x 12 x 14 mm3 ebatlarında bir voksel bulunduğunu gösterir. Alışılmadık rezonans görüntü, 
baskılanmış su spektrumu. C) Baskılanmamış su referans spektrumu, lipid-su oranının yaklaşık 11 olduğunu gösterir. Oysa tarama öncesi ayarlarda bir hata 
meydana geldi ve bunun sonucunda lipid rezonansı, su ile aynı seviyeye, yani 1,3 ppm seviyesine (en yüksek amplitüt piki) ayarlandı. Ortaya çıkan sonuç 
10B’de gösterilen anormal görünümlü spektrumdur.
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olur ve bu durum da, her bir çekimde  
frekans kaymalarına yol açar [4]. Bu
sapmalar, ortalamaların toplamı 
alınmadan önce her bir ölçümde 
frekansı kaydırmak suretiyle 

düzeltilebilir ve böylece, spektral 
çözünürlükte bir iyileşme sağlanabilir.

Sinyal gürültü oranı (SNR)
MRS sisteminde, tespit edilen herhangi 

bir MRS sinyalini tanımlamak ve 
sınıflandırmak için yeterli düzeyde 
sinyal gürültü oranına (SNR) ihtiyaç 
vardır. Meme MRS’sinde kolin içeren 
metabolitlerden gelen sinyal, bu 

Kontrast maddeler
Gadolinyum bazlı bazı MR kontrast 
maddelerinin, meme tümörlerinden 
alınan spektrumları etkilediği kanıtlandı 

[6]. MRS çalışmaları için diğer kontrast 
maddelerinin kullanımı önerilir [9].

11 Kontrast maddeleri. Dişi Fisher 
farelerinde bulunan meme 
adenokarsinomadan alınan proton tekli 
voksel (tekrarlama süresi (TR): 
2000 ms, eko süresi (TE): 144 ms)

A) Kontrast maddesi tatbiki öncesinde 
alınan görüntü, farenin arka kolu tümör 
olduğunu gösteriyor.

B) Yüksek kontrastlı görüntü, kontrast 
maddesi tatbikini gösteriyor.

C) Kontrast maddesi enjeksiyonundan önce 
alınan lokalize spektrum.

D) Kontrast maddesi enjeksiyonundan 15 
dakika sonra alınan lokalize spektrum. Bu 
özel kontrast maddesinin tatbikinden sonra 
Cho seviyesinde belirgin bir azalma mevcut. 
(Lenkinski ve arkadaşlarından alıntılandı 
[9]).

12 Solunum kaynaklı yapay görüntülerin telafisi. Meme kanseri olan bir hastanın meme dokusundan PRESS sekansıyla (tekrarlama süresi (TR): 2000 ms, 
eko süresi (TE): 135 ms) elde edilen proton tekli voksel spektrum. A) Su pikinin FWHM’si 20 Hz’e eşit iken baskılanmamış su spektrumu (solunum 
hareketleri nedeniyle frekans kaymaları düzeltilmemiştir) B) Su pikinin FWHM’si 16 Hz’e eşit iken baskılanmamış su spektrumu (frekans kaymaları 
düzeltildikten sonra)
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MRS işleminin şu prosedürlerin 
ardından gerçekleştirilmesi:
A. Core biyopsi
Core biyopsiler, doku hasarına ve 

kanamalara neden olur. Bu durumun 
tümör üzerindeki etkisi aşağıda 
gösteriliyor. MR spektrumu üzerindeki 
etki ise, kanama ve yaralanmadan 

sinyalin doğru bir seviyede olmasını 
sağlamak ve sinyalin MRS özelliklerini 
(örneğin, kimyasal kaynamaları, 
sinyal bütünlüğü vb.) belirlemek için 

spektrumların alınmasını gerektirir.
Hastaların büyük çaplı hareketleri
Tüm MR tekniklerinde olduğu gibi 
hastanın hareketi, bir incelemenin 

tanısal performansını düşürebilir. 
MRS sırasında yapılan büyük çaplı 
hareketlere bağlı artefaktlar, rezonans 
piklerindeki sapmalara neden olur. 

14A 14B 14C

14 Meme kanseri olan bir hastanın meme dokusundan PRESS sekansıyla (tekrarlama süresi (TR): 2000 ms, eko süresi (TE): 135 ms) elde edilen proton tekli 
voksel spektrum. A) Hastanın büyük çaplı hareketleriyle uyumlu olarak, su ve lipid rezonanslarındaki sapmaları (çifte pikler) gösteren baskılanmamış su 
spektrumu B) 14A’daki ile aynı spektrum (0,9 ve 1,3 ppm seviyelerinde lipid rezonanslarındaki sapmayı gösteren 0,5-2,0 ppm arasındaki grafik) C) 14A ve 
14B’deki ile aynı spektrum (3,2 ppm seviyesindeki kolin rezonansındaki sapmayı ve frekans kaymasını gösteren 2,5-4,0 ppm arasındaki grafik)
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13 Sinyal gürültü oranı. Görüntü alma süresinin etkisi. Meme kanseri olan bir hastanın meme dokusundan PRESS sekansıyla (tekrarlama süresi (TR): 2000 ms, 
eko süresi (TE): 135 ms) elde edilen proton tekli voksel spektrum. A) Spektrum, 128 sinyal ortalamasıyla 7 x 15 x 10 mm3 ebatlarından bir vokselden alındı. 
Kolin rezonansı görülebilir, ancak arka plana ses seviyesinin hemen üstündedir. B) Spektrum, aynı yerden aynı vokselden, ancak bu sefer 256 sinyal 
ortalamasıyla alındı. Kolin sinyali bu deneyde arka plan ses seviyesinin bir hayli üstünde açık bir şekilde görülebilir.
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Solunum hareketleri
Meme MRS görüntülerinin alınması 
sırasında yapılan solunum hareketleri, 
B0 manyetik alanında sapmalara neden 
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kaynaklanan 1,2 ppm seviyesindeki 
geniş bir rezonans serisidir. Bu durum, 
spektrum referanslaması işlemini güç, 
hatta imkansız kılar.
B. Manyetik klips yerleştirme
Manyetik klips ile işaretli bir meme 
lezyonu üzerinde invivo MRS işlemini 

gerçekleştirmek, tümörün yerini 
belirlemek zorunda olan cerrah için 
geniş bir spektrum anlamına gelir. 
Klipsin varlığı, simleme işlemini güç, 
hatta imkansız kılar. Halihazırda 
piyasada manyetik olmayan klipsler 
satılmaktadır.

Tedavinin takibi

15A 15B 15 Sol: Core biyopsinin ardından bir 
meme lezyonundan alınan spektrumun 
metilen bölgesi

Sağ: Ameliyat sırasında çıkarılan, 
kanaması ve yarası olan tümör 15 
dakika sonra alınan lokalize spektrum. 
Bu özel kontrast maddesinin 
tatbikinden sonra Cho seviyesinde 
belirgin bir azalma mevcut. (Lenkinski 
ve arkadaşlarından alıntılandı [9]).

16 Hastanın neoadjuvan kemoterapiye verdiği patolojik yanıtı belirlemek üzere MR görüntüleme ve kantatif proton MR spektroskopisi ile hastayı izleyen Baek 
ve arkadaşlarından alıntılandı [1]. Burada Baek ve arkadaşları, tümörün nüksetmesiyle kolin sinyalinin yoğunluğunun arttığını etkin bir şekilde göstermek için 
MRS yöntemini kullanıyorlar. A) Seçilen voksel gösterilir. B) Kontrast maddesi enjeksiyonu sonrası alınan görüntüler, kontrast maddesindeki artışı gösterir. C) 
Kolin haritası. D) Yüksek TCho seviyeli MRS. E) Dinamik MR incelemesinde elde edilen ilgili sinyal yoğunluğu zaman eğrisi
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Özet
İlk MRS raporları, araştırılan 1,5 x 1,5 x 
1,5 cm3 veya daha büyük boyutlardaki 
meme tümörleri üzerinedir. Ancak 
genelde MRI sistemi tarafından tespit 
edilen lezyonlar daha küçüktür (3-
15 mm ebatlarında) ve invivo MRS 
işleminin güvenilir ve tanısal açıdan 
kullanışlı olması için şu unsurlara 
yanıt verilmelidir. Başarı sağlanırsa bu 
durum, meme MRS ile birlikte tatbik 
edilen dinamik T1w MRI işleminin 
ölçüm hassasiyeti arttırılabilecektir.

Dikkat edilmesi gereken unsurlardan 
bazıları aşağıda belirtiliyor:
 MRS analizinin, herhangi bir 
klips yerleştirilmeden veya core 
biyopsi tatbik edilmeden önce 
gerçekleştirilmesi gerekir.
 Shimming, başarılı bir analizin 
ayrılmaz bir parçasıdır.
 4, 7 veya 16 kanallı coil’ler 
kullanılarak tanısal rezonanslar ile tCho 
seviyesinin nispi değerleri ölçülebilir. 
 Bu yöntem, kesin teşhis veya tedavi 
takibi için kullanılırken, spektrumların 
kesin bir şekilde referanslanması gerekir. 

 Tanısal sinyallerin ortaya çıkmasından 
sorumlu kimyasal unsurların güvenilir bir 
şekilde ölçümlenmesi için analiz edilecek 
tümörlerin ebatları en az 8 mm olmalıdır.
 Bazı tümörlerde, patolojik unsurlar 
bulunabilir.
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