
26 İnovasyon | Ağustos 2014 | www.siemens.com.tr/inovasyon

Radyoloji Özel Sayısı

Birçok metabolit için Manyetik Rezonans 
Spektroskopi (MRS) yapılabilmesine 
rağmen, bu yazıda özellikle proton 
(hidrojen) MRS üzerinde durduk. Yeni 
elde edilmiş bilgileri de kullanarak, çok 
kısa, ancak anlaşılabilir netlikte, rutin 
kullanım pratiğini kapsamaya çalıştık. 

Özellikle 3 Tesla MRG ünitelerin 
kullanıma girmesiyle, MRS ile ana 
metabolitlerin oranları daha güvenilir ve 
tekrarlanabilir ölçümler ile 
gerçekleştirilmeye başladı. Grafiksel 
düzlemde ppm (milyonda bir partikül) 
oranı üzerinden hesaplanan bu 
metabolit düzeyleri artık güncel 
yazılımlarla diğer birçok ilave 
metabolitin de saptanmasını sağlıyor. Bu 
sayede metabolik hastalıkların ayırımı, 
demiyelinizan hastalıkların tanı ve takibi, 
malign-benign ayırımı ve malign 
tümörlerin derecelendirilmesi ve 
takiplerinde yararlı metabolik bilgiler 
elde edilebiliyor. Tekniğin en önemli 
yararı, non-invazif olarak araştırılan 
bölgenin kimyasal içeriği hakkında bilgi 
vermesi. 

Metabolitlerin dağılımı genel olarak su 
ve yağ pikleri arasında sıralanıyor. Bu 
ppm çizgisinde, metabolitlerin 
sıralanması sırasında kullanılan 
yöntemler çeşitlilik gösteriyor. Bu 
yazının kapsamına girmeyen bu konular 
hakkında internetten veya basılı 
yayınlardan bilgi alınabilir. Ancak şu kısa 
notun bilinmesi faydalı olacaktır: PRESS 
metodunda sinyal-gürültü oranları daha 
yüksek iken, STEAM metodunda ise 
daha kısa TE’ler ile çalışıp daha ayrıntılı 
metabolit tablosu elde edilebilir. STEAM 
tekniğinin artefaktlara daha duyarlı 
olduğu söylenebilir. 

Çekim yaparken skalp, sinüs, kemik 
duvarı, hava ara yüzlerinin, hemorajik 
odakların voksel alanına kapsanmaması 
gerekiyor. Normal BOS alanının, 
metabolit düzeylerinde genel bir düşüş 
dışında vokseli çok bozmadığını 
hatırlatalım. Hastadaki kolye, küpe, BOS 
için yapılmış şantlar shimming’de 
optimal ayarlamayı bozarak spektrum 
penceresini değiştirebiliyor. Gadolinum, 
spektroda Cho pikini yüzde 12-15 

oranında düşürebiliyor. Bu nedenle 
öncelikle MR Spektroskopi yapılıp, sonra 
kontrast madde verilmesi veya 
kontrasttan sonra en geç 5-7 dakika 
içerisinde MRS incelemenin 
tamamlanmış olması planlanıyor. 
MRS’de değişik moleküler yapıdaki 
alanlarda değişik oranlar söz konusu 
olduğundan, henüz net ve kesin bir 
rakamsal oran güvenilir olarak tespit 
edilmemiş bulunuyor. Hastanın kendi 
normal görünümlü karşı hemisferik 
beyaz cevheri ile karşılaştırma yapmak 
ve metabolitleri buna göre oranlamak 
büyük önem taşıyor. 

Beyin tümörü, heterojen tümör odakları, 
infiltratif konturlar söz konusu ise 
multivoksel yapılıyor. Küçük lezyon, 
posterior fossa tümörü, metal 
artefaktları mevcut ise kısa TE ve single 
voksel yapmak daha mantıklı bir 
seçenek. Metabolik hastalıklarda 
rezolüsyonu yüksek ve metabolit bilgisi 
daha ayrıntılı olacağından, single voksel 
kısa TE MRS çalışmak daha faydalı 
olacaktır. Metabolitlerin rezonans 
spektrum pikinde sıralanışlarında 
kullanılan cihaza, manyetik alan gücüne, 
şim optimizasyonuna ve çekim yapılan 
oda koşullarına bağlı olarak ppm farkları 
olabiliyor. Bunların minör olduğunu, 
tanısal anlamda ciddi bir güçlüğe yol 
açmadığını unutmamak gerekiyor. 

Beyinde, genel olarak vizüalize olan 
normal spektrada izlenmeyen, anormal 
metabolitleri şöyle sırlayabiliriz: Laktat, 
hidroksi butirat, aseton, süksinat, 
prüvat, alanin, glisin, lipit, fenilalanin, 
galaktitol, propandiol, mannitol, etenol, 
metilsülfonilmetan.

Normal metabolitlerdeki değişiklikler ve 
olmayan metabolitlerin görünmesi 
değerlendirilerek tanı-ön tanı 
yapılabiliyor. Diğer yandan, özel bazı 
tekniklerle, histidin/homokarnazin 
verilerek NAA’nın amid grubundaki 
etkilenme tespit ediliyor. NAA düzeyinde 
tespit edilen değişikliklerin üzerinden 
beyin PH’ı (asidite derecesi) 
hesaplanabiliyor. Ayrıca tüm beyin 
spektroskopi ve özel editing 
programlarıyla metabolitlerin kantitatif 

düzeyleri de hesaplanabiliyor. Ancak bu 
work in progress çalışmalardan ziyade, 
artık literatürde sık paylaşılmaya 
başlamış tekrarlanabilir ölçüm ve 
değerlendirme metotları üzerinde 
durmak daha yararlı olacaktır.

Bazı metabolitlerin değişik 
komponentleri, aynı ürünün değişik pik 
noktalarında tespitine yardımcı oluyor. 
Örneğin: NAA 2,02 ve 2,6 ppm, Cr 3,02 
ve 3,9 ppm, GLX 2,05-2,4 ile 3,65-3,8 
ppm’ler arasında glikoz 3,43 ve 3,48 
ppm’de, miyoinozitol 3,56 ve 4,06 
ppm’ler arasında pik yapıyor. Bu 
durumlarda, bu paragrafta olduğu gibi, 
çektiğimiz sistemlerde genel olarak 
dominant olarak görüldükleri (koyu 
puntolu pikler) ve tekrarlanan 
ölçümlerde saptandıkları esas frekans 
dikkate alınmalı. 

Ana metabolitler 
Bunlar Cho (kolin, 3.2 ppm), Cr (kreatin, 
3.0 ppm), NAA (N-asetil aspartik asit, 
2.02 ppm), mI (miyoinozitol, 3.56 ppm), 
Lip (Lipit, 0.8-1.5 ppm), Lac (Laktat,1.3 
ppm) olarak özetlenebilir. Diğer 
metabolitleri, söz konusu oldukça 
açıklayacak ve fazla teknik 
parametrelere girmeksizin, sinyal-
frekans grafiğinde, benzer ppm’de 
rezone olan metabolitlerin ayırımı ile 
ilgili kısa ipuçlarından da bahsedeceğiz. 

Cho: Membran proliferasyon 
göstergesidir. Belirli değerlerin üzerinde 
tespiti, genellikle malignite lehine 
değerlendirilir.

Cr: 3,2 ppm’de yükselir, enerji deposu 
olarak internal referans kullanılır, Cr 
eksikliği olan sendromlarda azalması 
tipiktir (Guanido-asetat metil transferaz 
enzim eksikliği).

NAA: Nöronal marker olarak bilinir. Tek 
yükseldiği durum Canavan 
(aspartoaçilaz enzim eksikliği) 
hastalığıdır; diğer tüm infeksiyon-
inflamatuar ve neoplastik patolojilerde 
azalır.

mI: Glial proliferasyon göstergesidir. 
Diyabet, Alzheimer hastalığı, progresif 
multifokal lökoansefalopati, Down 
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sendromu ve çeşitli glizois ile seyreden 
patolojilerde yükselirken; strok, tümör, 
ensefalopati gibi durumlarda ise azalır. 
Down sendromu ve Alzheimer 
demansında miyoinozitol artar, diğer 
demansiyel sendromlarda ise 
miyoinozitol yüksekliği eşlik etmez. 

Miyoinozitol-glisin birbirine çok yakındır 
ve 3,5-3,6 ppm düzeylerinde 
vizualizedir. Miyoinozitol kısa TE’de 
multipet pik yapar. Uzun TE’de ise 
etkinliği azalır. Glisin ise uzun TE’de daha 
belirginleşerek miyoinozitolden ayırt 
edilebilir. Glisin Van der Knaap’a göre 
eksitotoksiktir. Van der Knaap hastalığı, 
strok, ensefalit, Huntington, migren, 
nonketotik hiperglisemi, Parkinson, 
Alzheimer gibi birçok hastalıkta yükselir. 
GBM ve medülloblastoma gibi agresif 
tümörlerde de yüksektir. Miyoinozitol 
3,56 ppm’de santralize triplet, glisin ise 
3,50-3,52 ppm’de santralize singlet 
şeklinde vizualizedir. TE uzadıkça glisin 
belirginleşir, miyoinozitolde ise pik 
etkinliği azalır. 

İnfantil dönemde öncelikle mI dominant 
pik olabilir. Preterm dönemde 
miyoinozitole eşlik eden küçük bir laktat 
ve küçük bir taurin piki yüksekliği 
olabilir. Cho ilk zamanlar yüksektir. Daha 
sonra mI, Cho azalır. NAA, Cr artar ve 2. 
yaşın sonuna doğru MRS paterni erişkin 
dönem formuna benzemeye başlar.

Kısa TE çekimlerde, Cr diğer 
metabolitlere göre daha hızlı decay 
gösterir ve bu nedenle de Cho-Cr oranı, 
kısa TE çekimlerde daha yüksek çıkar.

Su piki 4,7 ppm’de izlenir. Referans 
olarak kullanılır. Su piki öncesinde (4,7 
ppm solunda) yükselen metabolitler 
spektral editing ile gösterilerek 
tanınabilir. 

Glutamat/glutamin: Bazen, rutin MRS 
incelemelerinde birkaç metabolit bir 
arada Glx olarak değerlendirilir. Glx piki, 
2,1-2,45 ve 3,7 ppm’lerde çıkar. Multipl 
skleroz plaklarında, karaciğer yetmezliği, 
hepatik ensefalopatide ve Reye 
sendromunda amonyak düzeyleri 
artarak Glx pikinde yükselmeye neden 
olur. 

GABA 1,9, 2,1, 2,3, 3,0 ppm’lerde 
vizualizedir. 1,9, 2,1 ve 3,0 ppm 
değerleri NAA ve Cho-Cr diğer 
metabolitler tarafından başlandığı için 
2,3 pmm’de daha mantıklı olabilir. Yeni 
bir yazılım olan MeGaPRESS sekans 
kullanılarak daha kantitatif vizualize 
edilebilir. Glx içeriğinin elimizdeki 
donanım ile uyumu mümkün 
olmayabilir ya da medikal doktorlar için 
yazılım programlarını işlemek-kullanmak 
çok zor olabilir. Genel olarak GABA: 
2,31ppm, glutamin: 2,62 ppm değerleri 
baz alınabilir. 

Laktat: Uzun (1,3 ppm) TE’lerde daha 
nettir. 1,5 Tesla’da 280 ms, 3 Tesla’da 
140 ms laktat için en uygun TE 
değerleridir. Laktatın, kısa ve 
intermediate TE’lerde olan inversiyonu, 
3 Tesla’da inkomplet olabilir. Araştırılan 
alanda, daha düşük oranlı metabolitler 
önemliyse kısa TE’ler kullanılır. Kısa 
TE’lerde laktat inverte iken, lipit, tam 
tersine, daha belirgindir. 

2-hidroksigluterat: İzositrat 
dehidrogenaz mutasyonu olan glioma 
olgularında, 2-hidroksiglutarat artarak 
TE: 90-100 ms değerlerinde 2,25 
ppm’de vizualize olur. Bu metabolitin 
saptandığı glioma olgularında özellikle 
angiogenik tedaviye daha iyi yanıt 
alındığından, prognozun daha iyi olması, 
MRS ile saptanabilir önemli bir indirekt 
özelliktir. 

Diğer metabolitler
Lipit-makromoleküller piki: 0,8, 1,2, 
1,5, 6,0 ppm’lerde satüre olmamış yağ 
asitlerinden oluşur. 0,8-1,2 ppm arası 
genel olarak lipit-makromolekül 
nonspesifik piki olarak da adlandırılır. 
Çok fazla lipit varsa uzun TE (>172 ms) 
kullanmak, nispeten kısa TE değerli 
lipitleri azaltarak daha net rezonans 
grafiği elde etmemizi sağlayacaktır. 
(Nekrotik tümörlerde, metastazlarda, RT 
sonrası odaklarda yükselir.)

MRS (Manyetik Rezonans Spektroskopi) 
inceleme sırasında referans imajlar 
eşliğinde metabolit pik düzeyleri 
birlikte gösterilerek tümör, nekroz, 
infiltrasyon, nüks ayırıcı tanısında 
yararlı bilgiler elde edilebilir. Yüksek 
gradeli bir glioma olgusunda, RT 
sonrası kontrolünde, a) lezyon 
santralinde Cho/NAA oranlarında çok 
yüksek, b) periferde daha düşük 
değerler sözkonusu olup; c) kontrastlı 
T1 aksial görüntülerde tüm tedavi alanı 
heterojen sinyal artışı göstermekte 
iken; d) metabolit yoğunluğu renk 
haritası ve ilave e) pik metabolit 
süperpoze görüntüleri ile sadece 
santralde küçük bir alanda malign 
değişikliklerin sözkonusu olduğu 
anlaşılmaktadır.
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Prüvat: 2,37 ppm’de yükselir. Normalde 
seçilemezken, prüvat dehidrogenaz 
enzimi eksikliğinde artar. 

Sillo-inoizotol: 3,35 ppm’de artar, 
alkolizm ve glionöral tümörlerde 
yükselir. Erken infantil dönemde 
özellikle 3 Tesla’da kısmen artabilir. 
Taurin ile süperpoze olabilir. Taurin daha 
simple bir pik iken, Sylloinositol daha 
kompleks şekillidir.

Sitrat: 2,6 ppm’de bazı beyin 
tümörlerinde (yüksek gradeli glial 
tümör, PNET gibi) yükselir. 

Guanidoasetat: 3,78 ppm’de yükselir. 
Astrositomalarda diğer gliomalara göre 
daha düşük olduğu belirtilmektedir. 

Melanin: 6,72’de çok yüksek, keskin pik 
yapar. Melanin içeren primer veya 
metastatik odaklarda tespit edilebilir.

Glikoz: 3,4 ve 3,8 ppm’de oluşur. 
Diabetes mellitusda, özellikle 
hiperglisemi krizlerinde her iki noktada 
da yükselir. 

Mannitol: Mannitol tedavisi sırasında 
sadece 3,8 ppm’de yükselen pik 
mannitole aittir. Olgunun takip 
edilmesine yardımcı olur. 

Glutatyon: 2,95 ppm’de çıkar. Bazı 
GBM’lerde, bazı meninjiomalarda ve son 
çalışmalarda iskemide oksidatif strese 
sekonder yükselebildiği belirtilmektedir. 

Çok sık kullanılmamakla beraber; mI/Cr 
normal değeri 0,49±0,47, low grade 
glioma 0,82±0,25, high grade glioma 
0,33±0,16 kabul edilir. 

Bu kadar ayrıntılı rakamların akılda 
tutulması çok zordur. Gerektiğinde 
kaynaklardan kontrol edilebilir. Ancak 
pratikte oranlar kabaca şu şekilde kabul 
edilebilir: 

NORMAL: NAA/Cr >2,0, NAA/Cho >1,6, 
Cho/Cr <1,2
ANORMAL: NAA/Cr <1,6, NAA/Cho 
<1,2, Cho/Cr >1,5 

Gri maddede NAA, Cr ve Glx daha 
yüksektir; beyaz maddede ise Cho daha 
yüksek olarak tespit edilir. Sağ-sol 
hemisferik yarı genel olarak simetriktir. 
Frontalden oksipitale doğru Cho’da biraz 
azalma izlenebilir. Bazal ganglionda NAA 
ve miyoinozitol azalır. Pons’da Cho ve Cr 
yüksek NAA ve miyoinozitol ise 
düşüktür. Serebellumda Cho, CR yüksek 
NAA düşüktür. 

Genel olarak metabolit oranlarının tek 
başına kullanılmasındansa, diğer 
konvansiyonel veya multiparametrik 
görüntüler birlikte kullanılarak tanıya 
gidilmesi daha mantıklıdır. Örneğin 
yüksek grade’li tümörlerde Cho yüksek, 
rCBV yüksektir. Low grade tümörlerde 
miyoinozitol ve glisin yüksek, rCBV 
düşüktür. PNET’de Cho çok yüksek iken 
NAA düşüktür, taurin yükselebilir.

Bazı hastalıklarda, günlük 
pratikte yararlı olabilecek 
MRS metabolit bilgileri 
Kraniofaringioma: Bol kolesterol 
kristalleri ve lipit olduğundan MRS’de 
çok yüksek lipit latat saptanır. Nöral 
metabolitler daha düşüktür veya yoktur. 
Hipofiz glandı, kranial fossa tabanı ve 
kemik süperpoze olduğundan ve 

volümü 2 mm’den daha az olduğundan 
MRS çok etkili olmaz. Yeterince 
büyümüş kraniofringeomalarda ise 
özellikle 1,5 ppm’de santralize lipit-
kolesterol pikleri yüksektir. Cho-NAA çok 
yüksek değildir. Oysa hipotalamik ya da 
kiazmatik bölgede gelişen 
kraniofaringiomayı taklit edebilecek 
gliomalarda Cho/Cr yüksekliği, düşük de 
olsa NAA varlığı söz konusudur.

Meningioma: Sitozolik aminoasitler 
yükselir: Alanin 1,48 pp (meningioma), 
asetat (1,9 ppm), valin (0,9 ppm), lösin 
(3,6 ppm). Ayrıca 2,1-2,4 ppm arası Glx 
piki ve 2,95’te glutatyon piki artışı da 
bildirilmiştir. Bu özellikleri ile aynı 
lokalizasyonda oluşabilecek 
şıvannomalar veya atipik 
lokalizasyonlarda (intraosseöz ya da 
intraventriküler) menenjiomaların ayırt 
edilebilmesi mümkündür. 

Etanol intoksikasyonu: 1,2 ppm’de 
triplet yükselmesi olur. 

İskemi: NAA akut strok sonrası ilk 
saatlerde düşmeye başlar ve bu düşüş ilk 
hafta sonuna kadar devam eder. Kreatin 
de benzer seyir gösterir. Kolin değerleri 
ise güvenilir olmayıp çok değişkendir. 
Laktat ise strok sonrası dakikalar 
içerisinde yükselmeye başlar. 
Reperfüzyon ile tekrar düşer. Bu 
aşamada yakalamak zor olsa da MRS ile 
normal NAA, yüksek Lac içeriği olan 
penumbra yakalanabilir ve reperfüzyon 
sağlanıp, viabilite de takip edilebilir. 

Hipoksi iskemi ensefalopati: Lactat 
ve Glu artar, NAA oranı düşer. Cho’da 
çok ciddi bir değişiklik beklenmez. 

Apse: Tüberkülöz apsesi ise lipit laktat 
yükselir, NAA Cho azalır, aminoasitler az 
miktarda artar. Piyojenik apsede 
aminoasit yüksekliği daha belirgindir. 
Fungal apsede lipit laktat yüksekliği 
daha belirgindir. Aminoasitler ise daha 
az derece artar. Tbc apsesinden farklı 
olarak, özellikle anjio-invaziv tipinde 
crenelated kontur denilen girintili-
çıkıntılı duvarlar seçilir. 

Multipl sklerozis: NAA azalır, Cho 
artar, laktat artar, miyoinozitol artar.

Hepatik ensefalopati: Amonyak 
düzeyi artarak Glu pikini yükseltir. 
Miyoinozitol ve Cho azalır, laktat artar. 
Özellikle takiplerde Cho, Cr değerlerinin 
düşmesi kötü prognozu gösterir. Son 
çalışmalarla, miyoinozitolün azalması 

Örnek metabolit oran tabloları

Pediyatrik-erişkin metabolit oranları

 Neonatal İnfantil Çocukluk Yetişkin

NAA/Cho 0,67±0,17 1,56±0,67 3,43±1,04 2,37±0,40

Cho/Cr 1,27±0,40 0,84±0,21 0,49±0,16 1,05±0,23

Erişkin normal-tümöral metabolit oranları

Normal
 NAA/

Cr=1,5±0,2
Cho/

Cr=1,05±0,23
NAA/

Cho=2,37±0,40
Yetişkin

Gliom low grade
NAA/Cr= 

1,12±0,48
Cho/Cr= 

1,71±0,63
NAA/Cho= 
0,65±0,37

2,37±0,40

Gliom high 
grade

NAA/Cr= 
0,66±0,37

Cho/Cr= 
1,95±0,72

NAA/Cho= 
0,33±0,17

1,05±0,23
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erken subklinik dönemlerde dahi tespit 
edilip, erken dönemde patoloji 
gösterilebilir ve şüpheli olgularda tedavi 
başlangıcı hızlandırılabilir.

Epilepsi: Spektrum kalitesi daha net ve 
nispeten daha kantitatif olduğundan, 
MRS single voksel yapılır. Çünkü 
multivoksel-CSI’da süre uzun olunca 
genellikle pediyatrik popülasyondan 
oluşan epilepsi hastaları hareket eder ve 
görüntülerde distorsiyon oluşur. İktal 
dönemde sodyum/miyoinozitol pompası 
aşırı çalışır ve miyoinozitol artar. Ancak 
hareket nedeniyle bunu nöbet sırasında 
göstermek zordur. İnteriktal dönemlerde 
ise hipokampal sklerozda nöronal kayıp 
nedeniyle NAA azalır, reaktif astrogliozis 
nedeniyle miyoinozitol hep ılımlı 
yükseklikler gösterir. Vigabatrin 
alanlarda dentat, globus pallidus, brain 
stem, talamus gibi lokalizasyonlarda 
geçici T2 sinyal yüksekliği olabilir. Bu 
alanlarda MRS normaldir ve özellikle 
vigabatrine bağlı sinyal değişikliklerinin 
takibinde kullanılır. Epileptik olgularda, 
MRS ketojenik diyet takibinde de 
kullanılabilir. Karbonhidratı az, yağı fazla 
olan diyet önerilir. Karaciğer ketoasitler 
salgılar, keton cisimcikleri 2 ppm’de, 
asetoasetat 2,6 ve 3,46 ppm’de yükselir. 
Epilepsi olgularında, özellikle 
konvansiyonel sekanslarda normal 
görünümlü nonlezyonel, ancak aslında 
nöbetin kaynaklandığı anormal temporal 
lobun lateralizasyonu sağlanmaya 
çalışılır. NAA/Cr oranlarında düşüş olur. 
Kontralateral tarafın da yüzde 50 
oranında olguda NAA/Cr düşüklüğü 
gösterebileceği bilindiğinden, elde 
edilen veriler ve kontralateral değerler 
ile karşılaştırma dikkatlice yapılmalıdır. 

Bazı operasyonlarda ve epilepsi 
tedavisinde kullanılan bazı protokollerde 
fenobarbitol, pentobarbital gibi 
preoperatif ya da intraoperatif 
anestezide kullanılan bazı ilaçlarda 
çözücü olan propilen glikol MRS’de 1,13 
ppm’de pik yapar. Bazı antiepileptik 
ilaçlarda da kullanılan bu solvent, 
tedavinin takip ve kontrol altında 
tutulmasında da kullanılabilir. 

RT nekrozu: 0-2 ppm aralığında diğer 
pikleri baskılayan lip-makromolekül 
yükselmesi olur ve bu giant pik dışında 
diğer nöronal ve viabilite göstergeleri 
çok düşüktür. 

Psikiyatrik olgular: Lityum tedavisi 
boyunca Cho düzeyleri düşüş gösterir ve 

bazen ilacın kullanılıp kullanılmadığını 
veya beyin bariyerini aşıp aşmadığını 
tespit etmekte kullanılabilir.

Kernikterus: NAA/Cho oranı azalır, 
miyoinozitol, taurin, Glx piki yükselir. 
Hipoksik iskemik koşullardan farklı 
olarak laktatın artmaması ile kernikterus 
ayırt edilebilir. 

Oligodendroglioma: Miyoinozitol çok 
yüksek, Cho çok yüksek, perfüzyon çok 
artmıştır. Korteksin tutulu olması 
tümörün tanınmasını sağlar. 

Lenfoma: rCBV genel olarak 2,3 
oranından düşüktür. Metastaz ve 
GBM’de ise bu oranlar son derece 
yüksektir. Metastazda peritümöral 
perfüzyon artmamıştır. GBM’de ise 
artmıştır. MRS’de, lenfomada lipit-laktat 
oranında çok anormal yükseklik söz 
konusu olup diğer lezyonlara göre ADC 
düşüktür. Ayırıcı tanı bu indirekt 
göstergeler üzerinden daha güvenilir 
olarak yapılabilir. Serebral lenfomada 
Cho’nun çok fazla yükselmesi 
toksoplazma, tüberkülöz, kriptokokkus 
enfeksiyonlarından ayırt etmede 
yardımcıdır. 

Metabolik hastalıklar: MSUD’de 0,9-
1,0 ppm’de yüksek zincirli dallı 
aminoasitler, diyabetik ketoasidozda 2,2 
ppm’de aseton, 3,4 ppm’de gliokoz 
artar; galaktozemide ise 3,67-3,74 ppm 
aralığında galaktitol (laktozu yansıtan 
pik) yükselir. Fenilketonuriada 7,66 
ppm’de fenil alanı yükselir. Lipit depo 
hastalıklarında genel olarak 0,7-1,6 
ppm’de lipit rezonans yüksekliği 
meydana gelir. Leigh, Merf, Melas 
hastalığı gibi mitokondriyal depo 
hastalıklarında belirgin artmış laktat söz 
konusudur. Peroksizomal hastalıklarda 
3,35 ppm’de scyllo-inositol yükselir. 

Glial tümörler: Tanı ve takip sürecinde 
özellikle perfüzyon MRG başta olmak 
üzere tüm parametrelerin bir arada 
kullanılması gereklidir. Low grade 
tümörde düşük rCBV ve yüksek mI/Cr 
oranı söz konusudur. Cr düşük ise en az 
grade III GBM kabul edilir. Bu 
değişiklikler Ki-67 (proliferasyon-mitoz 
göstergesi) ile orantılıdır; Cho yüksekliği 
ve Cr düşüklüğü kötü prognoz 
göstergesidir. Low grade tümörlerde 
5-10 yıl içerisinde high grade’e dönme 
olasılığı vardır. Tümörün grade’i arttıkça 
miyoinozitol düşer. RT sonrasında, 
tümörlerde rCBV>1,3 ise nekrozu değil 

nüksü düşünmeliyiz. rCBV >1,75 ise 
(özellikle de Cho/NAA >2,2 ve Cho/Cr 
>2,5 eşliği söz konusu ise) high grade 
göstergesi olarak kabul edilebilir. Lezyon 
çevresindeki Cho/Cr oranları 1,35 
ppm’den fazla ise peritümöral çevre 
infiltrasyonu söz konusudur. Lezyon 
çevresi Cho/Cr >1,83, Cho/NAA >1,92 
high grade’dir.

Pilositik astrositomada yanıltıcı olarak 
Cho çok aşırı yüksek olabilir. Bu patolojik 
fosfokolin artışına değil, glisero 
fosfokoline bağlıdır. Ancak bunun ayrımı 
MRS ile yapılamaz. Daha çok klinik, yaş 
grubu ve konvansiyonel sekanslar ile 
yapılır. Ayrıca Pilositik astrositomada 2,8 
ppm’de unassigned pik yüksekliği olur. 
Bunlar doymamış yağ asidi artışına 
bağlıdır. 

Ayırıcı tanıda da MRS’de elde edilen 
veriler konvansiyonel ve diğer ileri 
nöroradyolojik inceleme bulguları ile de 
korele edilerek birleştirilmelidir. 
Örneğin; T2 perfüzyonda yüzde 75 
seviyesine kadar sinyal düşüşü 
önemlidir, normal beyin ve gliomalarda 
çizgi bazala yaklaşır. Lenfoma ve pilostik 
astrositomada bazaldan daha yükseğe 
çıkabilir. Menengiomada ise bazaldan 
daha uzakta kalır. İntraventriküler 
menengioma koroid pleksus pleksus 
papillomlarından farklı olarak iyi perfüze 
olur. Koroid pleksus papillomunda 
miyoinozitol çok yüksektir. Atipi ve 
malignite geliştikce miyoinozitol düşer, 
Cho yükselir. Diğer bir örnekte ise, 
MRS’ye ilave ADC değerlerinin 
kullanılması, tanı ihtimalini artırır. 
Örneğin Pilositik astrositom rCBV 
değerleri <1,5, hemanjioblastom >10 
kat perfüzyon artışı ayırıcı tanıda 
yardımcıdır. Posterior fossada birbirine 
benzer konvansiyonel bulgular 
sergileyebilen tümörlerden 
ependinomda ADC 1,0 ile 1,3 arasında, 
medülloblastomda ≤0,7 değerinden 
düşük ve pilositik astrositomada ise 
genel olarak ≥ 1,4’tür. 

Radyolojide hocalarımızın anlattıkları 
mite göre, cetvel ve hesap makinesi 
kullanan radyoloji uzmanlarından 
korkulması gerekiyor. Ama artık bazı 
noktalarda, özellikle yakın gelecekte, bir 
fizik mühendisi kadar bilgi ve donanıma 
sahip olmamız gerekeceği düşüncesiyle 
anlattığımız konunun yararlı olduğunu 
umuyoruz.
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31 yaşındaki kadın hastaya, klinik 
açıdan pulmoner emboli (PE) şüphesiyle 
pulmoner BT anjiyografi (BTPA) tatbik 
edildi. BTPA prosedürü, SOMATOM 
Definition AS (64-kesitli konfigürasyon) 
sisteminde, 70 kV’lik yeni bir protokol 
kullanılarak gerçekleştirildi.

Teşhis
Hasta, normal vücut ölçülerine (173 
cm, 65 kg, VKİ: 21,7 kg/m²) sahip. 
SAFIRE tekniği ile birlikte uygulanan 70 
kV’lik yeni tarama protokolü, tüm göğüs 
taramasında radyasyon dozunu son 
derece düşük bir düzeye indiriyor: 0,77 
mSv (DLP: 55 mGy cm x 0,014 mSv/
mGy cm). 70 kV düzeyinde yayılan 
düşük enerjili X-ray spektrumu 
nedeniyle sadece 60 mL iyotlu kontrast 
madde (350 mg iyot/mL) tatbik edilmiş 
olsa da pulmoner arterlerdeki 
intravasküler atenüasyon, merkezde 
1.000 HU, segmental dallarda ise 850 
HU seviyesini aştı. Prosedür sonucunda, 
mükemmel bir görüntü kalitesi elde 

edildi ve PE şüphesi güvenilir bir şekilde 
ekarte edildi.

Yorumlar
Belirsiz semptomlar nedeniyle birçok 
hastaya, PE şüphesini ekarte etmek 
üzere BTPA tatbik ediliyor. PE olasılığını 
test öncesinde öngörebilmek için Wells 
skoru gibi skorlar giderek artan bir 
şekilde kullanılsa da düşük gerçek 
pozitif oranlar, önemli bir sorun olmaya 
devam ediyor. Bu nedenle, bu hasta 
grubunda tatbik edilen radyasyon 
dozunu minimum düzeye indirmek 
gerekiyor. 70 kV’lik yeni protokol 
seçeneği, SAFIRE (Sinogram Teyitli 
Yinelemeli Rekonstrüksüyon) tekniği ile 
birlikte kullanıldığında sadece 
çocuklarda değil, normal vücut 
ölçülerine sahip erişkinlerde de benzeri 
görülmemiş derecede düşük radyasyon 
dozlarında yüksek görüntü kalitesi elde 
edilmesini sağlıyor. Düşük enerjili X-ray 
spektrumu, yüksek iyotlu standart 
kontrast madde ile birlikte son derece 

yüksek vasküler atenüasyon sağlıyor. Bu 
durum, iyot miktarı düşük kontrast 
maddenin kullanımı ve genel iyot 
yükünün azaltılması açısından önemli 
bir potansiyeli ifade ediyor. Bu teknik, 
özellikle kontrast madde kaynaklı 
nefropati açısından yüksek risk taşıyan 
hastalar için faydalı olabilir.

Klinik uygulamalarda, SAFIRE tekniğinin kullanımı, 
klinik görevin türüne, hastanın vücut ölçülerine, 
analiz edilecek bölgenin anatomik lokasyonuna ve 
klinik uygulamanın türüne bağlı olarak hastaların BT 
taramasında maruz kaldıkları radyasyon dozunu 
düşürebilir. Söz konusu klinik uygulamada ideal 
tanısal görüntü kalitesini elde etmek üzere uygun 
dozu belirlemek için radyoloğunuz ve doktorunuza 
başvurmalısınız. SAFIRE görüntü rekonstrüksiyonu 
yazılımı kullanılırken radyasyon dozunu %54-60 
arasında düşürmek üzere aşağıda belirtilen test 
yöntemi kullanılmıştır: Görüntü parazitleri, BT 
taraması adedi, homojenlik ile düşük kontrast ve 
yüksek kontrast çözünürlükleri, Gammex 438 
modelinde değerlendirilmiştir. SAFIRE tekniği 
kullanılarak yeniden yapılandırılan, düşük dozlu 
radyasyonla temin edilmiş veriler, bu test bazında 
tam doz ile elde edilen verilere kıyasla aynı görüntü 
kalitesini sergilemiştir. Söz konusu veriler ilgili 
dosyadadır.

Erişkin bir hastada, 1 mSv’den 
düşük dozda ve 1.000 HU’dan 
yüksek PA atenüasyonunda 
70 kV’lik pulmoner BT anjiyografi
Ralf W. Bauer, MD, Firas Al-Butmeh, MD, Boris Schulz, MD, Thomas J. Vogl, MD, J. Matthias Kerl, MD

Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Bölümü, Goethe Üniversitesi, Frankfurt, Almanya

İnceleme protokolü
Tarayıcı SOMATOM Definition AS 

(64 kesitli konfigürasyon)

Tarama alanı Göğüs Rotasyon süresi 0,5 s

Tarama uzunluğu 277,5 mm Pitch 1,2

Tarama yönü Kraniokaudal Kesit kolimasyonu 64 x 0,6 mm

Tarama süresi 6,02 s Kesit genişliği 1,0 mm

Tüp gerilimi 70 kV Rekonstrüksiyon aralığı 0,5 mm

Tüp akımı 141 eff. mAs Rekonstrüksiyon çekirdeği I26f SAFIRE 3

Doz modülasyonu CARE Dose4D Kontrast madde

CTDIvol 1,85 mGy Hacim 60 mL

DLP 55 mGy cm Akış hızı 4 mL/s

Etkin doz 0,77 mSv Başlangıç gecikmesi 5 s
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1-6 Normal vücut 
ölçülerine sahip bir 
kadın hastadan elde 
edilen mükemmel 
görüntü kalitesi 
(Şekil 1). Ekstrem 
vasküler 
atenüasyon için 
pulmoner 
arterlerdeki iyot 
sinyalini azaltmak 
amacıyla daha geniş 
bir pencereye (w 
1700, c 250) ihtiyaç 
bulunuyor (Şekil 2); 
pulmoner gövdede 
atenüasyon değeri, 
1.000 HU düzeyini 
aşıyor (Şekil 3). 350 
mg/mL iyot 
konsantrasyonlu, 
sadece 60 mL’lik 
kontrast maddeyle 
segmental 
pulmoner arterlerde 
yaklaşık 900 HU’luk 
bir atenüasyon elde 
edildi (Şekil 4). MIP 
(Şekil 5) ve VRT 
(Şekil 6) 
görüntülerinde, 
periferaller dahil 
olmak üzere tüm 
pulmoner arterler 
parlak ve net bir 
şekilde görülüyor.


