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1 Beyin için kullanılan miyelin modeli. 
Her bir voksel, bir miyelin kısmi hacmi 
VMY ve bir selüler kısmi hacim VCL’den 
oluşuyor. VMY ve VCL arasında, net bir 
manyetizasyon alışverişi oranı kVMY-VCL 
bulunuyor (1A). Serebrospinal sıvı ile 
arayüzde, bir voksel aynı zamanda 
manyetizasyon alışverişine sahip 
olmayan serbest su kısmi hacmi VFM’yi 
içeriyor (1B).  Patolojik beyinde miyelin 
kaybı gerçekleşebiliyor ve VMY’de azalma 
ile sonuçlanabiliyor. Bunun sonucu 
olarak toplam beyin hacmi azalıyor (1C). 
Alternatif olarak, fazladan parankimal su 
kısmi hacmi VEPM’nin varlığı olarak ifade 
edilen ödem de olabiliyor. Bu, voksel 
başına VMY’nin nispi bir azalmasıyla ve 
toplam beyin hacminde bir artışla 
sonuçlanacaktır (1D).

2 Miyelini tespit etme amaçlı kantifikasyon sekansına genel bakış. Bir 
turbo spin eko sekansı her bir TR’de bir 120 derece doygunluk 
pulse’ıyla gerçekleştiriliyor ve bunu, doygunluk pulse’ından sonra dört 
farklı gecikme süresi takip ediyor (2A). Katman başına 8 büyütme ve 
faz görüntü çiftinden oluşan, elde edilen ham görüntü veri seti, MR 
sinyalinde farklı R1 ve R2 gevşeme etkileri gösteriyor (2B).  Bu ham 
verilerin yerleştirilmesiyle, işleme sonrası, R1 gevşeme oranının (2C), 
R2 gevşeme oranının (2D) ve proton dansitesinin (2E) kantifikasyon 
haritaları elde ediliyor.

3 HDLS tanısı konmuş bir hastada REMyDI uygulanmasının örneği. Kantifikasyon haritalarına dayalı olarak, FLAIR (3A) ve T1w (3B) gibi 
geleneksel görüntüler görsel yardım için sentezlenebiliyor. Önce, intrakraniyal hacim (kırmızı çizgi) ve CSF (mavi), beyni segmentlemek 
için segmentleniyor (3C). Daha sonra, beyin, miyelin dahil olmak üzere kısmi doku hacimlerine ayrılıyor (3D). Tüm miyelin kısmi hacim 
voksellerinin toplanması, beyindeki toplam miyelin hacmini veriyor (3E). Bu hasta (58 yaşında erkek), 153 ml’lik bir miyelin hacmine, 
1069 ml’lik bir beyin hacmine (miyelin oranı %14,3) ve 1409 ml’lik bir ICV’ye (miyelin oranı %10,.9) sahipti. Beynin intrakraniyal hacme 
oranı (BPF) %75,9’du.
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Giriş
Miyelin, sinir sisteminin gelişiminde 
önemli bir rol oynuyor ve burada sinir 
liflerinin bir yalıtkanı olarak işlev 
görerek sinyal iletimini büyük ölçüde 
hızlandırıyor. Miyelin, aksonların 
etrafına sarmalanıyor ve ince su 
katmanlarıyla ayrılan fosfolipid 
membran kılıflardan oluşuyor [1, 2]. 
Hastalık ve yaşlanma, miyelinin 
kalitesinin bozulmasına neden oluyor 
ve bu da sinyal iletimine zarar veriyor 
ve aksonal kayba ve bunun sonucu 
olarak da atrofi ve beyin fonksiyon 
bozukluğuna yol açabiliyor. Dolayısıyla 
doğru in vivo miyelin ölçümleri, beyaz 
madde değişikliklerinin ayırıcı tanısı 
için ve demiyelinizan ve nöro-

dejeneratif hastalıklarda tedaviye 
verilen yanıtı araştırmak için değerli 
olabiliyor [3-7].

Miyelin kılıfları arasında hapsolan su, 
miyelindeki makromoleküllerle güçlü 
manyetizasyon alışverişi nedeniyle 
güçlü gevşeme sürelerini (~10 ms) 
barındıran belirli fiziksel özelliklere 
sahip. Bu nedenle, geleneksel MRG 
yöntemleriyle bağlı miyelin suyunu 
görselleştirmek zorluk teşkil edebiliyor. 
MRG tabanlı miyelin tahmini için kabul 
gören bir yöntem, hızlı gevşeyen 
miyelin su fraksiyonunu daha yavaş 
gevşeyen intra ve ekstraselüler su ile 
karşılaştırmak için çoklu kompartmanlı 
bir modelin uygulandığı T2 
relaksometrisi [8-10]. Ancak bu 

yaklaşım, tam beyin kapsamı için 
pratikte zor ve nispeten zaman alıcı ve 
bu da klinik fizibilitesini sınırlandırıyor.

Yakın zaman önce, miyelinin varlığını, 
çevreleyen selüler su üzerindeki 
etkisiyle ölçmek için yeni bir MRG 
miyelin tespit modeli önerildi [11]. 
Selüler suyun gözlemlenebilir gevşeme 
oranları, hızlı gevşeyen miyelin suyu ile 
manyetizasyon alışverişi nedeniyle 
miyelinin yakınlarında artıyor. Bu 
sırada, miyelin suyu, geleneksel 
görüntülemenin tespit 
edebileceğinden daha hızlı çürüdüğü 
için gözlemlenebilir proton dansitesi 
miyelinin varlığında azalıyor. Bu etkiler, 
R1 ve R2 gevşeme oranlarını (ilgili 
gevşeme sürelerinin tersi) ve proton 
dansitesini (PD) kantifiye eden bir 
çoklu parametrik MRG edinimi 
kullanarak miyelin tahminleri için 
kullanılabiliyor. Bu yöntemin konsepti 
SyMRI işleme sonrası çerçevesinin 
REMyDI (1) özelliğine dahil edilmiştir 
ve klinik uygulamaları da aşağıda 
açıklanmıştır.

REMyDI ile miyelin 
haritalaması
Şekil 1, normal beyinde ve sinyalin her 
bir çekim vokselinin gözlemlenebilir 
R1, R2 ve PD’sine katkıda bulunan 
çoklu kısmi hacim kompartmanları 
olarak modellendiği patolojik beyinde 
miyelin tahminini ortaya koyuyor. 
Normal beyinde doku, hem miyelin 
kılıflarından hem de miyelin suyundan 
oluşan miyelin kısmi hacmi VMY’yi 
içeriyor. Miyelin suyu, doğrudan 
ölçmesi zor olan çok yüksek R1 ve R2 
gevşeme oranları sergiliyor. 

oranlarına sahip. Ancak, VCL gevşeme 
oranları, manyetizasyon alışverişi 
nedeniyle miyelinin varlığından 
etkileniyor (kVmy-Vcl), bkz Şekil 1A. 
Alışveriş, eğer vokselde daha fazla 
miyelin varsa gözlemlenebilir gevşeme 
oranlarını daha yüksek yapacak. 
Serebrospinal sıvının bulunduğu 
voksellerde ayrıca, diğer 
kompartmanların herhangi birine 
manyetizasyon alışverişi olmadan bir 
serbest su kısmi hacmi VFW’den oluşan 
bir kısmi hacim kompartmanı da 
bulunuyor (Şekil 1B). Böylece, normal 
beyindeki bir vokselin gözlemlenen R1, 
R2 ve PD değerleri, bir VMY, VCL ve 
VFM kombinasyonuna ayrılabiliyor. Üç 
kısmi hacim kompartmanlarının 
özellikleri 20 sağlıklı gönüllüdeki R1, 
R2 ve PD ölçümleriyle kalibre edildi.

Patolojik beyinde, miyelin kaybı, yani 
VMY’de bir azalma olabiliyor (Şekil 1C). 
Doku kaybedildiğinden, bu süreç bir 
beyin hacmi azalması ile sonuçlanacak. 
Ayrıca, fazla parankimal su kısmi hacmi 
VEPW’nin görünümü olarak 
modellenen suda (ödem) bir artış da 
olabiliyor. Hücrelerde zaten var olan su 
ve fazla parankimal su ayırt edilemez 
ve bu nedenle alışveriş oranı kVepw-
Vcl de son derece yüksek (Şekil 1D). 
Beyindeki su artışı, beyin hacminde bir 
artışla sonuçlanıyor. Bu nedenle 
modelin tam uygulaması, beynin 
gözlemlenen R1, R2 ve PD değerlerinin 
VMY, VCL, VFW ve VEPW’nin bir 
kombinasyonuna ayrıldığı anlamına 
geliyor. Kısmi hacimlerin tüm olası 
kombinasyonları farklı R1 ve R2 
gevşeme oranlarına ve PD değer 

kombinasyonlarına yol açıyor ve bu 
nedenle gözlemlenebilir hasta 
verileriyle ilişkilendirilebiliyor.

MRG sekansı
R1, R2 ve PD haritalarını elde etmenin 
sekansı [12]’de ayrıntılı olarak 
açıklanıyor ve Şekil 2’de resmediliyor. 
Farklı gecikme süreleriyle her bir TR’de 
120° doygunluk pulse’ıyla bir turbo 
spin eko sekansı gerçekleştiriliyor ve 
bunu bir çoklu-eko edinimi takip 
ediyor. Edinim, çoklu doygunluk 
gecikme sürelerine ve çoklu eko 
sürelerine sahip bir görüntü matrisiyle 
sonuçlanıyor ve bu da toplamda 
katman başına 8 karmaşık görüntüye 
denk geliyor. Maksimum sinyal PD ile 
orantısal ve yerleştirmenin ardından, 
ham veri, R1 ve R2 gevşeme 

1 Ürün geliştirme aşamasındadır ve henüz 
ticari olarak satılmamaktadır. Gelecekte 
mevcut olacağı da garanti edilemez. 
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4 Multipl skleroz tanısı konmuş bir hastada (57 yaşında kadın) REMyDI’ın uygulanmasının örneği, bir sentetik FLAIR (4A), bir renk 
örtüşmesi olarak miyelin haritası (4B) ve sadece miyelin haritası (4C) görülüyor. Hasta, 126 ml bir miyelin hacmine, 931 ml’lik bir beyin 
hacmine (miyelin oranı %13,5) ve 1122 ml’lik bir ICV’ye (miyelin oranı %11,2) sahipti. BPF, %83,0’dı. Karşılaştırma için, bağlıklı bir (yaş ve 
cinsiyet eşleşmeli) kontrol 4D-F’de gösteriliyor. Kontrol, 178 ml’lik bir miyelin hacmine, 1108 ml’lik bir beyin hacmine (%16,0) ve 1252’lik 
bir ICV’ye (%14,2) sahipti. BPF, %88,5’ti.

5 REMyDI’nin post-mortem doğrulanması. Kantifikasyon sekansı, taze 
ve dokulmulmamış beyinler üzerinde tabi vaziyetinde gerçekleştirildi. 
R1 relaksasyon oranlarının bir sıcaklık düzeltmesinden sonra, miyelin 
haritaları hesaplandı (orta). Beyinler çıkarıldı, sabitlendi, Luxol ast Blue 
ile lekelendi ve fotoğrafları çekildi. Fotoğrafların optik dansite 
haritaları (sol sütun) kayıt edildi ve kantitatif MRG yöntemiyle korele 
edildi. Karşılaştırma amaçlı olarak, bir sentetik PD-ağırlıklı görüntü 
sağda gösteriliyor.

oranlarının kantitatif haritalarını 
sağlıyor. Bir spin modeli kullanıldığı 
için B1 homojensizlik etkileri, 
mükemmel olmayan RF pulse profilleri 
ve suni ekolar düzeltiliyor. Sekansın 
tarama süresi yaklaşık 6 dakika ve 
otomatik işleme sonrası süreci de 10 
saniyeden kısa bir sürede 
tamamlanıyor.

REMyDI için pratik çalışma 
akışı
Yukarıda açıklanan MRG çekimini 
kullanarak, R1, R2 ve PD haritaları 
ölçülüyor. Gri madde, beyaz madde ve 
CSF’ye atanabilen R1, R2 ve PD 
değerlerinin tüm kombinasyonları, 
intrakraniyal kaviteyi belirlemek için bir 
sınırdaş hacimde bir araya 
getiriliyorlar. ICV’nin ucu, PD = %50’de, 
yani CSF’nin ara yüzünde (PD = %100 
PD) ve kemikte (PD = %0) iyi 
tanımlanmış. Bir geleneksel MRF 
görüntüsünün ihtiyari yoğunluk ölçeği 
yerine PD haritasının kullanılması, bu 
süreci çok sağlam ve tekrar edilebilir 
kılıyor [13-15]. Sonra, CSF (VFM) 
segmentleniyor ve beyni görüntülemek 
için çıkarılıyor. Bu prosedür, Beyin 
Parankimal Fraksiyonunu (BPF), beyin 
ve intrakraniyal hacim arasındaki oranı 
sağlıyor. BPF, beyin atrofisini takip 
etmek için çok uygun bir ölçüt [16]. 
Beyin hacmi için tekrar edilebilirlik 
hatası %0,14 kadar düşük rapor edildi 
[17]. Karşılaştırma için, MS’teki yıllık 
atrofi oranı %0,6-1,2 [13]. En son 
olarak, beyin dokusu içeren her bir 
voksel, miyelin modelinin dört kısmi 
hacim kompartmanına ayrılıyor. Tipik 
olarak, beyindeki miyelin kısmi hacmi 
%0-40 aralığında. Tüm voksellerin 
kısmi hacimlerinin toplanması, 
hastanın toplam miyelin hacmini 
sağlıyor. Şekil 3’te, demiyelinizan bir 
hastalık olan Sferoidli Herediter Diffüz 

Lökoansefalopatiye (HDLS) sahip bir 
hastada miyelin kantifikasyonu 
örneklendiriliyor.

Klinik ilgililik
Kantitatif bir MR sekansından miyelin 
ölçümü almanın avantajı, 6 dakikalık 
tek bir çekimle çok miktarda bilginin 
toplanması. Kantitatif haritalar bir 
mutlak ölçekte ve elde edilen ölçümler 
de bu nedenle hastalar ve hatta 
tarayıcılar arasında karşılaştırılabiliyor 
çünkü MR tarayıcı kusurları düzeltiliyor. 
R1, R2 ve PD değerleri MS 
lezyonlarının, tümörlerin ve diğer 
patolojik süreçlerin daha doğru 
açıklamasını sağlayabiliyor ve daha iyi 
istatistiklere izin veriyor. Kantitatif 
haritalara dayalı olarak geleneksel 
ağırlıklı görüntüler oluşturmak da 
mümkün. Bu, sentetik MRG adı verilen 
bir süreç. Bu yaklaşımın bir avantajı, 
sentetize eko süresi TE, tekrar süresi TR 
ve girişim gecikme süresi TI’nın, 
herhangi bir patoloji için veya okuyan 
radyologların tercihine uygun olarak, 
aynı girdi verilerini kullanarak optimal 
kontrastlar üretecek şekilde 
özelleştirilebilmesi [12, 18]. Aynı veri 
kaynağından gelen tüm görüntüler 
mükemmel bir şekilde ortak kayıt 
ediliyor. Bu nedenle MR 
kantifikasyonu, T2-ağırlıklı, T1-ağırlıklı, 
FLAIR ve TE, TR ve TI’nın diğer herhangi 
bir kombinasyonu gibi geleneksel 
kontrast görüntüleri, aynı zamanda 
beyin volumetrisi ve miyelin 
haritalaması de sağlayan aynı 
çekimden sentezlenebildiği için, daha 
önce görülmemiş zaman verimliliği 
sağlayabiliyor. Şekil 4’te, sentetik bir 
FLAIR görüntüsünün miyelin 
haritasının yanına yerleştirildiği multipl 
sklerozlu bir hastanın bir diğer örneği 
görülüyor. Hacimler ICV, beyin ve 
miyelin için alınıyor ve bir cinsiyet ve 

yaş eşleşmeli sağlıklı kontrolle 
karşılaştırılabiliyor.

Geleceğe ilişkin bakış açıları
Şu anda, REMyDI yöntemi, post-
mortem çekimler kullanılarak ve bunu 
takiben özel olarak miyeline bağlanan 
açık mavi bir boya olan Luxol Fast Blue 
(LFB) ile beynin katmanlarının 
lekelenmesi ile daha ileri seviyede 
doğrulanıyor. Ön sonuçlar, LFB optik 
dansitesindeki kayıtlı katmanların, 
kantitatif MRG türetilmiş miyelin 
haritalarıyla karşılaştırıldığı Şekil 5’te 
sunuluyor. 

Daha ileri seviye bir diğer 
değerlendirme de gelişimsel 
miyelinasyonu takip etmek için büyük 
MS hasta grupları ve pediatrik 
hastalarda (1) gerçekleştiriliyor. 
Serebral miyelinasyon yaklaşık 4 
aylıkken başlıyor ve çok belirli bir 
gelişimsel patern izliyormuş gibi 
görünüyor. Sağlıklı pediatrik referans 
verileri toplamak bir zorluk olarak 
kalmaya devam etse de gelişim 
sırasında miyelinin hassas ölçümleri, 
özellikle de gelişimsel ve metabolik 
hastalıklarda pediatrik hastanın 
takibinde önemli bir yardımcı halini 
alabiliyor.

Daha başka birçok projenin yakın 
zamanda başlamasını umuyor ve 
bekliyoruz. Hem araştırma hem de 
rutin klinik çalışmalar için MRG 
kantifikasyonunda artan bir odaklanma 
ve erişilebilirlik bulunuyor ve REMyDI 
da bu yönde heyecan verici bir adım.

1 MR taramasının fetüsler ve iki yaşın 
altındaki çocuklar için güvenli olduğu 
kanıtlanmamıştır. Doktorların, MRG 
muayenesinin faydasını diğer görüntüleme 
prosedürleriyle karşılaştırarak 
değerlendirmesi gerekmektedir.


