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Giriş
Prostat kanseri, Batı ülkelerinde 
ölüme neden olan en önemli ikinci 
kanser türü [1]. Hastalığın görülme 
sıklığı son derece yüksek olsa da 
teşhis koyulan erkeklerden birçoğu, 
bu kanserle ilgisiz nedenlerle 
yaşamını kaybediyor; bunun nedeni, 
prostat kanserinin genelde yaşlılarda 
görülmesi ve son derece yavaş 
ilerlemesi. Klinik uygulamalarda 
prostat kanserinin en bilinen tedavisi, 
prostat bezinin komple rezeksiyonu 
veya tüm organa radyasyon verilerek 
uygulanan radyoterapidir. Kanserin 
metastaz yapmamış olması 
durumunda bu tedaviler kesin 
iyileşme sağlıyor. Ancak 
radyoterapinin yan etkilerine dair 
endişeler, doktor ve hastaların bu 
tedaviyi geciktirmelerine, bunun 
yerine aktif gözetim yapmalarına veya 
tetikte beklemeye devam etmelerine 
neden oluyor. Hastaların iyileştirici 
tedavilerden güvenli bir şekilde 
vazgeçebilmeleri için hastalıklarının 
tanımlanması (diğer bir deyişle 
tümörün, büyümesi yavaş olacak ve 
asla metastaza neden olmayacak 
derecede iyi huylu olduğunun 
belirlenmesi) gerekiyor. Düşük risk 
grubuna dahil, aktif gözetime uygun 
olan hastaları seçmek için, sadece 
tümörün varlığının değil, aynı 
zamanda tümörün agresifliğinin de 
(yani, tümörün büyüme hızı ve lenf 
sistemine metastaz yapma ihtimali) 
kesin olarak belirlenmesi gerekiyor. 
Manyetik rezonans görüntüleme 
(MRI), bu hasta seçiminin yapımında 
giderek ön plana çıkan bir teknik. MR 
görüntüleme, tümörün varlığını teşhis 
edebiliyor, tümörün organ içindeki 
yerini belirleyebiliyor ve tümörün ne 
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kadar agresif olduğuna dair veriler 
sunabiliyor. Bu amaç için uygulanan 
MR taramaları, genelde T2 ağırlıklı bir 
sekans, difüzyon ağırlıklı görüntüleme 
(DWI) ve yüksek kontrastlı dinamik 
MR görüntüleme (DCE-MRI) veya 
Proton Manyetik Rezonans 
Spektroskopik Görüntüleme (1H 
MRSI) gibi çoklu görüntüleme 
sekanslarından oluşuyor [2].

Radyologlar, tümörlerin metastatik 
potansiyelinin belirtilerinden olan 
tümör lokasyonu ve ebatları ile 

tümörün kötü huylu olma ihtimali 
hakkında kesin karar verebilmek için 
farklı görüntüleme teknikleri ile elde 
edilen sonuçları değerlendirebiliyor. 
Görüntüleme verilerinin bu şekilde 
elde edilmesine ve raporlanmasına, 
multiparametrik (mp) MR 
görüntüleme adı veriliyor. MRSI, su 
dışındaki moleküllerden veri elde 
edebilen tek mpMRI yöntemi [19]. Üç 
boyutlu (3D) bir H MRSI veri kümesi, 
prostat genelinde voksel adı verilen 
bir uzaysal lokasyon gridinden 
oluşuyor (Şekil 1). Her bir voksel için 

1 (1A) Üzerinde prostat içerisineki voksellerden elde edilen MRSI spektrumlardan oluşan 
bir gridin gösterildiği prostatın transvers bir kesitinin T2 ağırlıklı MR görüntüsü.

1A



İnovasyon | Nisan 2014 | www.siemens.com.tr/inovasyon 95

RSNA-ECR Özel Sayısı

ayrı bir spektrum bulunuyor. Her bir 
spektrum, frekans ekseninde, farklı 
moleküllerin içinde belirli düzeyde 
kimyasal kaymalı protonların 
rezonanslarına karşılık gelen çok 
sayıda pik değerden oluşuyor. Belirli 
bir frekanstaki (kimyasal kayma) 
pikin ebatları, vokselde mevcut olan 
metabolit miktarına karşılık geliyor. 
Bu sayede MRSI, harici bir kontrast 
madde tatbikine veya invazif bir 
prosedüre gerek kalmaksızın 
dokuların bulunduğu alanlardaki 
biyokimyasalları in vivo ölçümlüyor. 
İki vokselden 3 Tesla’lık (3T) bir 
manyetik alan gücünde elde edilen 
spektrumlara ait örnekler, Şekil 1B ve 
1C’de gösteriliyor. Bu örneklerde, iyi 
huylu prostat dokuları ve prostat 
tümörlerine özgü farklı profiller net 
bir şekilde gösteriliyor.

Prostat MRSI tekniği 
açısından önemli 
metabolitler
In vivo prostat MRSI çalışmalarına 
dair ilk raporlar, 1,5T’lik bir manyetik 
alan gücünde gerçekleştirilen 
taramaların sonuçlarına dayanıyordu 
[3-5]. Bu çalışmalarda, gözlemlenen 
referanslar için üç işaretleyici 
kullanıldı: kolin, kreatin ve sitrat 
(Şekil 2). Bu işaretleme 
moleküllerinin küçük bir kısmı, iki 
grup rezonans içeren spektrumun 
basitliğini yansıtıyordu: bundan böyle 
kolin-kreatin bölgesi olarak 
tanımlayacağımız 3-3,3 ppm bölgesi 

ve sitrat bölgesi olarak 
tanımlayacağımız 2,55-2,75 ppm 
bölgesi. Bu işaretleme moleküllerinin 
en güçlü metabolitler olduğuna 
inanılıyor. Ancak markırların, çoklu 
benzer molekülleri temsil ettiğini 
unutmamak gerekiyor . Örneğin 
kolin, bir kolin grubu içeren çoklu 
bileşiklerden (kolin, fosfokolin ve 
gliserofosfokolin) elde edilen metil 
rezonanslarını yansıtıyor (Şekil 4). 
Benzer şekilde kreatin, hem kreatine 
hem de fosfokreatine işaret ediyor. 
Kolin ve kreatin sinyalleri arasında 
başka bir rezonans grubu da 
bulunuyor: poliaminler (aslen 
spermin ve spermidin). Sadece 
sitrattan elde edilen sitrat 
rezonansları, 1,5T düzeyinde tek bir 

pik görünümüne karşın genelde 
karmaşık bir şekle sahip oluyor. 
Günümüzde, prostat spektroskopik 
görüntüleme alanında kolin, poliamin 
ve kreatin rezonanslarının daha iyi 
çözümlenmesini sağlayan ve aynı 
zamanda sitrat sinyalinin şeklini 
değiştiren 3T’lik manyetik alan gücü 
giderek daha sıklıkla kullanılıyor.

Daha büyük kolin sinyalleri, 
neredeyse tüm kanser türlerinde 
tümör ile ilişkilendiriliyor [6]. Yüksek 
kolin sinyalleri, hızlı ve yaygın tümör 
büyümesinin ve hatta daha direkt bir 
şekilde, hücre bölünmesi için gerekli 
yüksek membran döngüsünün kanıtı 
olarak yorumlanıyor. Membranlar, 
fosfolipidler içeriyor: kolin içeren 

1 (1B) Prostat dokusunun iyi huylu kısmına ait, ppm skalasında gösterilen örnek bir spektrum. (1C) Bu örnekte, tümörün bulunuğu 
bölgeyi kolokalize eden diğer bir vokselden elde edilen spektrum görülüyor.

2 İyi huylu prostat dokusu ile prostat tümörlerinden 1,5T düzeyinde elde edilen örnek H 
MRSI spektrumları.
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metabolitlerin bulunduğu, “Kennedy 
yolağı” adı verilen metabolik bir yolak 
tarafından sentezlenen fosfatidilkolin 
ve fosfatidiletanolamin. Söz konusu 
sinyallerde artışa neden olan, işte bu 
maddelerin sentez ve 
katabolizmasında meydana gelen ve 
tümörün büyümesine ve çoğalmasına 
yol açan değişimlerdir. Prostat 
dokusunda gözlenen sitrat 
rezonanslarının yüksek amplitüdü, 
prostat bezine özgü farklı bir 
metabolizmadan kaynaklanıyor. 
Prostat dokusu, mitokondriyal 
akonitazı inhibe eden yüksek 

miktarda çinko iyonu yığıyor ve bu 
durum, prostatın epitelyal 
hücrelerinde sitrat miktarının 
artmasına neden oluyor [7]. Sitrat, 
daha sonra bu metabolitten yüksek 
miktarlarda içeren prostatik sıvının bir 
parçası olarak, prostatın duktal 
boşluklarına salgılanıyor. Prostat 
karsinomlarında çinko iyonu 
yığılmıyor, dolayısıyla bu tümörlerde 
yüksek sitrat konsantrasyonu söz 
konusu oluyor. Bu nedenle, bir 1H 
MRSI vokseli içinde yüksek 
miktarlarda tümör hücresi bulunması, 
gözlemlenen sitrat sinyallerini 

düşüren iki etkiye yol açıyor: Sitrat 
yığan epitelyel hücreler tümöre 
dünüşüyor veya bu hücrelerin yerine 
tümör oluşuyor ya da lezyon, 
prostatın duktal boşluklarına doğru 
genişleyerek prostatik sıvının yerini 
değiştiriyor. İster tümör oluşumu ve 
kötü huylu tümörün ilerlemesi, isterse 
tümörün duktal yapıyı istilasındaki 
histolojik değişim gözleniyor olsun, 
her iki fizyolojik değişimin göreli 
etkileri henüz bilinmiyor. Ancak şurası 
kesin ki sitrat metabolitinin düzeyi ile 
tümör hücresi yoğunluğu ters orantılı 
ve sitrat seviyesi ile tümörün 
agresifliği arasında da benzer bir 
korelasyon bulunduğunu gösteren 
bazı kanıtlar var [8].

Metabolit oranı konsepti
İyi huylu (yüksek miktarda sitrat) ve 
tümörlü (düşük miktarda sitrat, 
yüksek miktarda kolin) dokuların 
kolin ve sitrat sinyallerinde, yukarıda 
açıklanan değişiklikleri prostat 
kanserinin teşhisinde bir 
işaretleyiciye dönüştürmek için 
metabolit oranı konsepti geliştirildi 
[3-5]. Farklı spektral piklerin sinyal 
yoğunlukları, iki grup rezonansın 
(kolin-kreatin bölgesi ve sitrat grubu) 
basit entegrasyonu ile ölçümleniyor 
ve sonuçlar, bu iki grubun birbirlerine 
olan oranı şeklinde belirtiliyor. Bu, 
kolin artı kreatinin sitrata olan 
oranını (CC/C olarak kısaltılıyor [4]) 
veya bu oranın tam tersini (sitrat 
miktarı paya yazılarak [3, 5]) veriyor. 
Kolin miktarı paya, sitrat miktarı ise 
paydaya yazıldığında ortaya çıkan 
oran, kanserin varlığını gösteren, 
biyolojik bir markır.

MRSI veri kümelerinin elde 
edilmesi
Prostat lipid dokusuna gömülü 
olduğu ve lipidler prostat 
spektrumlarında rezonans kaynaklı, 
istenmeyen son derece güçlü yapay 
görüntülere yol açtığı için proton 
spektrumlarını elde etmekte 
kullanılacak pulse sekansı, şu beş 
özellik sayesinde lipid sinyallerini tüm 
prostat dokusunun dışında tutuyor ve 
optimum ilgi alanı sinyallerini 
muhafaza ediyor [9]:

1. Kesit seçmeli pulse’lara sahip 
sinyalin lokalizasyonu. Nokta 
çözünürlüklü spektroskopi sekansı 

4 Prostat dokusunun spektrumlarında gözlemlenen kilit küçük moleküler metabolitlerin 
yapısal formülleri. Her bir grup (kolinler ve kreatinler) için ortak olan kısımlar kırmızı 
renkle işaretlendi. Kolin-kreatin bölgesinde mevcut olan MR spektral rezonanslarını veren 
protonlar, yeşil renkle gösteriliyor. Kolin içeren metabolitler, 3,2-3,25 ppm bölgesinde eş 
rezonanslı 9 protona sahip. Kreatinler, 3,05 ppm’de eş rezonanslı üç protona sahip. Sitrat 
ise iki kimyasal kaymada (2,6 ve 2,7 ppm) rezonans üreten dört protona (aynı karbon 
atomuna bağlı her bir proton çifti için bir kimyasal kayma) sahip. Her bir proton çifti, 
kendi aralarında eşleşmiş protonlardan meydana geliyor ve tüm molekülün simetrik 
yapısı iki protonun da her bir frekansta eş rezonans üretmesini sağlıyor.

3 Standart eko sürelerinde (1,5T’de 120 ms, 3T’de 145 ms) için Cho (Kolin) ve Ci’nin 
(Sitrat) simüle edilmiş spektral şekilleri. Eş konsantrasyon değerleri (skala faktörleri) 
tatbik edilse de sinyal çizgilerinde farklı genişlemeler meydana geliyor (1,5T’de 4 Hz; 
3T’de 8 Hz). Ci’nin spektral şeklinde ve Cho/Ci’ye ait farklı pik amplitüd oranlarındaki 
farklara dikkat ediniz.
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5 Şekil 1’de gösterilen prostat içinden çapraz bir kesitin T2 ağırlıklı MR görüntüsü (hazır 
spektrumlar olarak gösterilen, üst üste binmiş MRSI voksel verilerinden oluşan grid ile 
birlikte) (5A).

(PRESS), kesit seçmeli bir adet 
ekzitasyon pulse’ı ile istenen eko 
süresinde bir ekoya neden olan, kesit 
seçmeli iki adet yeniden odaklama 
pulse’ı. Bu üç dikey kesit, sadece ilgi 
alanına (üç kesitin kesişimi) yönelik 
bir eko üretiyor. 

2. Ağırlıklı görüntüleme ve filtreleme. 
Proton MRSI verileri, uzaysal 

boyutlardaki gradyanların pulse 
sekansının tekrarıyla çeşitlendiği bir 
faz kodlama tekniği kullanılarak elde 
ediliyor. Bu faz kodlama adımlarının 
ağırlıklı ortalaması alındığında (daha 
küçük olan gradyan adımlarının 
ortalaması, daha büyük gradyan 
adımlarına göre daha sıklıkla alınıyor) 
ve bu ağırlıklandırma adımlarında 

parazit filtreleme (önceden ayarlı) 
tekniği kullanıldığında, sinyal 
matematiksel olarak görüntüye 
dönüştürüldükten (Fourier 
Dönüşümü) sonra vokselin ortaya 
çıkan görünümü bir küredir. 
Filtrelemesiz geleneksel 
görüntülemenin aksine, 
filtrelemeden sonra sferik (küresel) 
vokseller, komşu olmayan 
voksellerden gelen sinyallerden 
etkilenmiyor.

3. Frekans seçmeli su ve lipid 
süpresyonu. Pulse sekansı, sadece su 
ve lipid sinyallerine temas eden iki 
adet ilave yeniden odaklama 
pulse’ına sahip. Güçlü baskın 
gradyanlar ile birlikte su ve lipid 
sinyalleri baskılanıyor.

4. Dış hacim süpresyonu. Kesit 
seçmeli pulse’lar, seçilen 
katmanlardaki tüm sinyalleri 
baskılayacak şekilde prostat 
çevresinde konumlandırılabiliyor. Bu 
kesitler, prostata çok yakın bir 
noktada ve hatta PRESS seçmeli ilgi 
alanında konumlandırılabiliyor.

5. Uzun eko süresi. Tüm lokalizasyon 
ve frekans seçmeli pulse’ları 
desteklemek için prostata uygulanan 
1H MRSI tekniğinin eko süresi, 
1,5T’de 120 ms, 3T’de 145 ms olarak 
ayarlanıyor. Daha uzun eko 
sürelerinde lipid sinyalleri, kısa T2 
relaksiyon süresi nedeniyle 
sönümleniyor.

5A

5 Hazır model metabolit sinyalleri ile birlikte iki spektrum (daha önce şekil 1’de gösteriliyor) (5B, 5C).

5B 5C
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Prostat, 10 dakikalık görüntüleme 
süresi içerisinde tüm organ 
kapsanacak şekilde 3 boyutlu bir 1H 
MRSI veri setinin elde edilmesine 
imkan verecek kadar küçüktür (hacmi 
75 santimetreküpten daha az). 
Nominal voksel ebatları, genelde 
6x6x6 mm oluyor ve yukarıda ifade 
edilen filtreleme işleminden sonra 
gerçek değerlerine ulaşıyor (0,63 
cm3).

Spektral modeller
Moleküllerdeki çoklu farklı protonlar 
nedeniyle her bir metabolit birden 
fazla rezonans üretebiliyor. Bir 
metabolit içerisindeki protonlar 
arasında etkileşim varsa spektral bir 
pikin şekli karmaşık olabiliyor. Pozitif 
ve negatif kısımlardan oluşan karışık 
bir yapıya sahip bir proton rezonans 
grubunun şeklinde bir dispersiyon 
komponenti olduğu düşünülüyor; 
simetrik pozitif bir pik ise absorpsiyon 
şekilli pik olarak adlandırılıyor. In vivo 
spektral hat genişliklerinde üst üste 
geldikleri için genelde birbirlerinden 
ayırt edilmesi mümkün olmasa da 
kolin ve kreatin rezonansları, basit 
pikler (singlet) olarak görünüyor. 
Sitratın yapısı (şekil 4) ise, iki farklı 
kimyasal kaymada, birbirleri ile 
eşleşmiş (güçlü bir şekilde 
eşleştirilmiş bir spin sistemi) 
protonlara sahiptir. Bu protonların 
spektral şekilleri, tam olarak, 

kimyasal kayma durumuna, 
aralarındaki eşleşme sabitine, pulse 
sekansı zamanlamasına ve ana 
manyetik alanın gücüne bağlı. 
1,5T’de 120 ms’lik bir eko süresinde 
(ve ekzitasyon ve 180 derecelik ilk 
yeniden odaklama pulse’ı arasında 
son derece kısa bir gecikme 
süresiyle), sitratın spektral pikleri, 
pozitif bir absorpsiyon modeline 
yakın oluyor. Sitratın spektral şekli, 
temel olarak dahili ikili yapıdan ve dış 
kanatlardaki küçük yan loblardan 
oluşuyor. Hat genişleme ile birlikte 
sitrat protonları, genişleyen tekli bir 
pike benziyor. Bu pik çevresindeki 
küçük yan lobların, in vivo olarak 
spektral gürültü üzerinden tespit 
edilmesi zor. 3T düzeyinde 145 ms’lik 
bir eko süresinde (örnekler Şekil 1’de 
verilmiştir), sitrat şeklinin negatif 
dispersiyon komponentleri göz ardı 
edilemez. Çok daha büyük olan yan 
loblar, bazı negatif komponentleri de 
ortaya çıkarıyor [10]. Bu nedenle eğri 
altındaki alan (integral), 3T’de 
1,5T’de olduğundan çok daha küçük. 
Eğrinin karmaşık şekli nedeniyle bu 
şekli 3T’de sinyal ölçümleme 
prosedürüne dahil etmek gerekiyor.

Entegrasyon veya metabolit 
ilavesi ile sinyal ölçümleme
Her bir rezonansın pik ebatları, 
vokselde mevcut olan metabolit 
miktarını temsil ediyor. Entegrasyon, 

tüm sinyallerin absorpsiyon şekilli 
olması koşuluyla spektrumların 
ölçümünde kullanılabilecek basit bir 
yöntem. Entegrasyon, üst üste binen 
rezonansları birbirlerinden ayırt 
edemese de bu durum, üst üste 
gelen sinyaller (kolin ve kreatin) tek 
bir oranda toplandığı sürece önemli 
değil. Sitrat rezonansları ve kolin-
kreatin bölgesinin rezonanslarını 
birbirlerinden kesin bir şekilde ayırt 
etmek suretiyle CC/C oranını 
hesaplamak mümkün. Ancak, 
yukarıda da belirtildiği üzere, sitratın 
şekli düz değildir ve 1,5T’de küçük 
uydusal objeleri göz ardı etmek veya 
3T’de sinyalin sadece büyük 
dispersiyonlu kısımlarını 
entegrasyona tabi tutmak, kaçınılmaz 
olarak, toplam sitrat sinyali 
yoğunluğunun daha düşük düzeyde 
tahmin edilmesine neden olur. 
Alternatif bir yöntem ise, 
spektrumlara sitrat rezonansı 
modelleri (öngörülen şekilleri ile 
birlikte) eklemek. Bu sayede ortaya 
çıkan şekil, MR görüntüleme 
sistemine ilave edilen bir sitrat 
çözümü ve in vivo veriler ile aynı 
sekansla elde edilen bir spektrum 
kullanılarak ölçümlenebilir veya 
mekanik bir kuantum simülasyonu 
kullanılarak hesaplanabilir (Şekil 3). 
Spektrum ilavesi adı verilen bu 
süreçle her bir metabolit modelinin 
spektral pikleri toplam spektruma 

6 Şekil 1’de gösterilen prostat içinden çapraz bir kesitin T2 ağırlıklı MR görüntüsü (spektrumlar olarak gösterilen, üst üste binmiş 
MRSI voksel verilerinden oluşan grid ile birlikte) (6A) ve aynı görüntünün spektrumlara metabolit ilavesi ile elde edilen psödo integral 
CC/C oranına (6B) göre ortaya çıkan son hali. Ara değerlemesi yapılan oransal veriler, 0 (mavi) – 3 (kırmızı) değerleri arasında renkli 
bir skalada gösteriliyor. Prostatın tümörlü kısmı, daha yüksek oransal değerlere (görüntüdeki açık mavi-kırmızı alanlar) tekabül ediyor.

6A 6B
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Tablo 1: 1,5T’de prostat dokusundaki CC/C oranının standart integral 
değerleri [17] ve 3T’de CC/C oranının psödo integral değerleri [18]:

Doku 1,5 Tesla* 3 Tesla**

Kanser olmayan periferik bölge 0,28 (0,21– 0,37) 0,22 (0,12)

Kanser olmayan merkezi bölge*** 0,36 (0,28–0,44) 0,34 (0,14)

Kanserli bölge 0,68 (0,43–1,35) 1,3 (3,7)

*medyan ve 25. ve 75. yüzde birlik kesin **ortalama ve standart sapma ***birleşik geçiş bölgesi ve merkezi bölge

ekleniyor ve eklenen her bir modelin 
yoğunluğu ayrı ayrı hesaplanıyor. 
İlave uygulamasıyla metabolit 
modellerinin lineer bir kombinasyonu 
keşfedildi: 

Veri = C1 *kolin modeli + C2 
*kreatin modeli + C3 *sitrat modeli 
+ taban çizgisi  1. Denklem

C1-4 sabitleri, her bir metabolitin 
nispi yoğunluğunu gösteriyor.

İlave etme prosedürü syngo.via ile 
yapıldığında spektral pike yapılan 
ilave iki farklı şekilde ifade 
edilebiliyor: ilave edilen spektral pik 
altındaki alanı ifade eden bir integral 
değeri olarak veya metabolitin nispi 
yoğunluğu (metabolit skala faktörü 
[SF]) (söz konusu pikteki proton 
adedi ile birlikte).

Daha önceden belirtildiği üzere, farklı 
spektral modeller nedeniyle sitratin 
integral değeri 1,5 Tesla ve 3 Tesla 
düzeyinde farklı. Bununla birlikte söz 
konusu değer, standart sekans 
dışında başka bir pulse sekansı 
zamanlamasının kullanılması 
durumunda da değişiklik gösteriyor. 
Skala faktörü, rezonans üreten 
proton adedi (#H) ile çarpıldığında 
elde edilen değer, sinyal 
yoğunluğunu ifade ediyor 
(absorpsiyon konumunda rezonans 
üreten bir protonun salt singletinin 
integral değerine göreli olarak). Bu 
olguya, A değeri olarak hesaplanan 
psödo integral adı veriliyor.

psödo integral (metabolit) = #H * 
SF (metabolit)

Sitrat için bu psödo integral, belki de 
en iyi şu şekilde tanımlanabilir: 
sitratın spektral şeklinin 
büyüklüğünün nümerik integral 
değeri (tüm negatif yoğunluklar 

pozitife dönüşür) (absorpsiyon 
konumunda sinyal iptalleri ve şeklin 
dispersiyonlu kısımları görmezden 
gelinir). 

Spektrum ilaveleri, Şekil 5’te iki 
spektrum için gösteriliyor (üç 
metabolitin (kolin, kreatin ve sitrat) 
model spektrumları ile birlikte). Bu 
spektrumlardan şu husus net bir 
şekilde görülebiliyor: metabolitlerin 
nispi amplitüdleri iyi huylu ve 
tümörlü prostat dokusu 
spektrumlarında değişiklik gösteriyor. 
Tahmin edilebileceği üzere iyi huylu 
doku spektrumu daha yüksek bir 
sitrat amplitüdüne sahip iken 
tümörlü doku daha yüksek bir kolin 
amplitüdüne sahiptir (diğer 
metabolitlere kıyasla). CC/C oranının 
yardımıyla, prostattaki tümör 
varlığına ilişkin pozitif biyo-markır 
hesaplanıyor.

Kullanılan ölçümleme yöntemine 
[ilavesiz spektral integrasyon (a), 
ilaveli nispli yoğunluklar (b) veya 
psödo integralleri (c)] bağlı olarak 
CC/C oranı hesaplanabiliyor:

(a) {İntegral (Kolin) + İntegral 
(Kreatin)} / İntegral (Sitrat)

(b) {SF (Kolin) + SF (Kreatin) } / SF 
(Sitrat)

(c) {9*SF (Kolin) + 3*SF (Kreatin)} / 
4*SF (Sitrat) (sırasıyla)

Son denklemdeki rakamlar, farklı 
sinyallere ait proton adetlerini ifade 
ediyor. Üst üste binen sinyallerde 
(kolin ve kreatin) her bir metabolit 
ilavesindeki büyük değişimlere karşı 
en az hassas değer olduğu için 
genelde psödo integral oranının 
kullanımı yoğun bir şekilde tercih 
ediliyor. Şu hususu tekrar belirtmek 
gerekir ki psödo integral oranı, 

metabolit yoğunluklarının mutlak 
oranını belirlemeyi hedeflemiyor, 
çünkü bu prosedür, üst üste binen 
metabolit sinyalleri, kısa TR süresi (T1 
etkileri) nedeniyle kısmen satüre olan 
metabolit sinyalleri ve uzun bir eko 
süresinin kullanımı nedeniyle sinyal 
atenüasyonundaki değişimler (T2 
etkileri) nedeniyle son derece zordur.

Peki, ilave etme prosedürüne başka 
metabolitler dahil edilirse bu 
durumun söz konusu oran üzerindeki 
etkisi ne olacak? Örneğin, poliaminler 
söz konusu analize dahil edilebilecek 
mi [11]? Metabolitler ayrı ayrı ilave 
edildiken sonra analizin ana odak 
noktası, kanser durumunun 
yoğunluklarına ters orantılı olarak 
değişen kolin ve sitrat olabiliyor. Bu 
sayede, daha basit ve potansiyel 
olarak daha hassas bir kolin/sitrat 
oranı elde edilebiliyor. Çeşitli 
metabolit oranları öneriliyor [12, 13] 
ve CC/C oranını tamamlayıcı bilgiler 
sunabilecek ikinci bir markır olarak 
kolin/kreatin oranının kullanımında 
mutlak fayda söz konusu oluyor [14-
16]. Ancak tüm bu değerlendirmeler, 
her bir metabolit rezonansının ne 
kadar iyi çözündüğü ile sınırlı. 3T’de, 
kolinler, poliaminler ve kreatin 
rezonanslarının tümü üst üste biniyor 
(Şekil 1-5). Pratikte spektrumdaki bu 
çözünürlük eksikliği, model 
ilavesinde, herhangi bir metabolitin 
diğerinin karşılığında normalden 
daha fazla hesaplanması gibi hatalara 
neden oluyor. Örneğin, poliaminlerin 
dahil edilmesi halinde bir kolin/sitrat 
oranı normalden düşük 
hesaplanabiliyor ve gerçek kolin 
sinyalinin yerini alabiliyor. Bu 
metabolitlerin her biri için ölçümleme 
teknikleri geliştirmek üzere 
görüntüleme ve ilave etme 
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yöntemleri aktif olarak araştırılsa da 
halihazırda psödo integra CC/C 
oranına bağlı kalmak çok daha 
güvenilir oluyor. 

Kesin bir şekilde hesaplandğında 
CC/C oranı, gözlemlenebilir 
spektroskopik verilerin özünü, 
herhangi bir görüntü üzerinde 
gösterilebilen tek bir niceliğe 
dönüştürüyor (Şekil 6), bu sayede 
radyolojik raporlama alanında kilit 
verileri, okunabilir basit bir formatta 
birleştiriyor.

İyi huylu ve tümörlü dokulara ait söz 
konusu oranların (syngo.via ilavesine 
benzer bir şekilde hesaplanan) 
yayınlanmış değerleri Tablo 1’de 
listeleniyor.
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