G‹R‹ﬁ
Multipl skleroz (MS), santral sinir sisteminin kronik,
inflamatuvar ve demyelinizan bir hastal›¤›d›r.1 MS
hastalar›n›n tan›s›n›n konulmas› aﬂamas›nda ve
hastal›¤›n progresyonunun izlenmesinde beyin
Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) önemli
katk›lar sa¤lam›ﬂt›r.2 Bu incelemenin amac›,
hastal›¤›n farkl› zamanlarda farkl› yerleri etkiledi¤ini
göstermektir. Konvansiyonel MRG MS tan›s›n›n
konmas›nda, hastal›¤›n aktivitesinin izleminde ve
klinik çal›ﬂmalarda yayg›n olarak kullan›l›r.3 Ancak
konvansiyonel MRG ile klinik bulgular aras›ndaki iliﬂki
net de¤ildir. Bunun nedeni de MS’deki heterojen
patolojik maddelere konvansiyonel MRG’nin
özgüllü¤ünün yetersiz olmas›d›r.4 Modern niceliksel
MRG teknikleri bu yönlerden konvansiyonel
MRG’den üstündür. Özellikle son y›llarda
uygulamaya kazan›lm›ﬂ olan difüzyon a¤›rl›kl› MRG
(DA-MRG) teknikleri MS’de aktif plak tan›mlamas›
yan›nda, bu lezyonlar› iskemik lezyonlardan da

objektif verilerle ay›rt edebilme ﬂans›n› vermektedir.5-9
Bu çal›ﬂmada MS olgular›nda, plaklar ve normal
görünümlü beyaz cevherdeki difüzyon de¤iﬂiklikleri
araﬂt›r›lm›ﬂt›r.

HASTALAR ve METOD
Bu çal›ﬂmaya Ekim 2000-Ocak 2005 tarihleri
aras›nda, Ondokuz May›s Üniversitesi T›p Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dal› Multipl Skleroz Poliklini¤ine
baﬂvuran, Mc Donald’s kriterlerine10 göre MS tan›s›
alan ve MS poliklini¤inde takibine devam edilen 45
hasta al›nd›. Hastalar›n yaﬂ›, cinsiyeti, hastal›k süresi,
baﬂlang›ç bulgular›, nörolojik muayene bulgular›,
takip süreleri, kulland›klar› tedaviler ve toplam atak
say›lar› saptand›. Hastalar kliniklerine göre relapsing
remitting, primer progresif ve sekonder progresif
olarak üç alt gruba ayr›ld›. Relaps veya remisyonda
olmalar›na göre de s›n›fland›r›ld›lar. Tüm hastalardan
çal›ﬂmaya kat›lmadan önce bilgilendirilmiﬂ gönüllü
olur
formu
al›nd›.
MS
poliklini¤imizde
de¤erlendirilmeyen ve nörolojik muayenesi
yap›lmayan, EDSS’si 6’n›n üstünde olan, baﬂka
nörolojik hastal›¤› olan, bilgilendirilmiﬂ gönüllü olur
formu doldurmayan ve MRG için klostrofobisi olan
hastalar çal›ﬂmaya al›nmad›.
Remisyonda veya relapstaki tüm MS hastalar›n›n
beyin MR incelemeleri Ondokuz May›s Üniversitesi
T›p Fakültesi Radyoloji Anabilim Dal›nda yap›ld› ve
de¤erlendirildi. Kranial MR incelemede PD-T2
transvers, T2 sagittal, T2 flair transvers, difüzyon
a¤›rl›kl› MR ve ADC haritas›, Heavy IR-T1 transvers,
T1 transvers, post-kontrast T1 transvers
görüntülemelerdeki lezyon say›s›, tüm sekanslarda
görülme oranlar›, kontrastlanma özellikleri
de¤erlendirildi. Difüzyon a¤›rl›kl› MR ve ADC
haritas›nda lezyonlar›n görünüm özellikleri
belirlendi. Atak dönemindeki olgular›n beyin
MRG’leri pulse kortikosteroid baﬂlanmadan önce
yap›ld›.
MR incelemesi, 1,5 tesla gücünde süper iletken
magnet (Magnetom Symphony Class Metro,

Siemens, Almanya) MR cihaz›nda 6 kanall› standart
kafa sarg›s› ile; de¤iﬂik görüntüleme alan› (FOV) ve
matriks büyüklü¤ü kullan›lmak suretiyle, her bir
sekansta ortalama 20 görüntü elde edilerek yap›ld›.
Hastalar herhangi bir ön haz›rl›k yap›lmadan, supin
pozisyonunda ve baﬂ taraf› magnet içinde önde
olacak ﬂekilde yat›r›ld›. ‹lk önce lokalizasyon için 9
saniye süren T1 kesitler üç düzlemde (aksiyel,
koronal ve sagital) elde edildi. Bu görüntüler
üzerinden uygun aç› verilerek; sagital düzlemde T2
SE görüntüler, transvers düzlemde PD, T2 SE ve
FLAIR görüntüler, koronal ve transvers düzlemde
paramanyetik kontrast madde (Gadolinium,
Omniscan) öncesi ve sonras› T1 SE görüntüler elde
edildi. Transvers düzlemde yap›lan PD ve T2 a¤›rl›kl›
incelemeler ikili eko (double eko) yöntemi
kullan›larak yap›ld›. Aksiyel ve koronal kesitler,
anterior ve posterior kommissürü birleﬂtiren çizgiye
paralel ve dikey olarak uyguland›. Paramanyetik
kontrast madde 0,1 mmol/kg standart dozda
uygulanm›ﬂ olup akut lezyonlardaki kontrastlanma
paternini daha iyi göstermesi sebebiyle kontrastl› T1
SE görüntüler magnetizasyon transfer tekni¤i
kullan›larak elde edildi.
FLAIR inceleme için kullan›lan parametreler ﬂunlard›:
TR: 9000 msn, TE: 114 msn, TI: 2500 msn, NEX: 2,
matriks: 179x256, FOV: 20 cm, kesit kal›nl›¤›: 5 mm,
kesit aral›¤›: 1 mm, toplam tarama süresi: 4 dakika
32 saniye.
PD ve T2 ikili eko inceleme için kullan›lan parametreler
ﬂunlard›; TR: 3270 msn, TE1: 14 msn, TE2: 86 msn,
NEX: 2, matriks: 179x256, FOV: 18,5 cm, kesit
kal›nl›¤›: 5 mm, kesit aral›¤›: 1,5 mm, toplam tarama
süresi: 4 dakika.
T2 a¤›rl›kl› inceleme için kullan›lan parametreler
ﬂunlard›; TR: 5710 msn, TE: 103 msn, NEX: 2,
matriks: 203x256, FOV: 22 cm, kesit kal›nl›¤›: 5 mm,
kesit aral›¤›: 0,5 mm, toplam tarama süresi: 53
saniye.
T1 a¤›rl›kl› inceleme için kullan›lan parametreler
ﬂunlard›; TR: 500 msn, TE: 7,7 msn, NEX: 2, matriks:

256x256, FOV: 24 cm, kesit kal›nl›¤›: 5 mm, kesit
aral›¤›: 1 mm, toplam tarama süresi: 4 dakika 20
saniye.
Difüzyon MR görüntüleme “single shot” SE T2 EPG
sekans› kullan›larak gerçekleﬂtirildi. ‹nceleme bde¤eri katsay›s› 0,500 ve 1000 sn./mm2 olacak
ﬂekilde yap›ld›. ‹lk olarak EP T2 (b=0 sn./mm2)
görüntüler elde edildi. Daha sonra inceleme her üç
düzlemde
eﬂ
zamanl›
olarak
difüzyon
gradiyentlerinin (b=500 ve b=1000 sn./mm2)
eklenmesiyle 3 kez tekrarland› ve exponential “trace”
görüntüler elde edildi. Sonuçta T2 (b=0 sn./mm2)
görüntü, DAG (b=500 ve b=1000 sn./mm2) ve ADC
(b1000-b0) haritas› olmak üzere toplam 4 görüntü
kümesi elde edildi.
DAG için kullan›lan parametreler; TR: 3400 msn, TE:
94 msn, NEX: 3, matriks: 128x128, FOV: 23 cm,
kesit kal›nl›¤›: 5 mm, kesit aral›¤›: 1,5 mm, toplam
tarama süresi: 1 dakika 16 saniye.
Lezyonlar önce transvers PD, T2 SE ve FLAIR
görüntülerde lokalize edildi. Daha sonra T1
incelemedeki görünümlerine göre isointens ve
hipointens (kara delik) olarak s›n›fland›r›lan lezyonlar,
kontrastl› T1 görüntülerde kontrastlanma gösterip
göstermemesine göre akut ve kronik MS plaklar›
olarak iki gruba ayr›ld›.
Elde edilen DA-MRG’lerde çal›ﬂma kriterlerine uyan
lezyonlar›n difüzyon de¤iﬂiklikleri önce niteliksel
olarak de¤erlendirildi. Niteliksel incelemede,
difüzyon a¤›rl›kl› “trace” ve ADC görüntülerde
lezyonlar›n sinyal intensiteleri, normal beyin
parankimi ve BOS ile karﬂ›laﬂt›r›ld›. Difüzyon a¤›rl›kl›
“exponential” ve “trace” görüntüler birlikte
de¤erlendirilerek lezyon alanlar›nda görülen
intensite de¤iﬂikliklerinin nedeni aç›klanmaya
çal›ﬂ›ld›.
DA-MRG’lerde niceliksel de¤erlendirilme için önce
çal›ﬂmaya dâhil edilen hastalarda tespit edilen
lezyonlar T2 görüntülerde lokalize edildi. Daha sonra
lezyonlar›n ve normal görünümlü beyaz cevher

(NGBC) alanlar›n›n ADC de¤erlerinin ortalamas› ve
standart sapmas›n› hesaplayabilmek için sirküler ROI
(region of interest)’lar, difüzyon T2 (b=0 sn./mm2),
2
b500 ve b1000 sn./mm katsay›l› DAG görüntüler
üzerine yerleﬂtirildi. NGBC alanlar›n›n ADC
de¤erlerini hesaplamak için bu ROI’lar seçilmiﬂ dört
beyaz madde alan›na (frontal, paryetal, temporal ve
oksipital) elle yerleﬂtirildi. Ölçüm yap›lan lezyonlarda,
ilgilenilen her bir alana ROI’lar elle yerleﬂtirildi. K›smi
hacim artefakt›na ba¤l› oluﬂabilecek SI’n›n
inhomojenizasyonuna engel olmak için her bir ROI
2
18 piksel/58 mm (piksel boyutu 1,8x1,8 mm) olarak
belirlendi. Bu amaçla 5 mm’den küçük lezyonlar
difüzite de¤erlendirmesi için dikkate al›nmad›.
Frontal sinüs ve temporal kemik gibi artefakt
oluﬂturabilecek alanlara yak›n lezyonlardan elde
edilen ROI de¤erleri çal›ﬂmaya dâhil edilmedi. Seçilen
lezyon alan›n alt›ndan ve üstünden geçen kesitlerin,
NGBC alan› ve BOS içermemesine özen gösterildi.
Elde edilen SI’lar›n do¤al logaritmas›n›n Stejskal ve
Taner eﬂitli¤ine do¤rusal yerleﬂtirilmesi ile ADC
de¤erleri hesapland›.
Çal›ﬂma sonunda elde edilen veriler “SPSS for Windows 10.0” istatistik paket program›na aktar›larak
analiz edildi. Sonuçlar ortalama±standart sapma
olarak belirtildi. De¤iﬂkenlerin normal da¤›l›ma uyup
uymad›¤› kontrol edildi. Normal da¤›l›ma uyanlar›n
karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda parametrik istatistik yöntemler,
uymayanlar›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda ise non-parametrik
istatistik yöntemler kullan›ld›.

BULGULAR
Hastalar›n 25’i kad›n, 20’si erkek, yaﬂ ortalamas›
36,04±8,90’d›. Hastalar›n hastal›k süreleri bir y›l ile
20 y›l aras›nda de¤iﬂkenlik göstermekte olup
ortalama hastal›k süresi 5,16±4,45 y›ld›. Hasta
grubunda klinik seyir boyunca ortalama atak say›s›
2,60±1,36’yd›. Hastalar›n 30’u RRMS (%66,7), 9’u
SPMS (%20), 6’s› PPMS’ydi (%13,3). Relapsing
formdaki MS olgular›n›n 14’ü atak dönemlerinde
çal›ﬂmaya al›nd›. Hastalar›n klinik seyri boyunca
etkilenen toplam nörolojik sistem say›s› ortalama
3,022±0,941’di. Hastalar›n EDSS’leri bir ile alt›
aras›nda de¤iﬂmekte olup ortalama EDSS
2,82±1,18’di. Hastalar›n 28’inde daha önce puls
kortikosteroid kullan›lm›ﬂt›.
Kranial MRG’deki ortalama toplam lezyon say›s›
17,07±7,94, periventriküler beyaz cevher ortalama
lezyon say›s› 10,07±4,43, hipointens lezyon say›s›
11,53±6,34, akut lezyon say›s› 0,73±1,62’ydi.
Klinik formlar aras›nda ortalama lezyon say›s›
PPMS’de daha az olmakla birlikte gruplar aras›ndaki
bu farkl›l›k istatistiksel olarak anlaml› de¤ildi
(p>0,05). T1 hipointens lezyonlar›n ortalama ADC
de¤eri 1,118±0,15x10-3 mm2/sn., T1 izointens
lezyonlar›n ise 0,985±0,15x10-3 mm2/sn. olarak
hesapland›. Akut lezyonlardan ölçülen ortalama
ADC de¤eri 1,062±0,15x10-3 mm2/sn., normal
görünümlü beyaz cevherden ölçülen ortalama ADC
de¤eri ise 0,801±0,15x10-3 mm2/sn.ydi (Tablo 1).
Tablo 1. MS olgular›n›n kranial MRG’lerindeki ortalama lezyon say›s›
ve difüzyon MRG’deki ortalama ADC de¤erleri

Hasta grubunda klinik forma göre; kranial MRG’deki
toplam lezyon say›s›, normal görünümlü beyaz
cevher ve T1 lezyonlardaki ADC ortalama de¤erleri
aras›ndaki farkl›l›¤›n belirlenmesinde Kruskal-Wallis
testi kullan›ld›. Hastal›k süresi ile kranial MRG
özelikleri aras›ndaki iliﬂkinin saptanmas›nda
Spearman korelasyon testi kullan›ld›. P de¤eri 0,05
ve üzeri ise anlams›z, 0,05’in alt› ise anlaml›,
0,001’in alt› çok anlaml› kabul edildi.

MRG özellikleri

Minimum

Maximum

Ort±SD

Toplam lezyon

5

42

17,07±7,94

Periventriküler

3

22

10,07±4,43

Sentrum semiovale

2

20

5,8±4,26

Korpus kallozum

0

2

0,51±0,73

Beyin sap›

0

3

0,67±0,98

Hipointens lezyon

2

33

11,53±6,34

0

9

0,73±1,62

NGBC ADC (±0,15x10-3 mm2/sn.)

0,77

0,85

0,801

AADC (±0,15x10-3 mm2/sn.)

0,96

1,115

1,062

T1 izointens ADC (±0,15x10-3 mm2/sn.)

0,92

1,114

0,985

T1 hipointens ADC (±0,15x10-3 mm2/sn.)

0,97

1,119

1,118

Akut lezyon

Klinik formlarda, normal görünümlü beyaz cevherden
ölçülen ortalama ADC de¤erleri RRMS’de
0,79±0,15x10-3 mm2/sn., PPMS’de 0,8±0,15x10-3
mm2/sn., SPMS’de 0,82±0,15x10-3 mm2/sn. bulundu.
Klinik formlar aras›ndaki normal görünümlü beyaz
cevherden ölçülen ortalama ADC de¤eri farkl›l›¤›
istatistiksel olarak anlaml›yd› (p<0,05). T1 izointens
lezyonlardan ölçülen ortalama ADC de¤eri, RRMS’de
0,97±0,15x10-3 mm2/sn., PPMS’de 0,98±0,15x10-3
mm2/sn., SPMS’de 0,99±0,15x10-3 mm2/sn. olup
gruplar aras›ndaki farkl›l›k istatistiksel olarak anlaml›
de¤ildi (p>0,05). T1 hipointens lezyonlardan ölçülen
ortalama ADC de¤eri, RRMS’de 1,106±0,15x10-3
mm2/sn., PPMS’de 1,119±0,15x10-3 mm2/sn.,
SPMS’de 1,132±0,15x10-3 mm2/sn. bulundu ve
gruplar aras›ndaki farkl›l›k istatistiksel olarak
anlaml›yd› (p<0,05) (Tablo 2).

ay›rt edebilecek son derece duyarl›l›¤› yüksek
bilgilere ulaﬂma ﬂans›n› da sunmaktad›r. Özellikle
son y›llarda uygulamaya kazan›lm›ﬂ olan difüzyon
a¤›rl›kl› MRG (DA-MRG) teknikleri MS’de aktif plak
tan›mlamas› yan›nda, bu lezyonlar› iskemik
lezyonlardan da objektif verilerle ay›rt edebilme
13-15
DA-MRG tekni¤i, mikroskobik
ﬂans›n› vermektedir.
düzeyde su moleküllerinde görülen fizyolojik
hareketlerin (Brownian hareketi) görüntülenmesi
esas›na dayanmaktad›r.16 Normal dokuda su
moleküllerinin gösterdi¤i bu sabit fizyolojik hareket,
hücre metabolizmas›ndaki de¤iﬂikli¤e paralel olarak
bozulmakta, yani kaybolmaktad›r. Normalde su
moleküllerinin üç uzaysal düzlemde yapmakta oldu¤u
bu difüzyon hareketi, görünen difüzyon katsay›s›n›n
(Apparent Diffusion Coefficient: ADC) haritalar›n›n
DA-MRG tekni¤i ile ölçülebilmesine olanak
tan›maktad›r.16,17 MS olgular›nda yap›lan DA-MRG
incelemelerinde
plaklarda
difüzyon
art›ﬂ›
14,15,18
Bu alanlar DA-MRG kesitlerinde
saptanm›ﬂt›r.
fokal hiperintens alanlar olarak izlenirler. Yine,
yap›lan araﬂt›rmalar difüzyon art›ﬂ›n›n gliotik doku
de¤iﬂikli¤ini temsil etti¤ini ortaya koymaktad›r.
Ancak ilginç olan, MS’li hastalarda normal görünen
beyaz cevherin DA-MRG incelemelerinde patolojik
sinyaller bar›nd›rd›¤›n›n saptanm›ﬂ olmas›d›r.5,19-21
Rutin MRG incelemelerinde lezyon görüntülenmemekle birlikte, mikroskobik olarak lezyon
geliﬂmekte olan alanlarda DA-MRG ile elde edilen
görüntülerde difüzyon art›ﬂ› tespit edilmiﬂtir. Bu
hastalarda bir y›l süre ile yap›lan ayl›k seri MR
incelemelerinde ADC görüntülerinde sürekli bir sinyal
art›ﬂ› tespit edilmiﬂ, rutin incelemelerde bu alanlarda
lezyonlar görünür oldu¤unda, paramanyetik kontrast
madde tutan aktif lezyonlar›n ise ADC görüntülerinde
yüksek sinyallerin aniden kaybolarak bu alanlar›n
hipointens görünüm kazand›¤› dikkat çekmiﬂtir.21 Bu
veriler, aktif lezyonlarda geliﬂen doku hasar›n›
yans›tt›¤›n› ve ﬂiddetli kan-beyin bariyeri y›k›m›n› temsil

Hastal›k süresi ile T1 hipointens lezyon say›s›, T1
hipointens lezyonlar›n ortalama ADC de¤eri ve
normal görünümlü beyaz cevherden ölçülen
ortalama ADC de¤erleri aras›nda olumlu yönde,
güçlü, istatistiksel olarak anlaml› korelasyon vard›
(p<0,05).

TARTIﬁMA
Konvansiyonel MRG MS tan›s›n›n konmas›nda,
hastal›¤›n aktivitesinin izleminde ve klinik
çal›ﬂmalarda yayg›n olarak kullan›l›r. Ancak
konvansiyonel MRG ile klinik bulgular aras›ndaki iliﬂki
net de¤ildir. Bunun nedeni de MS’deki heterojen
patolojik maddelere konvansiyonel MRG’nin
özgüllü¤ünün yetersiz olmas›d›r.8,11,12 Modern
niceliksel MRG teknikleri bu yönlerden konvansiyonel
MRG’den
üstündür.
Günümüzde
MRG
teknolojisinde ulaﬂ›lan yeni görüntüleme teknikleri,
MS tan›s›nda aktif ve aktif olmayan lezyonlar› da
Tablo 2. MS klinik alt gruplar›nda ortalama ADC de¤erleri
RRMS
-3

2

PPMS

SPMS

X2

p

0,79

0,8

0,82

10,3

<0,05

T1 izointens ADC (±0,15x10-3 mm2/sn.)

0,97

0,98

0,99

0,06

>0,05

T1 hipointens ADC (±0,15x10-3 mm2/sn.)

1,106

1,119

1,132

11,6

<0,05

NGBC ADC (±0,15x10 mm /sn.)

etti¤ini göstermektedir. DA-MRG’nin bu özellikleri ile
MS hastalar›n›n izleminde potansiyel lezyonlar›n
tan›mlanmas› ve bu do¤rultuda tedavi planlamas› ile
hastalar›n olas› sekellerden korunmas›nda ciddi rol
oynayabilece¤ine inan›lmaktad›r.

aral›¤› ve güçlü iﬂlemci özellikleri ile al›ﬂ›lagelmiﬂ
sistemlere göre hem h›z olarak hem de özellikle
kantitatif ölçümlerde daha üstündür. Ancak
al›ﬂ›lagelmiﬂ sistemlerde de baz› yard›mc› teknikler
kullan›larak baﬂar›l› sonuçlar al›nmaktad›r.

DA-MRG, T1 ve T2 özellikleri d›ﬂ›ndaki mekanizmalar›
kullan›larak, dokular›n mikroskobik düzeyde hem
araﬂt›rma hem de klinik amaçlar için incelenmesini
sa¤layan bir tan› yöntemdir. Bu teknikte görüntü
kontrast›n›n kayna¤› su moleküllerinin hareketi olup
bu hareket beyinde oluﬂan herhangi bir hasar
durumunda de¤iﬂime u¤ramaktad›r. Ço¤unlukla
beyinde kullan›lmakta olup özellikle de yüksek
duyarl›l›¤›ndan ötürü akut inmenin erken tan›s›nda
ilk dakikalardan itibaren çok büyük rol oynamaktad›r.
Bunun d›ﬂ›nda MS gibi demyelinizan hastal›klarda
patolojinin ﬂiddeti ve yayg›nl›¤›n›n in vivo olarak
ölçülmesinde kullan›lmas› da giderek yayg›nlaﬂmaktad›r. MS’nin patolojik elemanlar› beyin, optik
sinir veya omurilikteki suyun moleküler hareketine
karﬂ› yap›sal bariyerlerin geometrisini ve
permeabilitesini de¤iﬂtiren bir potansiyele sahiptir.22
Bundan dolay› MS’de yap›sal hasar›n ölçülmesinde
kullan›labilen ümit verici bir MR tekni¤idir.
Demyelinizasyonun boyutu, yayg›nl›¤› ve miyelinli
yollar ile iliﬂkisini göstermede de faydal› bir
yöntemdir.

DA-MRG’nin en önemli dezavantaj› serebral yap›larda
anatomik detay›n konvansiyonel sekanslara göre
yetersiz olarak gösterilmesidir.16,21 Bu durum sekans›n
çok güçlü gradiyentler gerektirmesi ve sinyal-gürültü
oran›n›n yeterli düzeyde olmamas›ndan kaynaklan›r.
EPG sekans›ndan kaynaklanan, özellikle kafa taban›
düzeyinde izlenen, paranazal sinüsler ve temporal
kemiklere yak›n anatomik distorsiyon artefaktlar›
görüntülerde bozulmaya yol açmaktad›r. Ancak bu
artefaktlar kemik-hava ara yüzeyinde izlendi¤inden
tan›nmas› kolayd›r. Özellikle premeduller ve
prepontin sisternalar düzeyinde bu artefakt belirgin
olarak izlenir.

DA-MRG için gerekli cihaz›n özellikleri: DA-MRG için
iki temel ihtiyaç vard›r. Birincisi güçlü ve hatas›z
gradiyent aksam›, ikincisi ise görüntüleme
yönteminin hasta hareketine karﬂ› duyars›z
olmas›d›r. ‹kinci ﬂart› sa¤lamak için ya navigatör
teknikler ile hareket artefaktlar›n› düzeltmek, ayr›ca
kardiyak gating yapmak veya ekoplanar
görüntüleme (EPG) ile hareket artefaktlar›ndan
kaç›nmak gerekir. EPG’de bile hastan›n kafas›n›
oynatmamas›na
dikkat
edilmelidir.
H›zl›
görüntüleme tekniklerinin önemli bir dezavantaj›
sinyal/gürültü oranlar›n›n zay›f, rezolüsyonlar›n›n
düﬂük olmas›d›r. Ayr›ca gradiyent-eko tekni¤inde
oldu¤u gibi sinüs ve kemik komﬂuluklar›nda görüntü
distorsiyonlar› önemli bir problemdir.5,7,15 Ekoplanar
sistemler güçlü gradiyent donan›m, geniﬂ bant

MS’de difüzyon a¤›rl›kl› MRG kullan›m›yla ilgili ilk
bildiri 1992 y›l›nda Larsson ve arkadaﬂlar› taraf›ndan
sunulmuﬂtur.9 Bu çal›ﬂmada, T2’de görülebilen
lezyonlarda difüzyon art›ﬂ› görülmüﬂtür. Daha sonra
yap›lan tüm çal›ﬂmalarda T2’de görülen lezyonlarda
benzer ﬂekilde difüzyon art›ﬂ›n›n oldu¤u bildirilmiﬂtir.
Takip eden çal›ﬂmalarda klinik formlar aras›ndaki
farkl›l›¤›n belirlenebilmesi amac›yla difüzyon MRG
kullan›lm›ﬂt›r. ‹lk olarak Horsfield ve arkadaﬂlar›
benign MS ve sekonder progressif MS’lilerde
yapt›klar› çal›ﬂmalar›nda her iki gurup aras›nda
difüzyon aç›s›ndan farkl›l›k bulamam›ﬂt›r.23 Bu
çal›ﬂmadan sonra RRMS ve SPMS karﬂ›laﬂt›rmas›n›n
yap›ld›¤› çal›ﬂmalarda dikkate de¤er farkl›l›klar
görülmüﬂtür. Scanderbeg ve arkadaﬂlar› RRMS’lilerle
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, SPMS olgular›ndaki lezyonlarda
%50 oran›nda daha fazla difüzyon art›ﬂ›n›n
oldu¤unu göstermiﬂtir.18 Nusbaum ve arkadaﬂlar› da
bu çal›ﬂman›n sonuçlar›na benzer ﬂekilde SPMS
olgular›nda difüzyon art›ﬂ›n›n anlaml› olarak yüksek
oldu¤unu bildirmiﬂtir.24 Difüzyon parametreleri ile
patolojik bulgular›n karﬂ›laﬂt›rmas›n›n yap›ld›¤› postmortem çal›ﬂma olmamakla birlikte, di¤er MR
teknikleri kullan›larak difüzyon art›ﬂ›n›n oldu¤u
bölgelerde ﬂiddetli aksonal hasar›n oldu¤unun

gösterilebildi¤i çal›ﬂmalar vard›r.26 Ayr›ca MRG’de
T1’deki hipointens lezyonlar destrüktif patolojiyi
yans›tmakta olup bu bölgelerde difüzyonun oldukça
fazla artt›¤› gösterilmiﬂtir.25,27 Bizim hasta
grubumuzda T1 izointens ve T1 hipointens
lezyonlardan yap›lan ADC ölçümleri sonucunda T1
izointens lezyonlardan yap›lan ölçümlerde gruplar
aras›nda anlaml› farkl›l›k bulunmazken, T1
hipointens lezyonlardan yap›lan ölçümlerde SPMS
grubunda lezyonlardaki difüzyon art›ﬂ›n›n di¤er
gruplara göre anlaml› oranda yüksek oldu¤u
görülmüﬂtür. En fazla difüzyon art›ﬂ› ise RRMS
grubundaki
olgular›n
akut
lezyonlar›ndan
kaydedilmiﬂtir.
MRG’de T2 ve T1’de görülen lezyonlarda difüzyon
art›ﬂ›n›n gösterildi¤i çal›ﬂmalarla birlikte, MS
olgular› ile sa¤l›kl› grubun karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›
çal›ﬂmalarda, MS olgular›nda normal görünümlü
beyaz cevherde %4-8 oran›nda difüzyon art›ﬂ›n›n
oldu¤u görülmüﬂtür.20,26 Son zamanlarda yap›lan
çal›ﬂmalarda, MS’nin sadece plak olan alanlar› de¤il
mikroskobik düzeyde NGBM alanlar›n› da etkileyen
difüz beyaz cevher hastal›¤› oldu¤u varsay›m› genel
kabul gören yaklaﬂ›md›r. Bu bulgu MS’nin multifokal
natürde difüz bir beyaz cevher hastal›¤› oldu¤unu
desteklemektedir. MS’de su difüzyonuyla ilgili
yap›lan tüm çal›ﬂmalarda normal görünümlü beyaz
cevher ADC de¤erleri, sa¤l›kl› kontrol gruplar›ndan
daha yüksek bulunmuﬂtur. Bu sonuçlar normal
görünümlü beyaz cevherde suyun moleküler
difüzyonunu engelleyen yap›lar›n organizasyonunun
bozuldu¤unu ve net bir kay›p oldu¤unu
göstermesine ra¤men, bu bulgular›n muhtemel
patolojik alt yap›lar› henüz tan›mlanamam›ﬂt›r. MS
olgular›n›n sa¤l›kl› kontrol grubuyla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›
çal›ﬂmalarda Christansen ve arkadaﬂlar› %8,45,
Werring ve arkadaﬂlar› %4,76, Horsfield ve
arkadaﬂlar› %12,7, Bammer ve arkadaﬂlar› %3,45,
Flippi ve arkadaﬂlar› ise %12,9 oran›nda normal
görünümlü beyaz cevherde difüzyon art›ﬂ› oldu¤unu
göstermiﬂtir.28,29,7,5,20 Normal görünümlü beyaz
cevherdeki difüzyon art›ﬂ›, bu bölgelerde görünen
bir lezyon olmasa da histopatolojik düzeyde
etkilenmenin oldu¤unu ve bu bölgelerde klinik

seyir esnas›nda yeni görünebilir
oluﬂabilece¤ini düﬂündürmektedir.

lezyonlar›n

Bu bulgular ›ﬂ›¤›nda MS’nin beyaz cevheri difüz
olarak etkileyen demyelinizan bir hastal›k oldu¤u
söylenebilir. Buna ra¤men bu bulgular ile sadece
hastal›¤›n patolojik alt yap›s› üzerinde tam bir yorum
yap›lamaz. MS’li hastalar›n normal görünümlü beyaz
cevherlerinde difüz astrositik hiperplazi, yama tarz›
ödem, perivasküler infiltrasyon, gliozis, zay›f
anormal myelin ve aksonal kay›p gibi baz›
12
de¤iﬂikliklerin oluﬂtu¤u bilinmektedir. Tüm bu
olaylar sonucunda myelin ve akson kayb› su
difüzyonunu art›r›yor olmal›d›r. Belki inflamatuvar
de¤iﬂiklikler ve gliozis potansiyel olarak su difüzyon
hareketini s›n›rlayabilir. Biz normal görünümlü beyaz
cevherdeki ADC art›ﬂ›nda myelin ve akson kayb›n›n
en büyük rolü oldu¤una inan›yoruz. Post-mortem ve
MRS çal›ﬂmalar›n›n sonuçlar› MS’li hastalar›n normal
görünümlü beyaz cevherlerinde doku y›k›m›
oldu¤unu desteklemektedir ve bu da hastalar›n klinik
durumunu etkiliyor olabilir. Enteresan olarak baz›
anormalliklerin ve difüzyon de¤iﬂikliklerinin korpus
kallosum, internal kapsül, periventriküler ve
subkortikal alanlarda daha ﬂiddetli oldu¤u
görünmektedir. Bu bölgelerde makroskobik olarak
da MS lezyonlar› lokalize edilmektedir. Çal›ﬂmam›zda
normal görünümlü beyaz cevherlerden elde edilen
ADC de¤erlerinde art›ﬂ oldu¤u görülmüﬂtür. Tüm
klinik formlarda art›ﬂ olmakla birlikte, SPMS’deki
art›ﬂ di¤er gruplara göre istatistiksel olarak anlaml›
bulunmuﬂtur.
Scanderbeg ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda, normal
görünümlü beyaz cevherden elde edilen ortalama
ADC de¤erlerinin sa¤l›kl› kontrol grubunda
0,732±0,02x10-3 mm2/sn., RRMS hastalar›n›n
plaklar›nda 0,951±0,08x10-3 mm2/sn., SPMS
hastalar›n›n plaklar›nda ise 1,445±0,129x10 -3
mm2/sn. olarak hesaplanm›ﬂt›r.18 Ayr›ca bu çal›ﬂmada
ADC de¤eri ile EDSS skoru ve hastal›k süresi aras›nda
pozitif korelasyon, T1 görüntülerdeki lezyonlar›n
sinyal intensitesi ile negatif korelasyon bulundu.
SPMS’li hastalarda ADC de¤erlerinin yüksek
olmas›n›n hastal›k süresinin anlaml› derecede uzun

olmas›na ba¤l› olabilece¤i sonucuna var›ld›. Bu
çal›ﬂma hastal›¤›n farkl› tipleri olan RRMS ve
SPMS’nin ay›r›mlar›n›n yap›lmas›nda, plaklardan
yap›lan ölçümlerle hesaplanan ADC de¤erlerinin
kullan›labilece¤ini göstermektedir. Ayr›ca bu
parametre klinik durumla oldu¤u kadar T1
görüntülerdeki lezyon intensitesiyle de koreledir.
Filippi ve arkadaﬂlar›n›n yapt›klar› çal›ﬂmada, MS
olgular›nda normal görünümlü beyaz cevher
alanlar›ndan yap›lan ölçümlerle hesaplanan ADC
de¤erleri sa¤l›kl› kontrol grubuna göre anlaml›
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derecede yüksek bulundu. Normal görünümlü
beyaz cevher alanlar› ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda plaklar›n
ADC de¤erleri anlaml› derecede yüksekti.
Kontrastlanan ve kontrastlanmayan lezyonlar
aras›nda ADC de¤erleri aras›nda anlaml› fark yokken,
T1 hipointens lezyonlar›n ADC de¤erleri T1 izointens
lezyonlardan anlaml› derecede yüksekti. Bu
çal›ﬂmaya dâhil edilen hastalar bir y›ld›r
immunosupresif veya immunomodülatuavar tedavi
kullanmam›ﬂlard›. Ayr›ca çal›ﬂmadan önceki üç ayda
atak geçirmemiﬂ ve steroid tedavisi almam›ﬂlard›.
Normal görünümlü beyaz cevher alanlar›n›n ADC
de¤eri 0,821±0,18x10-3 mm2/sn., kontrol beyaz
madde alanlar›n›n 0,727±0,09x10-3 mm2/sn.ydi.
Ayr›ca tüm plaklardan yap›lan ölçümlerde ADC
de¤eri 1,085±0,08x10-3 mm2/sn. olarak hesapland›
ve bu anlaml› derecede yüksekti (p<0,001).
Ortalama ADC de¤erleri MS lezyonlar›nda oldukça
de¤iﬂkendir ve normal görünümlü beyaz cevherden
daha yüksektir. Bu MS lezyonlar›nda görülen doku
hasar›n›n de¤iﬂik derecelerde oldu¤unu göstermektedir. MS’nin bir hayvan modeli olan EAE’de
difüzyon de¤iﬂiklikleri üç çal›ﬂmayla araﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Beﬂ maymunda yap›lan bir çal›ﬂmada T2
görüntülerde
lezyonlar
görülmeden
önce,
DA-MRG’de bu bölgelerde sinyal intensitesinin ve
ADC de¤erlerinin artt›¤› tespit edilmiﬂtir. On alt›
maymunda yap›lan di¤er bir çal›ﬂmada, akut ve
kronik lezyonlarda DAG ölçümleri yap›lm›ﬂ ve kronik
lezyonlar ile karﬂ›laﬂt›rd›klar›nda akut lezyonlar›n
anizotropilerini koruduklar› görülmüﬂtür. Bu da
farkl› patolojik alt yap›lardan kaynaklanan su

difüzyonundaki de¤iﬂikliklerin ölçülmesine dayanan
DAG’yi ümit verici bir duruma getirmiﬂtir. Lewis
farelerinde kronik EAE’yi indüklemeden önce ve
indükledikten sonra ADC de¤erlerinin ölçüldü¤ü bir
çal›ﬂmada, klinik bozuklu¤un ﬂiddeti ve beyaz
madde ADC de¤erleri aras›nda anlaml› pozitif bir
korelasyon bulunmuﬂtur.
Çal›ﬂmam›zda akut ve kronik lezyonlarda de¤iﬂik
ADC de¤erlerinin hesaplanm›ﬂ olmas› lezyonlar›n
suyun moleküler hareketi üzerine farkl› etkileri olan
oldukça heterojen patolojik elemanlardan oluﬂtu¤u
yönündeki genel kabulü desteklemektedir. En yüksek
ADC de¤erleri T1 hipointens lezyonlarda
ölçülmüﬂtür. Di¤er baz› çal›ﬂmalarda, SPMS’li
hastalar›n hastal›k ilerlemesiyle korele olarak ve
ﬂiddetli doku kayb›nda T1 hipointens lezyonlar›n
böyle yüksek ADC de¤erlerine sahip oldu¤u
görülmüﬂtür. DAG de¤iﬂiklikleri ve histopatolojik
karakteristiklerin korelasyonu için post-mortem
çal›ﬂmalara ihtiyaç duyulsa da T1 hipointens
lezyonlar›n en yüksek ADC de¤erlerine sahip oldu¤u
yönündeki gözlemler, MS’de artm›ﬂ ADC’nin aksonal
kay›p ve demyelinizasyonun patolojik altyap›s›n›
oluﬂturdu¤unu düﬂündürmektedir. Çal›ﬂmam›zdaki
tüm olgular›n DA-MRG’sinde kronik lezyon, akut
lezyon ve normal görünümlü beyaz cevherde
difüzyon art›ﬂ› oldu¤u görüldü. Akut lezyonlardan
ölçülen ortalama ADC de¤eri 1,062±0,15x10-3
mm2/sn., T1 hipointens lezyonlar›n ortalama ADC
de¤eri 1,118±0,15x10-3 mm2/sn., T1 izointens
lezyonlar›n ise 0,985±0,12x10-3 mm2/sn. olarak
hesapland›. T1 hipointens lezyonlar›n ve akut
lezyonlar›n ADC de¤erlerinin anlaml› derecede
yüksek olmas›, bu lezyonlarda oluﬂan doku hasar›n›n
daha fazla oldu¤unu ortaya ç›karan önemli bir bulgu
olarak de¤erlendirildi.
Klinik olarak kesin MS tan›s› alan hastalarda MRG
pozitifli¤i %85-95 oran›na ulaﬂabildi¤inden, MRG tan›
aﬂamas›n›n standart tetkiklerinden biri olarak rutine
girmiﬂtir.26 MRG’deki geliﬂmelere karﬂ›n, MS tan›s›,
hala klinik gözlem ve tecrübeye dayanmaktad›r.
Yap›lacak hatalar›n sonucunda gereksiz tedavi,

tedavisiz kalan hastalarda progresyonun geliﬂmesi gibi
sonuçlar
ortaya
ç›kabilmektedir.
MRG’nin
uygulanmas› ve MS tan›s›nda kullan›m› ile ilgili uzun
dönem çal›ﬂmalar ve MRG kullan›m standardizasyonu
gerekmektedir.
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