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Kalp dokusuna kök hücre naklinin etkinli¤inin de¤erlendirilmesinde
invaziv olmayan görüntüleme yöntemleri
Noninvasive cardiac imaging techniques in evaluating
the efficiency of cardiac stem cell therapy
Dr. Yelda Tayyareci, Dr. Y›lmaz Niﬂanc›
‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul

‹nvaziv olmayan görüntüleme yöntemlerinin, kök hücrelerin kardiyak rejeneratif tedavideki etkinli¤inin araﬂt›r›lmas›nda önemli bir rolü vard›r. Hayvan deneyleriyle elde edilen doku örneklerinden hücrelerin karakterleri
hakk›nda ayr›nt›l› bilgi edinilebilirken, insan çal›ﬂmalar›nda bunun mümkün olmay›ﬂ›, hücresel kardiyomiyoplastinin miyokard perfüzyonu ve fonksiyonu üzerindeki etkilerini de¤erlendirmede invaziv olmayan görüntüleme yöntemlerinin kullan›m›n› gerekli k›lmaktad›r.
Hücresel kardiyomiyoplasti çal›ﬂmalar›nda, sol ventrikül
fonksiyonlar›n›n de¤erlendirilmesinde ekokardiyografinin; miyokard canl›l›¤›n›n ve perfüzyonunun de¤erlendirilmesinde de nükleer tan› yöntemlerinin (tek foton
emisyon bilgisayarl› tomografi ve pozitron emisyon tomografi) önemi belirlenmiﬂtir. Manyetik rezonans görüntüleme ise, seri görüntüleme avantaj› ve kardiyak anatominin de¤erlendirilmesinde alt›n standart olmas› nedeniyle, günümüzde kök hücre çal›ﬂmalar›nda daha çok
tercih edilmektedir. Ayr›ca, kök hücrelerin iﬂaretlenerek
vücut içindeki davran›ﬂ ve etkinliklerinin de¤erlendirilmesinde invaziv olmayan görüntüleme yöntemlerinin
kullan›m›yla ilgili yeni çal›ﬂmalara ihtiyaç duyulmaktad›r.

Noninvasive imaging techniques play an important role
in assessing the efficacy of stem cells in cardiac regenerative medicine. Tissue samples from experimental
studies provide detailed information on cellular characteristics, but, similar analyses cannot be performed in
humans, necessitating the utilization of noninvasive
imaging techniques to evaluate the beneficial effects of
cellular cardiomyoplasty on myocardial function and
perfusion. The roles of echocardiography in the assessment of left ventricular functions and nuclear diagnostic
techniques such as single photon emission computed
tomography (SPECT) and positron emission tomography (PET) in determining myocardial viability and perfusion are well established. On the other hand, magnetic
resonance imaging (MRI) with the advantage of serial
imaging is considered to be the gold standard in the
evaluation of cardiac anatomy and is particularly preferred in cellular cardiomyoplasty studies. In addition,
further studies are needed to evaluate the utility of noninvasive imaging techniques in assessing the efficacy of
labeled stem cells in the myocardium and to monitor
their behaviors over time.

Anahtar sözcükler: Tan›sal görüntüleme; hematopoietik kök hücre transplantasyonu/radyografi; manyetik resonans görüntüleme/yöntem; miyokard infarktüsü; miyokard reperfüzyonu; radionüklid görüntüleme; rejenerasyon; ventrikül fonksiyonu, sol.

Key words: Diagnostic imaging; hematopoietic stem cell transplantation/radiography; magnetic resonance imaging/methods;
myocardial infarction; myocardial reperfusion; radionuclide imaging; regeneration; ventricular function, left.

Hücresel kardiyomiyoplasti olarak an›lan kök hücre nakli çal›ﬂmalar› son y›llarda t›bb›n en ilgi çekici
konular›ndan biri haline gelmiﬂtir. Temel farmakolojik ve giriﬂimsel tedavi yöntemlerinin yetersiz kald›¤›
akut ve kronik iskemik kalp hastal›¤›nda meydana gelen geri dönüﬂümsüz hücre hasar›n› en aza indirmeyi

hedefleyen bu yöntemle ilgili çal›ﬂmalar, tüm dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de h›z kazanmaktad›r. Bugüne kadar yap›lan deneysel ve klinik çal›ﬂmalar, kök
hücre tedavisiyle kalp kas›n›n kontraksiyonlar›nda
iyileﬂme, nekroz alan›nda daralma ve neovaskülarizasyonda art›ﬂ sa¤land›¤›n› göstermiﬂtir.[1-6]
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Hücresel kardiyomiyoplasti, kalp dokusunda miyogenez ve anjiyogenez olmak üzere iki temel mekanizmayla etki göstermektedir. Miyogenez, yeni kalp kas›
hücre oluﬂumu, buna ba¤l› kas›lma fonksiyonlar›nda
iyileﬂme, böylece, duvar hareketlerinde düzelme olarak ifade edilir. Anjiyogenez ise, iskemi sonucu fonksiyonlar› azalm›ﬂ (hiberne) miyokard dokusunun kurtar›lmas›, böylece, kompliyans›n iyileﬂmesi ve duvar
geriliminin azalmas› anlam›n› taﬂ›r. Kök hücre nakliyle oluﬂan anjiyogenez ve vaskülogenezin, hiberne kardiyomiyositlerin yeniden fonksiyon görmelerine imkan sa¤lad›¤›, skar dokusuna elastisite kazand›rarak
ventrikül geniﬂlemesini ve duvar incelmesini önledi¤i
saptanm›ﬂt›r.[7-9] Ayr›ca, kök hücre nakliyle oluﬂan yeni
kardiyomiyositler, hücresel gap junction arac›l›¤›yla
do¤al kalp kas› hücreleriyle iliﬂki kurarak elektromekanik devaml›l›¤› sa¤lamaktad›r.[10]
Kök hücre tedavisinin miyogenez ve anjiyogenez
üzerine etkisini belirlemek, bu yöntemin etkinli¤inin
de¤erlendirilmesi ve art›r›lmas›na yönelik yeni uygulamalar›n geliﬂtirilmesinde temel amac› oluﬂturmaktad›r. Deneysel çal›ﬂmalarda do¤rudan doku örnekleri elde edilebildi¤inden, hücre geneti¤i ve hücresel
yüzey iﬂaretleyicilerinin belirlenmesiyle ayr›nt›l› histopatolojik bilgi edinmek mümkündür. Klinik çal›ﬂmalarda ise, daha çok bu hücrelerin fonksiyonel etkinli¤i belirlenmektedir. Miyogenezin fonksiyonel
karﬂ›l›¤› miyokard kontraksiyonlar›nda iyileﬂme; anjiyogenezin fonksiyonel karﬂ›l›¤› ise perfüzyonun
iyileﬂmesi olarak kabul edilirse, kardiyolojide kök
hücre tedavisinin etkinli¤inin araﬂt›r›lmas›nda temel
olarak miyokard fonksiyonlar›n›n de¤erlendirilmesi
hedeflenmelidir. Miyokard fonksiyonlar›n›n de¤erlendirilmesinde ekokardiyografi, nükleer incelemeler
ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi invaziv olmayan tekniklerle, anjiyografik ventrikülografi
ve mikrovasküler perfüzyonun incelenmesinde çok
de¤erli olan intrakoroner bas›nç ölçümleri (koroner
ak›m rezervi ve miyokard fraksiyonel ak›m rezervi)
gibi giriﬂimsel tan› yöntemleri kullan›lmaktad›r. Bu
yöntemler, kalp dokusuna kök hücre naklinin etkinli¤ini de¤erlendirmenin (iﬂlem baﬂar›s› ve klinik iyileﬂme) yan› s›ra, kök hücre uygulama yollar›n›n geliﬂtirilmesinde (NOGA kateter – mapping sistemi,
transaccess kateteri)[5,11] ve uygulanan kök hücrelerin
vücut içerisindeki durumunun incelenmesinde (MRG
ve pozitron emisyon tomografi)[12] kullan›lmaktad›r.
Günümüzde kalp dokusuna kök hücre naklinin
fonksiyonel etkilerini de¤erlendirmede kullan›lan invaziv olmayan görüntüleme yöntemlerini üç grupta
incelemek mümkündür. Bunlar s›ras›yla transtorasik
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ekokardiyografi, nükleer tan› yöntemleri ve kardiyak
manyetik rezonans görüntülemedir.
1. Transtorasik ekokardiyografi

Kök hücre nakli yap›lan hastalarda sol ventrikül
fonksiyonlar›n›n de¤erlendirilmesinde en s›k kullan›lan invaziv olmayan görüntüleme yöntemidir. ‹kiboyutlu ekokardiyografi ve Doppler tekni¤i ile sol ventrikül sistolik ve diyastolik fonksiyonlar›n›n kantitatif
de¤erlendirilmesi mümkündür. ‹nvaziv olmamas›, tedavi etkinli¤inin takibinde seri görüntü kay›tlar›n›n
al›nabilmesi tekni¤in avantajlar›d›r. Kök hücre tedavisinde kullan›lan hücrelerin ortalama ne kadar zaman sonra fonksiyonellik kazand›¤›na dair kesin bir
bilgi yoktur. Bugüne kadar yap›lan çal›ﬂmalarda, etkinlik de¤erlendirmesi genel olarak en erken iﬂlemden bir hafta sonra, ortalama olarak da alt›nc› ayda
yap›lm›ﬂt›r. Tedaviye ba¤l› oldu¤u düﬂünülen olumlu
etkiler ise en s›k üçüncü ayda gösterilmiﬂtir. Bir y›ll›k takip sonuçlar› olan az say›da çal›ﬂma bulunmaktad›r.[4,5,13] Ekokardiyografi, kardiyak kök hücre naklinin baﬂar›s›n› de¤erlendirmede klinikte kolayl›kla ve
s›k aral›klarla uygulanabilecek bir yöntemdir. Buradaki en büyük sorun, tekni¤in subjektif oluﬂu nedeniyle her kay›tta birden fazla ve her takipte ayn› gözlemcilerin bulunmas› zorunlulu¤udur. Kardiyolojide
kök hücre tedavisinin ana hedefi iskemi sonucu bozulmuﬂ ventrikül fonksiyonlar›n›n, dolay›s›yla hastan›n fonksiyonel kapasitesinin iyileﬂmesi oldu¤undan,
sol ventrikül fonksiyonlar›n›n ayr›nt›l› incelenmesi
gerekmektedir.
Sol ventrikül fonksiyonunu tümüyle gösteren en
iyi parametrelerden biri ejeksiyon fraksiyonudur
(EF) ve diyastolik kan hacminin sistol s›ras›nda at›lma yüzdesi olarak tan›mlanmaktad›r. Ejeksiyon fraksiyonunun hesaplanabilmesi için klasik olarak diyastol sonu ve sistol sonu hacimleri ölçülür. Ayr›ca, hacim hesaplanmadan çap ölçümlerine dayanan (FS=
çap k›salma oran›) yöntemler de vard›r.[14] Ejeksiyon
fraksiyonu de¤erleri kalp h›z›ndan, kontraktiliteden,
önyük ve ardyükten etkilenebilir. Bu nedenle, EF ölçümlerinin birkaç kez tekrarlan›p ortalama de¤erlerin
al›nmas› güvenilirli¤i art›r›r. Sol ventrikül geniﬂlemesi olan ve ventrikül fonksiyonlar› bozuk kiﬂilerde ise
at›m hacminin hesaplanmas› daha do¤ru olur. At›m
hacmi, her bir ventrikül kas›lmas›nda at›lan kan hacmini ifade eder. Pratik olarak, ikiboyutlu ekokardiyografiyle sol ventrikül diyastol sonu hacminden sistol sonu hacminin ç›kar›lmas›yla hesaplanabilir. Sol
ventrikülün geniﬂledi¤i durumlarda ise, at›m hacminin, Doppler ile sol ventrikül ak›m yolunun kesitsel
alan›n›n aort ak›m yolu h›z zaman integrali ile çarp›-
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m›yla hesaplanmas› (LVOT alan x VTI) daha do¤rudur.[15] Ancak, kapak regürjitasyonlar› varl›¤›nda bu
yöntemle de tutars›z sonuçlar al›nmas› olas›d›r. Belirgin mitral yetersizli¤i ola¤andan düﬂük, aort yetersizli¤i ise ola¤andan yüksek sonuçlara yol açabilir.

dilate kardiyomiyopatilerde kontraktil rezervin belirlenmesinde yararl›d›r.[26] Bugüne kadar yap›lan kök
hücre çal›ﬂmalar›nda bölgesel duvar hareketlerinin
ve canl› miyokard dokusunun belirlenmesinde s›k
tercih edilen bir yöntemdir.[4,6]

Yak›n zamanda geliﬂtirilen real-time üçboyutlu
ekokardiyografi yöntemleriyle ventrikül hacimleri ve
ejeksiyon fraksiyonlar› hakk›nda daha güvenilir sonuçlar elde edilmeye baﬂlanm›ﬂt›r.[16]

Kök hücre naklinin miyokard üzerinde beklenen
önemli etkilerinden biri de neovaskülarizasyondur.
Neovaskülarizasyonun de¤erlendirilmesinde perfüzyon görüntüleme tekniklerinden (SPECT, PET gibi)
yararlan›labilece¤i gibi, koroner mikrodolaﬂ›m›n ve
kollateral dolaﬂ›m›n incelenmesi de büyük önem taﬂ›maktad›r. Koroner mikrovasküler dolaﬂ›m›n de¤erlendirilmesinde en etkili yöntem intrakoroner bas›nç teli
kullan›larak hesaplanan koroner damar içi bas›nç ölçümleridir. Yak›n zamanlarda, invaziv olmayan bir
yöntem olan kontrast ekokardiyografi mikrovasküler
perfüzyonun de¤erlendirilmesinde de kullan›lmaya
baﬂlanm›ﬂt›r. Vogel ve ark.[27] miyokard kontrast ekokardiyografisiyle kollateral kaynakl› miyokard ak›-

Sol ventrikül sistolik fonksiyonlar›n›n de¤erlendirilmesinde kullan›labilecek di¤er bir ekokardiyografik parametre, erken sistol s›ras›nda sol ventrikül bas›nc›nda meydana gelen de¤iﬂimin oran›d›r (dP/dt).
Bu parametre mitral regürjitan ak›m üzerinden al›nan
continuous wave Doppler kay›tlar›ndan hesaplan›r.[17]
Sol ventrikül miyokard kontraktilitesini de¤erlendirmede kullan›labilecek di¤er bir parametre sistol
sonu elastans›d›r. Elastans, sistol sonu bas›nç volüm
e¤risinin e¤iminden hesaplan›r. Ön ve ard hacim
yüklerindeki de¤iﬂimlerden etkilenmeyen ve gerçek
miyokard kontraktilitesini yans›tan bir yöntemdir.[18,19]
Doku Doppler görüntülemesi (DDG), miyokard
dokusundan yans›yan Doppler sinyallerine dayanarak kalp siklusu s›ras›nda miyokard hareketinin kantitatif olarak de¤erlendirilmesi prensibine dayan›r
(ﬁekil 1). Genel olarak istirahatte ve stres s›ras›nda,
sol ventrikül sistolik fonksiyonunun, sa¤ ventrikül
fonksiyonlar›n›n ve sol atriyum fonksiyonlar›n›n incelenmesinde kullan›l›r.
Strain rate görüntüleme, doku Doppler görüntüleme tekni¤inin yeni bir türevi olup bölgesel miyokard
fonksiyonlar›n›n yüksek çözünürlüklü olarak de¤erlendirilmesini sa¤lar.[20] Bu görüntüleme için DDG’de
iki ard›ﬂ›k noktadaki ak›m h›zlar› ve aralar›ndaki görece uzakl›k belirlenir.[21] Strain rate, iki nokta aras›ndaki anl›k ak›m h›z› de¤iﬂiminin uzakl›k de¤iﬂimine
oran›yla hesaplanmaktad›r (V1-V2 / L-L0). Pozitif
strain rate aktif miyokard kas›lmas›n›, negatif de¤erler ise gevﬂeme ve uzamay› gösterir. Yak›n zamanda
yap›lan çal›ﬂmalar, strain rate ile sol ventrikül kontraktilitesi aras›nda yak›n bir iliﬂki oldu¤unu göstermiﬂtir.[22,23] Ayr›ca, Ruan ve ark.[24] kök hücre tedavisinde bölgesel miyokard kontraktilitesini de¤erlendirmede DDG ve strain rate parametrelerinin, özellikle iki yöntem birlikte kullan›ld›¤›nda daha güvenilir oldu¤unu bildirmiﬂlerdir.
Stres ekokardiyografi, koroner arter hastal›¤›n›n
tan›s›nda ve prognoz belirlemede kullan›l›r.[25] Özellikle miyokard canl›l›¤›n›n de¤erlendirilmesinde ve
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ﬁekil 1. Anterior miyokard infarktüsü sonras› kök hücre nakli
yap›lan hastaya bazal ve alt›nc› ayda yap›lan transtorasik ekokardiyografide diyastolik fonksiyonlar›n doku Doppler görüntüleme ile de¤erlendirilmesi.
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m›n› (MBF) de¤erlendirerek bu parametreyi invaziv
bas›nç kaynakl› koroner kollateral ak›m indeksi
(CFIp) ile karﬂ›laﬂt›rm›ﬂlar ve iki parametre aras›nda
iyi bir korelasyon oldu¤unu göstermiﬂlerdir. Kök hücre tedavisinin de¤erlendirilmesinde oldukça yararl›
olaca¤› düﬂünülen bu yöntemle yap›lm›ﬂ deneysel çal›ﬂmalarda, kök hücre nakli sonras› bölgesel miyokard
kan ak›m›ndaki de¤iﬂiklikler incelenmiﬂtir.[28,29]
2. Nükleer görüntüleme yöntemleri

Kök hücre tedavisinin k›sa ve uzun dönemdeki etkinli¤inin de¤erlendirilmesinde kullan›labilecek di¤er bir yöntem nükleer görüntülemedir. Yöntemin
avantaj› invaziv olmamas› ve kolay uygulanabilmesinden kaynaklan›r. Nükleer görüntüleme baﬂl›ca
bölgesel miyokard fonksiyonlar›n›n, perfüzyonunun
ve metabolizmas›n›n de¤erlendirilmesinde kullan›l›r.
Radyofarmasötikler kullan›larak kalp fonksiyonlar›n›n incelenmesi “radyonüklid ventrikülografi” olarak
adland›r›l›r. Bu amaçla en s›k kullan›lan “multigated
acquisition” (MUGA) yöntemidir. Bu yöntemde radyonüklid ajan olarak teknesyum 99m (Tc-99) kullan›l›r ve sinus ritminde sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunun en güvenilir hesapland›¤› yöntem olarak kabul
edilir. Sol ventrikül sistolik fonksiyonlar›n›n de¤erlendirilmesinde ekokardiyografiye üstünlü¤ü de bilinmektedir.[30]
Miyokard görüntülemesinde kullan›lan ajanlar
baﬂl›ca tek foton ajanlar› ve pozitron yay›c› ajanlar
olarak ikiye ayr›l›r. Tek foton ajanlar› içinde talyum201, teknesyumla iﬂaretlenmiﬂ ajanlar sestamibi, teboroksim, tetrofosmin, furifosmindir. Pozitron yay›c›
ajanlar içerisinde perfüzyon ajanlar› azot-13 amon-
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yak, oksijen 15-su, potasyum-38 ile metabolizma
ajanlar› flor-18 florodeoksiglukoz (F18-FDG), karbon palmitat, karbon 11-asetat yer almaktad›r.[31] Miyokard perfüzyon sintigrafisinde iskemi uyaran› olarak egzersiz ve ilaçlar (dipiridamol, adenozin, dobutamin) kullan›labilir. Yöntem olarak planar görüntüleme, tomografik görüntüleme (tek foton emisyon
bilgisayarl› tomografi - SPECT), kalp vurular›yla
senkronize SPECT (gated SPECT) ve pozitron emisyon tomografi (PET) kullan›l›r. Bunlar içerisinde
PET, ya¤ asidi ve glükoz metabolizmas› baﬂta olmak
üzere miyokard metabolizmas›n› göstermektedir. Buradaki temel amaç perfüzyon bozuklu¤u olan bölgede metabolizman›n sürdü¤ünün gösterilmesidir. Günümüzde en s›k kullan›lan PET ajan› 18 FDG’dir.
Pozitron emisyon tomografi canl›l›k araﬂt›rmas›nda
alt›n standart kabul edilmektedir.[32]
Ekokardiyografi ve MRG’de oldu¤u gibi, EKG
ile gating yap›lan SPECT çekimlerinde perfüzyonfonksiyon karﬂ›laﬂt›r›lmas› da mümkün olmaktad›r
(ﬁekil 2).[33]
Gated incelemelerde volüm, ejeksiyon fraksiyonu, bölgesel duvar kal›nl›klar› ve hareketleri aç›s›ndan MRG ile benzer bulgular elde edilmektedir.[34]
Klinik kök hücre çal›ﬂmalar›nda anjiyogenezin
de¤erlendirilmesinde, miyokard perfüzyonundaki
de¤iﬂikliklerin belirlenmesi büyük önem taﬂ›r. Bu nedenle, SPECT ve PET yöntemleri kök hücre etkinli¤inin incelenmesinde s›k olarak tercih edilmektedir.
Herreros ve ark.[35] koroner arter baypas greft ameliyat›na ek olarak miyoblast transplantasyonu yapt›klar› bir grup hastada metabolik aktivitenin de¤erlen-
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ﬁekil 2. ‹ntrakoroner kök hücre nakli yap›lan iskemik kardiyomiyopatili bir hastada Teknesyum
99 MIBI SPECT ile bazal ve alt›nc› ay perfüzyon de¤erlendirmesi (‹stanbul T›p Fakültesi Nükleer T›p Anabilim Dal›).
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dirilmesinde PET kullanm›ﬂlar ve çal›ﬂma sonucunda
ekokardiyografik olarak fonksiyonel iyileﬂmeye eﬂit
derecede metabolik aktivitesi artm›ﬂ miyokard görüntülerini ortaya koymuﬂlard›r. Perin ve ark.n›n[36]
çal›ﬂmas›nda, kronik iskemik kalp hastal›¤› olan bir
grup hastaya otolog kemik ili¤i kaynakl› mononükleer kök hücreler transendokardiyal injeksiyonla uygulanm›ﬂ ve alt›nc› ay sonunda SPECT ile infarkt alan›nda küçülme ve global sol ventrikül fonksiyonlar›nda iyileﬂme gösterilmiﬂtir. Strauer ve ark.[2] kemik
ili¤i kaynakl› mononükleer hücreleri akut miyokard
infarktüsü sonras› hastalara intrakoroner infüzyonla
uygulam›ﬂlard›r. Etkinlik de¤erlendirilmesinde
SPECT, dobutamin stres ekokardiyografi, sa¤ kalp
kateterizasyonu ve radyonüklid anjiyografiyle desteklenmiﬂ ve tüm bu yöntemlerle infarktüs sahas›nda
neovaskülarizasyon ve perfüzyon art›ﬂ› gösterilmiﬂtir. Cerrahi yöntemle yap›lan di¤er bir çal›ﬂmada, gated SPECT yöntemiyle bir ayl›k takip sonucunda
canl› dokuyla çevrili küçük infarkt alanlar›n›n, geniﬂ
infarkt alanlar›na oranla hücre tedavisinden daha çok
yarar gördü¤ü saptanm›ﬂt›r.[37] Bu çal›ﬂmalarda ortaya
ç›kan sonuçlar›n güvenilirli¤ini etkileyen temel sorunlar, olgu say›lar›n›n az, takip sürelerinin k›sa olmas› yan›nda, eﬂlik eden koroner revaskülarizasyona
yönelik invaziv giriﬂimler ve t›bbi tedavinin bu sonuçlara etkisinin kontrol gruplar› yard›m›yla d›ﬂlanmam›ﬂ olmas›d›r.
Genel olarak, klinik kök hücre çal›ﬂmalar›nda tedavinin etkinli¤ini de¤erlendirmede SPECT ile görüntülemenin, PET ile görüntülemeye oranla daha s›k
kullan›ld›¤›n› görmekteyiz. Bu tercihin nedeni,
SPECT’in birçok merkezde uygulanabilir olmas› ve
maliyetinin daha düﬂük olmas› olabilir. Her iki tekni¤in bir arada kullan›ld›¤› 26 hastal›k bir çal›ﬂma grubunda, kök hücre nakli öncesi ve dördüncü ayda perfüzyon ve canl›l›k de¤erlendirmeleri yap›lm›ﬂ, sonuçta her iki yöntemle de benzer sonuçlar elde edilmiﬂtir. Buna dayanarak iki yöntemin de kök hücre tedavisinin etkinli¤ini de¤erlendirmede eﬂde¤er güvenilirlikte oldu¤u ileri sürülmüﬂtür.[38] Özellikle ülkemizde PET incelemesi yapabilen merkez say›s›n›n az
olmas› ve maliyet karﬂ›laﬂt›r›lmas› göz önüne al›n›rsa, kök hücre çal›ﬂmalar›n›n takibinde SPECT kullan›m› kaç›n›lmazd›r. Ancak, k›sa bir süre önce Hofmann ve ark.[39] taraf›ndan yay›nlanan bir hücre iﬂaretleme tekni¤i, PET ile görüntülemeyi kök hücre tedavisinde kullan›m alan› aç›s›ndan üstün k›lmaktad›r.
Dokuz hasta üzerinde yap›lan bu çal›ﬂmada, de¤iﬂik
oranlarda FDG ile iﬂaretlenen ve intrakoroner ve intravenöz yolla hastalara verilen kemik ili¤i kaynakl›
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kök hücrelerin, ilk defa insan vücudu içerisindeki da¤›l›m› takip edilmiﬂ ve farkl› organlara de¤iﬂik yüzdelerde da¤›ld›¤› gösterilmiﬂtir. Bu çal›ﬂma, kardiyak
kök hücre tedavisinin etkinli¤ini de¤erlendirmede
son derece önemli ve daha geniﬂ olgu gruplar›n› içeren çal›ﬂmalar›n yap›lmas›n› gerektiren bir ad›m olarak kabul edilebilir.
3. Kardiyovasküler MRG

Manyetik rezonans görüntüleme, son y›llarda kardiyak fonksiyonlar› de¤erlendirmede güvenilir ve
tercih edilir bir yöntem haline gelmiﬂtir. Özellikle
ventrikül hacim ve kitlelerinin de¤erlendirilmesinde,
üçboyutlu do¤as› nedeniyle di¤er görüntüleme yöntemleriyle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda alt›n standart olma
noktas›na gelmiﬂtir.[40] Kök hücre tedavisinde MRG,
miyokard fonksiyonlar›, miyokard perfüzyonu ve
hücre iﬂaretlemesi olmak üzere üç aﬂamada kullan›l›r.
Ventrikül fonksiyonlar›n›n de¤erlendirilmesi.
Ventrikül fonksiyonlar›n›n de¤erlendirilmesinde sine
kardiyak MR görüntüleri iki boﬂluk (sa¤ anterior oblik), dört boﬂluk ve k›sa eksende elde edilir. Hem statik spin ekolu (siyah kan) hem de dinamik sine MR
(beyaz kan) görüntülemeleri kardiyak boyutlar›n ve
hacimlerin ayr›nt›l› olarak incelenmesini sa¤lar. Ayr›ca, MRG ile endokardiyal s›n›rlar mükemmel bir
netlikte görülebildi¤inden, sol ve sa¤ ventriküllerin
diyastol sonu ve sistol sonu boyutlar› ölçülebilir;
böylece, ortogonal uzun ve k›sa eksendeki dilimler
için alan-uzunluk (area-length) formülü kullan›larak
sistol sonu, diyastol sonu hacimler ve at›m hacmi hesaplanabilir.[41] Bu hacimsel parametreler di¤er görüntüleme yöntemleriyle uyumludur.[42,43]
Manyetik rezonans görüntülemeyle klasik yöntem
olarak kabul edilen, standart görüntüleme planlar›ndaki sine görüntülerin gözle de¤erlendirilmesi bölgesel duvar hareketleri hakk›nda bilgi verebilir. Ancak,
duvar hareket skorunun niceliksel hesab› ve duvar
kal›nl›klar›n›n ölçümü için klasik yöntemler nadiren
kullan›lmaktad›r. Bunun yerine tagging olarak adland›r›lan ve do¤rudan miyokard strain ve deformasyonunu belirlendi¤i yöntem kullan›lmaktad›r. Tagging
yöntemiyle miyokard›n üçboyutlu tam analizi mümkündür ve görüntü çözünürlü¤ü çok yüksektir.
Miyokard perfüzyonunun de¤erlendirilmesi.
Manyetik rezonans görüntüleme ile kök hücre tedavisinin etkinli¤inin takibinde kullan›labilecek di¤er
bir parametre perfüzyon de¤erlendirmesidir. Paramanyetik kontrast ajanlar kullan›larak infarkt ve sa¤lam miyokard alanlar›n›n ayr›m› yap›labilmektedir.
Bu amaçla en s›k kullan›lan paramanyetik kontrast
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Gd-DTPA’d›r (gadolinium diethylenetriamine penta
acetic acid).[44] K›saca, gadolinyumun intravenöz yolla uygulanmas›ndan sonra geç dönemde MR görüntülerinin kayd› esas›na dayan›r. Ekstasellüler özellikte bir kontrast madde olan gadolinyum, normal miyokard dokusuna, kas liflerinin s›k› biçimde diziliminden ötürü çok az bir miktarda penetre olabilirken, infarktüslü alanlarda meydana gelen hücre y›rt›lmalar›
nedeniyle geniﬂ ekstrasellüler alanlar meydana gelir
ve gadolinyum bu alanlarda kolayl›kla birikir. Gadolinyumun infarktüslü alana girip yay›lmas› yaklaﬂ›k
3-15 dakikal›k bir zaman alaca¤›ndan, bu süre sonunda al›nan MR görüntülerinde infarktüs alan› beyaz
renkte görülür hale gelecektir. Bu görüntülere temel
olarak geç belirginleﬂme (late enhancement) ad› verilir ve geri dönüﬂümsüz doku hasar›n› gösterir.[45] Bu
görüntülemeyle, nükleer görüntüleme yöntemlerinin
ay›rt edemedi¤i transmural ve subendokardiyal infarktlar›n ayr›m› da mümkündür.[46] Günümüzde ilgi
çekici hale gelen di¤er bir konu, kronik iskemik kalp
hastal›¤›nda kök hücre uygulamalar›d›r. Burada infarktüs alan›n›n de¤erlendirilmesinin yan› s›ra canl›l›k de¤erlendirmesi de büyük önem taﬂ›r. Bu konuda
MRG’nin avantaj› yüksek çözünürlük kapasitesi sayesinde miyokard duvar kal›nl›¤› ölçümünde çok güvenilir sonuçlar elde edilebilmesidir. Patoloji çal›ﬂmalar›ndan ö¤renildi¤i kadar›yla, 5 mm’den fazla
duvar kal›nl›¤› canl› miyokard dokusu lehinedir. Kronik transmural infarktüsü olan hastalarda, MRG ile
bu ölçüte dayanarak yap›lan canl›l›k tayini sonuçlar›,
FDG-PET ile yap›lan çal›ﬂma sonuçlar›yla iyi bir korelasyon göstermektedir.[47] Duvar kal›nl›¤› ölçümü
sadece kronik infarktüslü hastalarda de¤erliyken, geç
belirginleﬂme yöntemi ayn› zamanda akut miyokard
infarktüslü hastalarda fonksiyonel toparlanman›n de¤erlendirilmesinde de önemlidir. Akut miyokard infarktüsünde MRG ile yap›lan canl›l›k çal›ﬂmalar›n›n,
FDG-PET ile yap›lan canl›l›k çal›ﬂmalar›yla iyi bir
korelasyon gösterdi¤i,[48] talyum 201 SPECT analizlerine göre daha iyi sonuçlar verdi¤i bildirilmiﬂtir.[49]
Kök hücrelerin iﬂaretlenmesi. Manyetik rezonansla real-time görüntüleme olana¤›, infarktüslü
alanlar›n belirlenmesi ve terapötik ajanlar›n bu bölgelere MRG klavuzlu¤unda verilebilmesini de mümkün k›lmaktad›r. Klinik öncesi çal›ﬂmalarda, özel
kontrast ajanlar kullan›larak injeksiyon yap›lacak
bölgelerin belirlenebilece¤i gösterilmiﬂtir.[50] Hayvanlarda, hücreler demir partikülleriyle iﬂaretlenerek vücut içerisindeki da¤›l›mlar› MRG ile gösterilebilmiﬂtir.[51] Kontrast ajanlarla iﬂaretlenmiﬂ apoptotik hücreler de MRG ile gösterilebilmiﬂtir.[52] ‹n vivo koﬂullar-
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da, kök hücreleri iﬂaretlemek ve vücuttaki da¤›l›m›n›
incelemek de MRG ile mümkündür.[53] Hill ve ark.[54]
domuzlardan elde ettikleri mezenkimal hücreleri,
“iron fluorophour” partikülleriyle iﬂaretleyerek, mezenkimal hücrelerin migrasyonunu MRG ile izlemiﬂlerdir. Tüm bu deneysel çal›ﬂmalar kardiyak MRG
tekni¤inin, kök hücrelerin etkinli¤ini de¤erlendirmede kullan›labilecek umut verici bir yöntem oldu¤unu
göstermekle birlikte, bu konuda yap›lacak insan çal›ﬂmalar›na da ihtiyaç vard›r.
Bugüne kadar yap›lan klinik kök hücre çal›ﬂmalar›nda, baﬂlang›çta MRG di¤er görüntüleme yöntemleri kadar kullan›lmam›ﬂken, son zamanlarda gerek
sol ventrikül fonksiyonlar›n›n gerekse miyokard perfüzyonunun de¤erlendirilmesinde nükleer tan› yöntemlerine tercih edilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Bu konuda
yap›lm›ﬂ en büyük hasta say›s›n› içeren çal›ﬂma BOOST (intracoronary autologous bone marrow cell
transfer after myocardial infarction) çal›ﬂmas›d›r.[3]
Burada sol ventrikül fonksiyonlar›, geometrisi ve infarktüs alan›ndaki iyileﬂme MRG ile de¤erlendirilmiﬂtir. Randomize olmas› ve di¤er çal›ﬂmalara oranla daha geniﬂ hasta gruplar› içermesi nedeniyle
önemli sonuçlar ortaya koymuﬂtur. Wang ve ark.[55] da
granülosit koloni stimüle edici faktör kullanarak yapt›klar› hücre stimülasyon çal›ﬂmas›nda, SPECT ve
MRG’yi birlikte kullanm›ﬂlar ve iki yöntemde de
benzer klinik sonuçlar elde etmiﬂlerdir. Smits ve
ark.[56] direkt injeksiyon tekni¤iyle miyoblast nakli
yapt›klar› hastalar›n sol ventrikül hacimlerini, duvar
kal›nl›klar›n› ve geç belirginleﬂme yöntemiyle infarkt
alan›n› de¤erlendirmiﬂlerdir. Etkinli¤inin yeni çal›ﬂmalarla kuvvetlendirilmesi ve hücrelerin kontrast
ajanlarla iﬂaretlenebilmesiyle, MRG, hücresel kardiyomiyoplasti çal›ﬂmalar›nda gün geçtikçe daha da
tercih edilen bir yöntem haline gelmektedir.
Sonuç olarak, invaziv olmayan görüntüleme teknikleriyle kök hücrelerin fonksiyonel etkinli¤ini de¤erlendirmek mümkündür. Ekokardiyografi, sol
ventrikül fonksiyonlar›n› de¤erlendirmede hücresel
kardiyomiyoplasti çal›ﬂmalar›nda s›k kullan›lan bir
yöntemdir. Ancak, subjektif bir yöntem oldu¤undan
tek baﬂ›na kullan›m›ndan çok, hem ventrikül fonksiyonlar› hem de miyokard perfüzyonu hakk›nda daha
ayr›nt›l› bilgiler elde edilebilen nükleer tan› yöntemleri ve MRG yöntemleriyle birlikte kullan›m› tercih
edilmelidir. Nükleer tan› yöntemlerinin kök hücre çal›ﬂmalar›ndaki sonuçlar› karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda PET ile
SPECT görüntülemeleri aras›nda önemli farklar olmad›¤›; ancak, geliﬂime aç›k bir yöntem olan PET ile
hücre iﬂaretleme tekni¤inin, kök hücrelerin vücut içe-
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risindeki akibetini anlamam›zda büyük rol oynayaca¤› düﬂünülmektedir. Son zamanlarda yap›lan preklinik çal›ﬂmalarda, özellikle kardiyak MRG ve PET
teknikleriyle önemli bir yol al›nm›ﬂ, kök hücrelerin
vücuttaki davran›ﬂlar› ve etkinlikleri konusunda temel bilgiler edinmek mümkün olmuﬂtur. Ancak, bu
etkinli¤in insan çal›ﬂmalar›yla da desteklenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, özellikle kök hücrelerin
kontrast ajanlarla iﬂaretlenerek vücut içerisindeki
davran›ﬂlar›n› belirleyebilecek yeni görüntüleme tekniklerinin geliﬂtirilmesi baﬂl›ca hedefler aras›nda yer
almal›d›r.
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