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ÖZET 

AMAÇ: Çalışmamızın amacı kolanjiokarsinom olgularında difıizyon ağırlıklı sekansın rutin 

abdominal manyetik rezonans incelemesine ek olarak lezyon tespitinde duyarlılığı arttırıp 

arttırmarlığını araştırmaktır. 

MATERiYEL ve METOD: Çalışmamıza mekanik sarılıkla İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi 

Ana Bilim Dalı, Karaciğer ve Safra yolları Cerrahi servisine başvurmuş 20 hasta alındı ( 16 erkek, 4 

kadın, ortalama yaş 52 ). Veriler, klinik ve patolojik sonuçlar retrospektif olarak değerlendirildi. Tl, 

T2 ağırlıklı incelemeler, manyetik rezonans kolanjiopankreatografı, difıizyon ağırlıklı incelemeler 

(b=O, 400, 800 s/mm2
) alındı ve ADC haritası elde edildi. Görüntüler iki radyolog tarafından 

değerlendirildi. Difıizyon ağırlıklı görüntülerin kalitatif değerlendirilmesinde kolanjiokarsinom 

Iezyonlarının difıizyon kısıtlaması görsel olarak yapıldı. Kantitatif incelemelerde ise DAG ·de kitle 

lezyon düzeyinden alınan sinyal intensite değerleri (b:800'deki) ile normal karaciğer dokusu 

düzeyinden alınan sinyal intensite değerleri karşılaştırıldı. Ayrıca aynı düzeylerden elde edilen ADC 

değerleri karşılaştırıldı. Elde edilen radyolojik bulgular klinik ve histopatolojik verilerle karşılaştırıldı. 

BULGULAR: Kalitatif değerlendirmede tüm lezyonlarda difıizyon kısıtlanması ile uyumlu hiperintens 

sinyal değişiklikleri izlendi. Kantitatif değerlendirmede DAG'de (b:800) lezyon düzeyinden alınan 

sinyal intensite değerleri ( 41.35±8.46) normal karaciğer parenkimi ile karşılaştırıldığında (21.25± I. 75) 

yüksek olarak ölçüldü. Ayrıca ADC değerleri karşılaştırıldığında lezyon düzeyinden elde edilen veriler 

normal karaciğer parenkimi ile karşılaştırıldığında (1.07±0, 17; 1.36±0,25 sırasıyla) istatistiksel olarak 

anlamlı derecede düşük olduğu saptandı (p<O.OOO 1 ). 

SONUÇ: Kolanjiokarsinomların DAG'de difıizyon kısıtlaması gösterdiği saptandı. Bu sebeple 

difıizyon sekansının kolanjiokarsinom ön tanısı olan hastalarda rutin konvansiyonel MRG sekanslarına 

eklenmesi lezyon tespitinde duyarlılığı arttırabilir. 
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ABSTRACT 

OBJECTIVE: The aim of this study is to detennine the elinical value of diffusion-weighted imaging 

(DWI) for the diagnosis of cholangiocarcinoma as a supplementary sequens to routine dassic 

abdominal MRI sequences. 

METHODS: Twenty patients with symptom of jaundice and radiological proved diagnosis of 

mechanic biliary obstruction were included to our study (16 male and 4 female, average ages 52). Tl

weighted imaging, T2-weighted imaging, MRCP and DWI sequence (b=O, 400, 800 s/mm2
), DWI 

using single-shot spin-echo echo-planar imaging sequence was performed. Two radiologists jointly 

performed the analysis of the DWI images. Apparent diffuse on coefficient (ADC) value was 

calculated. Sensitivity, specificity, accuracy, positive predictive value and negative predictive value 

were tested using DWI with a b value of 800 s/mm2
• Clinical data's, laboratory findings and 

pathologic diagnosis were compared with radiological findings. Qualitative assessment was performed 

visually for determination diffusion restriction within the lesions. Quantitative ADC mapping 

assessment was performed comparing signal intensity results obtained from the lesions and normal 

li ver parenchyma. 

RESULTS: Qualitative assessment demonstrates high signal intensity compatible diffusion restriction 

within the lesion. Qualitative assessment also demonstrates high signal intensity results within the 

lesions (41.35±8.46) comparing with results obtained from the normal liver parenchyma (21.25±1.75). 

ADC values obtained from lesions (ı ,07±0, ı 7) w ere less than those obtained from normal parenchyma 

( ı.36±0,25) and w as found statistically considerable (p<O.OOO ı). 

CONCLUSION: Cholangiocarcinoma demonstrate diffusion restriction on DWI. For this reason DWI 

could be used as supplementary sequence in routine abdominal MRI in patient with 

ch o langiocarcinoma. 



l.GİRİŞ ve AMAÇ 

Kolanjiokarsinomlar safra yolları mukozasından kaynaklanan tümörlerdir. Bu tümörterin 

intrahepatik veya ekstrahepatik formları vardır. Hastalığın klinik olarak karakteristik semptomlarının 

olmaması ve semptomlarının geç ortaya çıkması nedeniyle geç tanı konmaktadır. Son yıllarda 

ilerleyen görüntüleme teknolojileri kolanjiokarsinom olgularının erken saptanmasında ve ayıncı 

tanılarının daha detaylı yapılmasında önemli rol oynamaktadır. 

Kolanjiokarsinom olgularında ultrasonografı (US), bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik 

rezonans (MR) inceleme, MR kolanjiopankreatografi (MRCP) gibi görüntüleme yöntemleri hastalığın 

saptanmasında ve tedavi öncesi değerlendirmede kullanılan yöntemlerdir. Non-invasiv görüntüleme 

yöntemleri hastalığın saptanması ve ameliyat öncesi hastaların operabilite kriterlerinin belirlenmesi 

için kullanılmaktadır. 

Kolanjiokarsinom tanısında yukarıda belirtilen non-invasiv görüntüleme yöntemleri ile beraber bazı 

durumlarda perkutan transhepatik kolanjiografi (PTK), endoskopik retrograd pankreatiko kolnajiogarfi 

(ERCP) gibi invaziv yöntemler de kullanılmaktadır. İnvaziv görüntüleme yöntemleri sadece teşhis 

amaçlı değil ayrıca tedavi amaçlı da (örn. safra drenajını sağlamak ) kullanılmaktadırlar. Tüm bu 

görüntüleme yöntemlerinin olmasına rağmen kolanjiokarsinom olgularının büyük çoğunluğu 

hastaneye başvuru sırasında inaperabil veya metastatiktirler. 

ilerleyerek gelişen yeni MR hardware ve software'leri, paralel akuizisyon teknikleri tarama 

zamanını anlamlı ölçüde azaltmakta ve uzaysal çözünürlüğü artırmaktadır. Bu gibi gelişmeler 

diffuziyon ağırlıklı MR inceleme yöntemlerinin klinik uygulamalarda kullanılmasına önem 

kazandırmaktadır. 

Diffuziyon ağırlıklı inceleme, su moleküllerinin mikro hareketine dayanan yöntem olup, doku 

organizasyonunu, yapısını, fonksiyonel statülerini hücresel ve moleküler düzeyde inceleme imkanı 

sağlamaktadır. Klinik kullanımda karaciğer, pankreas, böbrek, kalın barsak ve prostat tümörlerinde 

uygulanabilir olması çeşitli çalışmalarda bildirilmiştir. 

Tüm bu görüntüleme yöntemlerinin olmasına ve giderek ilerlemesine rağmen kolanjiokarsinom 

olguları zor tanı almaktadır. Bu nedenle hastaların büyük çoğunluğu hastaneye başvuru sırasında 

inaperabil veya metastatik durumdadırlar. 
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Çalışmamızda klinik, laboratuar ve histopatolojik olarak kolanjiokarsinom tanısı almış 

hastaların verileri geriye dönük olarak değerlendirildi. Kolanjiokarsinomlu hastaların DAG' de sinyal 

intensite değerleri ve ADC haritalamasında sinyal intensite değerlerinin kantitatif olarak belirlenmesi 

ve histopatolojik verilerle karşılaştırılması planlandı. 

Çalışmaınızın amacı kolanjiokarsinom olgularında difıizyon ağırlıklı sekansın rutin abdoruİnal 

manyetik rezonans incelemesine ek olarak lezyon tespitinde duyarlılığı arttırıp arttırmadığını 

araştırmaktır. 

2 



2. GENEL BİLGİLER 

2.1 Safra yolları. 

2.1.A Safrayolları anatomisi. 

İntrahepatik safra yolları hepatik triadın bir komponentidir. İntrahepatik safra yolları portal 

venöz yapıların ventral komşuluğunda seyretmektedir. Subsegmental dallar birleşerek segmental 

dalları, segmental dallar ise birleşerek sağ ve sol ana safra yollarını oluşturmaktadır. Ana safra 

yollarının birleşmesi sonucunda ana hepatik kanal oluşmaktadır. Sol ana safra yolu 2, 3, 4 segment 

safra yollarını, sağ ana safra yolu ise 5, 6, 7, 8 segment safra yollarını drene etmektedir. 6 ve 7 

segmentar dallar posterior sağ intraheparik kanalı, 5 ve 8 segmenter dallar ise anterior sağ intrahepatik 

kanalı oluşturmaktadır. Birinci segmenter safra yolu, karaciğer hilusu hİzasında sağ veya sol ana safra 

yollarına açılan çeşitli segmenter safra yollarına drene olmaktadır. Genel olarak her iki ana safra 

yolları karaciğer portası hİzasında birleşmektedir. Ancak bazı durumlarda daha aşağı hizalarda 

birleşme izlenebilmektedir (1, 2). 

Safra kesesi karaciğerin sağ ve sol Iablarının birleşimi hizasında, dördüncü ve beşinci segment 

bileşkesinde yerleşmektedir. Anatomik olarak fundus, korpus ve boyundan oluşmaktadır. Genel olarak 

oval formda olup beslenme durumuna bağlı ortalama 7-10 cm uzunlukta ve 2-3.5 cm genişliktedir. 

Duvar kalınlığı dolu safra kesesinde 3 mm geçmemektedir ( 1 ). 

Safra kesesi kendi kanalı ile (sistik kanal) ana hepatik kanala birleşmektedir. Birleşim yerı 

genelde pankreas başı superiorunda olup ana safra yolunu -koledok'u- oluşturmaktadır. Ana safra 

yolu porta! ven anteriorunda, hepatik arterin lateralinde seyretmektedir. Ana hepatik safra yolu 

pankreas başı arkası ile inferiara seyretmekte ve duadenuma açılmadan önce ana pankreatik kanal ile 

(Wirsung) birleşmektedir. Duadenuma açılım yeri Oddi sfinkterinin bulunduğu majör papilla 

hizasında gerçekleşmektedir (Vater papila'sı.) ( 1, 2) 

Safra yollarının besleyici arteri hepatik arterdir. Karaciğer içerisinde hepatik arter portal ven ve 

safra yolları ile beraber seyir göstermekte olup hepatik triadın bir komponenti olarak bilinmektedir. 

Hepatik arter çoliak arterden orijin almakta olup safra yolları ve porta! venele beraber sağ ve sol 

dallara ayrılarak karaciğer girmektedir. Bazı durumlarda sağ hepatik arter superior mezenterik arterden 

orijin almaktadır (2). 
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Şekill. Biliar sistem anatomisi. 

Tablo 1 
Sağlob Sollob 

Anteri or :- Segment V Medial :-Segment IVa 
-Segment VIII - Segment IVb 

Posterior:- Segment VI Lateral : - Segment II 
-Segment VII -Segment III 

Kaudat lob:- Segment I 
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2.1.B Safrayolları embriyolojisi. 

intrauterin hayatın dördüncü haftasında primitif midgut'un ventral duvarında karaciğer 

divertikülümuna ait kabarına oluşmaktadır. Bu küçük divertikülüm genişleyerek ileriki gelişim 

aşamalarında karaciğer, ekstrahepatik safra yolları, safra kesesi ve ventral pankreasa dönüşecektir. 

Dördüncü haftada karaciğer divertikülümünde kraniyal ve kaudal olmak üzere iki tomurcuk 

oluşmaktadır. Kraniyel tomurcuktan karaciğer ve ekstrahepatik safra yolları, kaudat tomurcuk superior 

ve inferior olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Superior tomurcuktan safra kesesi ve sistik kanal, inferior 

tomurcuktan ise sağ ve sol ventral pankreas gelişmektedir. Beşinci haftada safra yollarının tüm 

yapıları seçilebilir hale gelmektedir (2,3). 

Terminal safra kanalları karaciğer hücrelerinden diferansiye olmaktadır. Karaciğerin fibrotik 

arkİtektürü ve intrahepatik safra yolları transvers septumun mezenkimal dokusundan oluşmaktadır. Bu 

dokudan dışarıya büyüyen safra kanalları periküsörleri sonraki aşamada uzamaya başlamaktadır. Safra 

kanallarının uzaması lümenlerinin eptelial hücrelerle tıkanınası sonrası oluşmaktadır. Tıkanma sonrası 

lümenlerinin rekanalizasyonu beşinci haftanın sonunda başlamakta ve distale doğru ilerlemektedir. 

Yedinci haftada ana safrayolu rekanalizasyonu ilerleyerek sistİk kanala ulaşmaktadır. Safra kesesi on 

ikinci haftanın sonuna kadar solid kalmaya devam etmektedir. Bu süreç onuncu haftanın sonunda 

tamamlanmaktadır (2,3). 

Altıncı haftada koledok ve ventral pankreatik kanal duodenum etrafında saat yönünde dönmekte 

dönüş tamamlandıktan sonra ise koledok'un duodenuma açılım hizası izlenebilmektedir. Yedinci 

haftada koledok ile pankreatik kanal kör kavite şeklinde duodenum duvarında izlenebilmektedir. 

ileriki günlerde bu kaviteler arasındaki eptelial obiiterasyon sonucu tek kanal oluşmakta ve duodenum 

ile birleşmektedir (2.3). 

Yedinci haftanın sonunda safra yolu ve pankreatik kanala ait kavite duodenuma açılım hİzasında 

submukozal yerleşim göstermektedir. Aynı hizada intestinal mural adelelerin konsantrik formasyonu 

sonucu Oddi sfinkteri oluşmaya başlamaktadır. Onuncu haftada, duodenal adalelerin gelişiminden dört 

hafta sonra sfinkter kasları diferansiye olmaktadır. Sıra ile inferior ve superior koledok sfinkterleri 

gelişmekte, aynı haftada karaciğerde safra oluşmaktadır. On altıncı haftada duodenumun muskularis 

propriası sfinktere kadar uzanmakta ve sfinkteri çevrelemektedir. Yirmi sekizinci haftada muskularis 

propria ampulanın tamamen kaplanmaktadır (2.3). 

s 



Karaciğer toınurcuğu 
' 

Safra kesesi 

Sol ventral pankreas 

Şekil 2. Karaciğer divertikülümun gelişimi (beşinci hafta). Divertikülüm genişleyerek ileriki gelişim 

aşamalarında karaciğer, ekstrahepatik safra yolları, safra kesesi ve ventral pankreasa dönüşecektir. 

Şekil 3. Duodenum ve hepatopankreatik duktun grafik rekonstruksiyonu (altıncı hafta). Safra yolu ve 

pankreatik kanal duodenumda kör kavite şeklinde sonlanmaktadır. 
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Safrt.t esesi 

Hep«ıtik kt.tııal 

\ 
t 

\ 
P,tııkreas 

Dtıodeııtıııı ------~ 

Şekil 4. Grafik rekonstruksiyon. Duodenum ve hepatopankreatik kanalların lümenlerinin 

eptelizasyonu (sekizinci hafta). Hepatobilier sistem gelişiminde iki ayrı kanal oluşmakta ve 

duadenuma iki farklı kanal ile açılım göstermektedirler. 
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2.1.C Safrayolları varyasyonları. 

Safra yolları oldukça çeşitli varyasyonlara sahiptir. Safra yolları segmentleri varyatif değişikler 

gösterebilmesine rağmen klinik pratikte sağ ve sol safra yollarının birleşim yerlerinin varyasyonlarının 

bilinmesi büyük önem arz etmektedir. Benzer şekilde segmenter dalların açılım varyasyonları 

hepatobilier cerrahide çok önemli klinik değere sahiptir (2, 5 ). 

En sık karşılaşılan varyasyonlar sağ posterior safra yolunun açılım varyasyonudur. Genel olarak sağ 

posterior safra yolu, sağ anterior safra yolu ile birleşerek sağ ana safra yolunu oluşturmaktadır. Bazı 

durumlarda sağ posterior safra yolu bifurkasyon hizasına, sol ana safra yoluna veya direkt koledoka 

açılım gösterebilmektedir (2, 5). 

Şekil 5. Sağ posterior safra yolunun açılım varyasyonları. 
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Şekil 6. Grafik rekonstrüksiyon. Sağ ve sol ana safra yollarının ve konfluans düzeyini varyatif 

anatomisi. 
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2.2 Kolanjiokarsinomlar. 

2.2.A. Temel bilgi, epidemiyoloji. 

Kolanjiokarsinomlar safra yolları mukozasından kaynaklanan tümörlerdir. Bu tümörlerin 

intrahepatik veya ekstrahepatik formları vardır. Ekstrahepatik kolanjiokarsinomlar distal ve perimler 

olmak üzere iki çeşit olarak bildirilmişlerdiL Klatskin tümör olarak da isimlendirilen perimler 

kolanjiokarsinomlar sağ ve sol ana safra yollarının ayırımı hİzasında izlenilen kolanjiokarsinomlardır. 

95% olgularda duktal kolanjiokarsinomlar izlenmektedir. Hastaların büyük çoğunluğu hastaneye 

başvuru sırasında inaperabil veya metastatiktirler. Agresif antikanser tedavilere ve girişimsel destek 

tedavilerine rağmen (biliar stent, biliar drenaj ) ortalama sağ kalım süresi 6 ay civarındadır (6, 7). 

Amerika birleşik devletlerinde 1/ 100,000 sıklıkta izlenmektedir. Doğu ülkelerinde bu oran 5-6/ 

ı 00,000 yükselmektedir. Otopsi serilerinde insidans 0.01-0.46% oranında değişmektedir (6, 7). 

Hastalığın kadın erkek dağılımı 60 ve üstü yaşlarda ı :2.5 oranında değişmektedir. Bu oran 40 yaş 

altı hastalarda çok daha belirgin olup 1:15 ulaşmaktadır. Kolanjiokarsinomlar ileri yaş hastalığı olarak 

bilinmekte olup en sık 60-70 yaşlarında izlenmektedir (6, 7). 

2.2.B. Etiyoloji, Patofıziyoloji. 

Kolanjiokarsinomlar safra yolu eptelinden kaynaklanmakta olup, kolanjiokarsinomların histolojik 

olarak 90 % adenokarsinom, geri kalanı ise yassı hücreli kanserlerdir. Safra yolu epitelinden 

kaynaklandığı için adenokarsinom olarak isimlendirilmelerine rağmen bazı çalışmalarda karaciğerin 

pluripotent kök hücrelerinden de kaynaklanabileceği ileri sürülmüştür (8). 

Etiyolojisi kesin bilinmemekle beraber uzun süreli enflamasyona ve obstrüksiyonaneden olabilecek 

primer sklerozan kolanjit ve parazitİk enfeksiyonlar gibi durumlar da kolanjiokarsinom oluşumuna 

neden olabilmektedir. Bu gibi durumlarda safra yolu eptelinde hiperplazi, selüler proliferasyon ve 

sonundamalin transformasyon izlenebilmektedir (8, 9). 

Histolojik olarak diferansiye ve diferansiye olmayan formları mevcuttur. Genel olarak kanser 

hücreleri etrafiılannda fıbrotik veya desmoplastik değişiklikler izlenmektedir. Belirgin fıbrotik doku 

oluşumunda iyi diferansiye kolanjiokarsinom hücrelerinin normal reaktif eptelial hücrelerden ayırımı 

zor olmaktadır. Malin safra yolu hücrelerinin benin hücrelerden kesin ayıncı tanısını sağlayacak 

immünhistokimyasal boyaların olmamasına rağmen sitokeratin, karsinoembrionik antijen ve mutsin 

değerleri ayrıcı tanıda yardımcı olabilmektedir (9, 10). 

10 



Yavaş büyüme hızına sahip olan kolanjiokarsinom safra yollarında infiltratif yayılıma neden 

olmaktadır. Karaciğer, porta hepatis ve komşu lenf nodlarına lo kal yayılım yapa bilirler (8, 9) 

2.2.C. Bulgular ve semptomlar. 

Kolanjiokarsinomu düşündürecek en sık fizik muayene bulgusu sarılık, laboratuar bulgu ise 

karaciğer fonksiyon testlerinde anormalliklerdir. Bu bulgular safra yollarının tümörle tıkanınası 

sonucu oluşmaktadır. Obstrüksiyona bağlı karın ağrısı (30%-50%), generalize kaşıntı (66 %), Kilo 

kaybı ( 30 o/o-50o/o), ateş ( 20 %), idrarda ve dışkıda renk değişikleri izlenebilmektedir. Tümörün 

lokalizasyonuna bağlı bu bulgular farklı sıralama ile kendini gösterebilmektedir. Ekstra hepatik 

yerleşimli tümörlerde ilk bulgu sarılık olmakla beraber intrahepatik yerleşimli tümörlerde sarılıksız 

karın ağrısı ilk planda gözükmektedir. Kolanjiokarsinomlu hastalarda, hastalığa sekonder olarak 

oluşmuş kolanjit tablosu mortal seyredebilmekte, bu gibi durumlarda acil drenaj ve antibiyotik tedavisi 

gerekmektedir (ll, 12). 

Karaciğer fonksiyon bozukluğunu gösteren kan testleri genel olarak "'obstruktif tablo'~ 

sergilemektedir. Bilirubin, alkali fosfataz ve gamma glutamil transferraz değerlerinde yükselme sık 

izlenmesine rağmen transaminaz değerleri rölatif olarak normal bulunmaktadır. CA 19-9 çoğu 

durumlarda yükselmiş bulunmaktadır ( 13). 

2.2.D. Tanı 

Kolanj iokarsinom tanısı kesin olarak doku örnekleri ile konulmaktadır ( biyopsi veya cerrahi 

ekzisisyon materyeli ). Obstruktif sarılık şikayetleri ile başvuran yaşlı hastalarda kolanjiokarsinom 

ayıncı tanıda düşünülmesi gereken hastalıklardandır. Kolanjiokarsinom gelişme riski primer sklerozan 

kolanjitli hastalarda yüksek olup bu hastalarda tanı rölatif olarak zor konmaktadır. Bu hasta 

popUlasyonunda görünür kitle imajı veya safrayolu dilatasyonu sık görülmemektedir. 

Kolanjiokarsinom tanısında serum karsinoembrionik antijen, CA 19-9 değerleri kullanılmaktadır. 

Ancak bu değerlerin özgürlüklerinin ve duyarlılıklarının düşük olması nedeni ile tarama yöntemi 

olarak kullanılmamaktadırlar. Bu gibi laboratuvar yöntemler görüntüleme yöntemleri ile beraber 

değerlendirilmelidirler ( 14 ). 

Kolanjiokarsinom tanısında ultrasonografi (US), bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans 

(MR) gibi non-invasiv görüntüleme yöntemleri ile yanı sıra perkutan trans hepatik kolanjiografi 
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(PTK), endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi (ERCP) gibi ınvazıv yöntemler de 

kullanılmaktadır. Konvansiyonel MR inceleme ve MR kolanjiopankreatografi (MRCP) hastalığın 

saptanması ve tedavi öncesi değerlendirilmesinde kendi ağırlığını korumasına rağmen diffuziyon 

ağırlıklı MR ileri görüntüleme yöntemleri gündeme gelmektedir (15). 

Patolojinin saptanmasından sonra görüntüleme yöntemlerinin asıl amacı ameliyat öncesi hasta 

değerlendirilmesidiL Preoperatif değerlendirmede operabilite kriterlerini saptamak, tümör yayılımını 

ve obstruksiyon derecesini belirlemek gibi sorular cevaplanmaktadır. Yaygın vaskuler ve biliar 

tutulum inoperabilitenin önde gelen nedenlerindendir. 

2.2.E. Tedavi 

Cerrahi tedavi ilk seçenek olup maalesef sadece tümörün erken evrelerinde faydalı olmaktadır. 

Yaşam süresini rölatif olarak uzatmak amacı ile çıkarılabilir tümör olgularında cerrahi sonrası adjuvan 

kemoterapi kullanılmaktadır. Maalesef kolanjiokarsinom hastalarının büyük çoğunluğu başvuru 

sırasında cerrahi olarak çıkarılamaz durumdadır. Cerrahi olarak tamamen rezeke olduğu durumlarda 

dahi kolanjiokarsinom olgularında tam kür sağlanmamakta ve letal seyir gözlenebilmektedir. Bu gibi 

durumlarda kemoterapi ve radyoterapi gibi palyatif tedavi yöntemleri yaşam süresini rölatif olarak 

uzatmaktadır ( 1 6). 

Kolanjiokarsinom hastalarında asıl ölüm nedenlerinden olan biliar staz ve staza sekonder gelişen 

biliar sepsis gibi komplikasyonları önlemek, tedavi etmek amacı ile safra drenajını sağlayacak 

prosedürler ( PTK, ERCP) uygulanmaktadır. 
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I I 

lB V 

Şekil 7. Perihiler kolanjokarsinomlann Bismuth-Corlette sınıflandırılması. Grafik rekonstruksiyon. 

Tablo 2 Tip I Ana hepatik kanal ( AHK) 

Tip II Sağ ve sol safrayoları bifurkasyonu (SYB )ve AHK 

Tip Illa AHK, SYB ve sağ ana safrayolu 

Tip IIIb AHK, SYB ve sol ana safrayolu 

Tip IV AHK, SYB ve sağ-sol ana safra o 
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2. 3. Difüzyon ağırlıklı görüntüleme. 

Diffuziyon manyetik rezonans görüntüleme (DWI), doku su moleküllerindeki protonlarda 

hızlanmış ya da kısıtlanmış mikroskobik difüzyon hareketlerinin ölçümü esasına dayanan fonksiyonel 

bir görüntüleme tekniğidir. Görüntüler kısa çekim sürelerinde, ve kontrast maddeye gerek duymadan 

elde edilebilir. 

Difuzyon, madde moleküllerinin kinetik enerjileri ile bağlantılı olarak rastgele hareketleri olarak 

ifade edilir. Difüzyonun temel fiziksel yönü başlı başına moleküllerin rastgele hareketleri ile değişen 

manyetik alanların salınım fazının açılmasına (dephase) ve sinyal kaybına neden olmasıyla ilişkilidir. 

Ancak difüzyonun bu etkisi standart görüntülerde fark edilemeyecek kadar azdır. Difüzyonun bu 

etkisini belirginleştirmek için uygun bir sekansı difuzyona duyarlaştıran gradiyentler kullanılır. 

Difüzyon MRG ile kısa çekim sürelerinde kontrast maddeye gerek duymadan fonksiyonel görüntüler 

elde edilebilmektedir ( 17). 

Difüzyonun oluşturduğu imvoksel dephase ve neden olduğu sinyal kaybı şu şekilde formülüze 

edilmektedir. 

S/So= exp (-b.D) 

S/So: Difüzyon duyarlı gradiyent/Difüzyon duyarsız gradiyent ile oluşan görüntüler arasındaki 

sinyal intansite oranlarını göstermektedir. 

D: Difüzyon katsayısı, difüziyonel hareketin hızını ifade eder. Difuzyon katsayısı ısı ve 

nıoleküllerin fiziksel karakteristiğine bağlıdır. Su gibi küçük moleküller yüksek difüzyon katsayısına, 

protein gibi yüksek moleküller ise düşük difüzyon katsayısına sahiptirler. Biyolojik sistemlerde 

difüzyondan başka diğer faktörlerde sinyal kaybına katkıda bulunabilir. Bu nedenle D yerine ADC 

(Apparent Diffusion Coefficient) terimi kullanılmaktadır (17). 

b değeri:- Difüzyon duyarlığı oluşturan gradiyentin gücünü, uygulama aralığını ve süresini ifade 

eder. Sonuçta bu değer zaman parametiderine ve puls amplitütüne bağlı olarak sinyal kaybının 

derecesini etkileyen bir faktördür. b değeri sıfır ile 1000 aşan geniş aralıkta kullanılabilir. Bu değer ne 

kadar yüksek tutulursa difüzyon duyarlılığı o kadar artacak ve görüntü üzerindeki etkisi 

belirginleşecektiL 

Difüzyon MRG de kullanılan bazı teknik yöntemler de mevcuttur. Bunlar şu şekilde açıklanabilir. 

Difuzyon ağırlıklı görüntüleme (DAG); Görüntü oluşumunda difuzyonun yönü ve büyüklüğü yanı 

sıra T2 sinyalinin de rol aldığı yöntemdir. Her dokuda difüzyon her yöne ve serbest değildir 

(anizotropik difüzyon). Difllzyonu belli yönlerde kısıtlayan mikro yapı dizilimleri ile uygulanan 

gradiyent yönüne göre difüzyonda hızlanma yada kısıtlanma söz konusudur. Uygulanan gradiyente 

paralel seyreden liflerde diflizyon hızlı iken, buna dik olanlarda difüzyon kısıtlıdır. Bu durum 
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miyelinizasyon takibi gelişimi gibi durumlara olanak sağlamaktadır. Ancak genel değerlendirmede bu 

etkinin bilinmesi yangılara düşmernek içinde önemlidir (17). 

Trace DAG: her yöndeki (x, y z ) diftizyon vektörlerinden elde edilen sinyallerin postprosessing 

işleme tabii tutularak orta bir sinyalİn elde edildiği diftizyon yöntemidir. Bu yöntemde diftizyonun yön 

bağımlılığı ortadan kalkmaktadır. Bu durumlarda görüntülerde sinyal oluşturan diftizyon büyüklüğü ve 

T2 sinyalidir. 

ADC map ( diftizyon katsayı haritası): Bu görüntüler piksel tabanında elde edilen verilerin işlenmesi 

oluşturulan sintetİk imajlardır. Bu görüntüler diftizyonun yönü ve T2 etkisinde bağımsızdır. Burada 

sinyalİ oluşturan diftizyon kat sayısına bağlı olarak diftizyonun büyüklüğüdür. ADC haritası ölçülen 

diftizyonun mutlak değerine karşılık gelir. Böylece T2 parlama etkisi ortadan kaldırılmış olur. Buna 

göre kısıtlanmış diftizyonda, düşük ADC değerleri ve dolayısı ile düşük sinyal izlenirken, artmış 

diftizyonda artmış ADC değerleri ve yüksek sinyal izlenir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ADC 

harita da izlenmiş olan görüntünün, DAG izlenmiş olan görüntünü tam tersi olmasıdır. Yani 

kısıtlanmış diftizyon DAG da yüksek ADC haritasında düşük sinyalli, Hızlı diftizyon DAG da düşük 

ADC haritasında yüksek sinyalli olarak izlenir (17). 

Diftizyon MRG SE, STE, SSFP gibi plus sekanslarla uygulanabilse de günümüzde en yaygın olarak 

Single shot EPI metodu ile kullanılmaktadır. SE sekansa, 180 derece RF pulsu öncesi ve sonrası gücü 

bir gradiyent puls çifti eklenmesi ile diftizyon duyarlığı oluşturulur. Bu sekansın en önemli dezavantajı 

SIN oranının düşük olması ve hareket artefaktıdır. Diğer sekanslarında bir takım avantaj ve 

dezavantaj ları mevcuttur. 

Klinik olarak diftizyon ağırlıklı MRG'nin en yaygın kullanım alanı erken dönem serebral infarktlar 

oluşturmaktadır. İnfarkt başlangıcından itibaren dakikalar içerisinde yüksek sinyalli iskemik 

değişiklikler gösterilebilmektedir. Tedavi yaklaşımında önemli olan ve konvansiyonel MRG'nin çoğu 

zaman yetersiz kaldığı ilk 6 saatte (hiperakut dönem) diftizyon ağırlıklı MRG erken infarktı kolayca 

saptaya bilmektedir (17). 

Bir diğer etkin kullanım alanı özgünlükte veriler sağladığı epidermoid araknoid kist ayırımıdır. 

Ayrıca beyin tümörlerinin kistik solid kısmının ayırmada, kistik nekrotik tümörterin apseden 

ayırımında kullanışlı bir yöntem olarak bilinmektedir. Bunlardan başka değişik klinik kullanım 

alanları da mevcuttur~ demiyelinizan-dismiyelinizan hastalıklar, malİn benin kemik ödemi ayırımı, 

Miyelinizasyon gelişim takibi ve hidronefroz, piyonefroz ayırımı gibi durumlar bunlardan bazılarıdır 

(1 7). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1 Hasta seçimi. 

Çalışmamız, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Etik kurul onayı alınarak 

gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmaya Mart 2009, şubat 2011 tarihinde mekanik sarılıkla İstanbul Tıp Fakültesi, Genel 

Cerrahi Ana Bilim Dalı, Karaciğer ve Safra yolları Cerrahi servisine başvurmuş kolanjiokarsinom 

tanılı 20 hasta (16 erkek, 4 kadın) dahil edildi ve bulgular retrospektif olarak değerlendirildi. Hasta yaş 

grubu 36 ile 72 aralığında değişmekte olup ortalama yaş 52± 2 'dir. 

Kolanjiokarsinomlu hastaların klinik, radyolojik ve histopatolojik verileri retrospektif olarak 

değerlendirildi. Çalışmaya dahil edilen hiçbir hastada hepatobilier sisteme yönelik cerrahi öykü yoktu. 

Yirmi hastanın (ı 6 erkek, 4 kadın, ortalama yaş 55± 2) ı ı inde biyopsi veya cerrahi ekzisisyon 

materyalinde histopatolojik olarak adenokarsinom tespit edildi. Doku örneklemesine uygun olmayan 

hastalarda (ana safra yollarında veya koledokta duvar infiltrasyonuna neden olan ve intramural yayılım 

gösteren tümör olguları ) son tanı ERCP bulguları, Radyolojik bulgular ve klinik takiple konuldu. 

Histopatolojik tanısı olmayan 9 hastadan 4 hastada ölüm gerçekleşti (klinik tanı konduktan ortalama 8-

12 ay sonra), dört hasta medikal onkoloji kliniğinde kemoterapi almakta ve takip edilmekte, ı hasta ise 

yaşı ve genel durumu kemoterapiye uygun olmaması nedeni ile sadece destek tedavisi ile takip 

edilmektedir. Takipli 5 hastada bilier drenaj (ekstemal PTK) sağlanmıştır. 

3.2 MR sekansları ve parametreleri. 

Tüm görüntüler 1,5 T MR cihazında (MagnetomSymphony, Siemens Medical Solutions, Germany), 

alındı. Bu sistemle maksimum gradiyent güç 30mT/m, pik slew oran 100 mT/(m ms) olarak 

kullanılmaktadır. Difiizyon ağırlıklı görüntüler dört-element-fazlı array body-multikoil ile çok kesitli 

single-shot ekoplanar sekanslarla aksiyat planda nefes tutmaksızın elde edildi. Diftizyon ağırlıklı 

incelemeler (b=O, 400, 800 s/mm2
) alındıktan sonra, ADC haritası elde edildi. Diftizyon sekansında 

kullanılan parametreler:- paralel görüntüleme kısıtlama faktörü 2; TR/TE= 4400/85 ms; kesit kalınlığı 

6 mm; Kesitler arası mesafe 1 mm; matriks boyutu 128 x 128; görüntü alanı (FOV) 400 mm x 400 

mm; parsiyal F ourer faktörü 6/8; bant genişliği 13 70 Hz piksel başına; altı eksitasyon; su eksitasyon u 

800s/mm2 şeklinde sıralanabilir. Diftizyon ağırlıklı görüntülerle beraber nefes tutmalı T2 ağırlıklı 

HASTE sekansı, aksial in phase ve out-of phase sekansları, ve nefes tutmalı Tl ağırlıklı sekanslar 

alındı. Türnöral tezyon değerlendirilmesi açısından aksial planda kontrast madde kullanıldıktan sonra 

arterial (15-20 s) ve geç (60-180s) görüntüler elde edildi. Ayrıca konvansiyonel MR sekansları ile 

beraber darlık düşünülen hastalarda MRCP tetkiki yapıldı. 
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3.4. Görüntülerin değerlendirilmesi. 

Tüm MR görüntüleri histopatolojik veya klinik olarak kolanjiokarsinom tanısı konmuş hastalarda 

retrospektif olarak değerlendirildi. DAG'de sinyal intensite değerleri ve ADC haritalamasında sinyal 

intensite değerlerinin kantitatif ölçümü iki radyolog tarafından yapıldı. 

MRCP ve konvansiyonel MR görüntülerde safra yollarında darlığa neden olan lezyonlardan ayrıca 

lezyon izlenmeyen olgularda ise MRCP görüntülerinde darlık hizasına denk gelen seviyeden diflizyon 

ağırlıklı sinyal intensite değerleri ve ADC haritalamasında sinyal intensite değerlerinin kantitatif 

ölçümü yapıldı. Karşılaştınna amacı ile konvansiyonel MRG'de normal olan lezyon komşuluğundaki 

karaciğer dokusundan benzer şekilde diftizyon ağırlıklı sinyal intensite değerleri ve ADC 

haritalamasında sinyal intensite değerlerinin kantitatif ölçümü yapıldı. Lezyon hizasına denk gelmeyen 

genişlemiş safra yolları etrafında izlenmiş olan DAG'de sinyal intansite değerlerindeki artış 

inflamasyon veya bilier staza bağlı olabileceği düşünülerek hesaplanmadı. Her iki ölçümde elde edilen 

veriler karşılaştırıldı. 

Klinik ve histopatolojik olarak kolanjiokarsinom tanısı almış 20 olguda ADC değerleri ile normal 

karaciğer dokusu ADC değerleri karşılaştırıldı. ADC haritalaması otomatik workstation'de standart 

software'de ( Leonardo, Siemens Medical Solutions) yapıldı. Diflizyon ağırlıklı görüntülernede ve 

ADC haritalamasında sinyal intensite değerlerinin kantitatif ölçümü operatöre bağımlı region-of

interest (ROl) ile yapıldı. DAG'de ve ADC incelemelerinde ROl hacmini aynı olmasına dikkat edildi, 

oval veya yuvarlak formlar kullanıldı. Ölçümler diftizyon incelemelerde maksimum "'hiperintens" 

alanlardan, ADC incelemelerde ise maksimum "hipointens" alanlardan yapıldı. 

Hem DAG'de elde edilen sinyal intansite değerleri hem de ADC haritalamasında elde edilen veriler 

karşılaştırılmalı değerlendirilirken, istatistiksel analizler için M ann-Whitney testi kullanıldı. 

Çalışmamızda veriler değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotların (Ortalama, Standart sapma) 

karşılaştırılması yapıldı. 
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4. Bulgular. 

Tablo 3. Kolanjiokarsinomlu hasta grubu, erkek bayan dağılımı. 

Cinsiyet 

Erkek 

Kadın 

Patolojik tanı 

8 

2 

Klinik ve radyolojik tanı 

8 

2 

Tablo 4. Çalışmaya dahil edilmiş 20 hastadan 16 erkek, 4 kadın. Hasta yaş grubu 36 ile 72 aralığında 

değişmekte olup ortalama yaş 45± 2 'dir. 
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Tablo 5. Kolanjiokarsinom düşünülen kitle lezyon düzeyinden alınan DAG sinyal intensite değerleri~ 

normal karaciğer dokusundan alınan DAG sinyal intensite değerleri ile karşılaştırıldı. Lezyon 

düzeyinden alınan DAG değerleri ( 41.35 ±8.46) normal parenkimle karşılaştırıldığında (21.25±1. 75) 

yüksek ölçüldü. Ve Mann-Whitney U-test ile değerlendirildiğine istatistiksel olarak anlamlı olarak 

kabul edildi (P <0,0001). 

DAG sinyal intansite değerleri 

Kolanjiokarsinom 

M ean 41,35 

S.D 8,48 

Median 43 

Minimum 20 

Maximum 62 

Normal Parenkim 

Mean 21,25 

S.D 17,45 

~{edi an 17,5 

Minimum 14 

~{aximum 95 

Mann-\Vhitney ll-test 
p **0=0001 

S.D = standarttan sapma 

** p<O.OOOI 
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Tablo 6. Kolanjiokarsinom düşünülen kitle lezyon düzeyinden alınan ADC değerleri, normal 

karaciğer dokusundan alınan ADC değerleri ile karşılaştırma. 

ADC değerleri 

K.olaojiokarslnom 

M ean 1,07 

S.D 0,17 

Median 1,05 

Minimum 0,77 

Maxinıum 
1,46 

NormaiPareııldm 

M ean 1,36 

S.D 0,25 

Median 1,34 

Minimum 
1,00 

Maximum 

Maıın-WhitDey U-test 
1,90 

p **0~0001 

S.D = standarttan sapma 

** p<O.OOOl 

4.1 İstatistikisel inceleme 

istatistiksel analizler için kullanılan Mann-Whitney testinde hem DAG'de elde edilen sinyal 

intensite değerleri arasında fark hem de ADC haritalamasında elde edilen değerler arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi (p<O.OOOl ). 
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Olgulardan örnekler. 

Resim 1:- 57 Yaşında kadın hasta. Patolojik olarak tanısı konmuş kolanjiokarsinom. {A) T2 ağırlıklı 

incelemelerde intrahepatik safra yollarında genişleme ve karaciğer hilusu düzeyinde bismuth 4 darlık. 

Darlık düzeyinde zor seçilen sinyal artışı (oktar). (B) ADC haritalamasında T2 sinyalarştı düzeyinde 

hipointansite ( oklar) ve (C,D). DAG de aynı düzeyde sinyal artışı (o klar). 
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Resim 2. 60 yaşında erkek hasta. Patolojik olarak tanısı konmuş kolanjiokarsinom. (A) T2 ağırlıklı 

aksiyal inceleme. (B) DAG incelen1e, (C) ters DAG inceleme, (D) ADC inceleme. Karaciğer hilusu 

düzeyinde izlenmiş olan kistle lezyon ve lezyon basısına bağlı sağ ve sol ana hepatik kanal düzeyinde 

darlık (yıldız). 
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Resim 3. 69 yaşında erkek hasta. Klinik ve radyolojik olarak kolanjiokarsinom tanısı almış. (A) 

MRCP incelemede bifurkasyon düzeyinde ana hepatik kanalda ani sonlanma. Sağ ve sol intrahepatik 

safra yollarında dilatasyon. Koledok distal Yı normal kalibrasyomda (ok). (B) T2 ağırlıklı incelemede 

ana hepatik kanal ve proksimal koledok normal kalibrasyondaancak konsantrik tarzda çevretenmiş 

yumuşak doku intansitesi (oktar). (C,D) DAG ve reverse DAG incelemede aynı düzeyde sinyal 

intansite arştı (o klar.) 
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Resim 4. 65 yaşında erkek hasta. Klinik ve radyolojik olarak kolanjiokarsinom tanısı almış. Tanı 

konduktan I 6 ay sonra ölüm. (A) T2 ağırlıklı incelemelerde sol intrahepatik safra yollarında genişleme 

ve karaciğer sollob 4 segment düzeyinde darlık. Darlık düzeyinde sinyal artışı (oklar). (B) DAG de 

aynı düzeyde sinyal artışı (oklar). (C) ADC haritalamasında T2 sinyalarştı düzeyinde hipointansite 

(oklar) ve (D). DAG incelemede normal karaciğer parenkimi ile karşılaştırıldığında aynı düzeyde 

sinyal artışı (ok lar). 
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Tartışma 

Kolanjiokarsinomlar safra yolları eptelinden kaynaklanan primer malign tümörlerdir. Safra yolu 

tümörleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Hastalığın kadın erkek dağılımı 60 ve üstü yaşlarda 1:2.5 

oranında değişmektedir. Bu oran 40 yaş altı hastalarda çok daha belirgin olup 1: 15 ulaşmaktadır. 

Kolanjiokarsinomlar ileri yaş hastalığı olarak bilinmekte olup en sık 60-70 yaşlarda izlenmektedir (6. 

7). Çalışmamıza dahil edilen 20 hastadan 16 erkek 4 kadındır. Hasta yaş grubu 36 ile 72 aralığında 

değişmekte olup ortalama yaş 52± 2 'dir. 

Günümüzde peruktan ve endoskopik yöntemlerle palyatif amaçlı safra drenajı sağlamaktadır. Bu 

sebepten hastalarda ameliyat edilebilir kriterlerinin saptanması son derecede önemlidir. 

Kolanjiokarsinom olgularında US, BT, konvansiyonel MRG ve MRCP gibi görüntüleme yöntemleri 

hastalığın saptanması ve tedavi öncesi değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. ilerleyerek gelişen ve 

yenilenen manyetik rezonans cihaziarı diftizyon ağırlıklı incelemenin klinik kullanım alanını 

genişletmektedir (8). 

Önceleri abdominal incelemelerde MRG tetkiki solunum hareketi, kardiak hareket kimyasal şift 

artefakt gibi çeşitli faktörlerden etkilene biliyordu. Ancak hızlı görüntüleme sekanslarının gelişimi ile 

(single shot echo planar teknik) diftizyon ağırlıklı inceleme abdominal patolojilerin saptanmasında 

geniş kullanıma girmektedir (8). 

Diftizyon ağırlıklı inceleme su moleküllerinin mikro hareketine dayalı yöntemdir. Su 

moleküllerinin diftizyon kapasitesi hücrenin membran stabilliğine ve hücre dansitesine bağlıdır. 

Hücresel içeriyi dens olan ve membran stabilliyi bozulmamış hücrelerde ( tümör hücreleri ) su 

moleküllerinin diftizyonu kısıtlanmış durumdadır. Bu nedenle klinik pratikte tümör saptamada 

diftizyonun bu özelliği kullanılmaktadır (8). 

Klinik uygulamada diftizyon ağırlıklı inceleme çeşitli organ tümörlerinin saptanmasında ve 

verifıkasyonunda kullanılmaktadır. Özellikle karaciğer lezyonlarında, primer karaciğer hastalıklarında 

birçok çalışına yapılmış ve önemli sonuçlar elde edilmiştir. 

Parich ve arkadaşlarının 53 hastada yaptığı çalışınada 211 fokal karaciğer lezyonu olan hastaların 

(ı 36 malign, 75 benign) diftizyon ağırlıklı inceleme bulguları ve T2 ağırlıklı görüntüleme bulguları 

klinik patolojik verilerle karşılaştırılmıştır. Malin fokal karaciğer lezyonlarında ADC değerleri benin 

fokal karaciğer Iezyonlarında elde edilen ADC değerleri ile karşılaştırıldığında belirgin olarak düşük 

rakamlarda ölçülmüştür. Çalışmanın sonucu olarak diftizyon ağırlıklı incelemenin duyarlılığı 74°/o. 

özgürlüğü 77°/o oranında bulunmuştur (ı 8). 
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DAG sadece lezyon saptamada değil ayrıca tezyon karakterizasyonunda da kullanılabilirliğine dair 

çalışmalar yapılmıştır. Kronik karaciğer hastalığında displastik nodul, hepatosellüler kanser ayıncı 

tanısında kullanılmıştır. Xu ve arkadaşlarının 54 hastada yaptığı çalışmada histopatolojik olarak tanısı 

konmuş 40 hepatosellüler kanser, 19 displastik nodül değerlendirilmiş ve diftizyon ağırlıklı 

incelemelerde sinyal intansite değerleri ve ADC incelemede kantitatif ölçümler yapılmıştır. Diftizyon 

ağırlıklı incelemede tezyonlarda 95o/o oranında yüksek sinyal intansite artışı, ADC incelemelerinde ise 

düşük sinyal intansite değerleri kayıt edilmiştir. Displastik nodüllerde diftizyon kısıtlamasına rağmen 

bu lezyonlardan elde edilen ölçümler hepatosellüler kanser olgularında elde edilen değerlere 

ulaşmamıştır. Yazarlar sonuç olarak sirrotik hastalarda diftizyon ağırlıklı incelemenin displastik 

nodül/hepatosellüler karsinam ayırımında önemli katkıda bulunabileceğini ileri sürmüşler (19). 

Karaciğer metastazlarının saptanmasında diftizyon ağırlıklı görüntüleme yönteminin 

kullanılmasıyla ilgili birkaç çalışma yapılmıştır. Genel olarak bu gibi çalışmalarda diftizyon ağırlıklı 

incelemeler kontrastsız incelemelerle karşılaştırılmıştır. Coenegrachts ve arkadaşları belirtmişler ki 

düşük b değerlerine sahip DAG'de karaciğer hemanjiomu ve karaciğer metastazları, kontrastsız 

incelemelerle karşılaştırıldığında yüksek oranda dikkat çekme özelliğine sahiptir. Bu özellik karaciğer 

dokusu/lezyon kontrastma ve damarlardan gelen sinyal baskılanmasına bağlı olduğu düşünülmüştür 

(20). 

Bruegel ve arkadaşları yaptıkları çalışmada nefes tutmalı DAG ile T2 ağırlıklı incelemeleri 

karşılaştırmıştır. 1 O mm üstü karaciğer tezyanlarının saptanmasında T2 ağırlıklı incelemenin ve 

kontrastsız incelemelerin duyarlığını ve özgürlüğünü 45o/o-62%, diftizyon ağırlıklı incelemenin ise 

88o/o-9 1% oranında bulunmuştur. Bu değerler I O mm altı lezyonlarda kontrastlı ve kontrastsız 

incelemelerde 26o/o-44°/o iken, diftizyon ağırlıklı incelemelerde ise 85% oranında izlenmiştir. T2 

ağırlıklı incelemelerde düşük tezyon/karaciğer kontrastı ve etraf vaskul er yapıların oluşturduğu sinyal 

artışı küçük tezyonların saptanmasında zorluklara neden olmaktadır. Bu gibi durumlarda diftizyon 

ağırlıklı inceleme tezyonların saptanabilir özelliğini artırmaktadır (21 ). 

Nasu ve arkadaşları karaciğer lezyonlarının saptanmasında nefes tutmalı DAG ile super manyetik 

demir oksid kontrastlı (SPIO) MRG incelemelerle karşılaştırmıştır. Lezyon saptamada duyarlılık ve 

özgürlük kontrastlı SPIO MRG incelemelerde 66%-90o/o iken diftizyon ağılıklı incelemelerde 90o/o-

82o/o bulunmuştur (22). 

Tümör hücrelerinin kemoterapi ve radyoterapi cevabı genel olarak tedavi sonrası lezyon 

boyutlarında veya hacminde azalma oranının ölçümüne dayanarak hesaplanmaktadır. Teorik olarak 
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DAG tedavi sonrası tümör hücrelerinin moleküler değişimini gösterebilecek yöntem olarak 

bilinmektedir. Çalışmalar göstermişler ki tedavi öncesi yüksek ADC değerlerine sahip tümörlerin 

düşük ADC değerlere sahip tümörtere göre tedaviye cevabı düşüktür. 

Koh ve arkadaşları (23) göstermişler ki tedavi öncesi kolorektal kanserierin yüksek ADC 

değerlerine sahip karaciğer metastazlarında kemoterapiye cevabı düşüktür. Bu çalışmada tedaviye 

duyarlı tümörlerde tedavi sonunda ADC değerlerinde belirgin yükselme kayıt edildi. Karaciğer 

parenkimi ve tedaviye dirençli tümörlerde ADC değerlerinde değişiklik saptanmadı.Sonuç olarak 

yazarlar tedaviye dirençli tümörlerin saptanmasında DAG incelemenin 60o/o duyarlılığa ve 1 OOo/o 

özgürlüğe sahip olduğunu ileri sürmüşler. 

Benzer şekilde bir çalışmayı Cui ve arkadaşları (24) yapmış ve karaciğer metastazı olan 87 

kolorektal kanserli, 2 mide kanserli hasta değerlendirilmiştir. Bu çalışmada benzer şekilde tedaviye 

cevap veren tümörlerde tedaviye cevap vermeyen tömörlerle karşılaştırıldığında düşük ADC değerleri 

bulunmuştur. 

Teorik olarak yüksek ADC değerleri tümör hücrelerinde nekrotik komponentin olmasına ve hücre 

membranlarının bozulmasına bağlı olduğu bilinmektedir. Bu özelliklere sahip tümörler daha agresif 

fenotipe sahiptirler. Tümör dokusu içerisinde nekrotik odaklar genel olarak az perfüze olmakta 

dolayısı ile kemoterapeftik ilacın aynı alana daha az gelmesine neden olmaktadır. Ayrıca nekrotik 

alanlar hipoksik ve asidik etkilere daha fazla maruz kalmakta olup bu özelik kemoterapi ilaçlarının 

etkisinin azaltmaktadır. Düşük ADC değerlerine sahip ve tedaviye cevap vermeyen tümörler şu şekilde 

açıklana bilir. Nekroz her zaman yüksek ADC değerleri göstermeye bilir. Özellikle hücre lizisine veya 

likefikasyonuna neden olmayan kaugulasyon nekroz durumlarında yüksek ADC değerleri 

izlenrneyebilir. Tedavi sonrası ADC değerlerinde artışın nedeni tümör hücrelerinin daha az selüler 

forma ve daha fazla nekrotik hale gelmesine bağlıdır. Yukarda belirtilen teorik ve pratik bilgileri göz 

önünde bulundurarak çalışmamızda DAG incelemelerde perikolanjitik enflamasiyona sekonder olduğu 

düşünülen sinyal intansite artışları değerlendirilmedi. Ayrıca tümörün vaskuler invaziyon sonucu 

gelişmiş segmentar veya lobar hipoperfuzyona sekonder sinyal intansite artışları hesaplanmadı. 

Konvansiyonel MRG bulgularında ve MRCP bulgularında safrayolu darlık seviyesine denk gelmeyen 

veya kitle etkisi bulunmayan lezyonlardan ölçüm yapılmadı. 

Matthias ve arkadaşları yaptıkları bir çalışmada primer malignitesi bilinen 19 hastada (ı ı mal in 

melanomlu hasta, 4 prostat kanseri, ı non hodgkin lenfoma ve 3 akciğer kanseri) metastatik yayılım 

açısından tüm vücut diflizyon inceleme yapmış ve elde edilen sonuçları önceden yapılmış pozitron 

emisyon tomografi (PET) sonuçları ile ve PET CT sonuçları ile karşılaştırmıştır. Çalışmanın sonucu 
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olarak diftizyon ağırlıklı incelemelerde akciğer kanserinin lenf nodu metastazı hariç tüm hastalarda 

yüksek diftizyon kısıtlaması gösterilmiştir (25). 

Klinik pratikte çeşitli organ patolojilerini saptamada ve karakterizasyonunda kullanılmasına 

rağmen literatürde DAG incelemenin kolanjiokarsinom olgularında kullanımı ile ilgili az sayıda 

çalışma bildirilmiştir. Literatürde Xing Yu (26) ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada histopatolojik 

olarak ektrahepatik kolanjiokarsinom tanısı konmuş 35 hasta DAG incelemede sinyal intansite 

değerleri ve ADC değerleri hesaplanmış ve elde edilen bulgular MRCP verileri ile karşılaştırılmıştır. 

Bu çalışmada diflizyon ağırlıklı inceleme farklı b değerlerinde yapılmış (ı 00, 300, 500, 800 ve 1000 

s/mm2) ve ölçümler elde edilmiştir. Benzer şekilde ADC haritalaması da farklı b değerleri ( 1 00, 300, 

500, 800 ve 1000 s/mm2) üzerinden yapılmıştır. DAG ve ADC incelemelerinde elde edilen değerler 

gönüllü insan grubunun normal karaciğer parenkiminden elde edilen DAG ve ADC değerleri ile 

karşılaştırılmıştır. DAG ve ADC değerleri yanı sıra bu çalışmada lezyonun ve normal parenkimin 

signal noise oranı hesaplanmış ve karşılaştırılmıştır. Karşılaştırılmalı ölçümlerde farklı b değerlerine 

sahip diftizyon inceleme kullanılmışsa da lezyon saptamada kullanılan b değeri 500 s/mm2 olmuştur. 

Çalışmada ROl değeri ortalama 8-20 mm2 olarak kullanılmıştır. Çalışmada ortalama ADC değerleri 

(1 ,3 ı ± 0,29) hesaplanmış ve 35 hatadan 33 de DAG incelemede yüksek sinyal intansite değerleri 

bulunmuştur. DAG incelemenin MRCP ile karşılaştırıldığında kolanjiokarsinom saptama oranı 94.o/o 

bulunmuştur 

Bizim çalışmamızda Xing ve arkadaşlarının yaptığı çalışmadan farklı olarak lezyonlardan elde 

ettiğimiz DAG ve ADC değerleri farklı hastaların değil aynı hastanın normal karaciğer parenkimi ile 

karşılaştırıldı. DAG farklı b değerlerinde yapılsa da (b= O, 400, 800 s/mm2 ) sinyal intansite ölçümleri 

sadece b=800 s/mm2 üzerinden yapıldı. Bizim çalışmamızda ROl ölçümleri bir önceki çalışmadan 

farklı olarak daha yüksek rakamlarda (ROl= 30-80 mm2) yapıldı ve sinyal noise oranı hesaplanmadı. 

Ayrıca bir önceki çalışmadan farklı olarak çalışmaya sadece ekstrahepatik kolanjiokarsinom olguları 

değil, intrahepatik kolanjiokarsinom olguları da dahil edildi. Çalışmamızda aldığımız sonuçlar Xing ve 

arkadaşlarının aldığı sonuçlar ile benzerdi. Bizim çalışmamızda elde ettiğimiz ADC değerleri rölatif 

olarak daha düşük olup (ortalama ADC değerleri 1 ,07± O, 17) lezyonlarda diftizyon kısıtlanmasını 

göstermektedir. 

Bizim çalışmaınıza dahil edilmiş 20 kolanjiokarsinom olgusunun hepsinde (1 00 o/o) normal 

karaciğer parenkimi ile karşılaştırıldığında yüksek diftizyon değerleri ve düşük ADC değerleri 

bulundu. Xing ve arkadaşlarının aldığı sonuçlar 95o/o oranında idi. 

Onur ve arkadaşları tarafından yapılmış bir diğer çalışmada (27) fokal karaciğer lezyonlarında 

ınalin benin ayırımı için DAG inceleme kullanmıştır. Bu çalışmada 69 malİn karaciğer lezyonlarından 
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8 kolanjiokarsinom olgusu olmuştur. Çalışmada b ı 00, b 600, ve b ı 000 s/mm2 DAG değerleri 

kullanılmış, kolanjiokarsinom lezyonlarının ortalama ADC değerleri b 600 s/mm 2 de ı ,28±0)0, b 

ıooo s/mm2 ı,oı±0,63 s/mm2 bulunmuştur. Onur ve arkadaşlarının yaptığı çalışmadan farklı olarak 

bizim çalışmamızda DAG ve ADC değerleri b 800 s/mm2 üzerinden yapıldı ve alınan sonuçlarda 

anlamlı fark izlenınedi (ortalama ADC değerleri 1 ,07± O,ı 7). Her iki çalışmada da kolanjiokarsinom 

lezyonlarının diftizyon kısıtladığı gösterildi. 

Demir ve arkadaşlarının yaptığı diğer çalışmada (28) 17 malin karaciğer lezyonlarının DAG ve 

ADC değerleri ölçülmüş ve benin karaciğer lezyonları ile karşılaştırılmıştır. On yedi malin karaciğer 

lezyondan 4 kolanjiokarsinom olgusunda ortalama ADC değerleri 0,95±0, 13 s/mm 2 olarak 

hesaplanmış ve karşılaştırılmalı değerlendirmede istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. ADC 

haritalamasında kullanılan b değerleri (b= I 000 s/mm2
) bizim çalışmamızda kullanılan b değerlerinden 

(b=800 s/mm2
) farklı olmasına rağmen çalışmalarda elde ettiğimiz ADC değerleri benzer olup 

(ortalama ADC değerleri 1 ,07± 0,17) her iki çalışma benzer sonuçlara varmıştır. 

Çalışmamızda bazı sınırlamalar bulunmaktadır. En önemli sınırlama hasta sayımızın az olmasıdır. 

Hasta sayısının az olmasının en önde gelen nedeni genel olarak kolanjiokarsinom olgularının ender 

gözükmesidir (Otopsi serilerinde insidans 0.0 ı -0.46%, ABD de ı 1 100,000 sıklıkta )( 6, 7). 

Karşımıza çıkan diğer sınırlama 20 hastanın 9 da histopatoljik tanının olmaması idi. Bu hasta 

grubunun temel tanısı radyolojik bulgulara ve klinik takibe dayalı olarak kondu. Hasta grubuna 

(patolojik tanısı olmayan 9 hasta ) hilus yerleşimli ve safra yollarında bismuth 3 veya 4 darlığa neden 

olan olgular dahil edildi. Primer kolanjiokarsinom dışı kanser öyküsü olan hastalar veya radyolojik ve 

cerrahi olarak kolanjiokarsinom düşünülmeyen hastalar çalışmaya dahil edilmedi. 

29 



SONUÇ. 

Çalışmamızda kolanjiokarsinomların DAG'de diftizyon kısıtlaması gösterdiği saptandı. Bu sebeple 

DAG sekansının rutin MRG sekanslarına eklenmesi kolanjiokarsinom ön tanısı olan hastalarda lezyon 

saptama duyarlılığını arttırabilir ve tanıya katkıda bulunabilir. 
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