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MRG’de Kontrast,
Bir renk skalası kullanılarak iki 
komşu yapının sinyal şiddetleri 
arasındaki ilişki farklılığıdır



MRG kontrastı etkileyen parametreler

İç faktörler
*Dokunun T1 zamanı
*Dokunun T2 zamanı
*Dokunun proton yoğunluğu
*Dokunun kendi akım karakteristiği
*Komşu dokuların karakteristik özelliği 
ve birbiriyle olan etkileşimleri



MRG kontrastı etkileyen parametreler

Dış Faktörler
* TR (Repetation time)
* TE (Echo Time)
* TI (Inversion Time)
* FA (Flip angle)
* MR sekansları (CPMG SE, GRE, IR 
vb.)



KONTRAST, TR ve TE

 Proton Yoğunluğu
TR uzun
TE kısa

 T2 ağırlıklı
TR uzun
TE uzun ( dokunun T2)
Dokunun uzun T2, hiperintens

 T1 ağırlıklı
TR kısa ( dokunun T1)
TE kısa
Dokunun uzun T1, hipointens



Farklı dokular farklı relaksasyon sürelerine sahiptirler,

Doku T1 (ms) T2 (ms)
Gri cevher 950 100
Beyaz cevher 600 80
Kas 900 50
BOS 4500 2200
Yağ 250 60
Kan 1200 100-200



KONTRAST MADDELER,

 Bio-dağılımlarına, magnetik özelliklerine 
ve relaksasyon özelliklerine incelenir.

 Relaksivite, kontrast maddenin 
konsantrasyonlarının bir fonksiyonu olarak 
relaksasyon oranındaki değişikliğin 
cevabıdır.
r1 ve r2, boyuna ve enine relaksiviteleri



MRG’de Paramagnetik Kontrastın Etkisi,

FLAIR

T2

T1

T1, +C



Süperparamagnetik Partiküller,

T2 kısalması, büyük magnetik momentli 
demir oksit partiküllerinin oluşturduğu 
lokal magnetik alan inhomojenitelerinden 
kaynaklanır. 
Bu nedenle süperparamagnetik özellik 

gösteren bir kontrastla, kontrastsız 
bölgelere kıyasla MR görüntüsü sinyal 
şiddetinde bir azalma gösterir.



Yaptığımız çalışmada hazırladığımız örnekler,

GdPO4
DyPO4 
5Fe2O33Gd2O3
5Fe2O33Gd2O3 + DEXTRAN
5Fe2O33Gd2O3 + CMC



İyonların Seçimi,

Gd+3, Dy+3 ve Fe+3 gibi iyonlar 
relaksasyon oranlarında farklılık 
oluşturur.
Gözlenen etki, relaksasyon 

süresini artırma veya azaltma 
şeklidedir. 



Stok Çözelti Hazırlama
 GdPO4; 0,0362g. Gd2O3 +20 ml H3PO4 +100 ml su
 DyPO4; 0,0373g. Dy2O3 +20 ml H3PO4 +100 ml su
 5Fe2O33Gd2O3+DEXTRAN; 
0,0199g.FeCl3+0,0274g.GdCl3+ 1g dextran+ 
Su+toluen eklenerek çözüldü+100ml su
 5Fe2O33Gd2O3+CMC;
0,0199g.FeCl3+0,0274g.GdCl3+ 0,5g CMC + 
Su+toluen eklenerek çözüldü+100ml su
 5Fe2O33Gd2O3; 0,1088g. Gd2O3+0,0798g.Fe2O3

+methanol + toz hali+ 100ml su



Fantomda örneklerin hazırlanması

FANTOM 1 kan serumu ve FANTOM 2’de 
deiyonize su üzerine hazırladığımız 5 farklı 
örneğin değişik konsantrasyonlarda 
eklenmesiyle, her tüpte toplam örnek 
miktarı 5 ml olacak şekilde hazırlandı.



Fantom 1’in T2 ve T1 haritası,

T2 ölçümü için parametreler; TR=5000ms,TE=20,40,60,80,100,120,140,160, Kesit kalınlığı=10mm, Matrix 256256,NSA=1
T1 ölçümü için parametreler, SE TR=7000ms, TE=20 ms  

IR  TR=8000ms, TE=20 ms, TI= 1000 ms



Fantom 2’in T2 ve T1 haritası,

T2 ölçümü için parametreler; TR=5000ms,TE=20,40,60,80,100,120,140,160, Kesit kalınlığı=10mm, Matrix 256256,NSA=1
T1 ölçümü için parametreler, SE TR=7000ms, TE=20 ms 

IR  TR=8000ms, TE=20 ms, TI= 1000 ms



MRG’de kontrast madde olarak 
kullanılabilecek örneklerin en uygun 
olanını saptamak ve relaksasyon işlemini 
açıklamak için magnetik parametreler r1, 
r2 relaksivite değerleri ve r2/r1 oranı 
saptandı.



MRG Ölçümlerinde Relaksivite Tanımlanması
Relaksivite, bir kontrast 
madde iyonunun veya 
kimyasal bileşiğin 
konsantrasyonlarının bir 
fonksiyonu olarak 
relaksasyon oranındaki 
değişikliğin cevabıdır.
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5 Farklı örneğin kan serumu ve deiyonize sudaki relaksivite değerleri,

KAN SERUMU DEİYONİZE SU

r1 r2 r2/r1 r1 r2 r2/r1

DyPO4
0,698 1,015 1,54 0,68 0,39 0,57

GdPO4
20,8 21,62 1,04 - 19,17 -

5Fe2O33Gd2O3+ 
Dextran

11,70 14,92 1,28 22,3 14,33 0,64

5Fe2O33Gd2O3
1,34 5,31 3,96 6,71 9,93 1,48

5Fe2O33Gd2O3+ 
CMC

8,21 12,65 1,54 58,5 57,9 0,99



GdPO4, DyPO4, 5Fe2O33Gd2O3, 
5Fe2O33Gd2O3+dextran, 
5Fe2O33Gd2O3+CMC örnekleri için

Kan serumunda r2

Deiyonize suda (5Fe2O33Gd2O3 hariç) r1



Perdeleme Materyali

Direkt çekirdeğe bağlı atomlar sistem 
simetrisini değiştirebildiğinden, anizotropi 
enerjisi de etkilenir, böylece relaksasyon 
etkilenir. (Saebo, 2004)

Çözeltilerde partiküllerin toplanmasını ve 
çökelmesini önler, yüksek biyolojik tolerans 
sağlar ve toksik yan etkileri önler.(Lawaczeck et al., 2004)



 Kan serumunda,dextran ve CMC ile kılıflı 
5Fe2O33Gd2O3 örnekleri perdeleme yapılmayan 
5Fe2O33Gd2O3 örneğine göre r1 ve r2 değerleri daha 
fazladır.

 Perdeleme yapılan örneklerin bulundukları ortama 
direkt olarak bağlanmaları, sistem simetrisini 
değiştirdiği gibi anizotropik enerjiyi etkileyerek 
relaksasyon oranlarını değiştirdiği görülür.



Deiyonize suda ise Fe+3 iyonu kolloidal bir 
yerleşimde olması dipol-dipol etkileşimini 
artıracağından enine relaksasyon süresi kısalır.

 r1 sonuçlarından spin-örgü etkileşmesinde T1 
relaksasyon süresinin de kısaldığı görüldü.
Ancak dipol-dipol etkileşmesi kadar fazla 
değildir.



Kan serumunda örneklerin değişik 
konsantrasyonları için r2 değeri r1’den 
daha büyüktür ve r2/r1 oranı 1-4 
arasındadır.

Deiyonize suda ise r2/r1 oranı 
(5Fe2O33Gd2O3 hariç) 0,57-1 arasında 
değişmektedir.



İyonların proteine bağlı olması 
durumunda relaksasyon zamanının 
kısalmasından dolayı, kan serumu r1 ve r2
relaksivite değerlerinde, deiyonize su 
değerine göre büyük artış olması 
beklenir.
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pay kısmında kan serumuna ait relaksasyon oranları  göz önüne alınırken paydada deiyonize 
suya ait relaksasyon oranları alınarak hesaplamalar yapılmıştır.



* değerinin değerlendirilmesi,

*>>1 ise iyonun proteine bağlı olduğu 
söylenebilir.

*=1 ise iyon serbesttir ve proteine bağlı 
değildir.

* < 1 ise iyon serbesttir
(Mildvan et al., 1963, Reuben J. Et al., 1970, Sherry  et al., 1973, Yılmaz et al., 1999)



T1 relaksasyon oranlarına bağlı farklı 5 örneğin 
değişen miktarlarındaki  (PRRE) değeri

Hazırlanan Örnek T1 relaksasyon oranlarına bağlı farklı 5 örneğin değişen
miktarlarındaki  (PRRE) değeri

DyPO4 1,28 1,11 1,24 1 1,13

GdPO4 1,16  0,80  

5Fe2O33Gd2O3+Dextran 0,88 0,97  0,63 

5Fe2O33Gd2O3  0,095 0,14 0,152 0,157

5Fe2O33Gd2O3+CMC - 0,12  0,12 



T2 relaksasyon oranlarına bağlı farklı 5 örneğin değişen 
miktarlarındaki  (PRRE) değeri

Hazırlanan Örnek T2 relaksasyon oranlarına bağlı farklı 5 örneğin değişen
miktarlarındaki  (PRRE) değeri

DyPO4  -33,3 -7,2 -3,22 -1,52

GdPO4 0,83 1,03 1,073 1,10 1,08

5Fe2O33Gd2O3+Dextran 0,65 1,05 0,97 0,91 1,03

5Fe2O33Gd2O3 -0,49 0,005 0,21 0,27 0,32

5Fe2O33Gd2O3+CMC - 0,13 0,14 0,16 0,19



*1değerinde olan perdeleme yapılan 
örneklerin proteine bağlı olmadığı ifade 
eder. 

*<<1olduğunda ise proton-elektron 
mesafesi arttığı ya da proton ile elektron 
arasında bir maskeleme olduğu ifade 
edilmektedir.



 Demir oksit örneklerinin relaksasyon teorisi, örnekteki 
partiküllerin, izotropik ve homojen bir dağılımla 
yalnızca kristal boyutu ve saf kimyasal bileşenlerden 
meydana geldiğini kabul edersek geçerlidir.

 Proton relaksivitelerinde hem ferromagnetik hem de 
süperparamagnetik demir oksitlerin etkileri bu 
çalışmada değerlendirilmiştir.Bu değerlendirmelerde 
hazırlanan örneklerin kimyasal dağılımları ve onların 
boyutları hakkında tam bilgiye ihtiyaç vardır.



SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Kan serumuna eklenen tüm kimyasal bileşikler 

için r2>r1 ’den büyük ve r2/r1 oranı 1-4 arasında 
değişiyor bulundu

 PRRE, *değerlendirmesinde, eklenen 
bileşiklerin proteinlere bağlanmadığı saptandı.

Elde edilen bu sonuçlardan dolayı burada 
ölçülen tüm kimyasal bileşikler kontrast 
madde olarak önerilebilir.


