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Otizm spektrum bozukluklar›nda T2
relaksasyonla belirlenen gri cevher

anormallikleri
H. Petropoulos, BE; S.D. Friedman, PhD; D.W.W. Shaw, MD; A.A. Artru, MD; G.Dawson, PhD

ve S.R. Dager, MD

Özet—Amaç: Otistik çocuklarda serebral beyaz cevher içeri¤ini de¤erlendirmek üzere nicel T2 relaksasyon ölçümlerini yapmak.
Metotlar: Otizm spektrum bozuklu¤u (ASD) bulunan 2-4 yafl aras› 60, geliflim gerili¤i (DD) olan yafl-eflli 16 ve tipik geliflimli (TD)
10 çocuk, (2.5 mm kal›nl›¤›nda, 0 mm aral›kl›) dual eko fast spin eko görüntülerin elde edilebilmesi amac› ile 1.5 T GE MRI tara-
y›c› ile görüntülendi. Görüntüler gri ve beyaz cevhere ayr›flt›r›ld› ve her bir doku tipi T2’sinin hesaplanmas› için ilgili bölgenin mas-
kelenmesi amac› ile kullan›ld›. Gruplar aras›nda T2’leri karfl›laflt›rmak üzere, yafl ve cinsiyet kovaryat olacak flekilde varyans ana-
lizi yap›ld› ve T2 ve IQ ölçümlerinin karfl›laflt›r›labilmesi için korelasyon kullan›ld›. Sonuçlar: ASD’li çocuklarda kortikal gri cevher
T2’de TD’li çocuklara göre uzama mevcutken beyaz cevher T2’de anlaml› bir fark tespit edilmedi. DD’li çocuklarda ASD veya TD’li
çocuklara göre hem gri hem de beyaz cevher T2’si daha uzundu. T2 ölçümleri ile IQ aras›nda anlaml› bir iliflki saptanmad›. Yorum:
Geliflme gerili¤i olan çocuklarda gri ve beyaz cevher T2’de uzama, muhtemelen nöronal geliflim ve matürasyonunda bir gecikme-
nin emaresidir. Otistik çocuklarda gri cevher T2’de uzama olurken beyaz cevher T2’de olmamas›, otizme özgü anormal geliflim sü-
reçlerine iflaret ediyor olabilir.

NEUROLOGY 2006;67:632–636

Radyoloji Bölümü’nden (H.P., S.D.F, D.W.W.S.,  S.R.D.), Anestezi (A.A.A.), Psikoloji (G.D.), Psikiyatri (S.R.D.) ve Biyomühendislik (S.R.D.), Washington Üniversitesi T›p
Okulu, Seattle.
NI’n›n Çocuk Sa¤l›¤› ve ‹nsan Geliflimi ile Sa¤›rl›k ve ‹letiflim Bozukluklar› proje program› burslar› ile desteklenmifltir. 
Aç›klama: Yazarlar ç›kar çat›flmas› bildirmemektedirler.
14 Kas›m 2005’de al›nd›. Son hali 25 Nisan 2006’da kabul edildi. 
Adres ve yeniden bas›m istekleri için Dr. S.R. Dager, Neuroimaging Research Group, Radyoloji Bölümü, University of Washington School of Medicine, 1100 NE 45 St., Sui-
te 555, Seattle, WA 98105; Ee-mail: srd@u.washington.edu

Otizm spektrum bozukluklar› (ASD), tipik olarak erken
çocukluk döneminde tan› konulan ve dil ve iletiflim yeter-
sizlikleri, sosyal desifitler ve tekrarlay›c› hareketler ile ka-
rakterize bir davran›fl sendromudur.1,2 Önceki MRI volü-
metrik çal›flmalar›nda genel beyin hacmi yan›nda, belli alt
bölgelerde hacim art›fl› tespit edilmifltir, ancak serebral
beyaz ve gri cevherde ve subkortikal bölge hacimlerinde-
ki bu belirgin art›fl›n diferansiyel da¤›l›m› de¤iflkenlik gös-
termifltir. Beyin hacmindeki art›fl okul öncesi ASD’li ço-
cuklarda3-5 ergen ve yetiflkinlere6,7 göre daha s›k bildirildi-
¤inden ve do¤umda bafl çevresi ölçümlerinin normal ol-
mas›ndan dolay› serebral genifllemenin ASD’nin erken ev-
resinde h›zlanm›fl beyin matürasyonu veya afl›r› büyüme-
sini yans›tt›¤› hipotezi ileri sürülmüfltür.8,9

Nicel T2 relaksasyon de¤erlendirmeleri beyin matüras-
yonunun zamansal geliflimini karakterize etmek üzere
kullan›lmaktad›r.10-12 Bu çal›flmada ADS’li çocuklarda se-
rebral beyaz cevher ve kortikal gri cevher T2 relaksasyon-
lar›n›n, tipik geliflimli (TD) veya geliflim gerili¤i (DD) olan
yafl-eflli toplumlarla karfl›laflt›rmal› olarak nicel bir de¤er-
lendirmesini yapt›k. Bu çocuklar 3–4 yafl›nda ve T1 volü-
metrik görüntüleme verilerinden, ASD’li vakalarda di¤er

tan›sal gruplara göre daha belirgin bir serebral geniflleme-
nin oldu¤u anlafl›lm›fl toplumun, geniflletilmifl bir örne¤ini
teflkil etmekteydiler.3 Hipotezimiz fluydu: e¤er genifllemifl
serebral hacim normal beyin büyüme h›z›n›n artmas›na
ba¤l› ise, ASD’li çocuklarda gri ve beyaz cevher T2’leri
TD’li çocuklara göre beyin matürasyonunun daha ileri bir
evresini an›msatacak flekilde azalm›fl olmal›d›r. Aksine,
DD’li çocuklarda gecikmifl beyin geliflimi yan›nda T2 re-
laksasyonunda da uzama olacakt›r.

Metotlar. Bu çal›flmada olgular›n toplanma ve klinik de¤erlendirme
metodolojisinin detaylar› daha önceden anlat›lm›flt›.3

Olgular. Üç çocuk grubu çal›flma kohortunu oluflturdu: 1) ASD’li (48
erkek çocuk, 12 k›z çocuk; ortalama yafl 41.6 ± 10.9 ay SS, 21–54 ay) 60
çocuk, 2) DD’li (7 erkek çocuk, 9 k›z çocuk; ortalama yafl 44.8 ± 9 ay SS,
25–58 ay) 16 çocuk ve 3) TD’li (8 erkek çocuk, 2 k›z çocuk; ortalama yafl
36.9 ± 11.6 ay SS, 20–50 ay) 10 çocuk. T1- a¤›rl›kl› görüntüleme verileri
önceden verilen3 çocuklar, e¤er T2/proton dansite (PD) görüntüleme
sekanslar› görüntülemenin süresi nedeni ile baflar› ile elde edilememifl-
se (n = 9) veya görüntüler artefaktlar nedeni ile kullan›lam›yorsa (n = 2)
çal›flmadan d›flland›.

Kat›l›mc›lar bölgesel ebeveyn dayan›flma gruplar›ndan, devlet okulla-
r›ndan, Geliflimsel Dizabilite Bölümü’nden, kliniklerden, hastanelerden
ve Washington Üniversitesi Bebek ve Çocuk Olgu Havuzundan topland›.
Çal›flmaya kat›lacak çocuklar›n ebeveyn/bak›c›lar›ndan yaz›l› onam al›n-

AN_632-636  9/29/06  5:39 PM  Page 632



d› ve bu onamlar Washington Üniversitesi Internal Review Board taraf›n-
dan onayland›. ASD ve DD grubuna dâhil çocuklar standart entelektüel
ve adaptif yeti testlerinde belirgin DD tespit edildi ve DD’leri bilinen ge-
netik anormalliklere (frajil X sendromu, Norrie sendromu, nörofibroma-
tosis, tüberoz skleroz, fenilketonüri, Down sendromu gibi), do¤um önce-
si ve sonras› beyin travmas›na veya tan›mlanm›fl di¤er hastal›klara ba¤l›
de¤ildi. Bu çocuklar›n her biri, ASD’li veya DD’li çocuklar›n tan›s›n›n ko-
nuldu¤u veya orijinal tan›n›n do¤ruland›¤› bir multidisipliner araflt›rma
merkezinde de¤erlendirildi.

ASD tan›s›, Otizm Tan›sal Anketi–Gözden Geçirilmifl (ADI-R)14 ve
Otizm Tan›sal Gözlem fiemas›–Jenerik (ADOS-G)1,15 ile konuldu. Ek ola-
rak, deneyimli bir klinisyenin klinik de¤erlendirmesi tan›y› do¤rulad›.
Asperger sendromu kesin kriterlerini karfl›layan çocuklar çal›flmadan
d›flland›. DD’li veya TD’li çocuklara ADOS-G uyguland›. Bu çocuklar›n
ADOS-G veya klinik de¤erlendirme ile ADS kriterlerini tamamlamad›k-
lar› veya bu ölçümlerde otizm belirtilerinin fliddetinde art›fl olmad›¤› be-
lirlendi. Etkilenen çocuklar klinik tan› konulduktan hemen sonra çal›fl-
maya al›nd›. Çocuklar›n hiçbiri ilaç kullanm›yordu veya biliflsel davran›fl-
sal giriflim tedavisi alt›nda de¤ildi. TD olgular› e¤er Vineland Adaptif
Davran›fl Ölçekleri16 skorunun 1 SS alt› veya üstünde skor ald›lar ise ça-
l›flmaya dâhil edildiler. TD örne¤inde, dil, sosyal, motor, biliflsel gerilik,
konuflma terapisi, psikiyatrik bozukluk veya ö¤renme zorlu¤u öyküsü
yoktu. Tüm tan›sal gruplara mensup olgulardan nöbet, serebrovasküler
hastal›k, ciddi duysal veya motor bozukluk (sa¤›rl›k, körlük) öyküsü, cid-
di akci¤er hastal›¤›, unstabil kardiyovasküler durum, majör fiziksel anor-
mallik, belgelenmifl do¤um öncesi veya sonras› kafa travmas›, protez gi-
bi metal implantlar› bulunan veya düzenli psikoaktif ilaç kullananlar ça-
l›flmaya dahil edilmedi.

ASD veya DD’li çocuklarda sözel ve sözel olmayan IQ skorlar› Mul-
len Erken Ö¤renme Ölçekleri17 (dil, görsel uzaysal ve motor kabiliyetle-
rin geçerli, normalize ölçümü) ile de¤erlendirildi. Birleflik IQ oran›, yafla
uygun skorun çocu¤un kronolojik yafl›na bölünmesi ile hesapland› (Mul-
len grup ortalamalar›: ASD = 58.6 ± 19.4 SS, DD = 58.9 ± 14.7 SS).

MRI. Otuzalt› aydan küçük ASD veya DD’li çocuklar (n = 18) (100
mg/kg, maksimum 2 g, görüntülemeden 30–90 dakika önce uygulanan)
kloral hidrat ile sedatize edildi. Otuzalt› ay ve üstü ASD ve DD’li çocuk-
lar (n = 58) ise (dakikada 180–280 μg/kg) propofol ile sedatize edildi.18

TD’li çocuklar›n çekimi ise gece ve çocuk uyurken gerçeklefltirildi. TD’li
baz› çocuklara daha önce verildi¤inde sedasyona neden oldu¤u biliniyor
ise parenteral difenhidramin hidroklorid (n = 4, 25 mg PO) uyguland›.

Aksiyel PD ve T2-a¤›rl›kl› MR görüntülemeleri fast spin ekonun kul-
lan›ld›¤› (yank› tekrar uzunlu¤u -ETL- = 8, [etkili] eko zaman› = 13/91 mi-
lisaniye, tekrarlama zaman› = 2000 milisaniye, görüfl alan› = 22 cm, 256 �
160 matriks ve 2.5 mm dilim kal›nl›¤›, 0 mm bant geniflli¤i) 1.5 T GE Sig-
na (GE, Milwaukee, WI) ile elde edildi. Her MRI bord sertifikal› bir pe-
diyatrik nöroradyolog taraf›ndan de¤erlendirildi. DD’li bir çocuk d›fl›nda
hiçbir çocukta gros anatomik anormallik tespit edilmedi.

PD ve T2 görüntüleri, gri/beyaz cevher ayr›m› belirgin hale gelmifl
bir görüntü elde etmek üzere birlefltirildi. T2-a¤›rl›kl› görüntüler, do-
ku/BOS ayr›m›n› gösteren bir görüntü elde etmek üzere PD görüntüler-
den ç›kar›ld›. Eklenen ve ç›kar›lan görüntüler radyofrekans (RF) inho-
mojenite için homomorfik filtreleme ile düzeltildi.19 ‹fllem, eklenen her
bir görüntünün logunun al›nmas› ve tahmini RF bias logundan ç›kar›lma-
s›ndan ibaretti. Sonuç, düzeltilmifl görüntüler elde etmek üzere güçlen-
dirildi (exponentiate). RF bias, PD görüntülerinden sadece doku içeren
bölgeleri dikkate alan normallefltirilmifl konvolüsyon kullan›larak hesap-
land›. Bu, herhangi bir zemin gürültüsünün maskelenmesi ve ard›ndan
maskelenmifl doku görüntüsünün ve maskenin kendisinin alçak geçiren
filtreden geçirilmesi ile baflar›ld›. ‹nhomojenite tahmini içeren bir görün-
tü elde etmek üzere filtre edilmifl maske, filtre edilmifl maskeli doku gö-
rüntüsüne bölündü.

Eklenen ve ç›kar›lan görüntülerin her birinde, 1) eklenen görüntüler-
de gri ve beyaz cevheri ve 2) ç›kar›lan görüntülerde beyin dokusu ve
BOS’u ay›rabilmek için k-means algoritmas› kullan›ld›. Bölünmüfl gri
cevher ve BOS’un ikili görüntüleri, gri cevher ölçümlerinde T2’yi yanl›fl
yüksek gösterebilecek BOS alanlar›n› d›fllamak üzere Boolean (mant›k-
sal) operatörlerini kullanarak birlefltirildi.20 Benzer flekilde, bölünmüfl
beyaz cevher ve BOS’un ikili görüntüleri ventriküler BOS’u d›fllamak
üzere mant›ksal olarak birlefltirildi. Subkortikal yap›lar manüel olarak ç›-
kart›ld›. Gri ve beyaz cevherin karakteristik segmentasyonu resim 1’de

görülmektedir. T2, ifllenmemifl ve düzeltilmemifl MR görüntülerinden
“singular value decomposition routine in IDL” (v. 6.0; Research Systems,
Boulder, CO) kullan›larak pixel-by-pixel hesapland›. Her bir doku tipinin
ortalama T2 de¤erleri, karfl›l›k gelen gri ve beyaz cevher maske alanla-
r›ndan elde edildi. Bir hesaplanm›fl T2 örne¤i resim 2A’da ve her bir do-
ku tipinde karakteristik T2 da¤›l›mlar›n› gösteren histogramlar resim
2B’de görülmektedir.

‹statistiksel analizler SPSS (Macintosh için v 11.0; Chicago, IL) ile
gerçeklefltirildi. Ana tan› gruplar› (ASD, DD ve TD) aras›nda, ortalama
gri ve beyaz cevher T2’lerini karfl›laflt›rmak üzere yafl ve cinsiyetin katk›-
lar›n› kontrol ederek tek yönlü kovaryans analizi ile yap›ld›. Serebral ha-
cim aç›klay›c› efl de¤iflken olarak kullan›ld›¤›nda hiçbir modelde anlam-
l›l›k kazanamad› ve bu nedenle d›flland›. Anlaml›l›k kazanan ana analizler
için posthoc (Tukey) testi yap›ld›. ASD’li çok say›da bireyde (yaklafl›k
%70) ana otizm bulgular› yan›nda mental retardasyon da bulundu¤undan,
DD’li yafl eflli çocuklardan oluflan grupla karfl›laflt›rman›n ortak veya ay-
r› biyolojik faktörlerin de¤erlendirilmesinde kullan›labilirli¤i anlafl›ld›.
T2 ile IQ aras›ndaki iliflkinin de¤erlendirilmesi için her bir etkilenen
(ASD ve DD) grup için k›smi korelasyonlar ayr› ayr› gerçeklefltirildi. Bu
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Resim 2. (A) Hesaplanm›fl T2 haritas›; (B) her bir ikili maskeye
karfl›l›k gelen bölge için karakteristik T2 da¤›l›m histogramlar›.

Resim 1. (A) Proton dansite görüntülemesi; (B) T2 a¤›rl›kl› görün-
tüleme; (C) kortikal gri cevher segmentasyonu; (D) beyaz cevher
segmentasyonu
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korelasyon analizlerine yafl efl de¤iflken olarak eklendi.

Sonuçlar. Tan› gruplar› aras›nda ay cinsinden yafl aral›k-
lar› farkl› de¤ildi (F[1,83] = 1.8,  p = 0.172). Gruplar aras›n-
da cinsiyet fark› gösterildi (χ2 = 21.6, df = 1, p < 0.001). Ne-
deni ASD grubunda (%80) DD (%44) (χ2 = 0.3, df = 1, p =
0.617) ve TD (%80) (χ2 = 3.6, df = 1, p = 0.058) grubuna gö-
re daha çok say›da erkek bulunmas›yd›.

Yafl›n anlaml› bir efl de¤iflken oldu¤u modelde (F[1,83]
= 188.9, p < 0.001), gruplar aras›nda gri cevher T2 fark›
mevcuttu (F[2,83] = 8.6, p < 0.001). Cinsiyet de model için-
de e¤ilim düzeyinde anlaml›yd› (F[1,83] = 3.9, p = 0.053).
Posthoc analizlerde ASD ve TD’li (%1, p = 0.009), ASD ve
DD’li (–%1, p < 0.001) ve DD ve TD’li (%2.0, p = 0.008) ço-
cuklar aras›nda farklar ortaya ç›kt›. Resim 3’de görüldü¤ü
gibi, tahmini marjinal ortalamalar ve SS afla¤›daki gibiydi:
ASD =119.3 ± 1.6 SS milisaniye, DD = 120.5 ± 3.3 SS mili-
saniye, TD =118.1 ± 4 SS milisaniye.

Yafl›n anlaml› bir efl de¤iflken oldu¤u modelde (F[1,83]
= 95.7, p <  0.001), gruplar aras›nda beyaz cevher T2 fark›
mevcuttu (F[2,83]= 6.2, p = 0.003). Cinsiyet de model için-
de e¤ilim düzeyinde anlaml›yd› (F[1,83]= 3.5, p = 0.067).
Posthoc analizlerde ASD ve DD’li (–%1.5, p = 0.002) ve DD
ve TD’li (%2.1, p = 0.003) çocuklar aras›nda farklar ortaya
ç›karken ASD ve TD’li (%0.6, p = 0.359) çocuklar aras›nda
anlaml› bir fark görülmedi. Resim 4’de görüldü¤ü gibi,
tahmini marjinal ortalamalar ve SS afla¤›daki gibiydi: ASD
= 101.6 ± 2 SS milisaniye, DD=103.1 ± 4 SS milisaniye, TD
= 101 ± 4.9 SS milisaniye.

Gri cevher relaksasyonu ne ASD (birleflik, r = 0.249, p =
0.171; sözel, r = 0.414, p = 0.204; sözel olmayan, r = 0.417, p
= 0.195) ne de DD örneklerinde (birleflik, r = – 0.255, p =
0.187; sözel, r = – 0.362, p = 0.642; sözel olmayan, r = – 0.032,
p = 0.975) IQ skorlar› ile korelasyon gösterdi. Yine, beyaz
cevher relaksasyonu da ne ASD (birleflik, r = 0.391, p =
0.255; sözel, r = 0.367, p = 0.318; sözel olmayan, r = 0.389, p
= 0.262) ne de DD’li çocuklarda (birleflik, r = – 0.332, p =

0.697; sözel, r = –  0.164, p = 0.924; sözel olmayan, r = 0.423,
p = 0.524) IQ skorlar› ile korelasyon gösterdi.

Tart›flma. Çal›flmam›zda ASD’li çocuklarda serebral gri
ve beyaz cevher T2 relaksasyonunu nicel olarak ve DD ve-
ya TD’li çocuklara göre de¤erlendirdik. ASD’li çocuklarda
TD’li çocuklara göre tüm beyin kortikal gri cevher T2 uza-
m›flken tüm beyin beyaz cevher T2 istatistiksel bir farka
ulaflamam›flt›. DD’li çocuklarda ASD veya TD’lilere göre
kortikal gri ve beyaz cevher T2 uzam›flt›, bu gözlemin ne-
deni muhtemelen gecikmifl nöronal yap›sal geliflme ve mi-
yelinasyondur. ASD’li çocuklarda gri cevher T2 de¤ifliklik-
leri, bu vakalarda gri cevher anormallikleri varl›¤›n› bildi-
ren di¤er çal›flmalarla21,22 ve kimyasal konsantrasyonlarda
bölgesel düflüfl ve T2’de uzaman›n13 ço¤unlukla gri cevhe-
re özgü oldu¤unu bildiren son bir çal›flma ile uyumludur.23

Her ne kadar bu ortak gözlemler ASD’de patolojik bir gri
cevher sürecini desteklese de, geliflimin geç evresinde
ilerleyici beyaz cevher etkilenimi olas›l›¤› halen mevcut-
tur. Bu görüflü desteklemek üzere, son bir yay›nda bölge-
sel gri cevher T2 uzamas›n›n yan›nda otizmli daha büyük
(9.2 ± 3 yafl) çocuklarda beyaz cevher T2 uzamas› genel
bir denge içinde oldu¤u anlafl›lm›flt›r.24 Doku de¤iflimle-
rinde geliflim evresi ile iliflkili ek özelleflmeler da bu bul-
gulara daha fazla iflaret etmektedir.

ASD’li çocuklarda tan› konulduktan hemen sonra elde
etti¤imiz T2 gri cevher bulgular›, bu bozuklukta suçlanan
nöroinflamasyona yol açan beyin mekanizmalar›n› yans›ta-
bilir. Bu tür süreçler tipik olarak ödeme efllik edebilir ve
uzam›fl T2 relaksasyonu ile sonuçlanacakt›r. Örne¤in,
otizmle iliflkili farkl› korteks bölgelerinde mikrogliyal akti-
vite ve sitokin düzeyinde yükselme bildirilmifltir.25 Ek ola-
rak, frontal ve pariyetal korteksle birlikte serebellumda
gliyal fibriler asidik protein düzeylerindeki art›fl da infla-
matuar de¤ifliklikleri desteklemektedir.26 O halde, otizm-
de serebral kortekste özellikle belirlenen otoimmün belir-
teçler ASD örneklerinde gözlenen T2 gri cevherde uzama-
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Resim 3. Otizm spektrum bozuklu¤u (ASD) veya geliflim gerili¤i
(DD) olan çocuklar aras›nda, birbiriyle ve tipik geliflim (TD) göste-
ren çocuklarla karfl›laflt›r›ld›¤›nda anlaml› derecede uzam›fl de¤er-
leri olan her bir çocuk grubunda yafla göre düzeltilmifl ortalama
kortikal gri cevher T2’leri.

Resim 4. Geliflim gerili¤i (DD) olan çocuklar aras›nda otizm spek-
trum bozuklu¤u (ASD) ve tipik geliflim (TD) gösteren çocuklarla
karfl›laflt›r›ld›¤›nda anlaml› derecede uzam›fl de¤erleri olan her bir
çocuk grubunda yafla göre düzeltilmifl ortalama serebral beyaz cev-
her T2’leri.
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ya yönelik olas› bir mekanizma olabilir.
Otizmin seyrinin erken dönemlerinde, di¤er anormal

nörokimyasal ve histolojik süreçler de ASD’li çocuklarda
aberan nöronal yap›sal konfigürasyona neden olabilir ve
ayr›c› gri cevher T2 bulgular›ndan sorumlu olabilir. Anor-
mal nöronal migrasyon veya sinaptik plastisite yolaklar›n-
da nöroregülatuar protein Reelin defisitleri suçlu olabilir.27

Yine, ASD’li çocuklar›n %30’unda bildirilen plazma seroto-
nin düzeylerindeki art›fl daha az say›da serotonerjik lif olu-
flumuna, serotonin terminal say›s›nda düflüfle ve sinapto-
genezde azalmaya yol açabilir.28 Do¤um sonras› beyin ge-
liflimi s›ras›nda düflük serotonin sentez h›z› da kortikal ko-
lümner geliflim ve konnektivitedeki aberasyonlarla ba¤-
daflt›r›lm›flt›r.29 Otizm postmortem çal›flmalar›nda, korti-
kal minikolon say›s›n›n normale göre daha yüksek oldu-
¤u, ancak boyutlar›n›n normale göre daha küçük, interse-
lüler dispersiyonunun ise daha genifl oldu¤u bulgusu da
bu bulguyu desteklemektedir.30 Bunun da ötesinde, otizm-
de kortikal sulkal anormallikler de gözlenmifltir.31 Her ne
kadar ASD’li çocuklarda korteks yüzey alan› daha genifl
olsa da, otizmde biriken gözlemler genifl, ancak ünite ala-
na düflen hücre say›s›n›n düflük oldu¤u gri cevher mode-
line do¤ru yönlenmektedir. Bu ba¤lamda, su protonlar›
gri cevherde fiziksel olarak daha az s›n›rland›r›lm›fl olacak
ve T2 relaksasyonu uzayacakt›r, ki bu görüfl ASD’li çocuk-
lardaki gözlemlerimizle uyumludur.

ASD sonuçlar›n› genellefltirme çabas›nda sorun sendro-
ma efllik eden de¤iflik düzeyde mental retardasyon varl›¤›-
d›r. Çal›fl›lan çocuklar›n büyük k›sm›nda (ASD grubunun
%67’si ve DD grubunun %79’u) 70’in alt›nda IQ skoru ile
tespit edilen ciddi biliflsel bozukluk mevcuttu. T2 relaksas-
yon ile mental retardasyon aras›ndaki olas› iliflkiyi özellik-
le de¤erlendirdi¤imizde, hiçbir IQ skoru ile anlaml› bir
iliflki saptanamamas› genel T2 ölçümlerinin, biliflsel yeti
veya davran›flsal performans›n alt›nda yatan geliflimsel sü-
reçlere özgü bir belirteç olmayabilece¤ini düflündürmek-
tedir.

MRI tipik bir beyin geliflim sürecinin karakterize edil-
mesinde önemli bir rol oynar. Do¤umda çekilen T1-a¤›r-
l›kl› görüntülerde miyelinsiz beyaz cevher gri cevhere gö-
re daha hipointens ve T2-a¤›rl›kl› görüntülerde de daha hi-
perintens gözükmektedir. Beyin olgunlaflt›kça serebral
beyaz cevher içindeki suyun yerini miyelin ve çap› genifl-
leyen aksonlar almaktad›r, buna karfl›n gri cevherde fark-
l›laflan nöronal anatomi nedeni ile su içeri¤i azalmakta-
d›r.32-34 Sonuçta T1 ve T2 relaksasyon süreleri k›salmakta,
buna ba¤l› olarak da efllik eden sinyal intansiteleri de¤ifl-
mektedir. Relaksasyon süreleri ilk 6 ay içinde dramatik bir
k›salma göstermekte, sonraki aylar içinde k›salma daha
yavafl bir h›zla devam etmekte ve 18. ayda geliflime efllik
eden de¤ifliklikler doku tiplerinin nispi intansitelerini ters
yönde de¤ifltirmekte ve gri/beyaz cevher doku ayr›m› ye-
tiflkinlerde görülen halini almaktad›r. Genelde, T1-a¤›rl›k-
l› görüntüler do¤umla 3–6 ay aras› dönemde geliflimsel sü-
reçlere daha duyarl›d›r; bu tarihten itibaren matürasyonel
de¤ifliklikler T2-a¤›rl›kl› görüntülemede daha iyi ortaya
konulabilmektedir. Sa¤l›kl› çocuklarda beyin geliflim süre-
cini takip etmek üzere T2 sinyal de¤ifliklikleri kullan›l-

maktad›r ve bu de¤ifliklikler geliflim gerili¤i olan çocuklar-
da gecikmifl demiyelinasyona dair kan›tlar sa¤lamakta-
d›r.35

Nicel T2 relaksasyon ölçümleri beyinde öncelikle hüc-
re içi ve d›fl› s›v› art› miyelin içeren “multiexponential” bi-
leflenler ile karakterize kompleks faktörleri yans›tmakta-
d›r. Kesin T2 relaksivite ölçümleri kullan›larak yap›lan
multikompartmental analizler için zaman al›c› görüntü
zenginlefltirilmesi ile birlikte çok say›da eko gerekmekte-
dir. Öyle de olsa, hem konvansiyonel dual eko zenginlefl-
tirilmesi hem de fast spin eko dual time points ile elde edi-
len T2 hesaplamalar›, normal görünümlü gri ve beyaz cev-
herde beyin patolojisini ay›rt etmek üzere güçlü veriler
sunmaktad›r, %2 gibi minik relaksasyon farklar›n›n bile
spesifik aktif hastal›k süreçlerini ortaya ç›kard›¤› bulun-
mufltur.36-39 Verilerimize dayanarak hesaplad›¤›m›z gri
cevher için ortalama 114-122 milisaniye ve beyaz cevher
için 95-105 milisaniyelik T2 relaksasyon süreleri di¤er ya-
y›nlarda benzer yafl aral›¤› için hesaplanan T2 de¤erleri ile
uygundur.10 Ek olarak, verilerimizde yafl ve T2 ölçümleri
aras›nda gözlemledi¤imiz s›k› iliflki, bu ölçümlerin k›salt›l-
m›fl geliflim penceresinde beyin matürasyonunun ilerle-
mesini karakterize etmedeki do¤rulu¤unu göstermekte-
dir.

Bu çal›flmadan elde edilen sonuçlar›n yorumlanmas›n-
da önemli sorun T2 üzerinde anlaml› etkileri oldu¤u bili-
nen18 propofol veya kloral hidratla birlikte suplemental O2
uygulan›fl olmas›d›r. Bazal metabolik süreçlerin anestezi-
den etkilenmesi,40 bölgesel serebral kan ak›m›nda ve buna
ba¤l› manyetik duyarl›l›kta olas› de¤iflikliklere yol açarak
relaksasyonu etkileyebilir.41 T2’nin bu faktörlerden etkile-
nip etkilenmedi¤ini d›fllamak zor olsa da, her ikisi de anes-
tezi alt›nda çal›fl›lm›fl olan ASD veya DD’li çocuklardan el-
de edilen sonuçlar›n farkl› olmas› bu bulgular›n geçerlili-
¤ini art›rmaktad›r.

Volümetrik ASD çal›flmalar›ndan elde edilen bulgular,
otizmde beynin erken afl›r› büyümesi ile birlikte gri ve be-
yaz cevher hacimlerinde bölgesel heterojenlik ve beyaz
cevher ba¤lant›lar›nda azalma5,42-44 kavram›n›n iyi karakte-
rize edilmesine yönelik ilgi oluflmas›n› sa¤lad›. Sonuçlar›-
m›z, beynin otizmde özellikle etkilenebilecek muhtemel
lokalize bölgelerini göstermemektedir, ancak serebral
korteksin genifl alanlar›nda mevcut ve farkl›laflm›fl gri cev-
her hücre mimarisi veya patolojisini düflündüren yap›sal
ve metabolik farkl›l›klar› göstermektedir. Bu ilk T2 de¤er-
lendirmemize subkortikal gri cevheri dâhil etmemifl olsak
da, ileriki çal›flmalar volümetrik ve ifllevsel farkl›l›klar ol-
du¤u bildirilen3,45 neokorteks ve beyaz cevher alt bölgele-
ri ile (hipokampus, amigdala ve talamus gibi) farkl› nükle-
uslara da yönelik olacakt›r. T2 relaksasyonunun multi-
kompartmental analizini sa¤layan uzun ETL tetkikleri ve-
ya MRI difüzyon tensör görüntüleme kullan›larak yap›la-
cak çal›flmalar da duyarl›l›¤› daha da art›rabilir ve otizmde
gri ve beyaz cevher mikroyap›sal farkl›l›klar›n› daha iyi an-
lamam›z› sa¤layabilir.

Teflekkür
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rini sunarlar. Yazarlar, ayr›ca verileri kontrolündeki deste-
¤i ve klinik konulardaki katk›lar›ndan dolay› Jeff Mun-
san’a ve CPEA Core A  personeline de teflekkürlerini su-
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