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Özetçe 
Beyincik sarkmas tip-1 hastalğ beyincik tonsilleri olarak 
adlandrlan beyinciğin alt uzantlarnn kafatasnn alt 
ksmndaki foramen magnum olarak bilinen geniş açklktan 
omurilik kanalna doğru ftklaştğ ciddi bir nörolojik 
rahatszlktr. Bu çalşmada bu rahatszlğn görüldüğü 
hastalarn ve sağlkl bireylerden oluşan kontrollerin 
manyetik rezonans (MR) görüntüleri kullanlarak beyin 
omurilik svs (BOS) içeren alanlar bölütleme ile ayrt 
edilmiş ve bu bölgelerdeki BOS hacmi sol beyin, sağ beyin ve 
beyincik çevresi için hesap edilmiştir. Sonuçlar 
incelendiğinde sol ve sağ beyin bölgelerinde iki grup arasnda 
istatistiksel olarak anlaml bir farkllk gözlenmemiş fakat 
beyincik çevresindeki sv hacminde anlaml bir farkllk 
saptanmştr. Bu sonuçlar şğnda beyincik çevresindeki 
bölge dşnda beyin içindeki BOS dağlmnn hastalarda da 
normal değerlerini koruduğu anlaşlmaktadr.  
 
Anahtar Kelimeler — Beyincik Sarkmas Tip-I; Beyin 
Omurilik Svs; Bölütleme; Hacimsel Analiz. 

Abstract 
Chiari Malformation type-1(CM-1) is a serious neurological 
disorder that involves a descent of cerebellar tonsils, which 
are rounded structures at the tip of each cerebellar 
hemisphere, into the spinal canal. In this study, using 
magnetic resonance (MR) images of patients with CM-1 and 
health controls, the regions involving cerebrospinal fluid 
(CSF) were segmented and volumes of CSF were calculated 
for left and right half brain and additionally for the regions 
that surround the cerebellum. Results showed that there were 
no significant differences in fluid volumes between patients 
and control groups for left and right brain halves. However, a 
significant difference was observed for the regions 

surrounding the cerebellum.  According to the results, it may 
be concluded that, except for the cerebellar region, CSF 
distribution holds its usual values for patients as well. 
 
Keywords — Chiari Malformation Type-I; Cerebrospinal 
Fluid; Segmentation; Volumetric Analysis. 

1. Giriş 
Beyincik sarkmas tip-1 rahatszlğ, beyinciğin her iki yar 
küresi altnda yuvarlak yaplar şeklinde bulunan ve beyincik 
tonsilleri olarak bilinen uç ksmlarn sarkp kafatasnn 
altndaki foramen magnum adl geniş delikten omurilik 
kanalna doğru ftklaştğ ciddi bir nörölojik bozukluktur [1]. 
Bu patolojik durum ilk olarak Prof. Hans Chiari tarafndan 
1891 ylnda açklanmştr [2]. Bu sebeple Chiari 
malformasyonu ya da Chiari sendromu olarak da 
bilinmektedir. Radyolojik değerlendirmelere göre 5 mm ve 
daha uzun boyutlarda sarkmalar beyincik sarkmas tip-I olarak 
tanmlanmaktadr [3]. Bu nörolojik durum 4 farkl tipte 
snflandrlmakta olup klinik açdan en sk rastlanan ve ayrca 
en az belirgin olan tip-1 beyincik sarkmasdr [4].  

Pek çok durum beyincik sarkmas oluşumuna sebep 
olabilmektedir. Bunlardan biri değişen beyin omurilik svs 
(BOS) dolanm dinamiklerinin kafatas içi basncndaki 
dengeleri etkilemesidir [1]. Bununla beraber kafatasnn arka 
ksmndaki oksipital kemiklerin az gelişmiş olmas ve 
posterior fossa bölgesinin normalden daha küçük boyutlarda 
olmas da bu duruma yol açabilmektedir [5, 6]. Fakat bu 
durumun asl sebebi kesin olarak anlaşlabilmiş değildir [5, 7].  

Beyincik sarkmas hastalar çeşitli şiddet derecelerinde çok 
farkl belirtiler gösterebilirler. Başn arka ve alt ksmnda 
meydana gelen ve öksürme ve gülme gibi hareketlerle 
tetiklenen ciddi baş ağrlar hastalğn en sk görülen 
belirtilerindendir. Bunun yannda boyun ve omuz bölgesindeki 
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ağrlarda diğer sk görülen belirtiler arasndadr [8]. Beyincik 
sarkmas tip-1 teşhisi için kullanlan yöntem manyetik 
rezonans görüntülemedir (MRG). Ftklaşmş olan beyincik 
tonsillerini açkça görüntülemesinden dolay sagittal 
düzlemdeki MR görüntüleri sklkla kullanlmaktadr [9].  
Ayrca nörolojik muayene, bilgisayarl tomografi ve BOS 
dolanmnn incelenmesine olanak veren phase-contrast MRG 
yöntemi de bu durumun teşhisinde ve tedavi planlamasna 
yardmc olmas açsndan başvurulabilen yöntemlerdendir [4, 
10]. Bu rahatszlğn giderilmesi için başvurulabilecek tek 
seçenek cerrahi yöntemlerdir. Bu yöntemler  posterior fossa 
dekompresyonu olarak bilinirler [11]. Bu cerrahi yöntemlerle 
genel olarak BOS dolanmnn doğal akşnn geri 
kazandrlmas ve ilgili bölgede bulunan ve skşmadan dolay 
etkilenmiş olan nöral yaplarn düzeltilmesi hedeflenmektedir 
[11-13].   

Bu hastalk ile ilgili olarak gerçekleştirilmiş olan önceki 
çalşmalar çoğunlukla beyincik, beyin kökü ve dördüncü 
ventrikül gibi arka beyin yaplarnn morfolojik analizlerinden 
ibarettir [5, 6, 14-17]. Bu çalşmalarda posterior kranial fossa 
(PKF) bölgesinin yapsal özellikleri sagittal MR görüntüleri 
kullanlarak doğrusal ve hacimsel bir takm ölçümler yaplarak 
gerçekleştirilmiştir. Beyincik tonsillerinin sarkma uzunluğu, 
beyinciği çevreleyen PKF bölgesindeki kemiklerle ilgili 
uzunluklar ve bu bölgenin hacmi gerçekleştirilmiş olan 
çalşmalara örnek olarak verilebilir [5, 14-17]. Bununla 
beraber diğer baz çalşmalarda BOS akş özelliklerinin 
incelenmesine yönelik araştrmalar da yaplmştr [13, 15].    

Baz durumlarda bu fiziksel bozukluğu taşyan kişiler 
herhangi bir belirti göstermemektedirler [18]. Bunun yannda 
hastalğn belirtileri fibromiyalji ya da multiple skleroz (MS) 
gibi diğer baz nörolojik hastalklarla karşabilmektedir [5]. Ek 
olarak beyin cerrahlar arasnda bu durumun tedavisine 
yönelik objektif bir yaklaşm bulunmamaktadr [12, 13]. Bu ve 
benzeri durumlarla beraber BOS özelliklerinin de beyincik 
sarkmas tip-I hastalğnn teşhis ve tedavi planlamasnda 
önemli bir yere sahip olduğunu göz önüne alarak, bu 
çalşmada kafa içindeki BOS bölgelerinin hacimsel olarak 
analizi MR görüntüleri yardmyla sağlkl ve hasta bireyler 
arasnda karşlaştrmal olarak incelenmiştir.  

2. Metotlar  

2.1. MRG Verileri 

Bu çalşmada kullanlmş olan MRG verileri iki farkl 
hastanenin radyoloji bölümlerinde bulunan veritabanlarnn 
arşiv kaytlarndan alnmştr. Bu hastaneler, İstanbul Mehmet 
Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve 
Araştrma Hastanesi ve İstanbul Medicana International 
Hastanesidir. Çalşmaya 14 beyincik sarkmas tip-1 hastasna 
(4 erkek ve 10 kadn, 16-60 yaş aras) ve 15 sağlkl bireye (5 
erkek ve 10 kadn, 29-48 yaş aras) ait MR görüntüleri dahil 
edilmiştir.     

Beyne ait olan yüksek çözünürlüklü ve üç boyutlu MR 
görüntüleri Siemens Symphony Magnetom Aera 1.5T MR 
tarayc (Erlangen, Almanya) kullanlarak oluşturulmuştur. 
Görüntü özellikleri: 24 ardşk 5 mm sagittal görüntüler, 90º 
flip açs, 9.8 ms TE (eko süresi), 511 ms TR (tekrarlama 
süresi),  25 cm FOV (görüntüleme alan), 512x512 matrix 
boyutu ve 0,5 mm × 0.5 mm iç düzlem çözünürlüğü. 

2.2. Görüntü İşleme 

Bu çalşmada görüntü işleme faaliyetleri üç ana aşamada 
listelenebilir. İlk işlem beyincik bölgesinin ana görüntülerden 
manüel yöntem kullanlarak ayrlmasdr. İkinci ana işlem 
beyin MR görüntülerinin beyaz madde, gri madde, BOS ve 
diğer dokularn ayrştrlmas ve ayrca beyinciği çevreleyen 
dördüncü ventrikül ve posterior fossa bölgerindeki BOS 
maddesinin maskeleme yöntemi ile asl görüntülerden 
çkarlmas işlemleridir. Üçüncü ve son ksm ise sağ beyin, 
sol beyin ve posterior fossa bölgelerindeki BOS hacminin 
hesaplanmas işlemleridir. Bu işlemler Şekil 1'de 
gösterilmektedir.   

Görüntü işleme faaliyetlerini yerine getirebilmek için 
MATLAB® 8.2 ortamnda geliştirilmiş grafiksel kullanc ara 
yüzü içeren bir program ve harici yordamlar kullanlmştr. 
Öncelikle, PKF bölgesindeki beyinciği çevreleyen BOS 
hacminin hesaplanmas için beyinciği çevreleyen alann 
manüel olarak çkarlmas grafik ara yüz içeren program 
yardmyla gerçekleştirilmiştir.      

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1: Görüntü İşleme Aşamalar. 

Görüntü işleme çalşmalarnda ikinci olarak beyin MR 
görüntülerinden BOS içeren ksmlar segmente edilmiştir.  Bu 
işlemler SPM12 (Statistical Parametric Mapping) yazlm 
paketindeki yordamlar kullanlarak gerçekleştirilmiştir. SPM 
[19] yapsal ve fonksiyonel MR görüntülerinin analizi için 
kullanlmaktadr. SPM tarafndan kullanlan bölütleme 
prosedürü doku segmentasyonu, normalizasyon, uzamsal kayt 
gibi görevlerin ayn model üzerinde gerçekleştirildiği 
bütünleşik bir modeldir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2: MR görüntülerinin bölütlenmesi. a) T1 ağrlkl 
sagittal MR görüntüsü, ve bölütlenmiş b) gri madde c) ak 

madde ve d) BOS  
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a b 

c d 

Maskeleme 

MR Görüntüleri 

Beyincik çevresinin 
manüel bölütlenmesi 

Reslice işlemi ve 
Medyan filtreme 

Gri madde, Beyaz 
madde ve BOS 
bölütlenmesi

Sağ ve sol yar 
beyinde BOS hacmi

Beyincik çevresi 
BOS hacmi



15-18 Ekim 2015
Vogue Hotel Bodrum, Muğla

254

Tıbbi Görüntüleme 3 2. Gün / 16 Ekim 2015, Cuma

Öncelikle SPM kullanlarak MR görüntü serisi tek bir 
dosya altna toplanmştr. Daha sonra bu görüntüler doğrusal 
interpolasyon kullanlarak 1 × 1 × 1 mm3 izotropik voksel 
çözünürlüğünde yeni görüntü serisi elde edilmiştir.  Daha 
sonra SPM paketine ait 'Segment' program parças kullanlarak 
yeni oluşturulan seri içindeki görüntüler beyaz madde, gri 
madde ve BOS dokular gibi bileşenler ayrştrlmştr. Bir 
sonraki admda BOS alanlarn içeren görüntü önceki aşamada 
bölütlenmiş olan ve yalnzca beyincik ve çevresini içeren 
görüntüler ile maskelenmiştir. Böylece PKF içerisinde 
beyinciği çevreleyen bölgelerdeki BOS görüntüleri elde 
edilmiştir. En son admda ise tüm beyin ve PKF bölgesinin 
görüntüleri kullanlarak beyin yar kürelerinde ve beyinciği 
çevreleyen bölgelerdeki BOS hacmi hesaplanmştr. 

 

 

 

 

 

Şekil 3: 3 boyutlu BOS modeli a) Tüm beyin, b) beyincik 
bölgesi 

2.3. İstatistiksel Analiz 

Beynin farkl bölgelerinde hesaplanan BOS hacim değerlerinin 
beyincik sarkmas bulunan hastalarda ve sağlkl bireylerdeki 
farklarnn incelenmesinde bağmsz örneklem t-testi analizi 
kullanlmştr. %95 güvenilirlik aralğnda, p<0.05 olan 
sonuçlar anlaml kabul edilmiştir. İstatistiksel analiz 
işlemlerinin tümü SPSS® (v. 20.0) istatistiksel yazlm paketi 
kullanlarak yerine getirilmiştir.   

3. Sonuçlar 
Bu çalşmada, beyincik sarkmas tip-I hastalarnn ve sağlkl 
bireylerin beyin MR görüntüleri kullanlarak BOS 
bölütlenmesi yaplmş ve farkl bölgelerdeki BOS hacimleri 
hesaplanmştr. Hasta ve kontrollerle ilgili cinsiyet, yaş, 
görüntü işleme ve istatistiksel analiz faaliyetlerinin sonuçlar 
Tablo 1'de listelenmiştir. 

Tablo 1: Hasta ve Sağlkl Bireylere ait Demografik Bilgiler ve 
Elde Edilen Sonuçlar 

 Hasta Sağlkl p değeri 
Cinsiyet (E/K) 4/10      5/10 - 
Yaş 38.93±12.66 36.93±6.2 0.59 
Sol Beyin BOS  164.64±74.69 149.31±87.28 0.617 
Sağ Beyin BOS  160.54±86.48 145.59±89.52 0.652 
Beyincik BOS 76.58±22.96 103.6±18.02 0.001 
Toplam BOS 401.76±176.84 398.5±179.9 0.961 

 
Beyin içindeki BOS hacminin sol beyin tarafnda ortalama 

ve standart sapma değerleri hasta bireyler için srasyla 164.64 
cm3 ve 74.69 cm3'tür. Ayn sonuçlar kontroller için 149.31 cm3 
ve 87.28 cm3'tür. Bu değerler arasnda istatistiksel olarak bir 
farkllk bulunmamştr (p=0.617). 

 

 
Şekil 4: Hasta ve sağlkl bireylerde Sol beyin BOS hacmi 

 

Şekil 5: Hasta ve sağlkl bireylerde Sağ beyin BOS hacmi 

Sol beyin için sv hacmi değerleri şekil 4'de 
gösterilmiştir. Sağ beyindeki BOS hacminin hasta ve sağlkl 
bireylerdeki ortalama ve standart sapma değerleri srasyla 
160.54±86.48 cm3 ve 145.59±89.52 cm3'tür. Bu değerler 
içinde anlaml bir istatistiksel farkllk saptanmamştr. Bu 
durum Şekil 5'te gösterilmektedir. Diğer yandan, beyincik 
çevresindeki bölgedeki BOS hacimleri hastalar için 
76.58±22.96 cm3 kontroller için ise 103.6±18.02 cm3'tür. Bu 
değerler arasndaki fark istatistiksel değerlendirme sonucunda 
da anlaml bulunmuştur (p=0.001). Bu durum Şekil 6'da açk 
şekilde görülebilmektedir. Son olarak tüm beyin içindeki 
toplam BOS hacmi hastalarda 401.76±176.84 cm3 ve 
sağlkllarda ise 398.5±179.9 cm3 olarak bulunmuştur 
(p=0.961). 

4. Tartşma 
BOS analizi beyincik sarkmas tip-I hastalğnn teşhisinde ve 
tedavi sürecinde önemli bir yere sahiptir. Bu çalşmada BOS 
dağlmnn sağlkl bireylerdeki ve beyincik sarkmas tip-I 
hastalarndaki farknn incelenmesi amacyla sol ve sağ beyin 
ve ayrca beyinciği çevreleyen PKF bölgesindeki sv dağlm 
MR görüntüleri kullanlarak hesaplanmştr. 

 

a b 
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Şekil 6: Hasta ve sağlkl bireylerde beyincik çevresi BOS 

hacmi 

Beynin sağ ve sol bölgeleri için hesaplanmş BOS 
hacimleri hasta ve sağlkl bireyler arasnda 
karşlaştrldğnda hastalarda her iki bölgede de sv hacminin 
değer olarak fazla olduğu görülmüştür fakat, bu fazlalk 
istatistiksel olarak anlaml bulunmamştr. Şekil 4 ve 5'te bu 
değerlerin dağlm srasyla sol ve sağ beyin için 
gözlenebilmektedir. Bu şekillerden de anlaşlacağ üzere her 
ne kadar ortalama değerler hastalarda yüksek gibi görünse de 
genel dağlma bakldğnda her iki grup için de benzer bir 
aralkta bulunduğu göze çarpmaktadr. Beyinciği çevreleyen 
bölge için sonuçlar incelendiğinde, ortalama değerler 
açsndan da değerlerin dağlm açsndan da (Şekil 6) 
hastalarn daha az bir sv hacmine sahip olduğu görülmüştür. 
Bu sonuç, PKF bölgesinin hastalarda sağlkl bireylere göre 
daha küçük yapda olduğunu bildiren çalşmalarla [5] 
örtüşmektedir. Sonuç olarak, beyincik çevresinde bölge 
dşnda  hastalardaki  BOS dağlmnn normal seyrinde 
olduğu söylenebilir.  Gelecekteki çalşmalarda her iki grubun 
birey saysnn artrlmas ve ayrca hastalarn göstermiş 
olduğu belirtilerin de çalşmaya eklenmesi hem bu 
çalşmadaki bulgularn güvenirliğinin arttrlmas hem de bu 
hastalğn teşhis ve tedavi sürecinin iyileştirilmesi için önemli 
olacaktr. 
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