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Magneettispektroskopia on lääketieteessä yleisesti käytössä oleva magneettikuvauksen muoto, jonka avulla
saadaan tietoa kudoksen biokemiallisista ominaisuuksista. Kehon metaboliittien eli aineenvaihduntatuotteiden
kuvantaminen magneettispektroskopialla on kuitenkin vaikeaa niiden veteen verrattuna matalan konsen-
traation vuoksi. Kemiallisella vaihdolla tapahtuva saturaatiosiirto (Chemical exchange saturation transfer,
CEST) on uudentyyppinen molekyylimagneettikuvausmenetelmä, joka mahdollistaa matalakonsentraatioisten
molekyylien epäsuoran kuvantamisen.

Altistettaessa aine voimakkaalle ulkoiselle magneettikentälle B0 osa aineen atomiytimien spineistä suuntau-
tuu magneettikentän suuntaisesti, osa vastaan. Kuitenkin niin, että pieni enemmistö osoittaa magneettikentän
kanssa samaan suuntaan. Tämän lisäksi spinit prekessoivat satunnaisessa vaiheessa tunnetulla taajuudella
ω magneettikentän ympärillä. Prekessiotaajuus, niin kutsuttu Larmor-taajuus, on ominainen eri atomeille,
mutta vaihtelee eri molekyylien välillä vaikka kyseessä oleva atomi olisikin sama. Laskettaessa ydinten spinien
magneettiset momentit yhteen saadaan kokonaismagneettinen momentti, joka on samansuuntainen ulkoisen
magneettikentän kanssa. Kun aine altistetaan muuttuvalle magneettikentälle B1, jonka taajuus vastaa spinien
Larmor-taajuutta, saadaan osa magneettikentän B0 suuntaisista spineistä kääntymään magneettikenttää
vastaan, jolloin kokonaismagneettinen momentti heikkenee. Kun altistus muuttuvalle magneettikentälle lakkaa,
spinit palautuvat takaisin alkuperäiseen tilaansa.

Pieni määrä molekyylejä vesiliuoksessa vuorovaikuttaa veden kanssa muuttaen veden protonien magneet-
tisen momentin palautumisaikaa. Tämä magnetisaation siirto tapahtuu skalaaristen ja dipolaaristen spin-spin
liitosten välityksellä, mutta myös suoran protonien vaihdon kautta. Kun liuos altistetaan muuttuvalle mag-
neettikentälle, jonka taajuus vastaa tutkittavassa molekyylissä olevien vaihtuvien protonien Larmor-taajuutta,
saadaan veden magneettinen momentti vaimenemaan. Tämä johtuu siitä, että veteen siirtyy protoneja, joiden
kokonaismagneettinen momentti on heikentynyt. Tämä heikennys on verrannollinen vaihtuvien protonien
konsentraatioon suhteessa veteen fb ja protonien vaihtotaajuuteen kb, joka riippuu esimerkiksi liuoksen
happamuudesta. CEST-kuvantamisessa hyödynnetään metaboliittien ja muiden vähäisissä määrin esiintyvien
molekyylien kemiallista vaihto -ominaisuutta. Menetelmä mahdollistaa esimerkiksi kudoksen happamuuden
epäsuoran mittaamisen.

Yksinkertaisimmillaan CEST-kuvaus koostuu pitkästä, suorakulmaisesta saturaatiopulssista, jota seu-
raa virityssekvenssi ja avaruudellinen koodaus, ja lopulta kuvan muodostus. Tällainen jatkuvan pulssin
(continuous wave CEST, cwCEST) menetelmä ei kuitenkaan sovellu hyvin kliinisiin tutkimuksiin, koska
yhtäjaksoinen saturaatiopulssi lisää kudoksen liiallisen lämpenemisen riskiä. Tästä syystä kliinisissä kokeissa
saturaatiosekvenssi on sarja lyhyitä pulsseja (pulsed CEST, pCEST).

CEST-kuvantaminen visualisoidaan niin kutsutulla Z-spektrillä, joka koostuu Z-arvoista muuttuvan mag-
neettikentän taajuuden ja veden Larmor-taajuuden erotuksen funktiona. Z-arvo saadaan normittamalla veden
z-suuntainen, eli ulkoisen magneettikentän suuntainen, magnetisaation komponentti Mz veden tasapainoase-
man magnetisaatiolla M0, eli Z = Mz/M0. CEST-kuvaus tunnetaan näin ollen myös nimellä Z-spektroskopia.
Z-spektristä voidaan laskea eri johdannaissuureita, joiden avulla CEST-ilmiöiden voimakkuutta voidaan
kvantifioida. Tärkein johdannaissuure on magnetisaation siirtosuhde (magnetisation transfer ratio, MTR),
joka mahdollistaa systeemin sisäisten parametrien, esimerkiksi happamuuden, arvioimisen.
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