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Giriş
Birçok kişi hâlâ torasik MR 
görüntülemeyi egzotik bir araç olarak 
algılıyor. Radyografi ve BT, akciğer 
hastalığının görüntülenmesi için kabul 
gören modaliteler olarak biliniyor. 
Bununla birlikte iyonlayıcı radyasyonun 
düzenli kullanımının, radyasyonun 
neden olduğu habis tümör riski göz 
önünde bulundurulduğunda en aza 
indirilmesi gerekiyor. Kronik pulmoner 
hastalığı olan hastalar, düzenli olarak 
göğüs BT görüntülemesi yaptırdıkları 
takdirde 100 mSv’yi aşan dozlarda 
radyasyona maruz kalabiliyor. 
Radyasyonun neden olduğu habis tümör 
riski yaşlı bireylerde büyük ölçüde 
azaltılmış olmasına rağmen, radyasyona 
maruz kalınmasından kaynaklanan 
akciğer kanseri riski en azından orta 
yaşa kadar artış gösterdiği için, akciğer 
kanseri oluşumunda bu azalma 
meydana gelmiyor  [1].

Toraks içerisinde bilimsel ve klinik 
uygulamalar için MR görüntülemenin 
potansiyeli, radyografi ve BT’ye göre 
radyasyonsuz bir alternatif olmasına 
rağmen, hafife alınıyor. Torasik MR 
görüntüleme hem fokal hem de difüz 
torasik koşulların tespit ve 
tanılanmasında umut veriyor. Yakın 
geçmişte, düşük pulmoner proton 
yoğunluğu ve yüksek derecede şüpheli 
artefaktan ötürü proton MR 
görüntüleme kullanımının 
değerlendirilmesi zordu. MR 
görüntüleme teknolojisindeki 
gelişmeler, bu engellerden çoğunu 
bertaraf etti; paralel görüntülemenin 
liberal kullanımı, artan gradyan direnç, 
3D görüntüleme ve hacim 

interpolasyonu artık proton MR 
görüntüleme kullanılarak akciğer 
parankiminin güvenilir ve yüksek 
kalitede görüntülenmesine izin veriyor. 
Göğüs MR görüntüleme, radyasyonun 
stokastik etkilerinin riski altında 
bulunanların  (çocuklar, genç yetişkinler 
ve hamile kadınlar) ve sık takip 
muayeneleri öngörülen kişilerin (kronik 
akciğer hastalıkları ve enfeksiyonlar) 
başlangıç değerlendirmeleri için 
halihazırda mevcut bulunuyor.

MR görüntüleme yaklaşımı
Herhangi bir aracın klinik olarak yaygın 
şekilde kullanılmasının temeli pratiklik, 
hız ve sağlamlıktır. Genel göğüs MR 
görüntüleme protokolümüz Tablo 1’de 
listeleniyor ve Şekil 1’de gösteriliyor. MR 
görüntülemesinin doğal yüksek 
yumuşak doku kontrastı dikkate 
alındığında, kontrastın zerk edilmesi 
göğüsteki genel kontrastı artırırken 
pulmoner perfüzyon ve  fokal lezyon 
gelişiminin değerlendirilmesine yardımcı 
olmasına rağmen, intravenöz 
Gadolinyum kontrast sadece 
opsiyoneldir. Mevcut MR görüntüleme 
teknikleri aksiyel ve koronal düzlemlerde 
çoklu MR görüntüleme 
ağırlıklandırmalarını (T1, T2, T2/T1) 
içeriyor. Torasik değerlendirme için 
çekilen MR görüntülerinin çoğu iyi 
kalitede olmasına rağmen, bazı diziler 
yüksek derecede dispneik veya 
klostrofobik hastalarda tanı kalitesinde 
olamayabiliyor.

Protokolümüz bu zorlayıcı hastalarda 
dahi serilerin en az birinde yeterli toraks 
görüntülemesinin meydana gelmesini 
sağlıyor. Çoğu vakada tarama süreleri 

20 dakikadan kısa sürüyor, odaklanılmış 
bir muayene, hasta MR görüntüleme 
tarayıcısında konumlandırıldıktan sonra 
5 dakika gibi kısa bir süre alıyor.

VIBE sekansı, bir nefes kontrolünde 
(breath hold) elde edilebilecek T1 
-ağırlıklı hızlı bir sekanstır. Akciğer 
patolojisi ayarlanırken proton 
yoğunluğunu artıran, pulmoner 
nodüller, kitleler ve konsolidasyon gibi 
koşulların tanımlanmasında en faydalı 
şey VIBE’dir. Kontrastın zerk edilmesinin 
ardından bu sekans aynı zamanda 
mükemmel anjiyografik yeteneklere de 
sahiptir. Basit, hızlı ve sağlam bir 
protokol konseptiyle aynı doğrultuda 
olarak, kontrast maddenin zerk 
edilmesinin ardından ilk 5 dakika 
içerisinde koronal ve transvers 
konumlamada iki adet hızlı nefes 
kontrolüyle elde edilen çekimler yüksek 
kalitede pulmoner anjiyogram ortaya 
çıkarıyor. Akciğer vaslkülaritesinin 
mükemmel derecede 
görüntülenmesinin yanında, akciğer 
kanserinin evrelendirilmesinde ve plevra 
hastalıklarının değerlendirilmesinde 
kontrast sonrası VIBE faydalıdır. 

VIBE sekansının gelişimi devam ediyor. 
Elde edilen en son gelişme CAIPIRINHA 
(Yüksek Hızlanmalı Paralel Görüntüleme 
Sonuçlarında Kontrollü Aliasing) 
VIBE’dır. CAIPIRINHA VIBE yakalama 
süresini azaltarak nefes tutma süresinde 
azalmaya yol açıyor ve standart VIBE ile 
karşılaştırıldığında mediastinum ve orta 
akciğerdeki sinyali artırıyor. CAIPIRINHA 
VIBE özellikle uzun nefes kontrolü 
mümkün görünmeyen dispneik hastalar 
için faydalı bulunuyor.
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Tablo 1: Standart proton MR görüntüleme göğüs protokolü [2]

Sekans Düzlem Temel Pataloji ve Kullanımlar Uzamsal Çözünürlük Temporal Çözünürlük

Sekans Koronal Konsolidasyon, kitleler Düşük Yüksek

TrueFISP Koronal Pulmoner embolizm, solunum mekanik-
leri, tam pulmoner değerlendirme

Orta Yüksek

BLADE Aksiyel Nodüller ve kitleler, bronşiyal mukus 
tıkanması, lokalize ödem

Orta Orta

VIBE Aksiyel 
+/- Koronal

Nodüller, kitleler ve konsolidasyon; 
+/- kontrast; pulmoner embolizm 
(+ kontrast)

Yüksek Düşük

HASTE Koronal Konsolidasyon, kitleler Düşük Yüksek

1A

1C

1B

1D

HASTE sekansı aynı zamanda proton 
yoğunluğunu artıran pulmoner 
koşulların tespitine yardımcı oluyor ve 
küçük havayolu hastalığı nedeniyle 
meydana gelen hava kapanlarını (air-
trapping) net bir şekilde gösterebiliyor. 
TrueFISP, yüksek temporal çözünürlüğe 
sahip bir “akyuvar” sine sekansıdır. 
Protokolümüzde TrueFISP sekansı 
serbest nefes alma esnasında 
gerçekleştiriliyor, bu sayede solunum 
mekaniklerinin değerlendirilmesi 
yapılıyor, dahası nefesini tutmayan 
kişilerde tam pulmoner değerlendirme 
için fayda sağlıyor. Pulmoner embolizm 
vakalarında pulmoner arter dolum 

kusurları için tam bir tarama olarak 
görünüyor.

BLADE T2-ağırlıklı bir turbo spin eko 
sekansıdır. Hareket hassasiyetini büyük 
ölçüde azaltan radyal “kanatlarda” veri 
topluyor. Bu sekans, diğer proton zengin 
koşullara ek olarak sıvı, ödem ve/veya 
inflamasyonların (bronşiyal 
inflamasyonlar, mukus tıkanması ve 
efüzyonlar dahil) tespit edilmesine 
yardımcı oluyor. Protokoldeki 
varyasyonlardan biri olarak, bu sekansın 
kılavuz tarafından yönetilen versiyonları 
ufak çocuklar gibi tam olarak işbirliği 
yapamayan kişilerin görüntülenmesinde 
kullanılıyor. 

Kronik hastalık ve kronik 
enfeksiyonda proton MR 
görüntüleme
Kistik Fibroz
Kistik Fibroz (CF), bronşektaziye yol 
açan ve hastaları tekrarlayan pnömoniye 
elverişli hale getiren yaygın bir otozomal 
resesif sistemik durumdur. Daha agresif 
tedavilerle birlikte CF hastalarının yaşam 
beklentisi artmaya devam eder. Artan 
yaşam beklentileri göz önünde 
bulundurulduğunda, CF hastalarında 
iyonlaştırıcı radyasyonun en aza 
indirgenmesi gerekiyor. Proton MR 
görüntüleme bu hastalarda BT’nin 
uygulanabilir bir alternatifidir [3-5]. 
Bronşektazi, mukus tıkanması, 

1  Normal bir gönüllüde 
yapılan pulmoner MR 
görüntüleme çalışması 
normal akciğer parankiminin 
tipik görünümünü 
HASTE (1A), BLADE (1B), 
TrueFISP (1C), ve VIBE (1D) 
sekanslarında gösteriyor.
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2Agörüntülemesinde BT’ye karşı 
uygulanabilir bir alternatif olabiliyor 
(Şek. 5-7). Verilerimiz MR görüntüleme 
ile BT arasında güçlü bir ilişki gösteriyor. 
Spearman korelasyon katsayısı 0.774 (p 
< 0.0001) ve Cohen’in ağırlıklandırılmış 
kappa skoru 0.646’dır[6]. Korelasyon ve 
mutabakat tam parankimal 
opasifikasyonda (konsolidasyon ve 
atelektazi) en yüksek iken, nodüler 
akciğer hastalığında en düşüktür; buna 
karşın, deneyimizde nodüler hastalık 
proton MR görüntüleme kullanıldığında, 
özellikle IV kontrast kullanıldığında 
halihazırda tespit edildi.

(Şek. 6). Proton MR görüntülemede 
potansiyel sarkoidozun benzersiz 
emaresi, koyu lenf nodu olup, post-
gadolinyum VIBE ve T2-BLADE 
görüntülerinde daha belirgindir. Bu 
emare dizilerimizdeki sarkoidozların 
neredeyse yarısında mevcuttu [7] (Şek. 
7).

konsolidasyon, oyuklar ve lokalize 
akciğer nedbelerinin hepsi standart MR 
görüntüleme sekansları kullanılarak 
ortaya çıkarılabiliyor (Şek. 2-3). CF 
hastalarında normal akciğer ile hava 
hapsi olan akciğer arasındaki proton 
yoğunluğundaki göreceli olarak büyük 
kontrast göz önünde 
bulundurulduğunda hava hapsi 
çoğunlukla HASTE üzerinde belirgindir 
(Şek-4).

Sarkoidoz
Sarkoidoz, nonkazeöz granülomazların 
toplanmasına yol açan sistemik bir 
rahatsızlıktır. Çoğu vakada göğüs 
etkileniyor. Polmoner sarkoidoz, 
perilebfatik difüz bir nodüler hastalık 
olarak, sıklıkla simetrik mediastinal 
lenfadenopati ile birlikte ortaya çıkıyor.

Kronik vakalarda pulmoner tutulum 
frank fibrozuna doğru evrilebiliyor. 
Proton MR görüntüleme, sarkoidoz 

3A 3B 3C

4A 4B

2  Kistik fibrozu bulunan bir hastanın 
koronal BLADE görüntüsü sağ üst lobda 
(ok) intermediyat yoğunluk 
konsolidasyonu ve hacim kaybı gösteriyor. 
Sol üst lobda ufak bir kaviter nodül 
mevcuttur (ok ucu).

4  Koronal HASTE görüntüleri 
(4A, B) kistik fibrozu bulunan bir 
hastadaki, hava hapsiyle tutarlı 
göreli periferal hipointensite 
(oklar) alanlarını gösteriyor.

3  Aksiyel BLADE görüntüleri(3A, B) kistik fibrozu bulunan bir hastadaki bilateral bronşiektazi ve mukus tıkanıklığı alanlarını gösteriyor (oklar).
T2-ağırlıklandırılmış BLADE sekansı akciğer parankimi ve havayolları içerisindeki inflamatuvar durumların doğru şekilde tanımlanmasına izin 
veriyor. Aksiyel VIBE görüntüsü (3C) sağ üst lobdaki subplevral akciğerin dışındaki bronşiektazi alanlarındaki mukus tıkanıklığını gösteriyor (ok). 
VIBE sekansının üstün uzamsal çözünürlüğü, diğer MR görüntüleme sekanslarıyla karşılaştırıldığında daha ufak pulmoner yapıların 
değerlendirilmesine yardımcı oluyor.
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Non-tüberküloz Mikobakteriyel 
Pnömoni
Non-tüberküloz mikobakteri (NTM) 
toprak, su ve hava içeren ortamlarda 
hazır şekilde bulunur. Mikobakteri 
tüberkülozunun tersine, NTM pnömoni 
genellikle insandan insana geçmez. 
NTM; görüntülemede bronşiektazi, 
bronşiyal kalınlaşma, tomurcuklu dal 
(tree-in-bud) görünümündeki nodüller, 
kaviteler, konsolidasyon ve buzlu cam 
opasitesi olarak ortaya çıkar; BT’dekilerin 
bir yansımasıdır (Şek 8-10).

NTM pnömonili hastalar genellikle uzun 
yaşam beklentisine sahip olmalarına 
rağmen, prograsif hastalık ciddi 
pulmoner yara oluşumuna veya tam 
akciğer hasarına yol açabilir. NTM 
pnömoni hastaları klinik merkezimizde 
yılda iki kere görüntülenir. Yüksek 
görüntüleme sıklığı göz önünde 
bulundurulduğunda, proton MR 
görüntüleme özellikle bu hastalarda 
BT’ye karşı cazip bir alternatiftir. İlk elde 
ettiğimiz veriler, BT ile MR görüntüleme 

arasındaki korelasyonun Mycobacterium 
Avium Kompleks pnömonisi (NTM 
Pnömoninin en yaygın tipidir) olan 
hastalarda, nodüler akciğer hastalığı 
şartlarında bile (Spearman 0.8122, 
p-değeri <0.001) kuvvetli olduğunu 
(0.8252, p-değeri<0.001) ortaya 
koyuyor. Proton MR görüntülemesinin 
nodüler hastalık ortamındaki yüksek 
performansı, NTM pnömoni ortamındaki 
nodüllerin boyutları 2-4 mm gibi 
oldukça küçük olduğundan şaşkınlık 
yarattı (ATS 2014). Bu durumdaki 
nodüller birbirleriyle tomurcuklu ağaç 
veya bitişik santrilobüler çiçekler 
şeklinde bir arada kümelenme 
eğiliminde olduklarından, bitişik 
nodüllerin ek sinyalinin proton MR 
görüntülemede nodüler hastalığın 
belirginliğinin arttırılmasına yardımcı 
olabileceğini varsayıyoruz.

Aynı kümelenen nodüler hastalık 
fenomeni tüberküloz ve fungal 
enfeksiyon gibi birçok diğer durumda da 
görülebiliyor, MR görüntülemenin bu 

hastalıklarda da rol oynayabileceğine 
işaret ediyor.

Muhtelif
Hipersensitivite pnömonisi
Hipersensitivite pnömonisi organik 
veya inorganik partiküllerin teneffüs 
edilmesi sonucunda ortaya çıkan 
iltihaplı bir hastalıktır. Hayvansal 
proteinler, mikrobik maddeler ve 
düşük molekül ağırlıklı kimyasallar 
yaygın antijenler arasındadır. Göğüs 
BT’sindeki görüntüleme bulguları, 
klasik şekilde santribular dağılımdaki 
buzlu cam nodüllerini içerir [8-11]. 
Eşlik eden hava hapsi ve mozaik 
zayıflama vakaların yaklaşık %95’inde 
görülen oldukça yaygın bir durumdur. 
Hipersensitivite pnömonisinin göreli 
olarak çözümü zor görüntüleme 
bulguları göz önünde 
bulundurulduğunda, proton MR 
görüntülemesinden bu durumun 
pulmoner belirtilerini çözmesi 
beklenemez. Bununla birlikte, MR 
görüntüleme teknolojisindeki son 

5B

5D

5A

5C

5  Aksiyel post-godalinyum VIBE görüntüleri(5A-D) sarkoidozlu hastada orta ve üst akciğer fibrozu ve düşük-intensite alanında zor
görünen orta akciğer nodülaritesi, sol üst lobda kitle benzeri fibroz (ok) gösteriyor (5B). Fibroz, aksiyel dağılımda, kronik sarkoidozda tipik olduğu 
üzere peribronşovaskülerdir. Mediastinal lenfadenopati içerisindeki düşük yoğunluk muhtemelen fibroz veya kalsifikasyonu temsil ediyor.
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6 7

gelişmelerle, bu zor görülen bulgular 
dahi, Şekil 11’de gösterildiği üzere 
tespit edilebiliyor.

Malign hastalık
Hibrid PET/MR görüntülemedeki 
ilerlemelerle matestazik hastalık 
çalışmasında ve spesifik lezyonların 
selim veya habis olarak 
karakterizasyonunda tam vücut MR 
görüntülemesinin rolüne ilgi yeniden 
arttı. Proton MR görüntülemesinin 
akciğerlerdeki selim hastalıkların habis 
hastalıklardan ayrılmasında potansiyeli 
olduğuna dair güçlü kanıtlar bulunuyor 
[12-15]. BT’yle karşılaştırıldığında MR 
görüntülemenin üstün yumuşak doku 
kontrastı göz önünde 

bulundurulduğunda, orta akciğer 
kitleleri ve bitişik pulmoner olmayan 
yapıların işgalinin halihazırda 
tanımlandığı vakalarda tümör ve akciğer 
atelektazisi arasındaki ayrım MR 
görüntülemede daha iyi 
gerçekleştiriliyor. Ayrıca, difüzyon 
ağırlıklı görüntüleme (DWI) habis 
lezyonların selim lezyonlardan 
ayrılmasına, primer akciğer kanserinin 
histoloji tipinin belirtilmesine yardımcı 
olabiliyor ve örneğin metastazik hastalık 
ortamında ufak pulmoner lezyonlar için 
hassasiyeti artırabiliyor. [14, 16, 17] 
(Şek. 13). Pulmoner malignik 
taramasında BT proton MR 
görüntülemesiyle karşılaştırıldığında 
üstün uzamsal çözünürlüğe sahiptir. 

Pulmoner modüller için en düşük tespit 
edilebilirlik sınırı proton MR 
görüntülemede yaklaşık 5 mm [18-20] 
olarak rapor edildi. Bununla birlikte, 
mevcut MR görüntüleme teknolojisiyle, 
klinik deneyimlerimize dayanarak 4 mm 
kadar düşük olabiliyor, daha önemlisi, 
Lung-RADS tarafından akciğer kanseri 
taramasında inditerminat pulmoner 
modüller için eşik değerinin 6 mm 
olması dikkat çekiyor (www.acr.org/
Quality- Safety/Resources/LungRADS).   
MRI ve DW görüntüleme cihazlarının 
düşük sinyal arka planı göz önünde 
bulundurulduğunda, BT’de zor görülen 
pulmoner nodüller MRI’da daha belirgin 
olabiliyor (Şek.13).

8A 8B 8C

6  Aksiyel post-gadolinyum VIBE görüntüsü sol alt lob
nodülaritesini (on) pulmoner sarkoidoz olan bu hastada açıkça 
gösteriyor.

7  Post-gadolinyum aksiyel VIBE görüntüsü sarkoidozla tutarlı
mediestinal ve sağ peribronşiyal lenfadenopati yanında zor fark edilen 
sağ üst lob bronşivasküler nodülarite (oklar) gösteriyor. Merkezi 
hipointensite ve periferal artışlı homojen olmayan nodal artış şablonu, 
sarkoidoz kaynaklı lenfadenopatide oldukça yaygın olan koyu lenf 
nodu emaresi (ok başı) olarak biliniyor ve sarkoidozla bağlantılı 
mediastinal lenfadenopatinin spesifik emaresi olabiliyor.

8  Koronal HASTE (8A) ve aksiyel BLADE (8B) MR görüntüleme görüntüleri MAC pnömonili bu hastanın akciğerlerindeki parakardiyak kısımlardaki
bronşiektaziyi gösteriyor. Göğüs BT’sinden alınan aksiyel görüntü (8C) bronşiektaziyi MR görüntülemesindekiyle aynı dağılımda gösteriyor.
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9A 9B 9C

10B 10C10A

11A

11C

11B

11D

9  Aksiyel BLADE (9A) ve VIBE (9B) MR görüntüleme görüntüleri MAC pnömonili bu hastanın sağ üst lobundaki nodüler opasiteleri ve 
bronşiektaziyi gösteriyor. Göğüs BT’sinden alınan aksiyel görüntü (9C) MR görüntüleme sonuçlarıyla benzer görüntüler veriyor.

10  Aksiyel BLADE (10A) ve VIBE (10B) MR görüntüleme görüntüleri MAC pnömonili bu hastanın sağ alt lobunun üst segmentindeki
fakol kaviteyi gösteriyor. Göğüs BT’sinden alınan aksiyel görüntü (10C) de yine sağ alt lob kavitesini gösteriyor.

11  Aksiyel post-gadolinyum VIBE (11A) görüntüsü BT üzerinde kanıtlarla desteklenmiş olan zor görünen asimetrik sağ taraftaki sentrilobular 
nodülarite alanlarını gösteriyor 11B(11B). Aynı hastanın askiyel HASTE görüntüsü (11C)  esas olarak sağ akciğerde, ekspiratuar BT’dekine benzer 
dağılımdaki, hipersensitivite pnömonisi (11D) olan bu hastadaki nefes hapsiyle tutarlı şekilde farklı yoğunluk alanlarına sahip mozaik şekil 
gösteriyor.
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Göğüs BT ile 
karşılaştırıldığında pratik 
avantaj ve dezavantajları
BT ile karşılaştırıldığında MR 
görüntülemenin en bariz avantajı 
iyonlaştırıcı radyasyon olmamasıdır. 
ALARA ilkesi kapsamında doktorlar 
hastalara yüksek kalitede tedavi 
vermeye devam ederken onlara 
verilen radyasyon dozunu düşürmek 
için ellerinden gelenin en iyisini 
yapmalıdır. Bu nedenler eğer MR 
görüntüleme aynı hastalık ortamında 
BT ile karşılaştırıldığında benzer 
performans veriyorsa, doktorların BT 
yerine proton MR görüntüleme 
kullanması gerekiyor. Örneğin, 

skarlaşmayla sonuçlanan plörezi 
gelişir.

Plevral skarlaşma veya kalınlaşma 
kısıtlayıcı solunum fizyolojisine yol 
açabilir. Kollajen damar hastalığıyla 
bağlantılı plevral hastalıkları olan 
hastaların uzun yaşam beklentisi göz 
önünde bulundurulduğunda, bu 
hastaların BT ile takip edilmesi, 
verilen toplam radyasyon dozu 
dikkate alındığında optimalin 
altındadır. MR görüntüleme, kronik 
plevral hastalıkları olan hastaların 
takibi için uygulanabilir bir araçtır 
(Şek. 14)

Plevra hastalığı
Plevral skarlaşma veya kalınlaşma 
çoğunlukla daha önceki ampiyem 
veya hemotoraksın gelişmesi 
nedeniyledir ve genellikle parankimal 
bantlar veya fokal yuvarlak 
atelektaziyle ilgilidir. Plevra hastalığı 
aynı zamanda daha fazla fokal plevral 
plaklarla birlikte asbeste maruz 
kalınan ortamlarda oldukça yaygındır. 
Kliniğimiz, kronik akciğer hastalıkları 
için üçüncü ve dördüncü derece 
merkez olarak kollajen damar 
hastalıkları olan hastaların büyük 
çoğunluğuna bakıyor. Kollajen damar 
hastalığı, özellikle de romatoid artrit 
olan hastaların çoğunda plevral 

12  Post-gadolinyum koronal VIBE (12A) ve koronal BLADE (12B) görüntüleri non-Hodkin lenfoması olan bu hastada sağ akciğerin lateral 
yönünde bitişik göğüs duvarına nüfuz eden büyük bir kitle gösteriyor. Üzeri örtülü sağ laterel kaburga (ok), diğer kaburgalara göre anormal 
derecede düşük sinyal gösteriyor ve kemik invazyonu tanısını işaret ediyor. (Görüntüler University Hospital Kiel, Almanya’nın izniyle yayınlanmıştır)

13  Post-gadolinyum VIBE aksiyel görüntüsü (13A) metastazik sarkoma olan bu hastada 4 mm’lik sol alt lob nodülü (ok) gösteriyor.
Kılavuz aksiyel DWI görüntüsü (13B) bu nodülde sınırlanmış difüzyon gösteriyor (ok). Bu sekansta ciddi miktarda arka plan sinyalinin olmaması bu 
lezyonun barizliğini arttırıyor ve aynı lezyon (ok) dışarıdaki bir kurumda çekilen aksiyel BT görüntüsünde (13C) ileriye dönük olarak 
tanımlanamıyor.
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akciğer kanseri olan hastalarda 
pnömoni takibinin adenokarsinomun 
görüntülemede bakteriyel pnömoniyi 
taklit edebileceği dikkate alınarak, 
uygun çözünürlükte yapılması 
gerekiyor, bu hastaları takipte BT’den 
daha ziyade MR görüntüleme 
kullanılabiliyor (Şekl.15). Genç 
hastalarda veya iyodine kontrasta 
kontrendike olan hastalarda 
pulmoner arteriyel tromboembolik 
hastalığın tespiti için MR 
görüntüleme mükemmel bir araçtır 
[21]. Yukarıda bahsedildiği üzere, 
post-kontrast VIBE pulmoner 
embolinin açık şekilde tespit edildiği 
mükemmel görüntüler oluşturuyor.

(Şek. 16). TrueFISP özünde beyaz kan 
karakteristiklerine sahiptir ve kontrast 
alerji veya böbrek yetmezliği 
ortamında merkezi pulmoner 
embolizmin değerlendirilmesinde 
kullanılabiliyor. Bununla birlikte MR 
görüntülemenin faydaları radyasyon 
azaltmanın ötesine geçiyor. MR 
görüntüleme BT ile karşılaştırıldığında 
üstün yumuşak doku kontrast 
çözünürlüğü sunuyor. Bunun nedeni, 
BT görüntüleme birincil olarak 
elektron yoğunluğuna bağlıyken MR 
görüntülemenin proton 
yoğunluğundan ve bu protonların 
farklı dokular ve manyetik alanlardaki 
karmaşık ilişkisinden ortaya çıktığı 

gerçeğidir. T2- ağırlıklı görüntüleme 
MR görüntülemesinin genellikle BT’de 
zor görünen veya görünmeyen 
lokalize ödem, sıvı veya iltihapları 
tespit etmesine olanak tanıyor. 
Anterior mediastinal lezyon 
ortamında fokal tümör benzeri 
bölgeler içerisindeki mikroskobik 
yağlar faz içi ve dışı görüntüleme 
kullanılarak selim hastalıkları teyit 
edebiliyor (Şek. 17). Ayrıca MR 
görüntüleme gerçek zamanlı 
diyafragmatik işlev analizi, temporal 
perfüzyon ve segmental ventilasyon 
gibi, hastaya verilen yüksek 
radyasyon dikkate alındığında BT 
kullanılarak elde edilemeyen 
fonksiyonel bilgileri sunuyor.

15  Aksiyel T2 BLADE (15A), aksiyel kontrassız VIBE (15B), aksiyel BT (15C) görüntüleri nöbet ve ateş olan bu hastada
pnömoniyle tutarlı sol alt lob gösteriyor Konsolidasyon antibiyotik tedavisiyle çözüldü. Kondolidasyonlarının çözünürlükle takip edilmesi gerekli 
olan yüksek risk konsolidasyonu grubu hastalarda, radyografiye göre üstün kontrast çözünürlüğü ve radyasyonsuz bir teknik olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda MR görüntüleme ideal bir modalitedir.

14  Post-gadolinyum VIBE aksiyel görüntüsü 
kontrastın zerk edilmesinden yaklaşık 2,5 ve 
7 dakika sonraki(14A-C, sırasıyla) romatoit 
artrit olan bu hastanın sağ alt lobundaki 
bilateral plevral kalınlaşmasını (ok başları) ve 
yuvarlak atelektaz odağının (oklar) ilerleyen 
gelişimini gösteriyor. Yuvarlak atelektaz alanı, 
alttaki plevral kalınlaşma, lokalize ve lobdaki 
hacim kaybı, kitlenin subplevral konumu ve 
kitle etrafındaki vaskülatür girdabı dikkate 
alındığında MR görüntüleme üzerinde kesin 
şekilde tanılanabiliyor, bu kitle içerisindeki 
akciğer parankiminin girdap yaparak dönmesi 
2 dakikalık görüntüde açıkça mevcut 
bulunuyor (14A). Sagital HASTE görüntüsü 
(14D) merkezden subplevral akciğere uzanan 
ufak parankimal bantlı (oklar) sol taraftaki 
düşük yoğunluklu plevral kalınlaşmayı 
gösteriyor.
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olsa da, bu ortamda proton MR 
görüntülemenin izole kullanımı, 
erken ILD tanısının zor olduğu 
dikkate alındığında halihazırda pek 
olası gözükmüyor.

nodüllerin yüksek ihtimalle selim 
hastalık olma ihtimali göz önünde 
bulundurulduğunda genellikle işlem 
konusu olmuyor. Ayrıca, MR 
görüntülemenin interstitial akciğer 
hastalığı (ILD) için faydalı bir araç 
olup olmadığı henüz tespit edilmemiş 

Halihazırda MR görüntüleme daha 
önce belirtildiği üzere BT’nin uzamsal 
çözünürlüğüyle eşleşemese de, 
proton MR görüntüleme 4-5 mm 
aralığındaki nodülleri güvenilir 
şekilde tespit edebiliyor. Bundan 
daha küçük nodüller, 4 mm’den ufak 

16  Post-gadolinyum maksimum yoğunluk projeksiyonlu (MIP) VIBE aksiyel (16A) ve koronal (16B) görüntüleri pulmoner arterler içerisinde
pulmoner embolizmle tutarlı dolum kusurları gösteriyor. VT iyotlanmış kontrast maddesi hasta ciddi hipertiroidizmde radyoiyodin tedavisine aday 
olduğu için kontraendikedir. Genç hastalarda MR görüntüleme kullanılarak anjiyografik görüntüleme, iyonlaştırıcı radyasyon kullanılmadan 
pulmoner embolizm tespitine izin verdiği için de değerlidir. (Görüntüler Radiologie Darmstadt, Germany’nın izniyle kullanılmıştır)

17  Faz içi (17A) ve faz dışı (17B) MR görüntüleri anterior mediastinumda kitle lezyonu (ok) gösteriyor. Lezyonun
yoğunluğu faz dışı görüntüde (17B) faz içi görüntüye kıyasla (17A) önemli derecede azalmış durumdadır, lezyon içerisinde büyük derecede 
mikroskobik yağ varlığına işaret etmesi, timomanın tersine büyük oranda timik hiperplaziyi düşündürüyor.
(Vaka, Jeanne B. Ackman, M.D.; Massachusetts General Hospital, Boston, MA, USA izniyle kullanılmıştır)
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Torasik proton MR görüntülemenin 
geniş çaplı kullanımının önündeki en 
büyük engellerden biri finansal 
sorunlar olarak ortaya çıkıyor. 
Halihazırda sigorta şirketlerinin çoğu 
genel pulmoner değerlendirme için 
proton MR görüntülemeyi açık 
şekilde karşılamıyor. Bununla birlikte 
akciğer kanseri evrelendirme, 
mediasyinal kitle ve plevral/göğüs 
duvarı değerlendirmeleri teminatının 
standart olduğu görülüyor.

Bazıları MR görüntülemenin BT’den 
daha pahalı olduğunu da öne sürüyor 
ve bu nedenle, MR görüntüleme 

pulmoner değerlendirmede BT ile 
mukayese edilebilmesine rağmen, 
BT’nin tercih edilmesi gerekiyor. 
Genel pulmoner MR görüntüleme 
çalışmalarının çoğunun 15-20 
dakikadan kısa sürede 
gerçekleştirilebildiği göz önünde 
bulundurulduğunda, MR 
görüntülemenin maliyetinin toraksta 
BT ile benzer olduğunu öne sürmek 
gerekir. Uzun vadede torasik proton 
MR görüntülemenin güçlü yanları ve 
nispeten ufak zayıflıkları toraksta 
proton MR görüntülemesinin artarak 
teminat altına alınmasının, 

desteklenmesinin ve kullanımını 
kaçınılmaz olduğunu ortaya koyuyor.

Sonuç
Göğüs görüntülemede hâlihazırdaki 
standart modelinin BT olmasına 
rağmen; Proton MR görüntüleme 
akciğer ve plevrayı içeren göğsün 
görüntülenmesi için uygulanabilir bir 
araçtır. Bu durum özellikle uzun 
yaşam beklentisi olan, göğüslerinin 
kronik olarak takip edilmesi gereken 
hastalar için etkilidir. MR 
görüntüleme teknolojisi ilerledikçe 
proton MR görüntülemesinin daha 
yaygın kullanılması bekleniyor.


