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Radyoloji Özel Sayısı

Pediyatrik* abdomen ve pelvisin MR 
görüntüleme tekniği ile 
değerlendirilmesi, birçok faktör 
arasındaki karmaşık bir etkileşim sürecini 
ifade ediyor. Analizin başarısı veya 
başarısızlığı, hasta hareketi kaynaklı 
artefaktlardan bağımsız sekanslar elde 
etmeye dayanıyor.

Ultrason ve BT, pediyatrik abdomen 
değerlendirmesinde, dört ana faktör 
(erişim, klinik tanısal profile kolay 
entegrasyon, hız ve daha fazla sayıda 
abdominal hareketi dondurma 
kapasitesi) nedeniyle geçmişten beri 
temel görüntüleme teknikleri olarak 
tercih ediliyor.

Yıllarca abdomen içerisindeki çeşitli 
hareket türlerini telafi etmek için çok 
sayıda girişimde bulunuldu. Hareket 
düzeltme prosedürlerinin ilk ve en basit 
şekli, çoklu ortalamalar içeren verileri 
toplamak ve kullanmak suretiyle faza 
bağlı gölgelenmelerin ortalamasını 
bulmaktı. Bu yöntem bugün hâlâ 
kullanılıyor olsa da BLADE gibi daha 
sofistike sekanslar ile birlikte tatbik 
ediliyor. Bu çözümdeki temel sorun uzun 
tarama süresi; bu süre, her ilave 
ortalama alım işleminde daha da uzuyor.

Solunum geçitleme (gating) / tetikleme 
yöntemlerinin, yüksek tanısal 
standartlarda T2 ağırlıklı görüntüler elde 
etmede son derece başarılı olduğu 
kanıtlanmış olsa da nihayetinde bu 
yöntemlerde gerekli tarama verimliliğini 
sağlamak ve harekete dayalı 
artefaktlardan bağımsız görüntüler elde 
etmek için hastanın düzenli bir şekilde 
nefes alıp vermesi gerekiyor. 

Harekete duyarsız daha karmaşık 
sekansları hayata geçirmek için yapılan 
birçok girişim, sistem donanım 
kapasiteleri ve uzun rekonstrüksiyon 
süreleri nedeniyle kısıtlandı. Coiller ve 
gradyanlar daha sofistike hale geldikçe 
hareket kaynaklı artefaktlar, nefes 

tutmalı taramalar ile azaltıldı. Bu teknik, 
genç ve erişkinler için iyi olsa da 
sedasyon tatbik edilen çocuklarda durum 
nedir acaba?

Birçok şeyde olduğu gibi, eski bir anda 
yeni oluverir: Non-Kartezyen örnekleme 
algoritması yerine radyal örnekleme** 
yöntemini tercih etmek suretiyle artık 
görüntü verilerinin ortalamasını alma 
işlemini daha sofistike bir formatta 
gerçekleştirebiliyoruz. Düzlem içi radyal 
(yıldız kümesi) örnekleme ve düzlem 
boyunca kartezyen örnekleme 
tekniklerinin kombinasyonu, hastalarda 
T1 ağırlık görüntüleme prosedürünü 
önemli oranda geliştirdi.

Ancak hiçbir gelişim mükemmel değildir: 
Radyal VIBE görüntüleme, rezonans dışı 
etkilere Kartezyen tabanlı VIBE 
görüntülemeye kıyasla daha açık. Radyal 
VIBE görüntüleme, standart 
görüntülemede oluşan geleneksel 
kimyasal kayma etkileri yerine, yağ 
dokusu gibi güçlü rezonans dışı dokular 
nedeniyle görüntü bulanıklığı sorunu ile 
karşı karşıya kalıyor. Söz konusu etkileri 
hafifletmek için bu tip görüntülemelerde 
spektral yağ süpresyonu tekniğinin 
uygulanması gerekiyor: bizim tercih 
ettiğimiz teknik, SPAIR. Homojenliğin 
zayıf olduğu alanlarda hafif düzeyde bir 
bulanıklık veya çizgiler oluşuyor, ancak 
deneyimlerimize göre bu olumsuzluklar, 
elde edilen görüntünün tanısal olma 
özelliğini etkilemiyor.

Görüntü bulanıklığı veya çizgilerin ortaya 
çıkmasına neden olan potansiyel diğer 
bir kaynak da abdominal yapıların 
düzlem boyu hareketleri veya yüksek 
kontrastlı hacimler. Abdominal yapıların 
düzlem içi ve düzlem boyu hareketlerini 
minimize etmek için kurumumuzun 
klinik koşullarını karşılayan hastalara 
buscopan (veya glucagon) uyguluyoruz.

Görüntüleme deneyimlerimizin birçoğu, 
her ikisi de syngo MR B17 yazılımı 

üzerinde çalışan ve standart vücut 
matrisi coil’i veya 32 kanallı kardiyak 
coil’in kullanıldığı 3T MAGNETOM Trio ve 
Verio sistemleriyle gerçekleştirildi. Çok 
küçük çocuklarda ise büyük esnek coil 
veya 15 kanallı alıcı/verici ekstremite 
coil’i kullanıyoruz. Radyal VIBE sekansına 
ait görüntüleme faktörleri genelde şöyle 
oluyor: görüntüleme hacmindeki kesit 
adedi, görüş alanı veya sargıya bağlı 
olarak, 2,0-2,5 mm kesit kalınlığı; 0,4 x 
0,4 mm düzlem içi interpolasyon 
çözünürlüğü ve 1,75 dakikalık ortalama 
görüntüleme süresi.

3D VIBE Standart Dixon sekansı ile 
Radyal VIBE sekansı arasındaki seçim, 
klinik belirtilere bağlı. Yağ olmayan bir 
dokunun süpresyonlu veya dinamik, çok 
fazlı görüntülemesi için, hem standart 
hem de Radyal VIBE sekanslarını 
protokole entegre ediyoruz. Caipirinha 
ve Dixon gibi gelişmiş iPAT tekniklerinin 
kullanımı dahil olmak üzere süregelen 
gelişmeler, radyal VIBE sekansının klinik 
kullanım sahasını genişletecek.

Radyal VIBE sekansı, nefes tutmalı 
standart 3D VIBE sekanslarına göre 
yüksek sinyal-gürültü oranı, patolojiye 
yönelik yüksek tanısal hassasiyeti ve 
yüksek uzaysal çözünürlüğü ile hareket 
kaynaklı artefaktlarda sağladığı istikrarlı 
düşüş sayesinde abdominal ve pelvis 
görüntüleme protokollerinin dahili bir 
parçası haline geldi.
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* MR tarama tekniğinin fetüsler ile iki yaşından 
küçük bebekler üzerinde kullanımının güvenli 
olup olmadığı henüz kanıtlanmamıştır. Sorumlu 
doktor, MR görüntülemesinin diğer 
görüntüleme tekniklerine göre avantajlı 
özelliklerini değerlendirmelidir.

** Radyal VIBE, StarVIBE adlı sistemin prototiptir. 
StarVIBE, 1.5T MAGNETOM Aera ve 3T 
MAGNETOM Skyra sistemlerinde 
kullanılmaktadır. Radyal VIBE ile ilgili çalışmalar 
devam etmektedir. Ürün, halihazırda geliştirilme 
aşamasında olup, ABD ve diğer ülkelerde henüz 
piyasaya sürülmemiştir. Ürünün gelecekte 
erişilebilirliği de garanti edilemez.
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Vaka 1

Gaucher’s Hastalığı tedavisine 
başlamadan önce karaciğer / dalak 
hacimlerinin görüntülenmesi 
gereken 7 aylık bebek*

Vaka 2

Abdomen bölgesinde kitle tespit edilen 7 yaşındaki kız hasta. Hastaneye ilk geldiğinde yapılan BT taramasında, Para-
spinal Gangliyonörom tespit edildi. Tümörün omurga içinde ne kadar yayıldığını belirlemek ve cerrahi eksizyon için 
tümör düzlemlerini tespit etmek üzere MR görüntüleme tekniği uygulandı.

1

2A 2B

2C 2D

1 Radial 3D VIBE.

2B Nefes tutmalı 3D VIBE Dixon görüntüleme

2D Kontrast tatbiki sonrası, 3D Radial VIBE SPAIR görüntüleme

2A Navigatörlü transvers T2-ağırlıklı SPAIR görüntüleme

2C Kontrast tatbiki sonrası, nefes tutmalı, 3D VIBE Dixon su 
görüntüleme 
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Vaka 3

Genç kız hasta, alt pelviste ağrı şikayetiyle hastaneye başvurdu, ancak tam muayeneyi reddederek alternatif/doğal 
tedavi yaklaşımı takip etmeye karar verdi. Hasta, 2 hafta sonra daha şiddetli ağrı ile hastaneye başvurdu. Yapılan 
biyopside, ele gelecek kadar genişlemiş yüzeysel lenf düğümleri, hastalığın yayıldığını gösterdi. Sosyal koşullar 
nedeniyle ilk tercih edilen tanısal prosedür MR görüntüleme oldu. MR görüntüleme destekli biyopsi prosedürü 
sonrasında hastaya rabdomiyosarkom teşhisi kondu.

3C3a

3b 3D 3E

3a Nefes tutmalı, transvers, T2-ağırlıklı SPAIR sekansı

3b Nefes tutmalı, T2-ağırlıklı, sajital SPAIR 
TSE sekansı

3D Kontrast tatbiki sonrası 3D VIBE Dixon 
sekansı

3E Kontrast tatbiki sonrası 3D Radyal VIBE 
SPAIR sekansı

3C Çoklu b-değerli, transvers DWI (siyah-beyaz dönüştürülmüş 
ADC), infiltratif tümör ve lenf düğümlerini gösteriyor.
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Vaka 4

Çevre hastanelerden birinden, abdomen kısmında genişleyen bir kitlesi olan 7 aylık bebek* hastanemize sevk edildi. 
Hastaneye ilk geldiğinde hastaya yapılan BT taraması, büyük ve genişleyen kitlenin varlığını ortaya koydu. MR 
görüntülemesi, rezeksiyon öncesindeki evreleme işleminin bir parçası olarak gerçekleştirildi.

4A 4B

4C 4D

4E 4F

4A Navigatörlü, serbest nefes almalı, transvers SPAIR T2w TSE 
sekansı

4C Nefes tutmalı, 3D Dixon VIBE sekansı

4E Kontrast tatbiki sonrası, nefes tutmalı 3D Dixon VIBE sekansı

4B Çoklu b-değerli DWI (siyah-beyaz dönüştürülmüş ADC).

4D 3D SPAIR Radyal VIBE sekansı

4F Kontrast tatbiki sonrası, 3D SPAIR Radyal VIBE sekansı
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Vaka 5

Hastanemize gelen hastaya yapılan 
tamamlanmamış tarama prosedüründe 
intratorasik kitle olduğu ve bu kitlenin 
büyük bir ihtimalle intratekal olarak yayıldığı 
tespit edildi. Söz konusu kitlenin 
nöroblastom olduğu belirlendi. Anestezi 
altında tatbik edilen kapsamlı MR 
görüntüleme işleminde, metastatik 
nöroblastom tespit edildi.

5A

5B 5C

5D 5E

5A Torasik omurganın transvers T2w TSE görüntüleri

5C Transvers 3D SPAIR Radial VIBE sekansı

5E Kontrast tatbiki sonrası transvers 3D Radial VIBE sekansı

5B Transvers T2w SPAIR BLADE sekansı 

5D Tümörün gelişimini, vasküler veya kardiyak ile ilişkili artefaktlar 
olmaksızın gösteren transverse 3D Radyal VIBE göğüs görüntüsü
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Vaka 6

Hepatoblastom – kemoterapi öncesi evreleme

6A 6B

6C 6D

6D Transvers SPAIR 3D Radyal VIBE sekansı

6B Navigatörlü, koronal T2 SPAIR BLADE sekansı

6C Kontrast tatbiki sonrası transvers 3D Dixon VIBE sekansı 

6A Navigatörlü, transvers T2w SPAIR BLADE sekansı 



24 İnovasyon | Ağustos 2014 | www.siemens.com.tr/inovasyon

Radyoloji Özel Sayısı

Vaka 7

Metastatik neuroblastom

7b7a

7C

7D

7a Birleşik sajital T2w FS omurga görüntüsünde çoklu
metastaz görülüyor

7D 3D SPAIR Radial VIBE sekansı

7C Nefes tutmalı 3D Dixon VIBE.

7b Serbest nefes almalı, transvers T2w SPAIR.
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Vaka 8

Metastatik vajinal adenokarsinom

8a

8b

8C
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Teşekkürler

Yazarlar, Siemens Sağlık’a yeni 
pediyatrik görüntüleme 
tekniklerinin geliştirilmesine 
verdiği süregelen destek ve işbirliği 
için teşekkür eder.

8a Transvers T2w SPAIR sekansı

8b Kontrast tatbiki sonrası, nefes tutmalı 3D Dixon VIBE sekansı

8C Kontrast tatbiki sonrası ED SPAIR Radial VIBE sekansı


