
Yorum
Daha yüksek kalp atım hızı ve nefes tutmadaki zorluklar 
nedeniyle yenidoğanda kardiyak BT taraması her zaman 
zorludur. Bu örnek olayda, ultra-hızlı tarama modu olan 737 
mm/s tarama hızına sahip Turbo Flash modu gerçekleştirildi 
ve 0,13 s’de 98 mm’lik edinimi mümkün kıldı. Yenidoğan,  
tarama sırasında serbest nefes alıyordu. Dual Source BT’nin 
sağladığı 66 ms’lik hızlı gerçek zamansal çözünürlük, sistolik 
fazda EKG-tetiklemesini sağladı (%35 RR’de) ve infantın daha 
yüksek olan kalp atım hızına rağmen (142 bpm) üç koroner 
arterin hepsini resmetmek için mükemmel bir görüntü 
kalitesi sağladı. CARE kV (X-ray tüp geriliminin otomatik doz 
optimize seçimi) tarafından otomatik olarak seçilen 70 kV, 
sadece 6 mL kontrast maddesi ile mükemmel geliştirme 
sağladı. Tüm bu gelişmiş tekniklerin kombinasyonları çok 
düşük bir radyasyon dozuyla (0,72 mSv) güvenilir bir tanıya 
katkıda bulundu.
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Şekil 3: MIP (Şekil 3A ve 3B) ve VRT (Şekil 
3C) görüntüleri, çıkan aortun, büyümüş 
pulmoner arterin (yıldız işareti) sağ önünde 
olduğunu gösteriyor. Bir ASD (ok ucu), bir 
VSD (kesik ok), aortik koarksiyon (beyaz ok), 
bir PDA (beyaz kesik ok) ve posterior 
akciğerlerin her ikisinde de hiper-atenüasyon 
(oklar) mevcut.

Şekil 4: VRT (Şekil 4A) ve MinIP (Şekil 4B) 
görüntüleri, şişmiş akciğerlerin sınırlı 
hacmine sahip normal bir bronş gösteriyor.

Şekil 2: MIP görüntüleri (Şekil 2A, 5 mm; 
Şekil 2B, 8 mm) inen sol anterior ve sol 
sirkumfleks arterlerine branşlanan sağ 
koroner arteri (Şekil 2A, ok başı) ve sol ana 
koroner arteri (Şekil 2B, ok) gösteriyor.

Şekil 1: VRT görüntüleri, RV’den çıkan aort 
ve LV’den çıkan pulmoner arterle bir d-TGA 
gösteriyor. Koroner arterler normal paterne 
sahip.

Hastanın hikayesi
Desatürasyon bulunan 13 günlük bir yenidoğan, cerrahi 
operasyon için programa alındı. Kalbin, büyük damarların ve 
koroner arterlerin operasyon öncesinde anatomisini 
değerlendirmek için bir kardiyak BT taraması istendi.

Tanı
BT görüntüleri, normal tipte koroner arterler ile büyük 
arterlerde bir dekstro-transpozisyon (d-TGA) gösterdi. Sağ 
ventrikülden (RV) çıkan aort, sol ventrikülden (LV) çıkan 
pulmoner arterin sağ önündeydi ve büyümüştü. Hipoplastik 
aort yayına sahip aortun juksta-duktal tipi koarksiyonuyla 
birlikte bir atriyal septal defekte (ASD), bir ventriküler septal 
defekte (VSD) ve bir patent duktus arteriozusa (PDA) sahip 
kalp büyümesi görüldü. Arka akciğer bölgelerindeki bilateral 
hiperatenüasyon mevcuttu ve ödeme işaret ediyordu.
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Siemens müşterilerinin beyanları, müşterinin özgün ortamında elde edilen sonuçlara dayalıdır. “Tipik” bir hastane bulunmadığı ve birçok değişken mevcut olduğu için 
(örn. hastane büyüklüğü, vaka karışımı, IT’nin benimsenme seviyesi) diğer müşterilerin de aynı sonuçları elde edeceklerinin bir garantisi bulunmamaktadır.

Tarama alanı Torakstan üst abdomene Perde 3.2

Tarama uzunluğu 97,5 mm Masa hızı 737 mm/s

Tarama yönü Kranyo-kaudal Kesit kolimasyonu 192 × 0,6 mm

Tarama süresi 0,13 s Kesit genişliği 0,6 mm

Tüp gerilimi 70 kV Rekonstrüksiyon artış kademesi 0,3 mm

Tüp akımı 160 mAs/rot Rekonstrüksiyon çekirdeği Bv40

Doz modülasyonu CARE Dose4D Kalp atım hızı 142 bpm

CTDIvol 0,45 mGy Kontrast

DLP 6,9 mGy cm Hacim 6 mL

Tahmini doz 0,72 mSv Akım hızı 0,7 mL/s

Rotasyon süresi 0,25 s Başlangıç gecikmesi CARE Bolus
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Özet
Nöro-onkolojide uzmanlaşan kliniğimiz kısa süre önce beyin 
tümörlerinin preoperatif değerlendirmesi için Eşzamanlı Çoklu 
Kesit (SMS) difüzyon ağırlıklı görüntüleme kullanmaya başladı. 
İlk değerlendirmemizde SMS, difüzyon tensör görüntüleme 
sekansımızın tarama süresini azaltmak için kullanıldı. İkinci 
değerlendirmemizde ise SMS, %30 kesit boşluğuna sahip bir 
difüzyon protokolünden kesit boşluğuna sahip olmayan bir 
protokole geçerek veri kalitesinin iyileştirilmesine katkıda 
bulundu. Gerçekten de SMS’in sadece zaman açısından bir fayda 
değil, aynı zamanda da difüzyon tensör görüntülememizin veri 
kalitesinde bir iyileştirme de sağladığını keşfettik.

Giriş
Beyin tümörünün ilk tanısı koyulduktan sonra, beyin cerrahları 
günümüzde normal klinik incelemelerin yanı sıra operasyon 
planlaması için tümörün konumunu, uzantısını ve çevreleyen 

beyaz madde ile ilişkisini de inceliyorlar. Nöro-onkolojideki 
paradigma, tümörün çevresinde geniş marjlar almak uygun 
olmadığı için diğer onkolojik alanlardakinden farklı; kitle 
eksizyonu, bundan sonuçlanacak olan ve minimize edilmesi 
gereken fonksiyonel bozulma ile dengelenmesi gerekiyor. Bu 
nedenle, fonksiyonel alanların ve bunların bağlayıcı beyaz 
madde yolaklarının tam konumunun bilinmesi, ameliyatı 
dikkatli bir şekilde planlarken vazgeçilmez olarak kabul ediliyor. 
Tümörün yolakları geri mi ittiği yoksa içlerine mi sızdığı, tümör ve 
fonksiyonel olarak önemli yolaklar arasındaki marjlar (veya 
mesafe) dikkate alınması gereken önemli noktalar. Dolayısıyla, 
temel anatomik görüntüleme verilerinin edinilmesinin ardından, 
fonksiyonel ve traktografik verilerle daha ileri bir noktaya 
gidiyoruz. Ancak bu tamamlayıcı edinimler genellikle zaman ve 
kalite sorunları ortaya koyuyor. Öncelikle bu, hastaların 
makinede daha fazla zaman geçirmelerini gerektiriyor ve 
toleranslarını standart bir MRG’den bile daha fazla zorluyor. 
İkincisi, iş akışını önemli ölçüde yavaşlatıyor ve gecikmeler ve 

Örnek Olgu 1
Şekil 1: Hem SMS'siz hem de SMS görüntüleme kullanarak, gliyal beyin tümörü olan beş hastayı görüntüledik. Ortalama muayene süresi 
SMS dışı görüntüleme için 10 dakika 41 saniye, SMS görüntüleme için ise 6 dakika 42 saniyeydi. Bu, tarama süresinde %37 kısalma 
sağlarken liflerin sayısında ortalama %223 oranında bir artış ve veri kalitesinde önemli bir iyileştirme anlamına geliyordu.

1A–B: Bu hastada, T1w sekansında bir hipointens lezyon olarak 
görülen bir sol frontal gliyal tümör bulduk. Koyu mavi alan 
süperimpoze fMRI verilerini temsil ediyor ve daha sonra ROI’ları 
çizmek ve yolakları beslemek için kullanılacak olan sağ el motor 
alanını gösteriyor. Bu aynı zamanda, tümör ve fonksiyonel alanlar 
arasındaki yakın ilişkinin değerlendirilmesini de sağlıyor.

1C–D: 1C, başlangıç noktası (koyu mavi) olarak kullanılan 
fonksiyonel alanı gösteriyor ve SMS görüntülemesi olmaksızın beyaz 
madde yolaklarını görüntülüyor (turuncu lifler). 1D’de aynı ROI bu 
kez SMS görüntülemesiyle, beyaz madde yolaklarının (yeşil lifler) 
beslemesini sağlıyor. Her iki örnekte de sağ elin kortikospinal 
yolağını tespit ediyoruz ve kalitatif olarak, yeşil yolakların turuncu 
olanlara göre daha çok ve yoğun, daha kesin olduğunu 
görebiliyoruz. Kantitatif olarak bu, SMS’siz 216 lif ve SMS ile 957 lif 
ile bu hasta için görüntülenen sonuçlara uygun.

SMS yok SMS
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Örnek Olgu 2
Şekil 2: Yine SMS ile ve SMS’siz olarak, ancak bu sefer SMS’i muayene süresini kısaltmak için değil, diğer parametreleri değiştirmeden 
(örneğin TR) 50 kesitli %30 boşluk protokolünden 60 kesitli boşluksuz protokole gitmek için kullanarak beş hastayı daha görüntüledik. Bunu 
yaparak, eşdeğer bir sürede, liflerin sayısında ortalama %94 artış olduğunu ve bunun veri kalitesini önemli ölçüde iyileştirdiğini gözlemledik. 

2A–B: Bu hastada, T2 sekansında hiper-yoğunluklarla 
gösterildiği şekilde, önemli çevreleyici infiltrasyona sahip bir 
sağ parietal gliyal tümör bulduk. Koyu mavi alanlar, 
süperempoze edilmiş fMTRI verileri ve tümör (ve 
infiltrasyonu) ve fonksiyonel alanlar (burada sol el motor 
alanı) arasındaki ilişkiyi gösteriyor.

2C–D: Bu görüntülerde, ROI’ları çizmek ve yolakları beslemek 
için kullanılan aynı fMRI alanlarını (koyu mavi) görüyoruz. 
2C’de, “boşluk” protokolünü kullanarak bulunan kortiko-
spinal sol el yolakları görülüyor (224 turuncu lif). 2D’de aynı 
yolakları görüyoruz ancak bu sefer “boşluk yok” protokolü 
kullanılıyor (516 lif). Bu nedenle boşluk yok protokolü 
sayısal olarak üstün ve daha kalın, daha yoğun ve daha 
kesin yolaklarla kalitatif olarak yorumlanması daha kolay.

boşluk boşluk yok
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bekleme listeleri hakkında endişeler doğuruyor. Üçüncüsü de 
klinisyenlerin işine yaraması için muayene süresini 
kısaltmaya çalışsak bile veri kalitesinden ödün verilmemesi 
gerekiyor.

Eşzamanlı Çoklu Kesit (SMS) görüntüleme, klinik 
ortamımızda bu özel bağlamda umut vaat eden bir araç 
olarak görüldü ve Temmuz 2016’da kullanıma alındı. 
Muayene süresini kısaltmak veya görüntülemenin kalitesini 
iyileştirmek üzere örneğin difüzyon görüntülemede daha fazla 
yön kullanıp gürültüyü azaltmak ve traktografik verileri 
iyileştirmek için MRG’nin uzamsal verimliliğini artıracak 
şekilde tasarlandı (1). Paralel görüntüleme ve rekonstrüksiyon 
algoritmalarında gerçekleştirdiğimiz iyileştirmeyle (2), artık 
birden çok görüntüleme kesitini eşzamanlı olarak, sinyal-
gürültü oranını etkilemeden (1), önemli ölçüde azaltılmış 
muayene süreleri için edinmek mümkün oluyor.

Difüzyon tensör görüntülemesinin farklı klinik kullanımları 
arasında burada ilgi çekici olanlardan biri de traktografik 
rekonstrüksiyonlar aracılığıyla beyaz madde yolaklarının 
incelenmesi. Bunu yapabilmek için tüm beyinde difüzivite 
hakkında voksel çapında verileri çoklu yönler aracılığıyla 
ediniyoruz (bir ölçeksel değer olarak ve güç ve yönselliğe 
sahip bir vektör olarak). Eğer difüzyon tensör görüntüleme 
(DTI) son birkaç yılda kapsamlı bir şekilde kullanıldıysa (4), 
yüksek açısal çözünürlüklü difüzyon görüntüleme (HARDI), 
kesişen lifler sorununa daha etkili yanıt vererek daha geçerli 
bir traktografi sağladığı için beyaz madde araştırmalarını 
ilerletmenin umut vaat eden yeni bir yolunu oluşturuyor.

Ancak, difüzyon görüntülemenin edinimi zaman alıcı oluyor; 

uygulamamızda kullanılan geleneksel sekans yaklaşık 10 
dakika sürüyor. SMS ile bu süreyi kısaltmak veya aynı 
edinim süresinde daha yüksek kaliteli görüntüler edinmek 
mümkün olacak.

SMS ile birlikte, örneğin el mobilitesi veya dil yetisi 
kullanıldığında, belirli görevlerin ardından aktive edildiği 
şekilde fonksiyonel beyin alanları görüntülemek ve 
konumlandırmak için kan oksijen seviyesi bağımlı (BOLD) 
kontrast görüntülemenin eşlik ettiği fonksiyonel manyetik 
rezonans görüntüleme (fMRI) kullanıyoruz (3). Klinik 
ortamımız, Kanada’daki en büyük üç tıp merkezinden biri 
olan CHU de Québec–Université Laval’ın bir parçası. Eğitim 
hastanemiz, nöro-onkoloji alanında uzmanlık dahil olmak 
üzere nöro-bilim alanında bir uzmanlık aksına sahip. Bu 
projenin uygulamaya geçirilmesiyle ilgilenen ekibimiz dört 
beyin cerrahı, bir nöro-radyolog, bir radyoloji stajyer hekimi, 
bir biyomedikal mühendisi ve fMRI için bir nöro-
psikologdan oluşuyor.

Örnek olgu tabanlı sunum
Merkezimize bir hasta, beyin cerrahları tarafından 
preoperatif beyin tümörü değerlendirmesi için sevk 
edildiğinde, 32 kanallı baş coil’iyle 3T MAGNETOM Skyra 
(Siemens Healthineers, Erlangen, Almanya) kullanarak 
geleneksel MRG ile işe başlıyoruz. Rutin muayenemiz, 3D 
MPRAGE T1-ağırlıklı (gadolinyum öncesi ve sonrası), T2-
ağırlıklı FLAIR ve SWI sekanslarını içeriyor. Bu, anatomik 
açıklama yapabilmemizi, lezyonu hassas bir şekilde 
konumlandırmamızı, kapsamını ve çevreleyen yapılar 
üzerindeki etkisini açıklayabilmemizi sağlıyor. (bkz. Şekiller).
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Daha sonra BOLD fMRI veri edinimini gerçekleştirmek üzere 
ilerliyoruz. Merkezimizdeki nöro-psikolog, hangi 
paradigmaların hastalığa en uygun olduğunu belirlemek için 
her bir hastayı iyice değerlendiriyor ve bunun ardından, 
örneğin, el, ayak ve ağzın motor alanlarını ve dil alanlarını 
özel olarak tanımlamak için uygun bir dizi görev seçiyor. Bu 
nedenle, tarama sırasında dinlenirken hastadan bu 
fonksiyonel olarak önemli alanları aktive etmek için çeşitli 
görevler gerçekleştirmesi isteniyor (bkz. Şekiller). Kendilerinin 
temin ettikleri klinik olarak ilgili verilere ek olarak, fMRI 
sekanslarında gösterilen bu aktive edilmiş bölgeler daha 
sonra beyaz madde yolaklarını beslemek için ilgi bölgeleri 
(ROI) çizmek için bir sonraki adımda kullanılıyor.

DTI için, yüksek açısal çözünürlük difüzyon görüntülemesi 
(HARDI) kullanarak difüzyon traktografi verileri (64 yön, 
b-değeri = 1500 s/mm²) ediniyoruz. Bu bize, liflerin 
bütünlüğünü değerlendirmek için kullanılabilen bir ölçeksel 
değer olan fraksiyonel anisotropi (FA) (FA, aksonlardaki 
difüzyonun yönselliğini belirten beyaz madde yolaklarındaki 
mikro-yapısal hasarın bir vekili olarak bilinmektedir) için 
sayısal değerleri, aynı zamanda da traktografik verileri 
ayıklamakta kullanılan vektör değerleri veriyor. Veri post-
processing sürecinde beynin ayıklamasını, segmentasyonunu, 
istatistiklerini, yeniden formatlamasını gerçekleştirmek ve 
yolakları beslemek üzere ROI’lar çizmek için FSL 5.0.9 (6), 
MRtrix (7), Mi-brain by Imeka (8) yazılımları kullanılıyor.

Anatomik, fonksiyonel ve traktografik verilerin 
kombinasyonu nihayet cerrahi yaklaşımı şekillendirmek için 
bir bütün olarak yorumlanabiliyor.

Sonuç
Eşzamanlı Çoklu Kesit görüntülemeyi ilk kullanmaya 
başladığımızda, başta edinim süresinden tasarruf etmek için 
SMS ile ve SMS’siz verilerimizi karşılaştırdık; son 
zamanlarda, boşluklu ve boşluksuz protokolleri 
karşılaştırarak difüzyon verilerinin edinimini iyileştirmek için 
SMS kullanarak verilerin kalitesini optimize etmeye 
odaklandık (bkz. Şekil 2).

Zaman ve kaliteye ilişkin olarak, bir beyin tümörünün 
preoperatif değerlendirmesinde SMS görüntülemesinin 
faydalı olduğunu keşfettik. Bu, edinim süresini kısaltarak 
hasta deneyimini iyileştiriyor, cihazda daha az zaman 
geçirmesini sağlıyor ve bazen rahatsızlık hissi nedeniyle 
normalde muayenenin durdurulmasını isteyecek olan 
hastalarda ek sekans edinimlerini mümkün kılıyor. Ayrıca, 
tarama süresi kısaltıldığı (ve eşzamanlı olarak hastanın 
huzursuzluğu azaltıldığı) için olasılıkla hareket artefaktları 
azaltıldığından verilerin kalitesi de iyileştirildi (9). Bu 
iyileştirme, boşluk yok tekniğinin entegrasyonuyla bir araya 
geldiğinde iyileştirilmiş uzamsal çözünürlük sağladı. Bu, 
daha kesin ve yoğun yolaklar sağladı ve bu da girişim 
planlamada beyin cerrahları için değerli bir araç oldu. 
Tümör ve normal beyin parenkimi arasındaki ince çizgiyi 
açıkça çizerek mümkün olduğunca çok neoplazma almak ve 

beyin fonksiyonlarını korumak arasındaki dengeyi optimize 
ediyor. Ayrıca, lezyonların yakınındaki fonksiyonel olarak 
ilgili beyaz madde yolaklarının tam kapsamı bilindiği için 
tam anestezili cerrahiyi de mümkün kılabiliyor (daha 
komplike ve hastayı rahatsız edici uyanık cerrahi yerine).

Artık SMS görüntülemeyi rutinimize entegre ettiğimiz ve 
difüzyon traktografi verilerimizi optimize etmek için 
kullandığımızdan, bir sonraki adım, veri kalitesini korurken 
SMS-2’den SMS-3’e geçmenin zamansal faydasını 
karşılaştırmak. Daha sonra SMS’i, klinisyenlere değer katma 
odaklı yaklaşımımızı daha da geliştirmek ve veri kalitesini 
geliştirmek üzere edinilmiş hacimleri ikiye katlayarak fMRI-
BOLD tekniğimizi daha da iyileştirmeye çalışacağız.
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AutoAlign 
Head Scout 3D 3.15 1.37 260 100 128 1,6 20 160 A-P 3 Yok Yok 0:14

T1 GRE 
FLASH Sag 240 2.46 220 100 35 4,0 20 256 A-P 2 Yok Yok 0:41

T2 TSE Aksiyal 6200 78 220 87,5 25 5,0 20 256 R-L 3 Yok Yok 1:02

T2 TSE 
DarkFluid Aksiyal 8000 119 220 87,5 25 5,0 20 256 R-L 2 Yok Yok 1:52

ep2d 
Diffusion Aksiyal 4200 72 240 100 31 5,0 12 160 A-P 2 0,800 12 1:16

ep2d T2*W Aksiyal 6120 30 220 100 25 5,0 20 128 A-P 1 Yok Yok 0:06

Toplam muayene süresi 5:11

Örnek Olgular: 3 Tesla’da 5 Dakikalık 
Pediatrik GOBrain Protokol ile MR Görüntüleme
Dr. Elka Miller, FRCPC1; Barry Smith, MRT (MR)2

¹Şef ve Araştırma Direktörü,
²MRG Süpervizörü, Medikal Görüntüleme Bölümü, Children’s Hospital of Eastern Ontario (CHEO), Ottawa, ON, Kanada

Genel bilgiler
Hızlı beyin MRG’si ilk olarak hayatları boyunca sık sık seri 
görüntüleme tetkikleri uygulanan şant bağımlı hidrosefaliye 
(1-3) sahip çocuklar için piyasaya sürüldü. Görüntüleme 
tetkikleri, çocuğun yaşına, tetkik süresine ve ekipmanlara 
göre genellikle bir BT ve MRG kombinasyonunu içeriyor. BT 
taramaları, özellikle küçük çocuklar için potansiyel zararlı 
etkileri olabilen radyasyonu içeriyor (4). BT taramasının 
alternatifi ise MRG, ancak beyin MRG’si zaman alıyor ve 
hareket artefaktlarına karşı hassas. Küçük yaştaki 
hastalarda, MRG araştırmaları sedasyon veya genel 
anestezi gerektirebiliyor ve bunlar da kendilerine özgü 
komplikasyon risklerine sahipler (5). Bu nedenle, hızlı MRG 
sekansları sedasyon ve anestezi ihtiyacının önüne 
geçebiliyor; dolayısıyla da küçük yaşta olan ve işbirliği 
yapmayan hastalar için özellikle faydalı. Yakın zamanda, 
hızlı MRG sekansları daha popüler hale geldi ve bunlar 
gittikçe artan oranlarda makrosefali, intrakraniyal kistler, 
bazı yapısal konjenital ve konjenital olmayan anomaliler ve 
cerrahi sonrası takip gibi hidrosefalik olmayan 
endikasyonlar için kullanılıyor (6).

Çeşitli “hızlı MRG” protokolleri kullanıldı; en popüleri, 
aralarında Yarım-Fourier Edinim Tek Çekim Turbo Eko 

¹ MR taramasının fetüslerin ve iki yaşın altındaki infantların görüntülenmesinde 
güvenli olduğu kanıtlanmamıştır. Sorumlu hekim, MR muayenesinin faydalarını, 
diğer görüntüleme prosedürlerininkine kıyasla değerlendirmelidir. 

(HASTE) (7), Tek Çekim Hızlı Spin Eko (SSFSE) (6, 8) ve 
Geliştirilmiş Rekonstrüksiyonlu Periyodik Rotasyonlu 
Örtüşen Paralel Çizgiler (PROP) FSE’nin (2) de bulunduğu 
T2-ağırlıklı MRG’nin modifikasyonlarıydı. Bu protokoller 
genellikle potansiyel güçlükler taşıyan tek tip pulse sekansı 
kullanıyor. Önceki araştırmamız, aralarında ven sinüs 
trombozu (bir hasta), subdural hematom (üç hasta), kan 
ürünlerini ayırt edememe (iki hasta) ve ekstra-aksiyal 
koleksiyonların sınırlı değerlendirmesinin de (bir hasta) 
bulunduğu pediatrik hızlı beyin MRG’sinin 7/50’sinde (%14) 
tespit edilmemiş bulgular ortaya koydu. Bu sınırlamanın, 
doku ve sıvıyı daha da karakterize edecek diğer pulse 
sekanslarının yokluğundan kaynaklandığı düşünüldü. 
Bunun sonucunda, klinik olarak ilgili tüm sekanslar için hızlı 
MR protokolleri kullanarak görüntü kalitesini iyileştirmek 
gerekiyor. Beyin dokularının ve sıvılarının değerlendirilmesi 
için farklı pulse sekansları ve düzlemleri kullanıldığında 
bunun gerçekleşmesi muhtemel gözüküyor.

GOBrain (10, 11), 5 dakikalık bir tanısal beyin muayenesi 
olarak geliştirildi ve tanısal olarak daha uzun, geleneksel 

Düzlem TR  
(ms)

TE  
(ms)

FOV 
(mm)

Faz FOV 
(%)

Kesitler Kesit 
(mm)

Boşluk  
(%)

Matris Faz 
yönleri

iPAT 
faktörü

b-değer-
leri

Yönler 
(no)

TA 
(dk)

Tablo 1: Baş/Boyun 20 coil’li MAGNETOM Skyra’da 5 dakikalık GOBrain protokolleri için edinim parametreleri ve tarama süresi.
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muayeneye eşdeğer olduğu klinik olarak doğrulandı. 5 
dakikalık muayene, aralarında sagittal T1-ağırlıklı, aksiyal 
T2-ağırlıklı, aksiyal T2 TSE Dark Fluid (FLAIR), aksiyal 
difüzyon ağırlıklı (DWI) ve aksiyal T2*-ağırlıklı sekansların 
da bulunduğu temel klinik sekanslar sunuyor. Daha yüksek 
hızlanma faktörlerine sahip paralel görüntüleme, gradyan 
T1-ağırlıklı ve EPI-GRE T2*-ağırlıklı edinimler gibi birçok 
faktör, tarama süresinin kısaltılmasını sağladı ama aynı 
zamanda EPI faktörlerini azaltarak EPI-bağlantılı hassasiyet 
artefaktlarını ve görüntü çarpıtmalarını hafifletti ve ekolar 
arası boşluğu kısalttı. 5 dakikalık protokolün, geleneksel 
protokole kıyasla klinik olarak ilgili bulguların tanısı için 
yüksek tanısal uygunluğa ulaşmasını ve bu sayede harekete 
ve anestezi ihtiyacına daha açık olan seçili bir pediatrik 
hasta grubu için faydalı hale gelmesini umuyoruz.

Malzemeler ve yöntemler
Bu örnek olay serisindeki tüm görüntüler bir 3T MAGNETOM 
Skyra tarayıcısında (Siemens Healthineers, Erlangen, 

Almanya) edinilmiştir. MRG protokolü tipik olarak radyoloğun 
talebi uyarınca rutin taramayı ve muayenenin sonuna eklenen 
ek GOBrain-5-dakikalık sekansı içeriyordu (Tablo 1).

Sonuç
Pediatrik hızlı görüntüleme teknikleri tarama sürelerini 
kısaltabiliyor, hareket bağıntılı artefaktları azaltabiliyor ve 
daha da önemlisi çocuklarda sedasyon ihtiyacını 
azaltabiliyor (1). Buna ek olarak, geleneksel protokole 
kıyasla klinik olarak ilgili bulguların tanısal uyumuna 
erişme potansiyeline sahip ve bu nedenle harekete ve 
anestezi ihtiyacına daha açık olan seçili bir pediatrik hasta 
grubunda faydalı hale geldi. Bekleme süresini kısaltan 
iyileştirilmiş hasta bakım hızı da bu protokolün bir avantajı 
olabilir.

Teşekkürler
Medikal Görüntüleme ve Laboratuvar İlaçları Direktörü 
Sayın Wendy Rabbie MRT (R)’ye teşekkür ederiz.

1A

1D 1F

1C

1G

1B

Örnek Olgu 1
Şekil 1: Çoklu şant revizyonlarına sahip, konjenital hidrosefali hastası 9 yaşında kız çocuğu. Üst sıra GOBrain (1A-C: Sagittal T1w, aksiyal 
T2 TSE, aksiyal T2 TSE FLAIR). Alt sıra, geleneksel hızlı sekanslar (1D-F: Sagittal T2w, aksiyal T2 HASTE, aksiyal T1 FLASH 2D). Ventriküler 
sistemin asimetrik boyutunda veya şant kateterinin konumunda (ok) hiçbir interval değişim bulunmamaktadır. Araştırmalar, 
karşılaştırılabilirdir ve bir T’ FLAIR (1C) sekansı eklenmesi, sıvı ve beyin bulgularını daha da karakterize etme potansiyeline sahiptir. 

2A

2E

2B

2F

2C

2G

2D

2H

3A

3E

3B

3F

3C

3G

3D

3H

Örnek Olgu 2
Şekil 2: Şiddetli travmatik beyin yaralanması olan 10 yaşında kız çocuğu. Üst sıra: Geleneksel MRG’den 3 gün sonra alınmış GOBrain 
(2A-D; Sagittal T1w, aksiyal T2 TSE, aksiyal T2 FSE FLAIR ve aksiyal T2). Alt sıra: rutin sekanslar (2E-H: Sagittal T1w, aksiyal T2w, aksiyal 
FLAIR ve hassasiyet ağırlıklı görüntüleme (SWI). Bulgular, parietooksipital serebral yarım kürelerdeki beyin ezikliği ve sol tentoryum 
boyunca subdural kanama ile tutarlı (ok). Rutin ve GOBrain 5 dakikalık protokolle eziklik ve kan ürünlerinde karşılaştırılabilir bir 
belirginlik bulunuyor.

Örnek Olgu 3
Şekil 3: Menenjitle sonuçlanacak şekilde bir sol parasagittal ekstra-aksiyal koleksiyonla (ok) komplike sol frontal sinüzite sahip 14 yaşında 
erkek çocuğu. Üst  sıra: Geleneksel MRG ile aynı gün edinilmiş GOBrain 3A-D: aksiyal T2 TSE, aksiyal T2 TSE FLAIR, aksiyal DWI ve aksiyal 
ADC). Alt  sıra: rutin sekanslar (3E-H: aksiyal T2q, aksiyal FLAIR, aksiyal DWI ve aksiyal ADC). Difüzyon kısıtlaması, sol parasagittal 
koleksiyonda (ok ucu) sol frontal sinüste (gösterilmemektedir) görüldü. Sol frontal ve parietal yarım küredeki kortikal oluklarda hafif 
efasman görülüyor. Görüntüler, geleneksel protokole kıyasla (alt satır) GOBrain 5 dakikalık protokolde (üst satır) karşılaştırılabilir görüntü 
kalitesinin bir örneğini sunuyor.
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4A

5A

4D

5C

4B

5B

5D

4C

4E 4F

Örnek Olgu 4
Şekil 4: Kemoterapi ve radyasyon tedavisi gören supreselar germinoma sahip 7 yaşında kız çocuğu. 4A, B: Tedavi öncesi referans hattı 
görüntüleri. Üst  sıra: GOBrain (4C, D: aksiyal T2 TSE ve aksiyal T2 TSE FLAIR). Üst  sıra, tedaviden 2 yıl sonra takip amaçlı rutin sekanslar 
(4E, F: aksiyal T2w ve aksiyal FLAIR). Takip görüntüleri, geleneksel protokole (alt  sıra) kıyasla GOBrain 5 dakikalık protokolde (üst  sıra) 
supraselar artık lezyonun karşılaştırılabilir görüntü kalitesinin bir örneğini sunuyor. GOBrain ve geleneksel protokoller kullanan takip 
görüntüleri aynı gün edinildi.

Örnek Olgu 5
Şekil 5: 2 hafta boyunca sabahları baş ağrısı geçmişi olan ve geceleri uyanan 10 yaşında erkek çocuk. Anksiyete geçmişine sahip. 
Radyolojik izole miyelin tabakasını çıkartan tip lezyonlardan şüpheleniliyor. Üst  sıra: GOBrain (5A, B: aksiyal T2 TSE ve aksiyal 
T2 TSE FLAIR). Alt  sıra: geleneksel sekanslar (5C, d: aksiyal T2w ve aksiyal FLAIR). Görüntüler, geleneksel protokole (alt satır) kıyasla 
GOBrain 5 dakikalık protokolde (üst satır) aynı sayıda ve boyutta beyaz madde lezyonlarına (oklar) rastlandığına örnek teşkil ediyor.
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Baş/Boyun 20 1.5T ve Baş/Boyun 20, Baş 32 veya 
Baş/Boyun 64 3T .exar1 dosyalarını indirmek için: 

www.siemens.com/GOBrainPlus 

Tıpta sağlık hizmetlerinin maliyetlerine ve değerine dayalı sonuçlara gittikçe daha 
fazla dikkat edilmesi, MR endüstrisinde devrim niteliğinde değişiklikleri motive 
ediyor. Siemens MR ve Boston’daki Massachusetts General Hospital (MGH), MR’da 
hızlı ve klinik olarak doğrulanmış muayeneler geliştirmek için stratejiler üzerinde 
işbirliği yapıyorlar.

GOBrain, 5 dakika süren tanısal bir beyin muayenesi¹. Optimize edilmiş pulse 
sekansları ile edinilen, tanısal olarak önemli beş MR beyin protokolünden 
oluşuyor. Otomatik kesit konumlandırması sağlayan bireysel anatomik landmark 
tabanlı AutoAlign teknolojisi ile entegre tek bir düğmeyle çalışan muayene, 
teknisyenin minimum müdahalesiyle yapılabiliyor. Dahil olan sekanslar arasında 
bir sagittal T1-ağırlıklı, aksiyal T2-ağırlıklı, aksiyal T2 ağırlıklı DarkFluid, aksiyal 
difüzyon ağırlıklı ve bir aksiyal T2*-ağırlıklı kontrast bulunuyor. 

GOBrain+, beyin görüntülemesini kontrast ortamıyla ek olarak desteklemek için 
GOBrain’in yetkinliklerini genişletiyor. Yeni optimize sekanslar arasında kontrast 
öncesi ve sonrası verilen bir aksiyal T1-ağırlıklı sekansı ve bir kontrast sonrası 
MPRAGE bulunuyor.

GOBrain ve GOBrain+ Protokollerini İndirin

¹Baş 32 coil’li MAGNETOM Skyra kullanılarak çekilmiştir. Sistem alan gücüne ve coil yoğunluğuna bağlı olarak toplam muayene süresi 6 dakikaya kadar uzayabilir.

5756 Radyoloji Kongresi Özel Sayısı Radyoloji Kongresi Özel SayısıSiemens İnovasyon Ekim 2017  
www.siemens.com.tr/inovasyon

Siemens İnovasyon Ekim 2017  
www.siemens.com.tr/inovasyon


