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Giriş
Institut Cardiovasculaire Paris Sud’de 
(ICPS) 2008’de kurulan ve sadece 
kardiyovasküler MRG’ye odaklanan 
tesis, bugüne dek yaklaşık 45 bin 
hastaya hizmet verdi. Bu hastaların 
yaklaşık %70-75’i stres MR perfüzyon 
muayenesi oldu. Yalnızca 2017’de, 
ortalama 20 dakikalık MR muayenesi 
süresiyle 5400’ün üzerinde hastaya 
tarama yapıldı. Bu tempo, hem 
resepsiyon ve hazırlık alanlarında 
hem de tarama ve okuma ortamında 
planlamanın ve kadro seçiminin 

titizlikle yapılmasının yanı sıra hasta 
karşılama, hazırlama ve koçluktan 
aksesuar seçimine, protokol 
ayarlamalarından iş akışı yönetimine 
kadar bütün muayene sürecinin 
özenle optimize edilmesi sayesinde 
mümkün oldu.

ICPS’te Kardiyovasküler 
MRG
ICPS’te stres CMR perfüzyon tetkiki 
lokalizasyondan, uzun aks 
cinelerinden, stres perfüzyondan, 
kısa aks cinelerinden ve geç 

kontrastlı görüntülerden oluşuyor. 
İmajın görüntülenmesi, kalite 
kontrolü ve yorumlama, MR kontrol 
odasında syngo.via kullanan özel bir 
okuma konsolu üzerinde eşzamanlı 
gerçekleştiriliyor. Raporlama ile 
okuma birlikte yapılıyor; ICPS’te 
CMR uygulamasına özel olarak 
yazılmış, ses, görüntü ve metin 
girdilerini bir araya getirmenin yanı 
sıra hasta kohortu, girdi-çıktı vb. 
hakkında da istatistiksel bilgi veren 
bir veritabanı konumundaki yazılım 
paketi¹ (Clinigrid software, Hemolia 
Inc., Paris, Fransa) kullanılıyor. 

Yoğun klinik uygulamada 
Compressed Sensing 
Kardiyak Cine etkisi
Dr. Jérome Garot, Ph.D.; Gilles Auvray

Institut Cardiovasculaire Paris Sud, Massy, Fransa

1  Burada yer alan bilgiler üçüncü şahıs üreticilerin ürünlerine ilişkindir ve bu nedenle, üreticilerin düzenleme sorumluluğundadır. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen 
üçüncü şahıs üreticilerle irtibata geçiniz.

Dilate kardiyomipatili bir hastada, çift çekimli görüntüleme protokolü kullanılarak diastolde (1A) ve sistolde (1B) elde edilmiş Compressed 
Sensing Cine retrogated görüntüler.
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Ventriküler fonksiyon 
değerlendirmesi 
Sol ventriküler (LV) fonksiyonun 
değerlendirilmesi, her türlü kalp MR 
muayenesinin temel özelliğidir. Eylül 
2017’ye dek, LV fonksiyonu analizini 
PAT-GRAPPA hızlandırılmış segmentli 
retrogated 2 PAT faktörlü cine 
TrueFISP kullanarak yapıyorduk. Bu 
yaklaşım MR görüntüleme sektöründe 
altın standart olarak kabul ediliyor ve 
uzun süreli ve çok sayıda nefes tutma 
gerekliliğine rağmen, hastalar ve 
klinisyenler tarafından kabul görüyor. 
Nefesini tutmakta güçlük çeken yahut 
aritmili hastalarda ve 3 PAT faktörü 
ile kombine prospektif tetiklemeli cine 
TrueFISP TPAT görüntülemeye 
başvuruyorduk. syngo MR E11C-AP02 
ile Compressed Sensing (CS) Cardiac 
Cine kullanımı, tetkik iş akışımızı 
hatırı sayılır biçimde değiştirdi. 
Özellikle, iki kalp atışı boyunca 
retrogated cine görüntülemeyi 
mümkün kılan prototip CS Kardiyak 
Cine yazılımı2, LV fonksiyonu 
değerlendirmesinde başlıca 
yöntemimiz haline geldi. Mevcut altın 
standart ile çapraz karşılaştırmaları 
da içeren kısa bir araştırma 
döneminin ardından, bütün standart 
CMR görüntüleme protokollerimizi 
retrogate CS Cine kullanacak şekilde 
değiştirdik. Bu, ortalama stres 
perfüzyon CMR muayenesi süresini 3 
ila 4 dakika kısaltabilmemizi 
sağlayarak hasta sayısını artırdı ve 
hasta konforunu yükseltti. Bunun 
doğrudan bir sonucu olarak, artık 
haftada 15 hastaya daha tarama 
yapabiliyoruz. 

Retrogated Compressed 
Sensing Kardiyak Cine
Bu “çift çekimli” CS Cine Retro yöntemi, 
sol ventriküler fonksiyonun hem görsel 
hem de nicel olarak değerlendirilmesi 
için gerekli olan toplam nefes tutma 
sayısının azaltılmasına ve de nefes 
tutma süresinin kısaltılmasına olanak 
tanıyor. Genel olarak, toplam ~6.5 
akselerasyon faktörü ile 1.5 mm x 1.5 
mm’lik düzlem içi uzamsal çözünürlük 
ve 40 ms düzeninde temporal 
çözünürlüklü görüntüleme protokolü 
kullanıyoruz; kesit kalınlığı da 
genellikle 8 mm oluyor. İlk kalp atışı 
görüntüleme yapılmayan, gradyan ve 
RF pulse’ları uygulanarak 
magnetizasyonun kararlı duruma 
ulaşmasından emin olmak için 
“temsili” bir kalp atışı olmak kaydıyla, 
çekim süresi kesit başına 3 kalp 
atışıdır.

Dilate kardiyomiyopatili bir hastadan 
elde edilen örnek görüntüler Şekil 1’de 
gösteriliyor. Yüksek k-space alt 
örnekleme faktörüne rağmen, endo ve 
epikardiyal sınırlar keskin; küçük 
trabeküler strüktürler ve kapakçıklar 
açıkça görülüyor ve en önemlisi, 
mükemmel temporal çözünürlük 
sayesinde, duvar hareketi 
değerlendirmesi ve kantitatif 
çözümleme uygun şekilde 
gerçekleşiyor. Şekil 2’de, CS Cine Retro 
kullanılarak elde edilen bir başka üç 
odalı cine temsili gösteriliyor. 

Ağır aritmisi olan ya da nefesini 
tutamayan hastalarda, LV 
fonksiyonunun değerlendirilmesi için 
artık tercih ettiğimiz alternatif yöntem, 

gerçek zamanlı CS Cine sekansı. Çift 
çekimli CS Cine Retro yöntemi ile 
kıyaslandığında uzamsal ve temporal 
çözünürlüğü bir nebze daha düşük 
olmakla birlikte, gerçek zamanlı CS 
Cine yine de standart PAT-
hızlandırılmış gerçek zamanlı 
görüntülemeye göre belirgin olarak 
daha iyi bir görüntü kalitesi sunuyor. 
Adaptif tetiklemenin uygun şekilde 
kullanılmasıyla ya da alternatif 
olarak 1,5 döngü boyunca 
görüntüleme yapılarak, isabetli 
kantitatif analiz için gerekli olan tam 
döngü cine görüntülemeye de imkân 
veriyor. Şekil 3’te nefes tutma 
komutlarının iletiminde güçlük çekilen 
sağır bir hastadan elde edilen iki 
çekimli CS Cine Retro yöntemi gerçek 
zamanlı CS Cine ile kıyaslanıyor. Şekil 
4’te yer alan görüntüler CS Cine 
Retro’da, klinik olarak kabul edilebilir 
görüntü kalitesine erişmek için aritmi 
rejeksiyon seçeneğinin kullanımını 
örnekliyor.

CS Cine Retro’nun sunduğu avantajlar 
yalnızca tarama süresinin kısalması ile 
sınırlı değil. Bu yöntemde, tarama 
süresini tek bir nefes tutmada son 
derece yüksek temporal ve/veya 
uzamsal çözünürlük ile değiş tokuş 
eden bir yol bulunuyor. Böylelikle, 
edinimi sekiz kalp atışına ayıran sekiz 
çekimli protokol, bu zamana kadar 
hayal bile edilemeyen toplam 9 kalp 
atışlık bir tarama içinde 10 ms 
temporal çözünürlüklü ve düzlem içi 
1.2 mm x 1.2 mm uzamsal 
çözünürlüklü tek kesitli cine görüntüler 
elde etmeyi mümkün kılıyor. Bunun bir 
örneği Şekil 5’te gösteriliyor.

2  Geliştirme aşamasındaki ürün. Bu ürün halen geliştirme aşamasındadır ve ABD’de ve başka ülkelerde satışta değildir. Gelecekte satışa sunulacağı da garantisi edilemez.

Diyastol sonunda ve sistol 
sonunda elde edilmiş üç 
odalı CS Cine retrogated 
görüntüler.
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Sonuç
Compressed Sensing Kardiyak Cine, 
kardiyovasküler MRG alanında ezber 
bozan bir yöntem olduğunu 
gösteriyor. Prototip retrogated CS 
Cine paketi ile diagnostik bilgi kaybı 
olmaksızın kaydadeğer ölçüde daha 
kısa tarama süreleri mümkün oluyor. 
Bu da, yalnızca hastalar için değil, iş 
akışının daha da iyileştirilmesi ve 
kardiyovasküler hastalıkların 
değerlendirilmesinde MRG 
kullanımının artırılması açısından da 
fayda sağlıyor. 

Teşekkür
Yazarlar, yoğun klinik 
uygulamada prototip CS Cine 
Retro paketinin geliştirilmesine ve 
test edilmesine yaptıkları değerli 
katkılarından dolayı, başta 
Carmel Hayes, Christoph Forman, 
Michaela Schmidt, Solenn Toupin 
and Matthieu Lepetit-Coiffé’ye 
olmak üzere, Institut 
Cardiovasculaire Paris Sud’deki 
çalışma arkadaşlarına ve Siemens 
Healthineers ekibine teşekkür 
eder. 

siemens.com/magnetom-world > Hot Topics
Compressed Sensing hakkında daha fazla bilgi için

Sağır bir hastada, nefes 
tutulmaksızın çekilmiş CS Cine 
Retro (3A) ile gerçek zamanlı CS 
Cine’nin (3B) kıyaslanması.

Kalp atış hızı düzensizlikleri olan 
bir hastada aritmi rejeksiyonlu 
tarama seçeneği kullanılmadan 
(4A) ve kullanılarak (4B) elde 
edilmiş CS Cine Retro görüntüleri.
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Sağlıklı bir gönüllüden sekiz çekimli CS Cine 
Retro görüntüleme protokolü kullanılarak 
elde edilmiş üç odalı Cine.

5

3a 4a 5

3b 4b


