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Giriş
MRG’de birçok görüntüleme sekansının 
zamansal verimliliğini arttırmak için 
Eşzamanlı Çoklu Kesitli (SMS / 
Simultaneous Multi-Slice) [1] edinime 
dayalı paralel görüntülemenin 
kullanımında yakın zamanda önemli bir 
artış oldu. Özellikle de difüzyon MRG’si 
(dMRI / diffusion MRI) ve fonksiyonel 
MRG (fMRI / functional MRI) için SMS 
kullanımı klinisyenler ve araştırmacıların 
bu görüntüleme sekanslarıyla 
gerçekleştirebildiği araştırmaların 
kapsamını kökten değiştirdi. dMRI için, 
SMS, klinik ve nörobilimsel ortamlarda 
gerçekleştirilecek daha fazla karmaşık/
gelişmiş difüzyon edinimlerini mümkün 

kılacak şekilde sınırlı bir zaman 
çerçevesinde daha çok bilgi elde etme 
imkanı sağladı.

dMRI’da difüzyon şifreleme 
gradyanlarının kullanımı nedeniyle 
zamansal ve uzaysal olarak değişkenlik 
gösteren büyük faz kontaminasyonu 
mevcut ve bu da çoklu çekim 
edinimlerin kullanımını engelliyor. Bu 
nedenle dMRI edinimleri genellikle hızlı 
tek çekim 2D spin-eko EPI sekansına 
dayalı oluyor. Bu sekans yüksek kaliteli 
görüntüleme sağlıyor ancak son derece 
verimsiz. Şekil 1, tek bir 2D görüntüleme 
kesitinin uyarıldığı ve bunun ardından 
difüzyon çözümlemesi gerçekleştirildiği 

ve sonra bu kesit için verilerin EPI 
çözümlemesi kullanılarak okunduğu/
alındığı bu türden bir edinim için sekans 
şemasını gösteriyor. Bu süreç, tüm beyin 
kapsamı elde edilene kadar her bir 
görüntüleme için bir defa olmak üzere 
çoklu defa tekrar ediliyor. Gösterildiği 
gibi, difüzyon çözümlemesi periyodu 
edinim süresinin önemli bir kısmını 
oluşturabiliyor. Bu difüzyon 
çözümlemesi, tüm görüntüleme hacmi 
için çözümleme sağlayan manyetik alan 
gradyan pulse’ları kullanılarak 
gerçekleştiriliyor. Ancak her edinim 
periyodu için sadece tek bir kesit 
uyarılıyor ve ediniliyor ve uzun süren 
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Eşzamanlı multi-slice (SMS) 
eko düzlemsel görüntüleme 
kullanılan gelişmiş MRG difüzyon
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1 Standart 2D DWI tekniklerinin verimsizliği görülüyor. Uzun süren difüzyon kontrast-çözümlemenin tüm hacmi kapsamasına rağmen, sadece 
tek bir kesit ediniliyor. Eşzamanlı çoklu kesit, tek bir difüzyon çözümlemesi sırasında birçok görüntüleme kesitinin aynı anda edinilmesini sağlıyor. 
Sadece edinimin alım kısmını kısaltan tipik düzlem içi hızlandırma tekniklerinin aksine, SMS, çoklu bant faktörü arttırıldığından toplam tarama 
süresinde orantısal azaltmalar sağlıyor.
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difüzyon çözümlemesinin tüm 
görüntüleme kesitleri için tekrar 
edilmesi gerekiyor ve bu da büyük bir 
verimsizliğe neden oluyor. 

dMRI’da geleneksel 2D paralel 
görüntüleme hızlandırmasının [2-4] 
kullanılması, EPI’ın faz çözümleme 
adımlarının sayısını azaltıyor ve bu da 
görüntü distorsiyonunu ve 
bulanıklaştırıcı artefaktları azaltıyor. 
Ancak, bu türden bir teknik, özellikle 
uzun süren difüzyon çözümlemesi 
olmak üzere veri ediniminin diğer 
bileşenlerini değil sadece EPI 
çözümleme periyodunu kısalttığı için 
dMRI için önemli bir hızlandırma 
sağlamıyor. Eşzamanlı çoklu kesit (SMS) 
hızlandırmasının [1] kullanımı ise her bir 
edinim periyodu sırasında birçok 
görüntüleme kesitinin aynı anda 
edinilmesini sağlıyor (kesitler 
rekonstrüksiyon sırasında üst üste 
binmiş görünecektir) ve böylece 
hacimsel edinim gerçekleştirmek için 
gerekli olan edinim periyodlarının 
sayısını azaltıyor. Bu nedenle, SMS, 
toplam tarama süresini eşzamanlı 
uyarılmış kesitlerin sayısına eşit bir 
faktörde (çoklu bant (MB / multiband) 
faktörü) azaltarak dMRI’da tarama 
süresinin azaltılmasını sağlamakta çok 
daha etkili. Buna ek olarak, geleneksel 
paralel görüntülemenin aksine, SMS, EPI 
çözümleme periyodunu kısaltmıyor ve 
geleneksel paralel görüntülemenin 
istenmeyen √R SNR kusurundan 
etkilenmiyor.

Geniş Bant görüntüleme [5, 6], 
Eşzamanlı Görüntü Yeniden Odaklama 
(SIR / Simultaneous Image Refocusing) 
[7, 8] ve çoklu kesit görüntülemeye 
dayalı paralel görüntü rekonstrüksiyonu 
[9, 10] dahil olmak üzere tek çekim 
SMS-EPI’ye birçok SMS yöntemi 
uygulandı. Ancak, bu yöntemlerin 
neden olduğu önemli bir artefakt ve/
veya sinyal-görüntü (SNR / signal-to-
noise) kaybı, dMRI’da yaygın bir şekilde 
benimsenmelerine engel oldu. Özellikle 
de çoklu kesit görüntülemesine dayalı 
paralel görüntüleme beyin MRG’sinde 
yüksek g-faktörü gürültü amplifikasyonu 
gibi bir dezavantaja sahip. Bunun 
nedeni, kesit yönü boyunca 
görüntüleme görüş alanının (FOV / field-
of-view) tipik olarak beyin edinimleri 
için küçük olması ve bunun da 
eşzamanlı edinilen kesitlerin örtüşen 
voksellerinin onları ayırmayı 

zorlaştıracak şekilde uzaysal olarak yakın 
olmasına neden oluyor. Örtüşen 
vokselleri arasındaki mesafeyi arttırmak 
için eşzamanlı edinilen kesitler arasında 
bir kesitlerarası görüntü kayması 
yaratan, CAIPIRINHA [11] adlı bir 
iyileştirilmiş paralel görüntüleme 
stratejisi, SMS ile ilişkili g-faktörü 
kusurunu azaltmak için bir yol olarak 
önerildi. CAIPIRINHA yöntemi, her bir RF 
pulse’ının eşzamanlı olarak edinilmekte 
olan kesitlerinin her biri için farklı bir faz 
modülasyonu sunmak üzere tasarlandığı 
her bir k-boşluğu çizgisi için farklı bir RF 
pulse’ı kullanarak bir kesitler arası kayma 
yaratıyor. Bu, çoklu çekim edinimleri için 
elverişli, ancak tüm k-boşluğu çizgilerini 
edinmek için sadece tek bir RF pulse’ının 
kullanıldığı tek çekim EPI için 
uygulanabilir değil. CAIPIRINHA’nın tek 
çekim EPI edinimleri için kullanılmasına 
yönelik bir ilk girişim, Nunes ve ark. 
tarafından gerçekleştirildi [9]. Burada, 
örtüşen vokseller arasındaki mesafeyi 
arttırmak için faz çözümlemesinde ve 
okuma yönlerinde Geniş Bant benzeri 
bir yaklaşım kullanıldı. Ancak, bu, voksel 
eğme (bulanıklaşma) artefaktlarıyla 
sonuçlandı ve örtüşen vokseller arasında 
uygulanabilen mesafeyi son derece 
kısıtladı. Bu makalede, artefaktları 

eğmeden faz çözümleme yönünde 
istenen voksel kaymalarını üretmek için 
Nunes’ın yaklaşımının bir modifikasyonu 
olan blipped-CAIPIRINHA yöntemini [12] 
açıklıyoruz. Bu yaklaşım, bize, dMRI 
edinim süresini önemli ölçüde kısaltmak 
için kullanılabilen SMS-EPI’ye dayalı 
yüksek kaliteli paralel görüntüleme 
becerisi sağladı.

Blipped-CAIPIRINHA
Blipped-CAIPIRINHA yöntemi, EPI 
okuması sırasında ilave Gz manyetik 
alan gradyan sinyalleri kullanıyor. Şekil 
2, bu ilave Gz gradyan sinyalleriyle 
birlikte EPI çözümlemesinin standart Gx 
ve Gy gradyanlarını gösteriyor. Bu Gz 
sinyalleri, her bir k-boşluğu çizgisinin 
veri edinimi için eşzamanlı olarak 
uyarılan kesitler arasında farklı bir faz 
modülasyonu yaratmak için Gy gaz 
çözümleme sinyalleriyle aynı anda 
uygulanıyor. Bu örnekte, Gz sinyalleri, 
iki eşzamanlı edinilmiş kesit (Şekil 2’nin 
sağ üstünde gösterilen görüntü) 
arasındaki faz çözümleme (PE / phase 
encoding) yönü boyunca bir FOV/2 
kayması yaratmak için uygulanıyor. 
İstenen kesitler arası kaymayı yaratmak 
için uygun bir gradyan sinyal alanının bu 
Gz sinyalleri için kullanılması gerekiyor. 
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2 X, Y ve Z (okuma, Faz-Çözümleme ve Kesit) aksları boyunca uygulanan bir blipped-
CAIPIRINHA SMS-EPI gradyan planı gösteriliyor. İki eşzamanlı edinilmiş kesit arasında bir FOV/2 
kayması yaratmak için gerekli olan Gz gradyan sinyalleri gösteriliyor (2B’deki daraltılmış 
görüntü). Blipped-CAIPIRINHA yöntemi, voksel eğme artefaktlarıyla sonuçlanacak olan kesit 
boyu faz varyasyonunun akümülasyonunu önlemek için Gz gradyan sinyallerinin işaretini 
değiştiriyor. Her bir ky çizgisine uygulanan akümüle faz, iki kesit için gösteriliyor (2D).
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Özellikle de Şekil 2’deki örnekte, her bir 
Gz sinyalinin, üst kesitte (mavi) yer alan 
spinlerde bir π faz artışı yaratması ve alt 
kesitte (kırmızı) artış yaratmaması 
gerekli. Gz sinyal dizisinin neden olduğu 
ky boyunca olan faz modülasyonları, üst 
(mavi) ve alt (kırmızı) görüntüleme 
kesitleri için Şekil 2’nin sağ altında 
gösteriliyor. Alt kesit için faz 
modülasyonu olmayınca, bu kesit 
etkilenmemiş oluyor. Diğer yandan, üst 
kesit için π faz artışında ky boyunca olan 
lineer faz modülasyonu, bu kesitin PE 
yönü boyunca FOV/2’de kaymasına 
neden oluyor. Bu nedenle, istenen 
FOV/2 kesitler arası kayma elde ediliyor.

Her bir Gz sinyalinin, Şekil 2’de 
gösterildiği şekilde edinilmekte olan 
sınırlı olarak kalın kesitler boyunca 
küçük bir 2δ faz varyasyonuna neden 
olacağının da unutulmaması gerekiyor. 
Her bir sinyalin neden olduğu bu 
kesitboyu faz varyasyonu, çok küçük bir 

sinyal atenüasyonu ile sonuçlanıyor 
(tipik olarak %1’den az). Blipped-
CAIPIRINHA’da önemli olan kavram, EPI 
çözümlemesi sırasında akümülasyon 
sağlamak ve önemli sinyal 
atenüasyonuna neden olmak için 
gradyan momentinin ve bu kesit boyu 
faz varyasyonunun kapasitesini 
sınırlamak için alternatif pozitif ve 
negatif gradyan sinyallerinin kullanımı. 
Bu, kesit boyu faz ortadan kaldırma ve 
voksel eğme artefaktlarının 
akümülasyonuyla sonuçlanacak şekilde 
sadece pozitif Gz sinyallerinin 
kullanıldığı Geniş Bant yaklaşımı 
sorununu çözüyor. Böylece, blipped 
CAIPIRINHA yöntemi, EPI’de eşzamanlı 
olarak edinilen kesitler için verimli 
CAIPIRINHa kontrollü örtüşen 
programları kolaylaştırıyor. Bu, Şekil 3’te 
gösterilen 3T’deki bir 32 kanallı baş coil’i 
kullanılarak edinilen 3x kesit 
hızlandırılmış (SMS 3) örneğini 
incelerken açıkça görülebilir. Burada,

FOV/2 kaymalı ve kaymasız paralel 
görüntüleme rekonstrüksiyonlarıyla 
ilişkili g-faktörü karşılaştırılıyor (her ikisi 
de kesit GRAPPA ile). Eşzamanlı edinilen 
kesitler arasında kaymasız 
uygulandığında, ortalama elde edilen 
SNR (1 / g-faktörü) önemli bir düşüş 
göstererek %68’e düştü. FOV/2 
kaymasına sahip blipped-CAIPIRINHA 
yöntemi, standart geniş bant 
yaklaşımında mevcut olacak olan 3,5 
voksel eğmesini ortadan kaldırırken 
SNR’nin %99’ından fazlasını elde etti. 
Bu nedenle, blipped-CAIPIRINHA, 
önemli bir SNR kusuru oluşturmadan 
dMRI’da üç kat hızlı edinimleri mümkün 
kılıyor. (Bazı bölgelerde elde edilen 
SNR’nin, düşük düzlem içi GRAPPA 
edinimlerinde daha önce sergilendiği 
şekilde rekonstrüksiyon sürecinde bazı 
gürültü iptallerine işaret eden 
bütünlükten biraz daha büyük 
olduğuna dikkat edin [13]).

3
32 kanallı baş coil’e sahip SMS-3 Blipped-CAIPIRINHA

Elde Edilen SNR (1/g-faktörü)
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3 Siemens’in 32 kanallı coil’i kullanılarak 3T’de elde edilen SMS-3 hızlandırmasındaki MS-EPI. FOV/2 kaymalı ve kaymasız paralel görüntüleme 
rekonstrüksiyonlarıyla ilişkili g-faktörü karşılaştırılıyor. Kaymasız uygulandığında, elde edilen SNR (1 / g-faktörü) önemli bir düşüş göstererek %68’e 
düştü. FOV/2 kaymasına sahip blipped-CAIPIRINHA yöntemi, standart geniş bant yaklaşımında mevcut olacak olan 3,5 voksel eğmesini ortadan 
kaldırırken SNR’nin %99’ından fazlasını elde etti.
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Çoklu bantlı RF pulse’ı: SLR & VERSE algoritması 
yüksek kaliteli kesit profili ve düşük SAR
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Kesit-GRAPPA recon: sızıntı bloku ve çift çekirdek
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Yüksek kesit hızlandırma faktörleri için 
sinyalli-CAIPIRINHA kullanımı söz 
konusu olduğunda, dikkatli bir şekilde 
gerçekleştirilmesi gereken birçok 
sekans tasarım ve görüntü 
rekonstrüksiyon özelliği bulunuyor. 
Difüzyon-ağırlıklı görüntüleme (DWI / 
diffusion-weighted imaging) için 
özellikle SMS edinimlerinde çoklu 
kesitlerin eşzamanlı olarak uyarılmasını 
sağlayan çoklu bant RF pulse’ının 
tasarımı önemli. Çoklu bant RF 
pulse’ları SAR’da önemli bir artışa neden 
olabilir ve bu da yüksek SAR spin-eko 
90-180 pulse’larına dayandığı için 
özellikle sorunlu. SMS-3 
hızlandırmasında, VERSE algoritmasının 
[14] kullanımının 3T’de in vivo DWI için 
yeterli SAR azalması sağladığı görüldü. 
Ancak, VERSE’in sağladığı SAR azaltması 
rezonans dışı frekanslarda kesit profili 
çarpıtmasına neden oluyor. Bu, 
VERSE’in uygulanmasından önce kesit-
profili kalitesini iyileştiren bir yüksek 
zaman-bant genişliği ürünüyle birlikte 
RF pulse tasarımı için SLR 
algoritmasının kullanımıyla 
hafifletilebilir. Şekil 4 (A, B), hem SLR 
hem de VERSE algoritmaları kullanılarak 
tasarlanan 3 değerinde kesit 
hızlandırma faktörüne sahip geniş bant 
90-180 pulse’larını gösteriyor. Şekil 4A, 
ilgili gradyan pulse’larıyla birlikte VERSE 
90 ve 180 RF pulse’larını gösteriyor. 
Şekil 4, bir standart tek kesit 90-180 RF 
pulse çiftinden elde edilen ve 3 
değerindeki kesit hızlandırma faktörü 
RF pulse çiftinden elde edilen kesit-
profillerinin karşılaştırmasını gösteriyor. 
Burada, hem rezonansta hem de 50 Hz 
rezonans dışında yüksek kaliteli kesit 
profilleri elde ediliyor. VERSE ve SLR’nin 
kombine tasarımına ek olarak, SAR ve 
MB pulse’larının pik güçlerini azaltmak 
için çeşitli diğer yaklaşımlar da 
geliştirildi. Bu teknikler özellikle daha 
yüksek kesit hızlandırmalarında ve/veya 
ultra-yüksek görüntüleme için faydalı. 
Pik gücü azaltmak için, bir faz 
optimizasyon programı [16], bir pulse 
zaman kayması yöntemi [17] ve yassı 
bir spin-eko uyarma fazı sağlamak için 
birleştirilen uzamsal olarak değişken 
fazlara sahip 90° ve 180° fazların 
kullanımıyla faz optimizasyonunun 
kombine bir yaklaşımı [18, 19] önerildi. 
Buna ek olarak, Kesit Sayısından 
Bağımsız Güç (PINS / Power 
Independent of Number of Slices) [20] 
ve MultiPINS [21] RF pulse tasarımları, 

4 Blipped-CAIPIRINHA yöntemi için kritik uygulama özellikleri vurgulanıyor. Hem SLR hem de 
VERSE algoritmaları kullanılarak tasarlanmış kesit hızlandırma faktörü-3’e sahip çoklu bant 
90-180 pulse’ları gösteriliyor. (4A) İlgili Gradyan pulse’larıyla birlikte VERSE 90 ve 180 RF 
pulse’ları. (4B) Bir standart tek kesit 90-180 RF pulse çiftinden elde edilen kesit profillerinin ve 
kesit hızlandırma faktörü 3 RF pulse çiftinden elde edilen kesit profillerinin bir karşılaştırması. Bu 
pulse’lar, pik güç ve SAR’ı sınırlandırırken görüntü kalitesini sağlamak için gerekli. “SızıntıBloku” 
Kesit-GRAPPA rekonstrüksiyon tekniğinin eşzamanlı edinilen kesitler arasındaki sızıntı sinyal 
kontaminasyonunu azaltmak konusundaki faydaları gösteriliyor. (4C) 6. görüntüleme kesiti (bir 
SMS 7 edinimi için) üzerindeki ayrı sızıntı sinyal kontaminasyonları standart kesit-GRAPPA 
rekonstrüksiyonu ile karşılaştırıldığında büyük ölçüde azaltılıyor. FOV/2 kayma verisine sahip SMS 
3 blipped-CAIPIRINHA EPI’sini ayırmaya yönelik “çift çekirdek” kesit-GRAPPA kullanımı gösteriliyor. 
(4D) Çift çekirdekler, kesit daraltılmış k-boşluk verilerinin çift ve tek çizgileri için özel olarak 
çalışıyor ve hem kesit verilerinin hem de ilişkili gölgenin temiz bir şekilde ayrılmasını sağlıyor 
(tipik gölge düzeltmesinin uygulanması öncesinde).
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pik gücü veya SAR’ı yükseltmeden çok 
sayıda görüntüleme kesitini eşzamanlı 
olarak uyarmak/yeniden odaklamak için 
bir strateji olarak önerildi.

SMS-EPI görüntü rekonstrüksiyonunun 
kalitesini iyileştirmek için çeşitli teknikler 
geliştirildi. SMS rekonstrüksiyonu için 
orijinal SENSE/GRAPPA yaklaşımı [22] 
kesitler arası FOV kaymalarına sahip 
CAIPIRINHA edinimlerini [23-25] 
kolaylaştırmak için modifiye edildi. 
Blipped-CAIPIRINHA SMS-EPI 
rekonstrüksiyonu için yaygın olarak 
kullanılan Kesit-GRAPPA [12], bir 
“SızıntıBloku” tekniği [26] aracılığıyla 
sağlam rekonstrüksiyon sağlamak için 
yeniden tasarlandı. Bu teknik, eşzamanlı 
olarak edinilen kesitler arasındaki sızıntı 
sinyal kontaminasyonunu azaltıyor ve 
yüksek hızlarda zamansal sabitliği 
iyileştiriyor. Şekil 4C, 32-kanallı baş coil’i 
kullanan SMS-7’de blipped-CAIPIRINHA 
edinimi için standart ve iyileştirilmiş 
SızıntıBloku kesit-GRAPPA 
rekonstrüksiyonlarındaki sinyal sızıntısı 
kontaminasyonunun bir karşılaştırmasını 
gösteriyor. 6. görüntüleme kesitinin 
üzerindeki ayrı sızıntı sinyal 
kontaminasyonlarının SızıntıBloku 
rekonstrüksiyonu kullanılarak büyük 
ölçüde azaltıldığı açıkça görülebiliyor. 

SMS-EPI rekonstrüksiyonu için dikkate 
alınması gereken diğer bir önemli nokta, 
N/2 görüntü gölgeleme artefaktlarının 
en aza indirgenmesine ilişkin. Her bir 
eşzamanlı görüntüleme kesiti için özel 
bir gölge düzeltmenin gerekli olabilmesi 
nedeniyle bu özellikle önemli (farklı 
kesit lokasyonları için N/2 gölgesinin faz 
hatasındaki farklılıklar nedeniyle). Bu 
nedenle, N/2 gölgesi, paralel 
görüntüleme (kesit örtüşmemesi) 
rekonstrüksiyonu öncesinde kesit 
daraltılmış veri setinden temiz bir 
şekilde kaldırılamıyor. Kesit-daraltılmış 
k-boşluğu verilerinin çift ve tek 
çizgilerine ayrı GRAPPA çekirdeklerinin 
uygulandığı bir “çift çekirdek” kesit-
GRAPPA’sının kullanımının bu sorunun 
üstesinden geldiği görüldü [15]. Bu 
yöntem, hem kesit verilerinin hem de 
ilişkili gölgenin, tipik gölge 
düzeltmesinin uygulanmasından önce 
temiz bir şekilde ayrılabilmesini sağlıyor.

Şekil 4D, i) tek çekirdek kesit-GRAPPA ve 
ii) çift çekirdek kesit-GRAPPA yaklaşımları 
kullanılarak rekonstrükte edilen FOV/2 
kaymasına sahip bir SMS-3 blipped-

CAIPIRINHA SMS EPI için N/2 gölge 
artefakt seviyesinin bir karşılaştırmasını 
gösteriyor. SMS ediniminde üst 
görüntüleme kesitinin gölge 
artefaktının, doğrudan orta görüntüleme 
kesitinin ortasına denk geldiğine (FOV/2 
kesitler arası kayma nedeniyle) dikkat 
edin. Bu, tek çekirdek kesit-GRAPPA 
yaklaşımının gölgeleme artefaktının 
örtüşmesini doğru bir şekilde ortadan 
kaldırmasını önlüyor. Şekil 4, orta 
görüntüleme kesitinin merkezindeki ilgili 
büyük rekonstrüksiyon artefaktını 
gösteriyor. Çift çekirdek kesit-
GRAPPA’nın kullanımıyla, bu artefakt 
hafifletildi. Çift çekirdek yaklaşımı 
SENSE/GRAPPA rekonstrüksiyonuna 
başarılı bir şekilde uygulandı [27] ve 
yöntemin bir uzantısı da faz çözümleme 
çizgisi öbekleşmesiyle ilişkili artefaktların 
üstesinden gelmek için kullanıldı [28]. 
En son olarak, SMS verilerinin SENSE 
temelli rekonstrüksiyonu için, gölge 
artefaktının bir kesit özel faz hatası 
paralel görüntüleme 
rekonstrüksiyonunun başarılı bir şekilde 
bir parçası haline getirildi [29].

Difüzyon-ağırlıklı görüntüleme 
uygulamaları
RF pulse’larının ve görüntü 
rekonstrüksiyon çerçevesinin dikkatli 
tasarımıyla, blipped-CAIPIRINHA, DWI 
için yüksek kaliteli SMS-EPI verilerinin 
verimli edinimini sağlıyor. Zamanın 
sınırlı olduğu klinik ortamlarda, DWI 
genellikle sadece az sayıda difüzyon 
çözümleme yönü ile sınırlanıyor. Bu ise 
araştırmaları, sadece görünür difüzyon 
katsayısı (ADC / apparent diffusion 
coefficient) gibi en temel difüzyon 
bilgilerini inceleyecek şekilde 
sınırlandırıyor. Blipped-CAIPIRINHA SMS 
EPI’nin kullanımıyla, difüzyon-ağırlıklı 
edinimle, göz ardı edilebilir SNR kaybı ve 
artefakt seviyelerine sahip yüksek kaliteli 
veriler sağlamak için 3 kata ulaşacak 
biçimde güçlü bir şekilde 
hızlandırılabiliyor. Bu, daha karmaşık 
difüzyon modellerini/ölçütlerini 
mümkün kılacak şekilde, bir klinik olarak 
ilgili zaman çerçevesinde daha fazla 
difüzyon yönünün düşünülebilmesini 
mümkün kıldı (örn. Fraksiyonel 
Anizotropi (FA / Fractional Anisotrophy), 
Difüzyon Kürtosisi ve fiber takip). Şekil 
5, Difüzyon Tensör Görüntüleme (DTI / 
Diffusion Tensor Imaging), Q-ball ve 
Difüzyon Spektrum Görüntülemeye (DSI 
/ Diffusion Spectrum Imaging) dayalı 

tipik nöro-görüntüleme edinimleri için 3 
kat hızlandırmaya ulaşmak için blipped-
CAIPIRINHA’nın kullanımını gösteriyor. 
Burada, renkli FA, Oryantasyon Dağıtım 
Fonksiyonu (ODF / Orientation 
Distribution Function) ve bu difüzyon 
modellerinden elde edilen fiber takip 
sonuçları, standart SMS-1 ve blipped 
CAIPIRINHA SMS-3 edinimleri 
kullanılarak karşılaştırılıyor. Her 
durumda, sonuçların yüksek kalitesi, 
blipped-CAIPIRINHA tekniğiyle 3 kat 
hızda sağlanıyor.

DWI’ın, doku anomalilerine karşı yüksek 
oranda hassasiyetinin kanıtlandığı beyin 
dışındaki alanlarda uygulanmasına artan 
bir ilgili bulunuyor. Yukarıda anlatılan 
nöro-görüntüleme uygulamalarına 
benzer şekilde, blipped-CAIPIRINHA 
SMS-EPI, vücuttaki edinimleri 
hızlandırmak konusunda bir rol 
oynayabilir. Burada, büyük bir düzlem içi 
FOV’un şifrelenmesi gerekiyor ve 
görüntü çarpıtılmasını önlemek için 
düzlem içi hızlandırma (tipik olarak 
faktör 2) kullanılıyor. Kesitteki ve 
düzlem içi yönlerdeki hızlandırmaların 
uyumlu olmasına rağmen, her ikisinin 
de kullanımı yüksek toplam hızlandırma 
faktörüne yol açabiliyor (iki hızlandırma 
faktörünün ürünü) ve daha yüksek 
g-faktörü gürültü amplifikasyonlarıyla 
sonuçlanıyor. SNR’nin doğal olarak 
düşük olduğu DWI uygulamaları için, 
gürültü kusurunu minimum seviyede 
tutmak isteniyor. Bu nedenle vücutta 
blipped-CAIPIRINHA SMS-EPI için tipik 
olarak kombine bir SMS-2 ve iç düzlem 2 
hızlandırma stratejisi kullanılıyor.

Şekil 6, blipped-CAIPIRINHA SMS faktörü 
2’nin dahil edildiği veya edilmediği bir 
standart iç düzlem 2 hızlandırmasından 
elde edilen karaciğer, tüm vücut ve 
göğüs görüntülemesi sonuçlarını 
gösteriyor. Görüntüleme sonuçları 
neredeyse aynı ve blipped-CAIPIRINHA 
edinimi görüntüleme süresinde 2 kat bir 
hızlanma sağlıyor. Bu, özellikle çok 
sayıda görüntüleme kesitinin edinildiği 
tüm vücut DWI’ı için faydalı. Bu uzun 
süren taramaları kısaltmak (temel ADC 
ölçütüne odaklanan standart difüzyon 
taramaları için genellikle yaklaşık 20 
dakika gerekli), klinik ortamlarda tüm 
vücut DWI’ının geniş çaplı 
benimsenmesi üzerinde önemli bir 
etkiye sahip olacak.
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3x daha hızlı dMRI

DTI: 10 dk  3 dk

Karaciğer difüzyonu

b = 50

b = 400

b = 800

ADC

Tüm vücut difüzyonu

Meme difüzyonu

Q-ball: 12 dk  4 dk

DSI: 45 dk  15 dk

5

6

1x Edinim

3x Edinim

MB-1 DSI (45 dk) MB-3 DSI (15 dk)

SMS-1 SMS-2

SMS-1 SMS-2

SMS-1

SMS-1 SMS-2

SMS-2

SMS-1 SMS-2

SMS-1 SMS-2

Beynin dışındaki uygulamalar

6 Vücuttaki DWI’ın yeni çıkan 
uygulamaları sergileniyor. SMS 
2 ve iç düzlem GRAPPA 2’ye 
sahip blipped-CAIPIRINHA büyük 
FOV vücut difüzyonunda 
kullanıldı. 
İç düzlem GRAPPA 2’ye sahip 
geleneksel DWI’a nispi olarak 
benzer bir görüntü kalitesi 
görülebiliyor. 
Blipped-CAIPIRINHA SMS, 
özellikle vücudun büyük FOV 
DWI’ındaki distorsiyonların 
azaltılması için kritik olan iç 
düzlem GRAPPA 
hızlandırmasının etkili 
kombinasyonunu mümkün 
kılıyor.
Blipped-CAIPIRINHA SMS-EPI ile 
benzer görüntü kalitesine sahip 
2 faktör tarama süresi 
kısalmaları, karaciğer, meme ve 
tüm vücut DWI’ı için elde 
edilebiliyor.

5 Siemens’in 32 kanallı baş 
coil’i kullanan 3T’de standart 
SMS 1 ve blipped-CAIPIRINHA 
SMS 3 edinimleri kullanılarak 
Difüzyon Tensör Görüntüleme, 
Q-ball ve Difüzyon Spektrum 
Görüntülemesi karşılaştırılıyor. 
Renkli FA, Oryantasyon Dağıtım 
Fonksiyonu ve fiber takip 
sonuçlarındaki yüksek benzerlik 
seviyesi açıkça görülebiliyor.
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