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Radyolojide Klinik Uygulamalar

Giriş ve arka plan
Yağ dokusu süpresyonu, hemen hemen her 
rutin MR uygulamasının dahili bir unsuru. 
Yağ dokusu sinyalinin yetersiz düzeyde 
elimine edilmesi ve hatta MR görüntüsünde 
ilgi alanına giren dokunun satürasyonu, 
çok ciddi sonuçlara neden olabiliyor 

ve bu nedenle, yağ dokusu süpresyon 
teknikleri ile bu tekniklerin avantajları ve 
dezavantajları hakkında yeterli bilgiye 
sahip olmak gerekiyor. Bu makale, klinik 
uygulamalarda yağ dokusu süpresyonuna 
yönelik ana teknikler hakkında kısa ve 
teknik bir bakış sunmayı amaçlıyor.

Yağ dokusu süpresyonuna yönelik 
tüm teknikler, farklı kimyasal ortamlar 
nedeniyle su ve yağ dokusunun hidrojen 
çekirdeklerinin MR görüntüleme ile 
bağlantılı bazı parametrelerde, özellikle 
gevşeme süresi ve rezonans frekansında 
(kimyasal kayma) farklı değerlere sahip 
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Yağ dokusu süpresyonu, MR uygulamalarında görüntü kalitesi açısından önem 
taşıyor. Bu işleme yönelik 6 ayrı tekniğin avantajları ve dezavantajlarını bilmek, 
uygulamalarda etkili sonuçlar almayı sağlıyor.

1 Dixon tekniği 
(VIBE). Tek bir nefes 
tutmada dört 
kontrastlı görüntü 
elde edilmiştir:
1A: faz görüntüsü
1B: karşı faz 
görüntüsü
1C: suya dayalı 
görüntü
1D: yağ dokusuna 
dayalı görüntüsü
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olduğu gerçeğine dayanıyor.
Bu farklar, yağ dokusuna bağlı protonların 
sinyallerini seçici bir şekilde baskılamak 
veya azaltmak için kullanılabiliyor. Bu 
sayede, yağ süpresyonuna yönelik iki farklı 
teknik arasında ayrım yapılabiliyor:
a) Gevşemeye dayalı (örnek: STIR) yöntem
b) Kimyasal kaymaya dayalı yöntem 
(örnek: Dixon tekniği (VIBE ve TSE 
sekanslı teknikler için), özel yağ dokusu 
satürasyonu, su eksitasyonu ve SPAIR)

Dixon tekniği
Dixon tekniği, kimyasal kaymaya, diğer 
bir deyişle yağ dokusu ve suya bağlı 
protonların rezonans frekanslarındaki farka 
dayanıyor. Bu teknik sayesinde iki farklı 
görüntü elde edilebiliyor. Yağ dokusu ve 
suya bağlı protonlardan gelen sinyaller 
ilk görüntüde ‘faz durumunda’, ikinci 
görüntüde ‘karşı faz durumunda’ bulunuyor.  
Bu sayede, yağ dokusu ve suya bağlı farklı 
görüntüler elde edilebilyoir. Dixon yöntemi, 
VIBE ve TSE sekanslarına entegre ediliyor 
(Şekil 1’deki kıyaslamalara bakınız).
Dixon tekniği, tek bir taramada 4 adet 
kontrastlı görüntü elde etmektedir: faz 
görüntüsü, karşı faz görüntüsü, suya dayalı 
görüntü ve yağ dokusuna dayalı görüntü.
Dixon tekniğinin avantajları:
■ B0 ve B1 homojensizliklerine duyarsızlık
■ Tek bir taramada 4 adet kontrastlı 
görüntü elde etme imkanı
Dixon tekniğinin dezavantajı:
■ Faz ve karşı faz verilerinin elde edilmesi 
gerektiği için minimal TR değerini artırması. 
Bu durum, entegre Paralel Görüntü 
Alma Teknikleri (iPAT) kullanılarak telafi 
edilebiliyor.

Özel yağ dokusu satürasyonu
Bu teknik, kimyasal kaymaya (3,4 ppm), 
diğer bir deyişle yağ dokusu ve suya bağlı 
protonların rezonans frekanslarındaki 

farka dayanıyor. Dar bantlı ve özel 
frekanslı bir radyo frekansı (RF) darbesinin 
tatbiki, özellikle yağ dokusuna bağlı 
protonları harekete geçiriyor. Bu yanal 
manyetizasyon, daha sonra bozucu 
gradyanlar ile yok ediliyor. Bu nedenle, 
görüntüleme için geriye yağ dokusu 
manyetizasyonu kalmıyor (Şekil 2’deki 
kıyaslamalara bakınız).
Spektral yağ dokusu satürasyonu için 
‘Quick-FatSat’ ayarı bulunuyor. Bu 
fonksiyon seçildiğinde her bir kesit 
eksitasyonundan önce hazırlık darbesi 
gönderilmiyor. Dolayısıyla şunlar elde 
edilebiliyor:
■ Daha küçük bir TR değeri 
■ Daha kısa nefes tutmalı taramalar  
(örnek: VIBE, önerilen hız: çekim başına 40 
satır)
Ayrıca iki adet FatSat konumu (güçlü/zayıf) 
bulunuyor. Kullanıcı, aslen yağ dokusu 
sinyalinin ne kadarının MR görüntüsüne 
katkı sağlayacağını belirleyebiliyor. ’Güçlü’ 
konumda neredeyse komple bir süpresyon 
gerçekleştiriliyor. ‘Zayıf’ konumda ise yağ 

dokusuna ait anatomik veriler kısmen 
korunuyor.
Spektral yağ satürasyonunun 
avantajları:
■ Doku kontrastı etkilenmiyor
■ Yüksek performans için Quick-FatSat 
tatbiki 
Spektral yağ satürasyonunun 
dezavantajları:
■ B0 ve B1 homojensizliklerine duyarlılık
■ Ek hazırlık darbesi, minimal TR değerini  
arttırıyor ve toplam ölçüm süresini uzatıyor 
veya maksimum kesit sayısını azaltıyor 
(Quick-FatSat özelliği ile kısmen telafi 
ediliyor)

Su eksitasyonu
Bu teknik, kimyasal kaymaya, diğer 
bir deyişle yağ dokusu ve suya bağlı 
protonların rezonans frekanslarındaki 
farka dayanıyor. Ek bir hazırlık darbesine 
ihtiyaç duyulmuyor. Bunun yerine, spektral 
eksitasyon protokolü (yağ dokusuna bağlı 
protonların minimum eksitasyonu, suya 
bağlı protonların maksimum eksitasyonu) 
(Şekil 3’teki kıyaslamalara bakınız) ile 
birlikte özel bir eksitasyon darbesi (binom 
pulse) kullanılıyor.
Su eksitasyonunun avantajları:
■ B1 homojensizliğine daha az duyarlılık
Su eksitasyonunun dezavantajı:
■ Min TE, TR ve toplam ölçüm süresinde 
artış veya maksimum kesit adedinde 
azalma
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SPAIR (Spektral Olarak 
Adyabatik İnversiyon Düzeltme)
SPAIR, geleneksel spektral yağ 
satürasyonuna alternatif bir yöntemdir. 
Spektral olarak özel bir adyabatik 
inversiyon darbesi, sadece yağ spinlerini 
harekete geçiriyor; bu nedenle STIR benzeri 
bir kontrast elde edilemiyor. Transvers 
manyetizasyon, bozucu gradyanlar ile yok 
ediliyor. İnversiyon süresi (TI), eksitasyon 
darbesi tatbik edildiğinde yağ dokusunun 
longitudinal manyetizasyonunun sıfır 
değerinde olduğu süreyi ifade ediyor. 

Bu nedenle yağ spinlerinin MR sinyaline 
herhangi bir katkısı olmuyor (Şekil 4’teki 
kıyaslamalara bakınız).
SPAIR tekniğinin avantajları:
■ B1 homojensizliğine duyarsızlık
■ Doku kontrastı etkilenmez
SPAIR tekniğinin dezavantajı:
■ Karmaşık hazırlık darbesi nedeniyle 
minimal TR değerinde artış veya 
maksimum kesit adedinde azalma (Quick-
FatSat özelliği ile kısmen telafi ediliyor)

STIR (Kısa TI ile İnversiyon 
Düzeltme)
Relaksasyon süresine bağlı bu teknik, 
yağ dokusu ve suyun farklı relaksasyon 
özelliklerine dayanıyor. Yağ dokusu, 
diğer dokulara kıyasla çok daha kısa bir 
T1 relaksasyon süresine sahip bulunuyor. 
Sekansın eksitasyon darbesinden önce, 
tüm doku ve yağ protonlarının spinlerini 
dönüştüren bir inversiyon pulsesi (=180°C) 
uygulanıyor. Bunu T1 relaksasyon 
takip ediyor. Eksitasyon darbesi tatbik 
edildiğinde yağ dokusunun longitudinal 
manyetizasyonunun sıfır değerinde 
olduğu süreyi ifade eden TI seçilince yağ 
spinleri MR sinyaline katkıda bulunmuyor. 
STIR görüntüleri, dönüştürülmüş bir 
T1 kontrastına sahip: Uzun T1 değerli 
görüntüler, kısa T1 değerli görüntülere 
göre daha parlak oluyor (Şekil 5’teki 
kıyaslamalara bakınız).
STIR tekniğinin avantajı:
■ B0 homojensizliğine duyarsızlık
STIR tekniğinin dezavantajları:
■ Ek inversiyon darbesi, minimal TR 
değerini arttırıyor ve toplam ölçüm süresini 
uzatıyor veya maksimum kesit sayısını 
azaltıyor
■ Doku kontrastı etkileniyor; SNR değeri 
azalıyor

İnversiyon düzeltme ile yağ 
dokusu süpresyonu 
Klinik uygulamalarda iki tür inversiyon 
düzeltme tekniği kullanılıyor: SPAIR 
(Spektral Olarak Adyabatik İnversiyon 
Düzeltme) yöntemi ile Kısa TI İnversiyon 
Düzeltme (STIR; temelde TIRM -Turbo 
İnversiyon Düzeltme Manyetizasyonu- 
tekniğine benzerdir) tekniği. 
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k�Bu makalede Siemens terminolojisi kullanılmıştır. Çeşitli MR teknikleri 
için kullanılan, farklı tedarikçilere ait MR terimlerinin listesi ile MR 
terminolojisinin detaylı bir şekilde anlatıldığı kitapçığı, MAGNETOM 
Global web sayfamızda bulabilirsiniz. Lütfen QR kodunu takip ediniz 
veya www.siemens.com/magnetom-world adresini ziyaret ediniz 
ve Publications (Yayınlar) bölümü altındaki MR Basics (Temel MR 
Terimleri) seçeneğine tıklayınız.
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