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Giriş
Manyetik Rezonans Görüntüleme 
(MRG), kullanıcının çeşitli türde 
bilgileri irdelemesine ve ölçmesine 
(T1, T2, Bo, difüzyon, perfüzyon vs.) 
izin verdiği için diğer görüntüleme 
modalitelerine kıyasla çok yönlü bir 
niteliğe sahip olduğundan güçlü bir 
tanı, prognoz ve tedavi 
değerlendirme aracı. Ancak MRG, 
diğer tanısal araçlara kıyasla yavaş 
olmak gibi bir dezavantaja sahip ve 
tekil dokulardan mutlak ölçümler 
yerine dokular arasındaki kontrastın 
altta yatan patolojiyi karakterize 
etmekte kullanılan birincil bilgi 
kaynağı olduğu durumlarda genellikle 
kalitatif. Bu bilginin tanı, prognoz ve 
terapötik değerlendirme için son 
derece değerli olduğunun görülmüş 
olmasına rağmen, kantifikasyonun 

eksikliği, hedef değerlendirmeyi 
sınırlandırıyor, yorumlamada 
değişkenliğe yol açıyor ve bazı klinik 
senaryolarda teknolojinin faydalılığını 
potansiyel olarak sınırlandırıyor.

Bu sınırlandırmayı aşmak üzere T1 ve 
T2 relaksasyon süreleri gibi doku 
özelliklerini ölçebilen kantitatif 
yaklaşımlar geliştirmek için büyük bir 
çaba gösterildi. Doku özelliklerinin 
kantifiye edilmesi, standart ağırlıklı 
görüntülemeye kıyasla doktorların 
mutlak bir şekilde sağlıklı ve patolojik 
doku [1] arasında daha iyi ayrım 
yapmalarına izin veriyor, takip eden 
araştırmalarda farklı muayeneleri 
objektif bir şekilde karşılaştırmayı 
kolaylaştırıyor [2] ve hücresel 
seviyede altta yatan değişiklikleri 
daha iyi temsil edebiliyor [3, 4]. 

Kantitatif görüntüleme, kardiyak 
diffüz fibrozis [5], demir [6] veya 
karaciğerde yağ birikintisi [7] gibi güç 
algılanan özellikler ortaya koyan 
hastalık ortamlarının 
değerlendirilmesinde kritik öneme 
sahip. Buna ek olarak, T1, T2, 
difüzyon vs. gibi çoklu özelliklerin 
sinerjik bir şekilde biraraya geldiği ve 
tanı, prognoz ve/veya terapötik 
değerlendirmeye ilişkin bilgileri 
önemli ölçüde iyileştirdiği çeşitli klinik 
ortamlar bulunuyor.

Kantitatif görüntülemenin MR 
kullanıcılarının uzun süredir hedefi 
olmasına rağmen, erken konvansiyonel 
kantitatif görüntülemede karşılaşılan 
dezavantaj, kalitatif görüntülemeye 
kıyasla düşük olan zaman verimliliğiydi. 
T1 ve T2 haritalaması için erken 

kovansiyonel yaklaşımlar her seferinde 
tek bir parametreyi ölçmeyi kapsıyordu. 
Bu teknikler, diğerleri sabit tutulurken 
her bir görüntü için değişkenlik 
gösteren bir spesifik edinim 
parametresine sahip olan birçok 
görüntünün edinilmesini temel 
alıyordu (Şekil 1A). Elde edilen 
görüntüler bunun ardından bir ilgi 
parametresini, örneğin relaksasyon 
süresini (T1) [8] veya sinyal bozulması 
süresini (T2) [9] tahmin etmek için bir 
matematiksel modele uyarlanıyordu 
(Şekil 1B). Bu işlemin her bir 
parametresi için tekrar edilmesi 
gerekiyordu. Bir sekans parametre hariç 
tümünün sabit tutulması ihtiyacı ve her 
seferinde bir parametreyi 
değerlendirme sınırlaması, uzayan 
tarama süresi nedeniyle bu yaklaşımları 
zaman açısından son derece verimsiz 
kılıyordu ve bu nedenle taramalar arası 
hareketin bu türden yaklaşımların 
fizibilitesini ortadan kaldırabildiği bir 
klinik ortam için uygunsuz kılıyordu. 
Yakın zamanlarda, edinim süresini 
kısaltmak için [10-13] veya tek bir 
edinim içerisinde kombine T1 ve T2 
ölçümleri [14-18] sağlamak için birçok 
yaklaşım teklif edildi. Ancak, başta 
eşzamanlı hızlı ve doğru kantifikasyon 
ihtiyacı olmak üzere, bu yöntemin 
klinik olarak benimsenmesinin önünde 
önemli engeller bulunmaya devam 
ediyor.

Kantitatif görüntülemenin yaygın 
dezavantajlarını aşmak için kısa süre 
önce Manyetik Rezonans Parmak İzi 
(MRF) (1) geliştirildi. Bu teknik T1, T2, 
nispi spin dansitesi, Bo inhomojenitesi 
(off-rezonans frekans) gibi çoklu 
parametrelerin eşzamanlı ölçümlerini 
tek ve kısa sürede edinimle sağlamayı 
amaçlıyor. MRF, geleneksel 
tekniklerden tamamen farklı bir 
yaklaşımla, kantitatif MRG’nin 
uygulanma biçimini tamamen 
değiştiriyor. Bir tanesi hariç tüm 
sekans parametrelerinin sabit 
tutulduğu bir edinim yerine, MRF her 

bir dokunun özgün bir sinyal evrimi 
üretecek biçimde psödorandom 
şekilde bilinçli olarak değişen edinim 
parametrelerini temel alıyor. Sözlük 
adı verilen veritabanında bir araya 
getirilen geniş doku parametresi 
kombinasyonları için farklı fiziksel 
modeller kullanılarak birinci ilkelerden 
sinyal evrimleri simüle etmek 
mümkün oluyor. Edinimin ardından, 
her bir vokselin edinilen sinyal 
evrimini en iyi temsil eden sözlük 
girişini bulmak için bir patern tanıma 
algoritması kullanılıyor. En iyi 
eşleşmeyi uyarmak için kullanılan 
parametreler daha sonra voksele 
atanıyor. Bu süreç, şüpheli şahısları 
tespit etmek için adli tıp uzmanları 
tarafından kullanılan parmak izi tespiti 
işlemine benziyor. Edinilen sinyal 
evrimi her bir doku için özgün oluyor 
ve tespit edilmesi gereken toplanmış 
parmak izi olarak görülebiliyor. 
Sözlük, bilinen tüm parmak izlerinin, 
her bir şahısla ilgili tüm bilgilerle 
birlikte depolandığı bir veritabanına 
eşdeğer. Adli tıpta her bir parmak izi, 
ilişkili kişinin isim, boy, kilo, göz rengi, 
doğum tarihi gibi özelliklerinin tespit 
edilmesini sağlıyor. Benzer şekilde, 
MRF örneğinde de sözlükteki her bir 
parmak izi T1, T2, nispi spin dansitesi, 
Bo, difüzyon gibi ilişkili dokunun MR 
ile bağlantılı tespit edici özelliklerine 
işaret ediyor. Edinimden sonra, bir 
vokselin içerisinde yer alan parmak izi 
sözlükteki tüm girişlerle 
karşılaştırılıyor. Edinilen parmak iziyle 
en iyi eşleşen sözlük girişi, vokselde 
temsil edilen dokunun tespit edildiği 
anlamına gelecek şekilde bir pozitif 
eşleşme olarak kabul ediliyor. Daha 
sonra, söz konusu parmak iziyle ilişkili 
tüm bilinen parametreler sözlükten 
geri alınabiliyor ve voksele 
atanabiliyor. Farklı sinyal 
bileşenlerinin özgünlüğü ve sözlüğün 
ne kadar doğru simule edildiği, doku 
parametrelerinin doğru tahmini için 
hayati öneme sahip iki öğe.

Bu makale, MRF’nin temel 
kavramlarını açıklamayı ve bazı klinik 
uygulamaları ortaya koymayı 
amaçlıyor.

Edinim sekansı
Standart kantitatif MR görüntüleme 
yaklaşımları, Fourier alanındaki (aynı 
zamanda k-alanı olarak da 
adlandırılır) tüm gerekli veriler elde 

edilene kadar radyo frekansı uyarma 
açısı (ters açı, FA), tekrar süresi (TR) 
ve gradyan paternleri gibi, her biri 
sürekli aynı edinim paternini tekrar 
eden birçok edinim gerektiriyor. Her 
bir görüntü daha sonra Fourier 
transformu kullanılarak rekonstrükte 
ediliyor ve her bir voksele lineer 
olmayan bir donatı işlemi 
uygulanıyor. MRF ile ise ters açı, TR ve 
gidişizi (Şekil 2A, B) edinim sırasında 
psödorandom şekilde değişiklik 
gösteriyor; doğru şekilde uygulamaya 
geçirildiğinde, her bir doku için korele 
olmayan sinyaller üretiyor ve dokuyu 
tanımak için kullanılan özgün parmak 
izleri sağlıyor. MRF’nin ilk uygulamaya 
geçirilmesi [19] T1, T2 ve off-
rezonans frekansa olan hassasiyeti 
nedeniyle ve bu sekansın ürettiği 
sabit durum sinyali iyice araştırılmış 
olduğu [22] için dengeli bir sabit 
durum serbest presesyona (bSSFP 
veya TrueFISP) dayalıydı. FA (Şekil 2), 
0 ile 60 derece ve 250 zaman noktası 
veya görüntü süresi ile alternatif 
olarak 0 ile 30 derece arasında 
değişiklik gösteren magnetizasyonun 
geçici durumunu sorunsuzca 
değiştirmek için sinusoidal bir şekilde 
değişiklik gösteriyor. Bu sinyalin 
üzerine, benzer parametrelere sahip 
dokulardan zaman evrimlerindeki 
farkları tetiklemek için bir rastgele 
varyasyon ekleniyor. Her bir yarım 
dönemin ardından (250 görüntü), 
sinyal geri kazanımı sağlamak için 50 
ters açı 0 dereceye ayarlanıyor. TR 
varyasyonları ise 9,34 ms ile 12 ms 
arasında değişiklik gösteren Perlin 
gürültüsüne [23] dayanıyor. Bunlar, 
parametrelerin rastgele bir şekilde 
nasıl değiştirilebileceğiyle ilgili 
örnekler. MRF’nin belirlenmiş bir 
parametre seti ile sınırlı olmadığını 
gösteren diğer rastgele paternler de 
test edilmiş bulunuyor [19, 24].

Bir inversiyon geri kazanım pulse’ı, 
dokular arasındaki T1 farklılıklarını 
geliştirmek için edinim sekansının 
başında çalıştırılıyor (Şekil 2B). Her bir 
TR için, yüksek oranda düşük 
örneklenmiş bir görüntü rekonstrükte 
ediliyor (Şekil 2C). Taban görüntü 
serilerinin kendi başlarına nasıl faydalı 
olmadıkları ve her bir vokselin daha 
sonra eşleşme (tespit etme) için 
kullanılacak olan bir imza parmak izi 
içerdiği fark edilebiliyor. Edinilen 
görüntülerin toplam sayısı (aynı 
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örnekleme artefaktları arasındaki 
tutarsızlığı sürdürmek ve altta yatan 
parmak izini tespit edebilmek için 
TrueFISP sekansı örneğindekine 
kıyasla biraz farklı bir şekilde 
üretilmesi gerekiyor.

FA varyasyonu böylece her bir yarım 
dönem için maksimum FA’nın 5 ile 90 
derece arasında rastgele değiştiği 
sinusoidal varyasyona dayalı olarak 
üretiliyor. TR varyasyonu her zaman 
11,5 ms ile 14 ms arasında değişiklik 
gösteren Perlin gürültü paternine 
dayalı oluyor.

Sözlük üretilmesi
Sözlük, MRF yapısının merkezi olarak 
görülebilir. Edinimde 
gözlemlenebilen ve her bir voksel 
içerisindeki dokuyu tanımayı 
mümkün kılan fizyolojik açıdan olası 
tüm sinyal evrimlerini içeren bir 
veritabanı şeklinde tanımlanabilir. 
MRF, adli tıp parmak izi tespiti 
işlemine benzer bir şekilde, sadece 
tüm potansiyel adayları içerecek 
kadar büyük bir veritabanı mevcut 
olduğunda etkili oluyor. MRF’de 
sözlük, edinim sırasında spin 
davranışını simule eden ve böylece 
gerçekçi sinyal evrimini tahmin eden 
algoritmalar kullanan bir bilgisayarda 
üretiliyor. Bir TrueFISP tabanlı edinim 
söz konusu olduğunda, ilgili doku 
parametreleri kümesi kullanarak 
spinler üzerindeki edinim sekansının 
çeşitli etkilerini simüle etmek için 
Bloch denklemleri [26] kullanılıyor 
(Şekil 2D). MRF ile çağrılabilen bilgi, 
böylece hangi fiziksel etkilerin nasıl 
simüle edildiğiyle ilişkilendiriliyor. 
Geliştirmenin ilk evrelerinde MRF, 
T1, T2 ve off-rezonans 
simülasyonunu içeriyor ancak 
parsiyel hacim [19], difüzyon [27] ve 
perfüzyon [28] gibi daha fazla doku 
özellikleri de simüle edilerek 
alınabiliyor. 

Sözlüğün kritik bir yönü de boyutu: 
Edinimdeki her türlü olası doku 
parametresinin tespitini sağlamak için 
geniş bir T1, T2 ve off-rezonans 
frekans kombinasyonunun simüle 
edilmesi gerekiyor. Tablo 1’de 
gösterilen parametre aralıklarına 
sahip bir standart TrueFISP sözlüğü 
toplamda 363.624 olası kombinasyon 
sağlıyor ve insan vücudunda yaygın 
olarak bulunan parametre değerlerini 

içeriyor. 1000 zaman noktası için bu 
türden bir sözlüğün hesaplanması bir 
C++ tabanlı komut dizisi kullanan ve 
2,5 GB bellek boyutuna ulaşan 
standart bir masaüstü bilgisayarda 
yaklaşık 2,5 dakika sürüyor. Sözlük 
boyutunda ve/veya çözünürlüğünde 
ek bir artış, rekonstrüksiyon 
süresinde ve bellek gereksinimlerinde 
bir artışa neden olmak pahasına elde 
edilen haritaların doğruluğunu 
artıracaktır [19].

Bir FISP ediniminin simülasyonu, 
yukarıda açıklanana kıyasla, farklı bir 
şekilde hesaplanıyor. FISP edinimi 
daha sonra birleştirilen farklı 
frekanslardaki çoklu izokromatların 
simülasyonunu gerektirdiği için, 
Bloch denklemleri aracılığıyla 
simülasyon işlemi zaman alabiliyor. 
Alternatif ve zaman verimliliği 
sağlayan bir simülasyon, genişletilmiş 
faz grafisi (EPG) formalizmi [29]. 
Burada, sekanstan etkilenen spin 
sistemi, dengelenmemiş gradyanlar 
tarafından güçlü bir şekilde defaze 
edilmiş olan spinlerin sinyal evrimini 
simüle etmek için ideal olan diskret 
faz durumları seti şeklinde temsil 
edilebiliyor. FISP sekansı, TrueFISP 
edinime kıyasla off-rezonans etkilere 
daha az duyarlı, bu nedenle ilgili 
sözlük ilgi parametreleri olarak 
sadece T1 ve T2 relaksasyon sürelerini 
içeriyor (Tablo 1). Bu, standart bir 
masaüstü bilgisayarda yaklaşık 8 
dakikada hesaplanabilen ve yaklaşık 
1,2 GB’lık bir sözlük üreten 18.383 
sözlük girişiyle sonuçlanıyor.

Hangi sekansın kullanıldığından 
bağımsız olarak, sözlüğün önceden 
sadece bir defa hesaplanması 
gerekiyor. Daha sonra, simüle edilmiş 
olan sekans parametreleriyle alınmış 
her bir MRF edinimini rekonstrükte 
etmek için tarayıcıda kullanılabiliyor. 

Eşleştirme
Veri ediniminin ardından, her bir 
vokselin parmak izi (Şekil 2F), ünite 
normuna göre normalize ediliyor ve 
belirli bir vokseldeki dokuyu tespit 
etmek için tüm normalize edilmiş 
sözlük girişleriyle karşılaştırılıyor 
(Şekil 2E). Eşleştirmenin en basit 
versiyonu, voksel sinyali ve her bir 
simüle edilmiş parmak izi sinyali 
arasındaki iç ürünü alarak 
gerçekleştiriliyor; en yüksek değeri 
getiren girişin, doku özelliklerini en 
iyi temsil eden olduğu kabul ediliyor 
ve ilgili T1, T2 ve off-rezonans 
değerleri voksele atanıyor (Şekil 2G). 
Nispi spin dansitesi (Mo) haritası ile 
edinilen ve simüle edilen parmak 
izleri arasındaki ölçeklendirme 
faktörü olarak hesaplanıyor. İç 
ürünün, sağlam bir operasyon 
olduğu ve düşük örnekleme 
nedeniyle düşük SNR söz konusu 
olduğunda ve sınırlı miktarda hareket 
artefaktlarının mevcudiyetinde bile 
dokuları doğru bir şekilde 
sınıflandırabildiği görüldü [19].

Bu yaklaşım aynı zamanda farklı 
sinyal evrimleri arasındaki tutarsızlık 
sayesinde tek bir voksel içerisinde 
mevcut olan farklı doku bileşenlerini 
ayırt etme potansiyeline de sahip 

zamanda “zaman noktaları” olarak da 
anılıyorlar) edinimden edinime 
değişiklik gösterebiliyor ve görüntü 
çözünürlüğünün, düşük örnekleme 
oranının, kullanılan eşleşme 
yaklaşımının vs. fonksiyonu olarak 
1000 [19] ile 2500 [21] arasında 
değişiyor. Çoğu olguda, minimum 
zaman gradyanı ve edinim için sıfır an 
telafisine sahip olacak şekilde 
tasarlanmış bir değişken dansiteli 
spiral gidişizi kullandık. Örneğin, 
k-alanının merkezini tam olarak 
örneklemek için bir interleaf ve 
k-alanının dış bölgesini tam olarak 
örneklemek için 48 interleaf 
gerektiren 128x128 matris boyutu 
için bir gidişizini başarıyla kullandık. 

256x256 matris söz konusu 
olduğundaysa iç bölgeyi tam olarak 
örneklemek için 24 interleaf ve dış 
bölgeyi tam olarak örneklemek için 
48 interleaf gerektiren bir gidişizi 
kullanılabilir. Her bir TR’nin içerisinde 
bir interleaf ediniliyor ve bir 
görüntüyü (veya zaman noktasını) 
rekonstrükte etmek için kullanılıyor. 
Aşağıdaki TR daha sonra öncekine 
kıyasla 7,5° (≈ 2π/48) ile 
döndürülüyor. 

MRF çerçevesi sadece bir TrueFISP-
tabanlı edinimle sınırlı değil ve her 
türden sekansa uygulanabiliyor. 
Örneğin MRF çerçevesi, geniş görüş 
alanı taramalarında veya bir yüksek 
alan gücüne sahip tarayıcıda 

belirebilen banding artefaktlarını 
önlemek için sabit durum presesyon 
sekansında (FISP) uygulandı. FISP 
sekansı T1 ve T2 bileşenlerine karşı 
hâlâ hassastı ancak off-rezonans 
frekansa karşı hassasiyeti azalmıştı. 
Buna, her bir TR’nin içerisinde 
bulunan ve sekansı banding 
artefaktlarına karşı bağışık kılacak 
şekilde sinyalin bir vokselin 
içerisindeki spinlerin toplamı 
olmasıyla sonuçlanan dengelenmemiş 
gradyan neden oluyor. Ancak, 
dengelenmemiş gradyan, FISP 
sekansının TrueFISP’e kıyasla daha 
kısa bir geçici duruma sahip olmasına 
yol açıyor. Bu nedenle, psödrandom 
FA varyasyonunun, sinyal ve düşük 
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2B

2C

2D

2G

2E

2F

MRF çerçevesinin akış şeması. (2A) TrueFISP edinimi için kullanılan değişken FA ve TR örnekleri. (2B) Her bir TR için eksitasyon pulslarını, 
kesit seçim gradyanlarını, okumasını ve k-alanı gidişizini gösteren sekans şeması; (2C) Üç farklı TR’de edinilen üç düşük örneklenmiş 
görüntü örneği. (2D) Dört ana dokuyu temsil eden dört sözlük girişi örnekleri: serebrospinal sıvı (CSF) (T1 = 5000 ms, T2 = 500 ms), yağ 
(T1 = 400 ms, T2 = 53 ms), beyaz madde (T1 = 850 ms, T2 = 50 ms), gri madde (T1 = 1300 ms, T2 = 85 ms); (2E) Söz konusu vokselin 
temsil ettiği doku özelliklerini çağırmaya izin veren sözlükteki en yakın girişe sahip voksel parmak izinin eşleşmesi; (2F) Düşük 
örneklenmiş görüntüler boyunca bir vokselin yoğunluk varyasyonu (parmak izi); (2G) her bir voksel için olan eşleşme işlemini tekrar 
ederek elde edilen parametre haritaları.

TrueFISP FISP

Min.
değer

Maks.
değer

Adım
boyutu

T1 (ms) 100 2000 20 20 3000 10

2000 5000 300 3000 5000 200

T2 (ms) 20 100 5 10 300 5

100 200 10 300 500 50

200 1900 200 500 900 200

Off-rezonans 
(Hz)

 -250 -190 20

-50 50 1

190 250 20

Tablo 1: Bir TrueFISP sekansı (sol) veya FISP sekansı (sağ) örneğinde sözlük oluşturmak
için kullanılan aralıklar ve adım boyutları.

Parametre Min.
değer

Maks.
değer

Adım
boyutu
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(parsiyel hacim etkisi). Farklı doku 
içeren bir vokselin parmak izi (S) farklı 
bileşenlerin (D) ağırlıklı toplamı (w) 
olarak görülebiliyor: S = Dw. Eğer 
farklı bileşenler apriori olarak 
bilinirse, önceki denklemin uygun ters 
çözümünün - (D)-1S = w, burada 
(D)-1 , D’nin sözde tersini temsil 
etmektedir – her bir voksel için her 
bir farklı dokunun ağırlığını 
sağlayacağı kanıtlandı [19, 31]. 

Her bir algoritma için tarayıcıda 
patern tanıma gerçekleştiriliyor, bu 
nedenle MR çerçevesinin klinik 
faydalılığı için bu operasyonun 
makul bir süre içerisinde 
gerçekleştirilmesi büyük önem 
taşıyor. İç ürünü kullanan direkt 
eşleştirmenin doğru olmasına 
rağmen, 128x128 baz 
çözünürlüğüne, 1000 zaman 
noktasına sahip bir 2D kesitinin 363 
624 girişli bir sözlükle eşleştirmesi 
yaklaşık 160 saniye alabiliyor. 
Benzer bir şekilde, bir 2D görüntüyü, 
bir FISO rekonstrüksiyonu için 
256x256 voksele, 1000 zaman 
noktasına ve 18.838 sözlük girişiyle 
bir 2D görüntüyle eşleştirmek de 30 
saniye sürüyor. 

Eşleştirme potansiyel olarak sözlüğü 
zaman boyutunda veya parametre 
kombinasyonları boyutunda 
sıkıştırarak ve böylece 
gerçekleştirilmesi gereken toplam 
karşılaştırma sayısını azaltarak 
hızlandırılabiliyor. Tekil değer 
dekompozisyonunun (SCD) zaman 
boyutunda sözlüğü sıkıştırmak ve bir 
TrueFISP sözlüğü için eşleşme 
süresini 3,4 kat ve bir FISP sözlüğü 
için de 4,8 kat kadar azaltmak için 
uygulanabileceği kanıtlandı [31]. 
SVD tabanlı sözlük sıkıştırma, tahmin 
edilen parametrelerin doğruluğunda 
%2’den az bir düşüşe neden oluyor. 
Bu yaklaşımda, sözlük SVD’den elde 
edilen ilk 25-200 tekil vektör 
tarafından uzatılan daha düşük 
boyutun alt alanının içerisinde 
yansıtılıyor. Edinilen parmak izi aynı 
alt alana yansıtılıyor ve yansıtılan 
sinyal ve sıkıştırılmış sözlük 
kullanılarak eşleştirme 
gerçekleştiriliyor. Bu çerçeve, 
hesaplamaların sayısını azaltıyor ve 
böylece alt alan üzerinde veri 
yansıtmasının neden olduğu ek 

operasyona rağmen nihai hesaplama 
süresini kısaltıyor.

Eşleştirme için hesaplama süresini 
kısaltmaya yönelik alternatif bir 
yaklaşım da parametre kombinasyonu 
boyutunun azaltılması. Güçlü 
korelasyonlara sahip sözlük 
girişlerinin birlikte gruplandığı ve 
grubu en iyi şekilde temsil eden yeni 
bir sinyalin üretildiği hızlı bir grup 
eşleştirme algoritması [32] geliştirildi. 
Eşleştirme böylece iki adıma 
bölünüyor; önce, edinilen parmak izi 
her bir grubun temsilci sinyaliyle 
eşleştiriliyor ve sadece en yüksek 
korelasyonu veren gruplar dikkate 
alınıyor. Daha sonra, parametrelerin 
atanması için kalan sözlük girişleri ve 
parmak izi arasındaki en iyi uyuşmayı 
bulmak için eşleştirme kullanılıyor. Bu 
algoritma, SVD sıkıştırmasına kıyasla 
bir büyüklük kademesi ve doğrudan 
eşleştirmeye göre de iki büyüklük 
kademesi oranında eşleştirme 
hesaplama hızını düşürüyor ve 
eşleştirmenin kalitesinde önemli bir 
kayba neden olmuyor. Bunun gibi 
teknikler, MRF’nin klinik bir şekilde 
uygulamaya geçirilmesini fizibiliteye 
sahip bir durum kılıyor.

Düşük örnekleme ve hareket
MRF’de elde edilen parametre 
haritaları, konvansiyonel 
rekonstrüksiyon tekniklerinin aksine, 
bir patern tanıma algoritmasının 
sonucu oluşuyor ve bu da MRF’nin 
çeşitli görüntü artefaktlarına karşı 
daha dayanıklı olmasını sağlıyor. Bu 
etki, sadece farklı dokulardan parmak 
izlerini ayırt etmeyi amaçlamayan, 
aynı zamanda parmak izleri arasındaki 
tutarsızlığı da artırmayı amaçlayan FA, 
TR ve gidişizinin rastgele varyasyonu 
tarafından da güçlendiriliyor. 
Eşleştirme, gürültü veya düşük 
örnekleme artefaktları sinyalle tutarsız 
olduğu sürece, düşük sinyal-gürültü 
veya hızlandırılmış koşullarda bile 
altta yatan sinyal evrimlerini 
tanıyabiliyor. Buna ek olarak, tıpkı adli 
tıp parmak izinde bulanık veya kısmi 
parmak izlerinin kullanımıyla bile 
doğru bir tespit mümkün olduğu gibi, 
bunun MR karşılığı da hareket 
nedeniyle kısmi olarak bozulmuş bir 
parmak izi söz konusu olduğunda 
herhangi bir artıksal hareket artefaktı 
olmadan parametrik haritalar 
sağlayabiliyor [19].

Gönüllü çekimleri
MRF edinimleri, 2D beyin, abdominal 
ve kardiyak taramalarda gönüllülerde 
test edildi. Tüm in vivo deneyler 
Kurumsal Değerlendirme Kurulu 
rehber kuralları uyarınca 
gerçekleştirildi ve tüm hastalar veri 
edinimi öncesinde bilgilendirilmiş 
hasta rıza formunu imzaladı. 
Taramalar, 20 kanallı baş coil’ine veya 
bir fazlanmış dizine, 18 kanallı vücut 
coil’i ve omurga coil’ine sahip 3T 
MAGNETOM Skyra sisteminde 
gerçekleştirildi. Beyin taramaları için 
değişken edinim parametreleri (FA ve 
TR) yukarıda açıklandığı şekilde 
ayarlandı ve 3000 zaman noktası 
edinildi; FOV 300x300 mm, kesit 
kalındığı 5 mm ve matris boyutu 
256x256 idi. Edinimi süresi, bir 2D 
TrueFISP kesit için 38 s ve FISP 
edinimi için de 41 s idi. Kardiyak MRF 
taramaları, orta diyastole veri 
toplanmasını önlemek için ECG 
tetiklemesine sahip bir modifiye 
edilmiş pulse sekansı kullanılarak 
edinildi [35]. FOV 300x300 mm, kesit 
kalınlığı 8 mm ve matris boyutu 
192x192 olarak 250 ms’lik bir tarama 
penceresi kullanılarak 16 kalp atımı 
nefes tutması boyunca toplam 768 
zaman noktası edinildi [35]. 
Abdominal ve kardiyak görüntüleme 
için gidişizi ve edinim protokolleri, 
referanslarda [21, 35] açıklandığı 
şekilde adapte edildi. Sözlükler 
yukarıda açıklandığı şekilde 
hesaplandı ve parametre tahmini için 
SVD tabanlı eşleştirme kullanıldı.

Şekil 3; beyindeki (Şekil 3A), 
abdomendeki (Şekil 3B) ve kalpteki 
(Şekil 3C) gönüllü taramalarında elde 
edilen haritaları gösteriyor. Hem FISP 
hem de TrueFISP MRF, 
karşılaştırılabilir yüksek çözünürlüklü 
çoklu parametrik doku haritaları 
sunuyor. FISP edinimi, off-rezonans 
bilgiler vermemek gibi bir dezavantaja 
sahip olmasına rağmen banding 
artefaktlarına karşı duyarsız olma 
avantajına sahip. Bu nedenle FISP 
MRF, keskin duyarlılık geçişlerinin ve 
büyük bir görüş alanı ihtiyacının 
dengeli bir SSFP edinimiyle banding 
artefaktlarına yol açacağı vücut 
görüntülemesi için avantajlı.

MRF haritalarıyla elde edilen değerler 
genellikle Tablo 2’de gösterildiği gibi 
standart haritalama teknikleriyle [20] 

True FISP

FISP

True FISP

FISP

FISP

T1 haritası T2 haritası M0 haritası B0 haritası

3

3A

3B

3C

TrueFISO ve FISP edinimiyle iki gönüllüden edinilmiş T1, T2, nispi spin dansitesi (Mo) ve off-rezonans (Bo) haritaları. (3A) Bir baş 
taramasının tekil 2D kesiti. (3B) Bir abdominal taramanın tekil 2D kesiti. (3C) Kısa aks görünümünde diyastolik kardiyak taramasının tekil 
2D kesiti. TrueFISP ediniminde elde edilen T2 ve Bo haritasında, alan homojensizliğinden kaynaklanan banding artefaktları görülüyor 
(mavi oklar).
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5

Sağlıklı Gönüllü

T1-Ağırlıklı

T2-Ağırlıklı

Tümör Hastası
T1 (ms) T2 (ms)

Literatür MRF Literatür MRF Literatür

Beyaz madde 685 ± 33 [19] 608–756 [34, 40–42] 65 ± 4 [19] 54–81 [34, 40–42]

781 ± 61 [20] 788–898 [43] 65 ± 6 [20] 78–80 [43]

Gri madde 1180 ± 104 [19] 998–1304 [34, 40–42] 97 ± 5,9 [19] 78–98 [34, 40–42]

1193 ± 65 [20] 1286–1393 [43] 109 ± 11 [20] 99–117 [43]

Serebrospinal sıvı 4880 ± 379 [19] 4103–5400 [34, 40–42] 550 ± 251 [19] 1800–2460 [34, 40–42]

Karaciğer 745 ± 65 [21] 809 ± 71 [44] 31 ± 6 [21] 34 ± 4 [44]

Böbrek medüllası 1702 ± 205 [21] 1545 ± 142 [44] 60 ± 21 [21] 81 ± 8 [44]

Böbrek korteksi 1314 ± 77 [21] 1142 ± 154 [44] 47 ± 10 [21] 76 ± 7 [44]

İskelet kası 1100 ± 59 [21] 1017 ± 78 [45] 44 ± 9 [21] 50 ± 4 [46]

Yağ 253 ± 42 [21] 343 ± 37 [45] 77 ± 16 [21] 68 ± 4 [44]

Tablo 2: Farklı dokular için MRF ile ölçülen T1 ve T2 relaksasyon sürelerinin listesi ve literatürde mevcut olan değerle karşılaştırılması.

4

4A

4B

T1 haritası T2 haritası M0 haritası

Hasta sonuçlarının örneği. Beyin [16] ve abdomen edinimleri [20} için FISP protokolü kullanılarak elde edilen kantitatif T1, T2 ve nispi 
spin dansitesi (Mo) haritaları. (4A) Beyin tümörü olan bir hastanın haritaları, (4B) metastaz yapmış meme kanseri olan 69 yaşında hasta. 
Metastaz (mavi oklar), çevreleyen dokulara kıyasla tüm doku parametrelerinde bir artış ortaya koyuyor.

Geleneksel görüntülerin sentetik üretimi. Şekil 3 ve 4’teki FISP MRF haritalarından elde 
edilen T1, T2 ve Mo haritalarından başlanarak rekonstrükte edilen sağlıklı bir 
gönüllünün ve beyin tümörü olan bir hastanın T1 ağırlıklı ve T2 ağırlıklı görüntü 
örnekleri.

ve doku parametrelerinin literatür 
değeriyle uyuşuyor. Ancak, CSF ve 
yağ değerleri arasında bir uyumsuzluk 
olduğu fark edilebiliyor. MRF ve 
literatür değeri arasındaki uyuşmazlık, 
sıvının, sözlük simülasyonunda 
dikkate alınmamış olan düzlem boyu 
hareketiyle açıklanabilir [19]. Yağ T1 
uyuşmazlığı ise söz konusu araştırma 
için kullanılan 100-600 ms aralığı için 
bilinçli bir şekilde düşük T1 sözlük 
çözünürlüğünden (100 ms) 
kaynaklanıyor.

MRF verimliliği, geleneksel haritalama 
yaklaşımlarının [19-21] yanı sıra 
DESPOT gibi hızlı kombine T1 ve T2 
haritalama yöntemlerine [19, 36] 
kıyasla da son derece yüksek. MRF 
çerçevesinin yüksek verimliliği ve 
doğruluğu, parametrik haritalamanın 
bilgi kaybı olmadan klinik olarak ilgili 
bir edinim süresinde 
gerçekleştirilmesini mümkün kılıyor. 
Böylece, çoklu parametrik haritalama 
klinik ortama çevrilebiliyor.

Hasta edinimleri
MRF çerçevesi hastalar üzerinde de 
başarıyla test edildi. Şekil 4, klinik 
ortamda beyin ve abdominal MRF’nin 
fizibilitesini gösteriyor. Veriler, beyin 
tümörüne ve karaciğere metastaz 
yapmış meme kanserli hastalarda 
daha önce açıklanan FISP 
edinimleriyle edinildi (Şekil 4). 
Çevreleyen dokulara kıyasla metastaz 
yapan bölgelerde daha uzun T1 
relaksasyon süresi gözlemlenebiliyor. 
Metastatik adenokarsinoma sahip altı 
hastada, metastatik 
adenokarsinomdaki ortalama T1 ve 
T2 değerlerinin 1673±331 ms ve 
43±13 ms mertebesinde olduğu 
görüldü. Bu değerler, çevreleyen 
dokulardakilerden önemli ölçüde 
daha yüksek (840±113 ms ve28±3 
ms) [21]. Yakın zamanlı araştırmalar, 
doku relaksasyon sürelerini kullanarak 
tümörün tedaviye vereceği yanıtı 
tahmin etme olasılığını inceliyor; yani 
T1 relaksasyon süresi potansiyel 
olarak kemoterapi yanıtının bir 
parametresi olabiliyor [35, 36]. 
Böylece hızlı parametrik haritalama, 
belirlenen patolojilerin koşullarının ve 
evrimlerinin daha derin 
karakterizasyonu ve anlayışına izin 
verebilen bir çoklu özellikli alanın 
oluşturulmasının yolunu açabiliyor.

Sentetik ağırlıklı görüntüler
Ayrıca “standart” ağırlıklı görüntüleri, 
bir MRF taramasından elde edilen 
çoklu parametre haritalarından geriye 
dönük olarak hesaplamak ve tahmin 
etmek de mümkün. Şekil 5, yukarıda 
gösterilen gönüllü ve hasta baş 
taramalarının FISP T1 ve T2 
haritalarından hesaplanan T1 ağırlıklı 
ve T2 ağırlıklı edinimin bir örneğini 
gösteriyor.

Sonuçlar
Manyetik rezonans parmak izi, pulse 
sekansı tasarımının görüntüler 
edinmeyi değil, doku özelliklerini 
doğrudan ölçmeyi hedeflediği yeni bir 
MRG çerçevesi.

MRF’de sekans, her bir farklı doku için 
özgün sinyal evrimleri veya parmak 
izleri üretiyor ve tek bir edinim 
içerisindeki birçok doku özelliğini 
ölçmek için bunu bir dizi teorik sinyal 
evrimiyle eşleştiriyor. Doku özellikleri 
ölçüldüğünde, sinerjik bir şekilde tanı, 
prognoz ve/veya terapötik 
değerlendirmeyi iyileştirmek için 

gerekli olan tüm bilgileri sağlayabilen 
birçok doku-spesifik özelliği doğrudan 
bilmek mümkün oluyor. Bu çalışmada 
sadece iki MRF uygulaması gösterildi 
ancak MRF çerçevesi, parametreler 
rastgele bir şekilde değiştirilebildiği 
için standart MRG sekanslarına kıyasla 
sekans tasarımında daha fazla 
özgürlük sağlama potansiyeline sahip. 
Bu özgürlük sayesinde, 
topluluğumuzun keşfetmesi için yeni 
özellikleri irdeleyebilen ve ölçebilen 
geniş bir rekonstrüksiyon ve edinim 
stratejileri dünyası önümüzde 
kapılarını açmış bulunuyor.

Bu makale, T1, T2, Mo ve Bo 
karakterizasyonuna odaklandı ancak 
MRF bununla sınırlı değil; MRF’nin 
potansiyelinden faydalanmak için 
birçok çalışma yürütülüyor: Difüzyon, 
[27], arteriyal spin imlemesi [28, 42, 
43] ve kimya alışverişi [44]. 

MRF’nin patern tanıma niteliği; 
edinimi düşük örnekleme ve hareket 
gibi artefaktlara karşı dayanıklı kılıyor 
ve çoklu parametrik haritalama 
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