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TR TE FOV Matris Kesit Grappa SMS B0 Shim Ref 
Tarama

RF Mod 
Gradyanı ESP BW

Multi-Shell DWI MAGNETOM Prisma syngo MR E11C 32-kanallı Baş Coil’i

4000 78 ms 244 122  
%100 2 mm 2 2 Adv Gre/Sep Normal 

Performans 0.58 ms 2276 Hz/Px

fMRI Lisan Görevli MAGNETOM Prisma MB Çekimi syngo MR E11C 32-kanallı Baş Coil’i

1500 30 ms 255 104  
%100 2.5 mm 2 3 Adv FLEET Normal 

Performans 0.5 ms 2404 Hz/Px

Dinlenme Durumu MAGNETOM Prisma MB Çekimi syngo MR E11C 32-kanallı Baş Coil’i

1500 30 ms 255 104  
%100 2.5 mm 2 3 Adv FLEET Normal 

Performans 0.5 ms 2404 Hz/Px
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Epilepsi cerrahisinde 
nöro-görüntüleme
Tekrarlayan nöbetlerle karakterize 
yaygın bir kronik beyin rahatsızlığı 
olan epilepsi, genellikle çocuklukta 
başlar. Epilepsi dünya çapında 10,5 
milyon çocuğu etkiliyor ve bu da 
global epilepsi popülasyonunun 
yaklaşık olarak çeyreği anlamına 
geliyor [1]. Çocuklukta epilepsi 
olgularının en azından %50’si fokal 
başlangıçlı oluyor ve fokal epilepsili 
çocuklar arasında %30’a ulaşan 
oranda çocuk, ilaçların kontrol 
altına almada yetersiz kaldığı 
nöbetler geçiriyor [2]. Epilepsi 
cerrahisi bu çocukların bazılarına 
nöbetlerden kurtulma, gelişim 

bakımından iyileşme gösterme ve 
hem kendileri hem de aileleri için 
genel olarak daha iyi bir yaşam 
kalitesi olanağı sunuyor [3].

İleri multimodal manyetik rezonans 
görüntüleme (MRG) teknikleri, ilaca 
dirençli fokal epilepsili çocuklarda 
cerrahi öncesi kapsamlı 
değerlendirme açısından büyük önem 
taşıyor [4].

Bu ileri görüntüleme teknikleri; 
lezyon tanımlamasına, uyumlu 
klinik ve elektrofizyolojik bilgilerle 
nöbetin odak noktasının 
belirlenmesine, lisan için baskın olan 
serebral hemisferin 
lateralizasyonuna [5] ve harekete, 
lisana ve görsel fonksiyona hizmet 

eden fonksiyonel kortikal ve 
subkortikal beyin bölgelerinin 
lokalizasyonuna yardımcı oluyor. 
İleri multi-modal MRG’nin, hastanın 
operasyon öncesi tetkiklerini 
basitleştirme, intrakraniyal EEG 
izleme ve elektriksel stimülasyon 
gerekliliğini ortadan kaldırma, 
operasyon sonrası nöbet durumunu 
iyileştirme ve operasyon sonrası 
nörolojik defisitleri önleme ya da 
minimize etme potansiyeli 
bulunuyor.

1 Siemens Healthineers Sorumluluk Reddi yazarların 
görüşünü yansıtmamaktadır: MR taramanın 
fetüslerin ve iki yaşından küçük çocukların 
görüntülenmesinde güvenli olduğu 
kesinleşmemiştir. Sorumlu hekim, MR tetkikinin 
faydalarını, başka görüntüleme tekniklerinin 
faydalarıyla karşılaştırmalıdır.

Tablo 1: DWI, fMRI, ve fMRI sekansları için MR çekim parametreleri.
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Difüzyon MRG traktografi –  
Difüzyon Tensor 
Görüntülemenin (DTI) 
kısıtlamaları
Difüzyon MRG traktografi, beyaz 
madde traktları (WMT’ler) olarak da 
bilinen beyin sinir lifi traktlarının 
anatomisinin sanal 
rekonstrüksiyonlarını oluşturan bir 
post-processing görüntüleme 
tekniğidir [6, 7]. Traktografi 
rekonstrüksiyonunun isabetliliği 
nöroşirurjide çok büyük önem taşıyor, 
çünkü WMT’lerin ya da onlara giden 
kan akışının cerrahi işlem sırasında 
hasar görmesi, kalıcı nörolojik 
defisitlere yol açabiliyor [8–10]. MRG 
verileri korejistre edilerek, cerrahi 
işlem sırasında hastanın beyninin 
görüntüsü üzerinde, görüntü rehberli 
navigasyon yazılımı yardımıyla 
örtüştürülebiliyor. Operasyon öncesi 
traktografi, hastanın operasyon 
sırasında canlı olarak 
görüntülenmesiyle, çevreleyen 
sağlıklı beyin strüktürlerine en az 
hasarı verecek ideal cerrahi yaklaşımı 
planlamada beyin cerrahına yardımcı 
olacak önemli bilgiler sağlıyor. 

Nöroşirurjide benimsenen traktografi 
tekniklerinde geleneksel olarak 
difüzyon tensor görüntüleme (DTI) veri 
toplama ve deterministik bir 
traktografi algoritması kullanılıyor. 
Fakat bu yaklaşımla, serebral beyaz 
maddenin (WM) %90’a kadarında 
bulunan [13] çapraz lif bölgelerinde 
[11, 12] difüzyonu isabetli bir şekilde 
modellemek mümkün olmuyor. 
Difüzyon MRG ile veri toplamada 
meydana gelen ilerlemelerle, gelişen 
izleme algoritmalarıyla ve görüntüye 
dayalı trakt rekonstrüksiyonları için 
daha iyi yöntemlerle, WMT 
modellemesini iyileştiren en son 
teknolojiyle uyumlu yöntemler 
bulunuyor. Modern traktografi 
tekniklerinde yüksek açısal 
çözünürlüklü difüzyon görüntüleme 
(HARDI) veri toplama ve kısıtlı sferik 
dekonvolüsyon (CSD) çapraz lif 
modellerini [15, 16] esas alan, 
olasılığa dayalı lif izlemesi[14] 
kullanılıyor. Bu sayede, traktografi 

sonuçları cerrahi planlama ve 
operasyon sırasındaki görüntü 
rehberliği üzerinde kaydadeğer bir etki 
yapacak şekilde iyileşiyor.

Traktografide meydana gelen en son 
ilerlemeler arasında, multi-shell ve çok 
bantlı difüzyon çekimleri de yer alıyor. 
Multi-shell difüzyon görüntüleme ile 
tek oturuşta düşük, orta ve yüksek 
b-değeri difüzyon verileri alınarak 
daha WM doku alanına özgü [17] 
difüzyon propagasyon haritaları 
oluşturuluyor. Buna multi-shell çoklu-
doku-CSD (MSMT-CSD) tekniği adı 
veriliyor. MSMT-CSD, gri-beyaz madde 
doku arayüzünün üzerindeki WM 
bölgelerinde lif oryantasyonu dağılımı 
(FOD) tahmininin isabetliliğini daha iyi 
hale getiriyor ve serebrospinal sıvı 
boşluğuna ait gürültülü izotropik 
vokselleri ortadan kaldırıyor; 
böylelikle de traktografi 
rekonstrüksiyonunun anatomik 
isabetliliğini daha da artırıyor (Şekil 1). 
Çoklu-bant ya da simultane çok kesitli 
çekim düzenleri, multi-shell difüzyon 
verileri edinmek için gereken süreyi 
kısaltarak klinik olarak kabul edilebilir 
bir zaman çerçevesine uygun hale 
getiriyor [18, 19].

Melbourne Kraliyet Çocuk 
Hastanesi’nde  
Difüzyon MRG traktografi
2012’den bu yana, Melbourne-
Avustralya’daki Kraliyet Çocuk 
Hastenesi’nde epilepsi cerrahisi için 
operasyon öncesi planlamada HARDI 
veri toplama yöntemini kullanan ve 
CSD çapraz lif modellemesini ve 
olasılığa dayalı izlemeyi esas alan 
ileri traktografi rekonstrüksiyonları 
kullanılıyor. 2016 yılında çoklu-bant, 
multi-shell DWI çekiminin 
kullanılmaya başlamasıyla, 
traktografi rekonstrüksiyonlarının 
anatomik isabetliliği daha da arttı. 
Klinik uzmanlıkla ve başka 
görüntüleme ve elektrofizyoloji 
modaliteleriyle birleştiğinde, klinik 
traktografi programımızın epilepsi 
cerrahisi geçiren çocuklarda nöbet ve 
fonksiyon sonuçlarının iyileşmesine 
katkıda bulunduğunu düşünüyoruz. 

Bu makalede, epilepsi cerrahisi öncesi 
planlamalarda traktografiden 
faydalanılmış olan üç çocuğun 
nöro-görüntüleme verilerini 
sunuyoruz.

Melbourne Kraliyet Çocuk 
Hastanesi’nde MR protokolü
Çoklu-bant difüzyon sekanslarını ve 
SMS TSE’yi kapsamlı epilepsi 
protokolümüze ilk uygulayışlarımızda 
MAGNETOM Trio / MAGNETOM Verio 
syngo MR B17 yazılımı kullandık ve 
diagnostik görüntüleme 
protokollerimizde kaydadeğer bir 
iyileşme elde ettik (uzamsal 
çözünürlük, tarama sürelerinde 
azalma ve ileri görüntü analizinin 
entegrasyonu). Bu sekansları klinik 
uygulamada yürürlüğe sokmadan 
önce, gönüllüler üzerinde 
konvansiyonel ve çoklu-bant çekimler 
ve hazır analiz doğrulaması 
kullanarak kapsamlı çalışmalar 
yaptık. Karşılaştırmalı çalışmalarda 
3T için protokollerin optimizasyonuna 
[20–22], dinlenme durumu verilerinin 
analizini etkileyebilecek tSNR 
varyasyonlarına [23], kesitler arası 
artefaktlara [24, 25], ACS çekimi 
sırasında hasta hareketlerinin 
etkilerine [26, 27] ve çoklu-bant 
sisteminin kendi sistemlerimiz 
üzerindeki sınırlarına [28–30] bakıldı. 
İlk protokollerimiz (DWI, fMRI ve 
rfMRI), çoklu-bant faktörler ve 
uzamsal çözünürlük başta olmak 
üzere, görüntüleme parametrelerinde 
modifikasyonlar yapılarak mevcut 
sistemlerimize (MAGNETOM Prisma 
syngo MR E11C ve Biograph mMR 
syngo MR E11P) aktarıldı (Tablo 1). 
Multi-shell taramalar, özel bir vektör 
dosyası kullanılarak 3 ayrı tarama ile 
yapıldı (Monopolar difüzyon planı; b 
= 3000 s/mm2, 5 b = 0’yi kapsayacak 
şekilde 69 dir, b = 2000 s/mm2, 5 b = 0 
ve b = 1000 s/mm2’yi kapsayacak 
şekilde 50 dir, 5 b = 0’I kapsayacak 
şekilde 30 dir).

Geliştirmesi devam eden ürün. Bu ürün halen 
geliştirme aşamasındadır ve ABD’de ya da başka 
ülkelerde satışta değildir. İlerleyen zamanlarda satışa 
sunulacağı garanti edilemez.
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1  (1A–C) Sol fuziform jirusta yerleşik bir gelişimsel beyin tümörüne (beyaz kesikli daire, (1A) T1-ağırlıklı görüntü) atfedilebilecek fokal 
ilaca dirençli epilepsili bir hastada ileri difüzyon MRG beyaz madde modellemesi ve traktografi rekonstrüksiyonu. Tümörün çok 
yakınındaki optik radyasyon traktografisinin (1B’deki sarı renk) rekonstrüksiyonu için 3T MAGNETOM Prisma Siemens tarayıcı 
kullanılarak elde edilen çoklu-bant, multi-shell difüzyon verileri kullanıldı. Rekonstrüksiyonu yapılan traktografi kadavra lif 
diseksiyonuna çok benziyor (1C’deki mavi oklar); Ludwig & Klinger’s atlas, 1956’dan alınmıştır.

 (1D) multi-shell çoklu-dokulu-kısıtlı sferik dekonvolüsyon (MSMT-CSD) çerçevesini gösteriyor. Bu, single-shell tekli-doku-CSD (SSST-
CSD)’nin kullanıldığı geleneksel yaklaşıma kıyasla, difüzyon maskesinin doku spesifitesini ve karşılık gelen lif oryantasyonu dağılımı 
(FOD) tahminlerinin isabetliliğini artırıyor. Bu özelliklerin kombinasyonları, traktografi çıktısının anatomik isabetliliğini iyileştiriyor. 

 CSF = serebrospinal sıvı; GM = gri madde; WM = beyaz madde.

1d

1a 1b 1c
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2  Sol superior temporal sulkusta (2A), trigonda bir 
transmantle bant ve periventriküler nodül (2B) ile 
ekstansif fokal kortikal displaziyi gösteren FLAIR 
görüntüsü.

3  Derinlikte sol superior temporal sulkusu ve lateral 
konveksite superior temporal sulkustaki Silvian 
fissürü kapsayan kortikal displazinin derinliğindeki 
fokal hipometabolizmayı gösteren 3D yüzey-
render’lı, korejistre edilmiş oblik kesitli T1- ağırlıklı 
MRG ve FDG-PET.

4  Bir fiil oluşturma görevi ile yapılan lisan 
fMRI’ından, sol mediyal frontal, inferior frontal ve 
inferior temporal BOLD aktivasyonunu gösteren 
aksiyel kesitler. Yüzey render’lı 3D görüntü, inferior 
temporal jirustaki temporal aktivasyonun atipik 
lokalizasyonunu gösteriyor.

Olgu 1

Bu olguda, temporal lob epilepsili bir 
adolesanın nöro-görüntüleme 
verilerini sunuyoruz. Nöbet 
başlangıcı 2 yaş; nöbetler uyanıkken 
ve uykuda sabit bakışlarla, 
konfüzyonla, konuşma güçlükleriyle 
ve bazen şiddetli sarsılma ile 

karakterize. Nöbetler birçok 
antiepileptik ilaca direnç gösteriyor. 
MRG, sol superior temporal sulkusta, 
lateral konveksitede Silvian fissürle 
birleşen, sulkus tabanında uzun bir 
fokal kortikal displazi gösterdi. 
Displazi, T1-ağırlıklı MRP 
görüntülerinde kortikal kalınlaşma 

ve gri-beyaz bulanıklaşma, FLAIR ve 
T2-ağırlıklı görüntülerde subkortikal 
sinyal hiperintansitesi ve FDG-PET 
görüntülerinde hipometabolizma ile 
karakterize. Sol trigonda 
periventriküler nodüle yol açan 
olağandışı bir transmantle band da 
displazi ile ilişkilendirildi.

2a

3

4

2b
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Görsel olarak sunulan bir fiil 
oluşturma paradigması [31] ile 
yapılan fonksiyonel MRG, lisan 
aktivasyonunun sol laterizasyonunu 
gösterdi. Posterior mediyal frontal 
bölgede ve frontal operkülde tipik 
frontal aktivasyon dağılımı 
gözlendi; bununla birlikte, en çok 
aktivasyon (superior değil) inferior 
temporal jirusta görülmek kaydıyla, 
temporal aktivasyon biraz atipikti. 
Displazide hiç BOLD aktivasyonu 
görülmedi. 

Superior longitidunal fasikulus’ün 
(SLF) ve optik radyasyonların 
lokalizasyonu ve özellikle de 

displazinin daha derindeki 
komponentleri ile olan ilişkilerinin 
belirlenmesi için HARDI verileri [15, 
16, 32] üzerinde, olasılığa dayalı 
traktografi gerçekleştirildi. Sol 
SLF’nin temporal projeksiyonları 
displastik superior temporal 
sulkusun derinliğinin hemen 
mediyaline gitmektedir. Sol SLF’nin 
kortikal terminasyonlarının büyük 
kısmı, temporal BOLD 
aktivasyonunun lokasyonuna denk 
gelen inferior temporal jirusta idi. 
Sol OR, displazinin derinliği ile 
periventriküler nodülün arasında 
yer alan WM’deki transmantle 

bantın içinden ve etrafından 
geçiyordu. 

Dolayısıyla, fonksiyonel ve 
strüktürel görüntüleme displazinin 
kaplamını, displazideki muhtemel 
fonksiyon yokluğunu, dil korteksinin 
ve WM yolaklarının displazinin 
yüzeysel ve derin komponentlerine 
proksimitesini ve displazinin 
transmantle komponentinin görsel 
yolaklardan geçişini gösterdi. 
Epilepsi cerrahisi ekibi operasyona 
ilişkin risklere dair bilgiyle ve ilave 
elektriksel stimülasyon 
haritalandırmasına gerek olmadan 
ilerleyebildi.

5  Sol SLF’nin, inferior temporal 
jirustaki dil BOLD aktivasyonu ile 
korespondansını gösteren 3D 
projeksiyonu.

6  3D olarak (6A) displastik superior 
temporal sulkus (kahverengi) ile 
ilişkili olarak ve aksiyel FLAIR 
(6B)’deki periventriküler nodül ile 
ilişkili olarak SLF (mavi) ve OR 
(yeşil) lokasyonu.

5

6a 6b
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7  Sol temporal 
lezyonun T-2 ağırlıklı 
koronal görüntüdeki 
görünümü.

8  Temporal lezyonla 
(artı) ilişkili olarak 
sol hemisferdeki 
lisan BOLD 
aktivasyonu.

9  Lisan BOLD aktivasyonunu (9A) ve temporal lezyonla ilişkili olarak SLP 
terminasyonlarını (9B) gösteren 3D sol hemisfer görüntüleri.

10  Lezyonla (sarı) ilişkili olarak SLF 
(mavi) ve OR (yeşil) lokasyonunu 
gösteren 3D traktografi.

Olgu 2

Belirgin konfüzyon ve afazili kısa 
bir fokal nöbet hikayesi olan 
ilkokul çağında çocuk hasta. 
Nöbetler, çeşitli antiepileptik 
ilaçlar denenmiş olmasına 
rağmen, her hafta gerçekleşiyordu. 
MRG, sol temporal lobda lateral 
ve posteral olarak, gri ve beyaz 
madde içeren ve bir jirusu 
dolduran bir lezyon ortaya çıkardı. 
Lezyonun bir fokal kortikal 
displaziden veya gelişimsel bir 

tümörden ziyade, bir düşük grade 
glial tümör olduğu düşünüldü. Altı 
ay boyunca yapılan seri 
görüntülemede, minör büyüme 
görüldü.

Görsel olarak sunulan bir fiil 
oluşturma [31] görevinin 
kullanıldığı fonksiyonel MRG’de, 
lisan laterize bırakıldı. Kortekste 
lezyona medial ve onu çevreleyen 
lisan aktivasyonu vardı. Superior 
uzunlamasına fasikulus’ün (SLF) 
lokalizasyonu için HARDI verileri 

[15, 16, 32] üzerinde olasılığa dayalı 
traktografi gerçekleştirildi. SLF 
traktlarının terminasyonları 
kortekste ve lezyona bitişik WM’de 
idi ve fMRI’da BOLD aktivasyonu 
görüldü. Optik radyasyon (OR) 
traktografisi, görsel yolakların 
SLF’nin daha derinlerine gittiğini 
gösterdi. Fonksiyonel görüntüleme, 
cerrahinin yüzeysel ve derin lisan 
korteks ve yolaklarını ayrı tutan bir 
konservatif lezyonektomi olması 
gerekeceğini gösterdi.

9a 9b 10

7 8
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Olgu 3

Burada, sol medial temporal-
oksitpital tümöre sekonder yakın 
tarihli nöbet başlangıcı olan bir 
çocuktan alınan nöro-görüntüleme 
verilerini sunuyoruz. Nöbetler 
davranış tutukluğu, baş ve göz 
sapması ve tekrar eden el 
hareketleri, en son olarak da kısa 
anlamsız konuşma ile karakterize 
idi. MRG, sol fuziform jirusta, 
parahipokampal jirusa ve kalkarin 
fissüre bitişik, multikistik, kortikal 
tabanlı ve kontrastlı bir tümör 
gösterdi. Tümörün MRG özellikleri 

DNET ve PCA karışımıydı ve seri 
görüntülemede artış ve büyüklük 
bakımından ufak değişiklikler 
gösterdi. Fiil oluşturma ve sözel 
akıcılık paradigmalarından 
faydalanılarak, fonksiyonel MRG ile 
sol lisan dominansı saptandı [31].

Ayrıca, , posterior-bazal temporal 
lobda, tümörün hemen lateralinde 
belirgin BOLD aktivasyonu olduğu 
ortaya çıktı.

SLF ve OR yolaklarının 
lokalizasyonu için HARDI 
verilerinde [15, 16, 32] olasılığa 
dayalı traktografi gerçekleştirildi. 

Tümörün rezeksiyonunun 
denenmesi durumunda kognisyon, 
lisan, sözel hafıza ve periferal 
görüşte defisitler olacağına işaret 
eden görsel ve dilsel yolaklarla 
çevrili olduğu ortaya çıktı. Bununla 
birlikte, nöro-navigasyon, ayrıntılı 
traktografi verilerini kullanan 
operasyon öncesi uyarımlı cerrahi 
ve operasyon sırasında MRG 
(IMRIS) yardımıyla, cerrahi tam 
rezeksiyon ve sıfır nörolojik defisit 
impresyonuyla gerçekleştirildi. 
Operasyon sonrası görüntüleme ve 
değerlendirmeler halen bekleniyor. 

11  Sol medial temporal-
oksipital tümörün 
T2-ağırlıklı aksiyel 
(11A) ve koronal (11B) 
görüntüde görünümü.

12  Tümörün üzerini örten 
bazal temporal lisanı 
BOLD (isim fiil = 
turuncu; sözel akıcılık = 
mavi) gösteren lateral 
ve oblik kesikler.

11a

12

11b
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MRG ve PET Merkezi Murdoch Çocuk 
Araştırma Enstitüsü, Melbourne, 
Victoria, Avustralya’da 
yürütülmüştür. Kraliyet Çocuk 
Hastanesi Vakfı, Murdoch Çocuk 
Araştırma Enstitüsü, Melbourne 
Üniversitesi Pediatri Bölümü ve 
Victoria Yönetimi’nin Operasyonel 
Altyapı Destek Programı tarafından 
desteklenmiştir.

Yazarlar olarak, geliştirme 
aşamasındaki çalışmalara (WIP) 
sürekli bilimsel destek konusundaki 

yardımları için Siemens 
Healthineers’a ve bir C2P anlaşması 
ile çoklu-bant sekanslara erişimimizi 
sağladıkları için Minnesota Manyetik 
Rezonans Araştırma Merkezi’ne 
teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca, 
hastalarımızın taramalarındaki 
yardım ve gayretleri için Melbourne 
Çocuk MRG ve PET Merkezi ekibine de 
teşekkür ederiz. 

Referanslar

1 Guerrini, R. Epilepsy in children. Lancet 
367, 499-524, doi:10.1016/S0140-
6736(06)68182-8 (2006).

2 Berg, A. T. et al. How long does it take for 
epilepsy to become intractable? A 
prospective investigation. Ann Neurol 60, 
73-79, doi:10.1002/ana.20852 (2006).

3 Snead, O. C., 3rd. Surgical treatment of 
medically refractory epilepsy in 
childhood. Brain Dev 23, 199-207 (2001).

4 Rastogi, S., Lee, C. & Salamon, N. 
Neuroimaging in pediatric epilepsy: a 
multimodality approach. Radiographics 
28, 1079-1095, doi:10.1148/rg.284075114 
(2008).

5 Binder, J. R. Functional MRI is a valid 
noninvasive alternative to Wada testing. 
Epilepsy & behavior 20, 214-222 (2011).

6 Basser, P. J., Mattiello, J. & LeBihan, D. 
Estimation of the effective self-diffusion 
tensor from the NMR spin echo. J Magn 
Reson B 103, 247-254 (1994).

7 Basser, P. J., Pajevic, S., Pierpaoli, C., 
Duda, J. & Aldroubi, A. In vivo fiber 
tractography using DT-MRI data. 
Magnetic resonance in medicine : official 
journal of the Society of Magnetic 
Resonance  
in Medicine / Society of Magnetic 
Resonance in Medicine 44, 625-632 
(2000).

8 Duffau, H. The dangers of magnetic 
resonance imaging diffusion tensor 
tractography in brain surgery. World 
Neurosurg 81, 56-58, doi:10.1016/j.
wneu.2013.01.116 (2014).

9 Farquharson, S. et al. White matter fiber 
tractography: why we need to move 
beyond DTI. Journal of neurosurgery 118, 
1367-1377, doi:10.3171/2013.2.JNS121294 
(2013).

10 Kinoshita, M. et al. Fiber-tracking does 
not accurately estimate size of fiber 
bundle in pathological condition: initial 
neurosurgical experience using 
neuronavigation and subcortical white 
matter stimulation. Neuroimage 25, 
424-429, doi:10.1016/j.
neuroimage.2004.07.076 (2005).

Yazarlar ve yazarların bağlı oldukları kurumlar, bu 
makalenin hazırlanması için Siemens 
Healthineers’tan hiçbir finansal ya da başka teşvik 
yahut mükafat almamışlardır. Bu makaledeki veriler 
yazarlar tarafından kurumların altyapıları 
kullanılarak oluşturulmuş ve Siemens Healthineers 
tarafından düzenlenmemiş yahut düzeltilmemiştir.

13

13  Tümöre ilişkin traktografi (kahverengi). OR = optik radyasyon, SLF-AI = superior uzunlamasına fasikulus’ün anterior indirekt segmenti, 
SLF-DS = superior uzunlamasına fasikulus’ün direkt segmenti, SLF-PI = superior uzunlamasına fasikulus’ün posterior indirekt segmenti, 
ILF = inferior uzunlamasına fasikulus, IFOF = inferior fronto-oksipital fasikulus; UF = unsinat fasikulus.



92 Siemens İnovasyon • Kasım 2018 • www.siemens.com.tr/inovasyon

Radyoloji Kongresi Özel Sayısı

İletişim

Michael Kean, FSMRT Baş MR Teknolojisti
Çocuk MRG ve PET Merkezi
Tıbbi Görüntüleme Bölümü 
Onursal Üye, Gelişimsel Görüntüleme, Murdoch Çocuk Araştırma 
Enstitüsü Onursal Kıdemli Araştırmacı, Pediatri Bölümü,
Melbourne Üniversitesi Kraliyet Çocuk Hastanesi, Flemington Road
Parkville
Avustralya
Tel.: +61 411681198
Michael.Kean@rch.org.au

11 Tournier, J. D., Calamante, F. & Connelly, 
A. MRtrix: diffusion tractography in 
crossing fiber regions. International 
Journal of Imaging Systems and 
Technology 22, 53-66, doi:10.1002/
ima.22005 (2012).

12 Tournier, J. D., Mori, S. & Leemans, A. 
Diffusion tensor imaging and beyond. 
Magnetic resonance in medicine : official 
journal of the Society of Magnetic 
Resonance in Medicine / Society of 
Magnetic Resonance in Medicine 65, 
1532-1556, doi:10.1002/mrm.22924 
(2011).

13 Jeurissen, B., Leemans, A., Tournier, J. D., 
Jones, D. K. & Sijbers, J. Investigating the 
prevalence of complex fiber 
configurations in white matter tissue with 
diffusion magnetic resonance imaging. 
Hum Brain Mapp 34, 2747-2766, 
doi:10.1002/hbm.22099 (2013).

14 Tuch, D. S. Q-ball imaging. Magnetic 
resonance in medicine : official journal of 
the Society of Magnetic Resonance in 
Medicine / Society of Magnetic 
Resonance in Medicine 52, 1358-1372, 
doi:10.1002/mrm.20279 (2004).

15 Tournier, J. D., Calamante, F. & Connelly, 
A. Robust determination of the fibre 
orientation distribution in diffusion MRI: 
non-negativity constrained super-
resolved spherical deconvolution. 
Neuroimage 35, 1459-1472, 
doi:S1053-8119(07)00124-3 [pii] 10.1016/j.
neuroimage.2007.02.016 (2007).

16 Tournier, J. D., Calamante, F., Gadian, D. 
G. & Connelly, A. Direct estimation of the 
fiber orientation density function from 
diffusion-weighted MRI data using 
spherical deconvolution. Neuroimage 23, 
1176-1185, doi:S1053-8119(04)00410-0 
[pii] 10.1016/j.neuroimage.2004.07.037 
(2004).

17 Jeurissen, B., Tournier, J. D., Dhollander, 
T., Connelly, A. & Sijbers, J. Multi-tissue 

constrained spherical deconvolution for 
improved analysis of multi-shell 
diffusion MRI data. Neuroimage 103, 
411-426, doi:10.1016/j.
neuroimage.2014.07.061 (2014).

18 Feinberg, D. A. & Setsompop, K. Ultra-fast 
MRI of the human brain with 
simultaneous multi-slice imaging. J 
Magn Reson 229, 90-100, doi:10.1016/j.
jmr.2013.02.002 (2013).

19 Moeller, S. et al. Multiband multislice 
GE-EPI at 7 tesla, with 16-fold 
acceleration using partial parallel 
imaging with application to high spatial 
and temporal whole-brain fMRI. 
Magnetic resonance in medicine : official 
journal of the Society of Magnetic 
Resonance in Medicine / Society of 
Magnetic Resonance in Medicine 63, 
1144-1153, doi:10.1002/mrm.22361 
(2010).

20 Barth, M., Breuer, F., Koopmans, P.J., 
Norris, D.G. and Poser, B.A., 2016. 
Simultaneous multislice (SMS) imaging 
techniques. Magnetic resonance in 
medicine, 75(1), pp.63-81.

21 Todd, N., Moeller, S., Auerbach, E.J., 
Yacoub, E., Flandin, G. and Weiskopf, N., 
2016. Evaluation of 2D multiband EPI 
imaging for high-resolution, whole-brain, 
task-based fMRI studies at 3T: sensitivity 
and slice leakage artifacts. Neuroimage, 
124, pp.32-42.

22 Xu, J., Moeller, S., Auerbach, E.J., Strupp, 
J., Smith, S.M., Feinberg, D.A., Yacoub, E. 
and Uğurbil, K., 2013. Evaluation of slice 
accelerations using multiband echo 
planar imaging at 3 T. Neuroimage, 83, 
pp.991-1001.

23 Preibisch, C., Bührer, M. and Riedl, V., 
2015. Evaluation of multiband EPI 
acquisitions for resting state fMRI. PloS 
one, 10(9), p.e0136961.

24 Cauley, S.F., Setsompop, K., Polimeni, J.R. 
and Wald, L.L., 2012. Inter-slice artifact 

Daha fazla bilgi edinin!

İleri pediatrik nöro-görüntüleme. 
Yeni sekansların uygulanması.
Michael Kean  
(Kraliyet Çocuk Hastanesi, Melbourne, Avustralya)

www.siemens.com/magnetom-world  
Clinical Corner > Clinical Talks

reduction for slice-GRAPPA 
reconstruction of simultaneous multi-
slice (SMS) acquisitions. In Proceedings 
of the 20th Annual Meeting of ISMRM, 
Melbourne, Australia (p. 2543).

25 Cauley, S.F., Polimeni, J.R., Bhat, H., 
Wald, L.L. and Setsompop, K., 2014. 
Interslice leakage artifact reduction 
technique for simultaneous multislice 
acquisitions. Magnetic resonance in 
medicine, 72(1), pp.93-102.

26 Bhat,H., Polimeni, J.R., Cauley, S.J., 
Setsompop, K, Wald, L., Heberlein,K., 
2014. Motion Insensitive ACS Acquisition 
Method for in-plane Simultaneous 
Multi-Slice Accelerated EPI. In 
Proceedings of the ISMRM, Abstract(Vol. 
0644)

27 Kelly, M.E., Duff, E.P., Bijsterbosch, J.D., 
Voets, N.L., Filippini, N., Moeller, S., Xu, 
J., Yacoub, E.S., Auerbach, E.J., Ugurbil, 
K. and Smith, S.M., 2013. An 
assessment of motion artefacts in multi 
band EPI for high spatial and temporal 
resolution resting state fMRI. In 
Proceedings of the ISMRM, 
Abstract(Vol. 3275)

28 Golestani, A. M., Faraji-Dana, Z., 
Kayvanrad, M., Setsompop, K., Graham, 
S. J., & Chen, J. J. (2018). Simultaneous 
Multislice Resting-State Functional 
Magnetic Resonance Imaging at 3 Tesla: 
Slice-Acceleration-Related Biases in 
Physiological Effects. Brain connectivity, 
8(2), 82-93.

29 Demetriou, L., Kowalczyk, O.S., Tyson, G., 
Bello, T., Newbould, R.D. and Wall, M.B., 
2018. A comprehensive evaluation of 
increasing temporal resolution with 
multiband-accelerated protocols and 
effects on statistical outcome measures 
in fMRI. NeuroImage.

30 Setsompop, K., Cohen-Adad, J., McNab, 
J., Gagoski, B.A., Wedeen, V.J. and Wald, 
L.L., 2010. Improving SNR per unit time in 
diffusion imaging using a blipped-
CAIPIRINHA simultaneous multi-slice EPI 
acquisition. In Proceedings of the 18th 
Annual Meeting of ISMRM (p. 187).

31 Wood, A. G. et al. Language cortex 
activation in normal children. Neurology 
63, 1035-1044 (2004).

32 Yang, J. Y.-M. et al. A systematic 
evaluation of intraoperative white matter 
tract shift in pediatric epilepsy surgery 
using high-field MRI and probabilistic 
high angular resolution diffusion imaging 
tractography. Journal of Neurosurgery: 
Pediatrics 19, 592-605 (2017).


