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(1A) Aynı solunum 
pozisyonunda verilerin 
tutarlı bir biçimde edinilmesi 
için, ekspirasyon sonuna 
karşılık gelen dar bir 
akseptans penceresi 
tanımlanıyor ve son görüntü 
rekonstrüksiyonunda 
yalnızca bu pencere içinde 
edinilen veriler kullanılıyor. 
Öte yandan tüm diğer veri 
segmentleri geri çevriliyor 
ve taramanın daha sonraki 
aşamasında tekrar ediliyor.
(1B) Her veri segmentinin 
başlangıcında kalbin 
pozisyonu bir referans 
pozisyonla karşılaştırılıyor; 
ilk veri segmentinde 
ventriküler kan havuzunun 
pozisyonu ve veriler 
rekonstrüksiyon hattına 
gönderilmeden önce 
respiratuar hareket 
açısından otomatik olarak 
düzeltiliyor.

1A

1B
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Serbest solunumlu yüksek 
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Giriş
Konjenital kardiyak malformasyonlar 
her 1000 canlı doğumun 9,1’inde 
görülüyor (1) ve biküspit aort 
kapağını içeren basit defektler ya da 
izole restriktif ventriküler septal 
defektlerden yaşamın erken 
dönemlerinde cerrahi onarım ya da 
palyasyon gerektiren karmaşık 
malformasyonlara kadar geniş bir 
aralıkta olabiliyor. Böylesi karmaşık 
malformasyonların söz konusu 
olduğu durumlarda neonatal 
mortalitenin stabil kalmasına rağmen, 
cerrahi tedavilerdeki ilerlemeler 
sayesinde beklenen yaşam süresinde 
önemli bir artış elde edildi; 
günümüzde hastaların çoğunluğu 
yetişkinlik çağına erişebiliyor. (2)

Yaşam süresindeki artışın bir sonucu 
olarak, konjenital kalp hastalığı olan 
erişkin hasta popülasyonu artıyor. (3) 
Optimal cerrahi onarım ya da 
palyasyona rağmen, bu hastaların 
düzenli takibi gerekiyor, çünkü aritmi 
ve kalp yetmezliği de dahil olmak 
üzere uzun dönemli kardiyak 
komplikasyonlar açısından yüksek bir 
risk söz konusu oluyor. (4,5) Kardiyak 
görüntüleme, kardiyak bölmelerin ve 
kapakların morfoloji ve fonksiyonunu 
belirlemek, ayrıca cerrahi olarak 
yerleştirilmiş herhangi bir materyalin 
bütünlüğünü tespit etmek açısından 
bu hastaların takibinde önemli bir rol 
oynuyor. Ekokardiyografi ilk tanı ve 
takip değerlendirmelerinde birinci 
basamak görüntüleme modalitesi 
olarak kullanılırken, kardiyak 
manyetik rezonans (KMR) sağ 
ventrikülün, pulmoner arter ve 
venlerin değerlendirilmesinde, ayrıca 
ekstrakardiyak şantların ya da 
kanalların görüntülemesinde tercih 
edilen yöntem oluyor. (5)

Bilimsel derneklerin yayınladığı çeşitli 
konsensus yayınlarında farklı kardiyak 
malformasyonlara uyarlanmış 
standart KMR protokollerine ilişkin 
tavsiyeler yer alıyor. (6-9) 
Günümüzde üç boyutlu tüm kalp 
çekimleri özellikle daha kompleks 
malformasyonlar için rutin olarak 
yapılıyor, zira bunlar tek bir 
görüntüleme sekansı sırasında kalp ve 
intra-torasik damarlar da dahil olmak 
üzere tüm veri hacminin edinilmesine 
imkan tanıyor. Bu veri hacmi serbest 
bir biçimde araştırılabiliyor ve işleme 

sonrası dönemde herhangi bir düzlem 
oryantasyonunda spesifik 2B 
görüntüler ekstrakte edilebiliyor.

KMR edinimleri görece yavaş olduğu 
ve yüksek uzaysal rezolüsyon 
gerektiği için edinimin birkaç kalp 
atımı süresince segmente edilmesi 
gerekiyor. Ayrıca veri miktarı tek bir 
nefes tutuş süresince edinilemeyecek 
kadar büyük oluyor ve serbest 
solunum sırasında yeterli veri edinimi 
için respiratuar hareket 
kompansasyonu gerekiyor.

Self-navigasyon: Respiratuar 
hareket kompansasyonu 
açısından yeni bir konsept
İlk olarak koroner arter görüntülemesi 
için geliştirilen üç boyutlu tüm kalp 
navigatör temelli edinimler on yıldır 
konjenital kardiyak 
malformasyonların kompleks 
anatomisinin değerlendirilmesinde de 
kullanılıyor. (10) Bu sekanslar, sıklıkla 
sağ hemi-diyaframın tepesine 
yerleştirilen kalem ışımalı (pencil-
beam) bir navigatörün her kalp 
atımında superior-inferior doğrultuda 
karaciğer-akciğer ara yüzeyini tespit 
ettiği diyafragmatik respiratuar 
navigasyona dayanıyor. (11) Aynı 
solunum pozisyonunda verileri tutarlı 
bir biçimde elde etmek üzere 
ekspirasyon sonuna karşılık gelen dar 
bir akseptans penceresi tanımlanıyor 
ve görüntü rekonstrüksiyonunda 
yalnızca bu pencere kapsamında 
edinilen veriler kullanılıyor; bu esnada 
tüm diğer veri segmentleri geri 
çevriliyor ve taramanın daha ileriki bir 
aşamasında tekrar ediliyor (Resim 
1A). Bununla birlikte sağ 
hemidiyafram ve kalbin respiratuar 
hareketi, bu korelasyon değiştiğinde 
özellikle düzensiz solunum sırasında 
sıkı sıkıya eşleştirilemiyor. Sonuç 
olarak veri kalitesi, özellikle görece 
uzun taramalarda, hastalar düzensiz 
solumaya başladığında yetersiz 
olabiliyor. Ek olarak, navigatör 
yaklaşımıyla, edinim süresi 
öngörülebilir olmuyor ve tarama 
etkililiği genellikle %40 düzeyinde 
gerçekleşiyor. (12)

Bu kısıtlamaları ele almak üzere 
koroner arter görüntülemeye yönelik 
respiratuar self-navigasyon geliştirildi. 
(13-15) Söz konusu stratejide kalbin 
pozisyonu zaman içinde izleniyor, 

dolayısıyla bu yaklaşım düzensiz 
solunum olgularında da sağlam bir 
yaklaşım olabiliyor. Ayrıca, respiratuar 
hareket bilgileri solunum döngüsü 
boyunca doğrudan ventriküler kan 
havuzu sinyalinden ekstrakte ediliyor, 
bu nedenle de navigatörün 
yerleştirilmesine ihtiyaç olmuyor. (13) 
Prototip görüntüleme sekansı, 
harekete, eksik örneklemeye ve 
katlanma artefaktlarına karşı 
dayanıklı, T2 ve yağ satürasyonlu pre-
pulse’ların eşlik ettiği segmentli 3B 
radyal edinim ve dengeli bir Steady-
State-Free Processing (bSSFP) frekans 
kodlama sürecinden meydana geliyor. 
k-space radyal çizgilerin aranjmanı 
spiral bir filotaksis paternini takip 
ediyor (16), edinilen her veri 
segmentinin (her kalp atımında) ilk 
radyal çizgisi superior-inferior 
doğrultuda oryante olup solunum 
döngüsü sırasında kardiyak 
displasmanın tek boyutlu 
saptanmasına olanak tanıyor. Kalbin 
her veri segmentinin başlangıcındaki 
pozisyonu bir referans pozisyonla 
karşılaştırılıyor (ventriküler kan 
havuzunun ilk veri segmentindeki 
pozisyonu) ve veriler rekonstrüksiyon 
hattına gönderilmeden önce solunum 
hareketi açısından otomatik olarak 
düzeltiliyor (Resim 1B). Bu edinim 
çizelgesiyle, solunum hareketi 
düzeltimi kalbin pozisyonunu 
güvenilir bir biçimde takip edebiliyor 
ve taramanın etkililiği genellikle %100 
oluyor.

Sekansın ve planlama 
stratejisinin özellikleri
Bu prototip sekansın güncel 
versiyonuyla, 180-240 mm3’lük bir 
kübik görüntü alanı ve 0,9-1,15 
mm3’lük üç boyutlu izotropik uzaysal 
rezolüsyon ediniliyor. Diğer önemli 
görüntüleme parametreleri TR 3,1 
msn, TE 1,65 msn, matriks boyutu 
(192)1, 898 Hz/piksellik receiver bant 
genişliği ve 90º-115º’lik RF eksitasyon 
açısıdır. Tetik gecikmesi kalbin 
standart dört bölmeli cine incelemesi 
üzerinde önceden tanımlanmış 
kardiyak döngünün durgun 
(hareketsiz) dönemlerinden biriyle 
eşleşecek şekilde seçiliyor – diastol 

1 Ürün halihazırda geliştirilme aşamasındadır 
ve henüz ticari olarak satılmamaktadır. 
Gelecekte mevcut olup olmayacağı da 
kesin değildir.
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ortası ya da diastol sonu. Temporal 
rezolüsyon, durgun kardiyak 
periyodun süresine uyarlanıyor ve 18 
ila 100 msn aralığında olabiliyor. 
Görece yüksek bir temporal 
rezolüsyon için (= segment başına 
düşen görece az sayıda çizgi) yeterli 
k-space dolumunu kesinlemek adına 
daha yüksek sayıda kalp atımı (= daha 
fazla shot sayısı) ile kompanzasyon 
gerekiyor. Ana kural olarak, k-space 
çizgilerine dair Nyquist 
örneklemesinin en az %20’sini (= her 
segment için shot sayısı x çizgi sayısı) 
inceledik; bu da hastanın kalp hızına 
bağlı olarak 6 ila 12 dakikalık bir 
taramaya karşılık geliyor. Nyquist 
undersampling oranı, fare imleci 
rezolüsyon sekmesinde “Radyal 

Tetik gecikmesi, veri penceresi başlangıcı daha önce 
belirlenmiş durgun periyodun ortaya çıkışıyla eşleşecek 
şekilde seçiliyor.

Edinilen k-space profil sayısını yukarıda ifade edilen Nyquist 
limitinin %20’si üzerinde korumak amacıyla, durgun 
periyodun süresine bağlı olarak, edinim penceresinin süresi 
edinim kalp atım sayısıyla birlikte modifiye edilebiliyor.

Respiratuar izlem kalitesi, satıriçi 
monitör kullanılarak veri edinimi 
boyunca gerçek zamanlı olarak 
kontrol edilebiliyor.

3 4

5

Kübik görüntü alanı kalp üzerine yerleştirilirken sol ventriküler kan havuzu kabaca merkezde tutuluyor. Göze çarpan artefaktları 
azaltmak üzere bir satürasyon bandı anteriyor torasik yağ üzerine yerleştiriliyor.

2

Görünümler” parametresi üzerinde 
gezdirildiğinde aniden beliren 
“tooltip” ile kolaylıkla belirlenebiliyor.

3B self navigasyon tam kalp 
incelemesinin kullanımı kolay, çünkü 
sağ hemidiyaframa kalem ışımalı bir 
navigatör yerleştirilmesi gerekmiyor. 
Sekansın planlanması iki adımda 
gerçekleştiriliyor: 1) Coil-yer saptayıcı 
sekans (respiratuar navigasyon için 
kan havuzu sinyalini en iyi saptayacak 
alıcı (receiver) coil’lerin otomatik 
seçimine imkan tanıyor) (17) ve 2) 
Veri edinim sekansı. İlk önce coil-yer 
saptayıcı sekans seçiliyor ve planlama 
aksiyal, sajital ve koronal yer 
saptayıcılar kullanılarak yürütülüyor. 
Bu ortogonal düzlemlerin her biri 
üzerinde edinim hacmi, sol 

2

43

5
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ventriküler kan havuzunda 
ortalanması gereken görüntü alanı 
(square field of view) olarak 
gösteriliyor. Göze çarpan artefaktları 
azaltmak üzere, anteriyor yağ üzerine 
bir satürasyon bandı yerleştiriliyor 
(Resim 2). Sargı-yer saptayıcı sekans 
nefes tutma olmadan başlatılır ve 
genellikle toplam 10 saniye sürer. 
Ardından veri edinim sekansı açılıyor 
ve edinim hacmi ve satürasyon bandı 
pozisyonları sargı yer saptayıcı 
sekanstan kopyalanıyor. Tetik 
gecikmesi seçiliyor, bu şekilde veri 
penceresi başlangıcı daha önceden 
tanımlanmış durgun periyodun ortaya 
çıkışıyla eşleşiyor (Resim 3). Durgun 
periyodun süresine bağlı olarak, 
edinilen k-space profil sayısını 
yukarıda bahsedilen Nyquist limitinin 
%20’si üzerinde tutmak üzere edinim 
penceresinin süresi, edinim kalp atımı 
sayısıyla birlikte (kesit başına düşen 
shot) modifiye edilebiliyor (Resim 4). 
Ardından sekans serbest solunum 
sırasında başlatılıyor ve respiratuar 
izlemin kalitesi satıriçi monitör 
kullanılarak tüm veri edinimi boyunca 
gerçek zamanlı olarak kontrol 
edilebiliyor (Resim 5).

Konjenital kalp hastalığı olan 
hastalardaki deneyim
3B self-navigasyon kardiyak 
görüntülemeye ilişkin ilk deneyimler 
koroner arterlerin görüntülemesini 
amaçlayan, az sayıda gönüllü 
üzerinde yürütülen çalışmalarda elde 

edildi. (13-15) Bu erken çalışmalarda, 
konvansiyonel diyafram navigasyonu 
ile elde edilenlere eşdeğer ya da daha 
iyi görüntü kalitesi ve iyi bir sekans 
performansı bildirildi. (13) Hastalar 
üzerinde yürütülen ilk tek merkezli 
deneyim, koroner arter 
değerlendirmesi amaçlı yürütüldü. 
(14) 78 hasta çalışmaya dahil edildi 
ve 3B self navigasyon sekansı 1,15 x 
1,15 x 1,15 mm3 rezolüsyonla 
kullanıldı. Koroner arterlerin 
proksimal segmentleri olguların 
%92’sinde, distal segmentler ise 
%56’sında görüntülendi. İnvazif 
koroner anjiyografi ile 
karşılaştırıldığında (31 hastada 
karşılaştırma imkanı), anlamlı 
denebilecek koroner arter stenozunu 
saptama açısından duyarlılık ve 
özgüllük sırasıyla %65 ve %85 oldu.

Konjenital kalp malformasyonlarında 
sekansın kullanımına ilişkin ilk 
çalışma 105 hastanın yer aldığı tek 
merkezli serilerde bildirildi. (18) Tüm 
incelemeler 1.5T MAGNETOM Aera’da 
(Siemens Healthineers, Erlangen, 
Almanya) yapıldı. Çalışma kohortuna 
yaşları 2 ila 56 arasında değişen 
hastalar dahil edildi (%55’i erkek) ve 
bunların %44’ünde kompleks kardiyak 
malformasyon bulundu. Veri 
setlerinin çoğunluğu (%87) 
intravenöz kontrast enjeksiyonundan 
(Gadovist, Bayer Schering Pharma, 
Zürih, İsviçre) sonra edinildi. 
Konvansiyonel 3B tüm kalp 
görüntüleme sekansıyla bire bir 

doğrudan karşılaştırma 
yapılmamasına rağmen bu çalışma, 
yeni self-navigasyon sekansıyla elde 
edilen tanısal performans ve görüntü 
kalitesini belirlemeyi amaçladı.

Yalnızca 3B tüm kalp self-navigasyon 
sekansı kullanılarak olguların %93 ila 
%96’sında (iki farklı okuyucu 
tarafından) kalbin ve büyük 
damarların sistematik segmental 
anatomisi kesin olarak tanımlandı, 
rezidüel düzeltilmemiş defektlerin ise 
%93 ila %95’i doğru tanındı. 
Görüntüler olguların %90’ında tanısal 
kalitede izlendi ve bunların %70’i iyi 
ila mükemmel nitelikteydi. Görüntü 
ediniminden önceki intravenöz 
kontrast enjeksiyonu görüntü 
kalitesinde iyileşmeyle ilişkilendirildi; 
kontrastlı veri setlerinin %94’ünde 
tanısal görüntü kalitesi, %77’sinde ise 
iyi ila mükemmel görüntü kalitesi 
elde edildi. Koroner arterlerin orijini 
ve proksimal sıralanması sol anteriyor 
desandan, sol sirkumfleks ve sağ 
koroner arter için olguların sırasıyla 
%93’ü, %87’si ve 98’inde görüntülendi 
ve koroner arterlerde anormal 
sıralanma izlenen dört hastanın tümü 
doğru tespit edildi. Son olarak, büyük 
arter çapı ölçümü çok yüksek bir 
gözlemciler arası (katsayı varyasyonu 
%3,5) ve gözlemci içi (katsayı 
varyasyon %5,0) uyum ile son derece 
sağlam oldu.

Hastaların %27’si çocuk hastalardı2 
(<16) ve 3B self-navigasyon 

Ventriküler septal defekt (VSD) ile birlikte ameliyat edilmemiş pulmoner atrezisi olan 47 yaşında erkek hastada self-navigasyon ile 
edinilmiş 3B tüm kalp veri setinden yapılandırılmış iki boyutlu görüntüler. 6A’da aort dekstropozisyonuyla birlikte büyük bir anteriyor 
“malalignment” VSD görülüyor. Dal pulmoner arterler hipoplastiktir (6B) ve sol atriyal apendajın hemen arkasında konumlanmış, ana 
pulmoner artere dair fibröz atrezi bulunuyor (6C’de ok).

6A 6B 6C

6
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2 MR tarama fetüslerin ve iki yaşın altındaki 
çocukların görüntülenmesinde güvenli 
olarak değerlendirilmemiştir. Sorumlu 
hekim diğer görüntüleme prosedürleriyle 
karşılaştırmalı olarak MRG incelemesinin 
yararını değerlendirmek zorundadır.

sekansının performansı bu grupta da 
iyi sonuçlar ortaya koydu. İyi ila 
mükemmel nitelikteki veri seti sayısı, 
çocuklarda daha az olmasına rağmen, 
tanısal görüntü kalitesi erişkin 
hastalardakiyle aynı sıklıkta elde 
edildi. Görüntü kalitesindeki bu 
azalma kardiyak siklusta durgun 
periyodun görece kısa, kalp hızının ise 
görece yüksek olmasıyla ya da yüksek 
hızlı akışlarla ortaya çıkabilen defaze 
artefaktların çocuk hastalardaki küçük 
vasküler yapıları daha belirgin bir bir 
şekilde gizlemesi durumuyla 
ilişkilendirilebilir.

Resim 6’da ventriküler septal defekt 
(VSD) ile birlikte ameliyat edilmemiş 
pulmoner atrezisi olan 47 yaşında 
erkek hastada self-navigasyonla 
edinilmiş 3B tüm kalp veri setinden 
yapılandırılmış iki boyutlu görüntüler 
izleniyor. 6A’da aort 
dekstropozisyonuyla birlikte büyük 
bir anteriyor “malalignment” VSD (*) 
görülüyor. Pulmoner arter dalları 
hipoplastiktir (6B) ve sol atriyal 
apendajın (uzantının) hemen 
yanında konumlanmış, ana pulmoner 
artere dair fibröz atrezi bulunuyor 
(6C’de ok).

27 yaşındaki bu hasta sağ artiyal izomerizm, tam atriyo-ventriküler septal defekt, 
total anormal pulmoner venöz dönüş anomalisi (TAPVR) ve tekli sağ ventriküler 
morfoloji ile dünyaya gelmiş. Hastaya cerrahi TAPVR onarımı, ardından bilateral 
Glenn operasyonu ve ekstrakardiyak Fontan operasyonu yapıldı. 7A’da büyük bir 
santral karaciğer görülüyor, dalak izlenemiyor. İnferior vena cava /IVC) asendan 
aorta anteriyor konumlanmış bulunuyor. 7B’de sağ ventrikülün tipik özellikleri ile 
birlikte asendan aorta bağlanmış tek ventrikül görülüyor. Sistemik venöz dönüş 
7C’de gösteriliyor: sağ taraflı superior vena cava (SVC) ve persistan sol SVC 
pulmoner arterlere bağlanırken (bilateral Glenn), IVC ekstrakardiyak bir kondüit 
aracılığıyla sol pulmoner artere bağlandı. 7D’de normal boyutlu dal pulmoner 
arterler görülüyor.

7B

7D7C

7A

Büyük arterlerdeki d-transpozisyon ile dünyaya gelen 6 yaşındaki bu çocuk hastaya arteriyel switch operasyonu yapıldı. Aortu sol 
ventriküle, pulmoner arteri ise sağ ventriküle bağlamak için ana pulmoner arterin cerrahi olarak anteriyor yönde yerinin 
değiştirilmesi gerekti. Resim 8A’da ana pulmoner arterin, aortun her iki tarafında uzanan dal pulmoner arterlerle birlikte tipik 
anteriyor pozisyonu görülüyor. Bu hastada sağ pulmoner arter normal boyutta olduğu, (8B) sol pulmoner arterin ise çıkan aort 
tarafından sıkıştırıldığı görülüyor. LPA’da akışın ivmelenmesi spinlerin defaze olmasını tetikliyor ve damar içinde düşük sinyalli 
artefakt olarak görünüyor (8C).

8A 8B 8C

8

7
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Kompleks kardiyak anatomiye ilişkin 
bir diğer örnek Resim 7’de sunuluyor. 
27 yaşındaki bu hasta sağ atriyal 
izomerizm, atriyoventriküler septal 
defekt, total anormal pulmoner venöz 
dönüş anomalisi (TAPVR) ve tekli sağ 
ventriküler morfoloji ile dünyaya 
gelmiş. Hastaya cerrahi TAPVR 
onarımı, ardından bilateral Glenn 
operasyonu ve ekstrakardiyak Fontan 
operasyonu yapıldı. Resim 7A’da 
asendan aorta bağlanan tipik sağ 
ventrikül özelliklerini sergileyen tek 
ventrikül görülüyor. Sistemik venöz 
dönüş Resim 7C’de gösteriliyor: sağ 
taraflı superior vena cava (SVC) ve 
persistan sol SVC pulmoner arterlere 
bağlanırken (bilateral Glenn), IVC 
ekstrakardiyak kondüit ile sol 
pulmoner artere bağlandı.

3B self navigasyon kardiyak sekansın 
başarılı performansı Resim 8’de 
sunulan örnekte gösterildiği üzere 
çocuklarda da kanıtlandı. Büyük 

arterlerde d-transpozisyonu olan 6 
yaşındaki bu hastaya arteriyel switch 
operasyonu yapıldı. Aortu sağ 
ventriküle bağlamak için ana 
pulmoner arterin anteriyor olarak 
cerrahi olarak çıkan aorta doğru 
yerinin değiştirilmesi gerekti. Resim 
8A’da aortun iki tarafında uzanan dal 
pulmoner arterler ile birlikte ana 
pulmoner arterin tipik anteriyor 
pozisyonu gösteriliyor. Bu hastada 
sağ pulmoner arter normal boyutta 
iken (8B), sol pulmoner arter asendan 
aort tarafından sıkıştırılmış görülüyor. 
LPA’da akışın ivmelenmesi spinlerin 
defaze olmasını tetikliyor ve damar 
içinde düşük sinyalli artefakt olarak 
beliriyor (8C).

Koroner arterlerin anormal orijini ya 
da sıralanması, Resim 9’da görüldüğü 
üzere, bu sekansla başarılı bir şekilde 
saptanabiliyor. 4 yaşındaki bu hastada 
koroner anomaliyle ilişkilendirilen, 
cerrahi olarak onarılmış Fallot 

tetralojisi olduğu biliniyor. Resim 
9A’da gösterildiği üzere, 3 koroner 
arterin hepsi aort kökünün sağ 
koroner sinüsüne bağlı tek bir ana 
odaktan köken alıyor. Resim 9B’de, 
sol anteriyor inen arter (LAD) ana 
pulmoner artere anteriyor 
konumlanıyor. Sol sirkumfleks arterin 
(LCx) aort ve atriyumlar arasında 
proksimal seyri söz konusudur, (9C) 
diğer taraftan sağ koroner arter (RCA) 
triküspit ring etrafında normal bir 
seyre sahiptir (9D). Böylesi bir 
morfoloji, özellikle ana pulmoner 
artere anteriyor konumlanan LAD 
varlığı, sağ ventriküler outflow yolu 
tıkanıklığının cerrahi onarımı 
sırasında koroner arter hasarı riski ile 
ilişkilendiriliyor. Dolayısıyla bu 
hastalarda koroner anatominin doğru 
tanımlanması önem kazanıyor.

Tartışma ve sonuç
3B self-navigasyon kardiyak 
görüntüleme sekansı büyük bir 
kullanım kolaylığı ve operatör 
etkileşim düzeyinin düşüklüğü ile 
karakterizedir. Radyal edinim çizelgesi 
söz konusu sekansın katlanma 
artefaktlarından etkilenmemesini 
sağlıyor ve görece geniş bir görüntü 
alanında yüksek bir izotropik 
rezolüsyon elde ediliyor. Temporal 
rezolüsyon tek başına kalp hızına 
uyarlanabiliyor (kardiyak siklusun 
durgun periyod süresi), bu da a priori 
bilinebilen, 6 ila 12 dakikalık bir 
edinim süresiyle sonuçlanıyor.

Bu özellikleri dikkate alındığında, 
sekans, konjenital kardiyak 
malformasyonları olan hastaların 
standart görüntüleme protokolüne 
kolaylıkla ilave edilebiliyor. Sekansın 
performansı bu popülasyonda çok iyi 
olarak değerlendirilmiş, kontrast 
tutulumlu veri setlerinin %94’ünde 
tanısal görüntü kalitesi elde edilmiş, 
rezidüel defektlerin %93 ila %96’sı 
doğru tespit edilmiş bulunuyor. 2 
yaşın altındaki çok küçük çocukların 
bildirilen çalışmaya dahil 
edilmemesine rağmen, sekansın 
performansı pediyatrik popülasyonda 
da3 iyi olarak yorumlanıyor. (18)4 yaşındaki bu hastada koroner anomaliyle ilişkilendirilen, cerrahi olarak onarılmış 

Fallot tetralojisi bulunuyor. Resim 9A’da gösterildiği üzere, 3 koroner arterin hepsi 
aort kökünün sağ koroner sinüsüne bağlı tek bir ana odaktan köken alıyor. Resim 
9B’de sol anteriyor inen arterin (LAD) sıralanışı ana pulmoner artere anteriyordur. 
Sol sirkumfleks arter (LCx) aort ile atriyumlar arasında proksimal bir seyir izlerken 
(9C) sağ koroner arter (RCA) triküspit ring etrafında normal bir seyre sahiptir (9D).

9A 9B

9C 9D

3 MR görüntüleme fetüslerde ve iki yaşın 
altındaki süt çocuklarda güvenli kabul 
edilmemektedir. Sorumlu hekim diğer 
görüntüleme prosedürleriyle karşılaştırmalı 
olarak MRG incelemesinin yararını 
değerlendirmek zorundadır. 
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Gelecekte, görüntü kalitesini 
iyileştirdiği kanıtlanan, ekstrem 
respiratuar pozisyonlarla 
ilişkilendirilen k-space çizgilerini seçici 
olarak uzaklaştıracak üç boyutlu 
respiratuar hareket kompansasyon 
algoritmaları (19,20) ya da stratejileri 
(21) gibi ilerlemelerin bu sekansa 
uygulanması olası görünüyor.

Sonuç olarak 3B self-navigasyon 
kardiyak görüntüleme sekansı yüksek 
temporal ve yüksek izotropik uzaysal 
rezolüsyon ile birlikte dikkate değer 
bir sağlamlıkla karakterizedir. Erişkin 
ve çocuklarda konjenital kalp 
malformasyonlarının üç boyutlu 
değerlendirilmesi açısından çekici bir 
araç olarak işlev görebilir.
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