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Son yıllarda parametrik haritalama, 
kardiyovasküler manyetik rezonans 
(CMR / cardiovascular magnetic 
resonance) alanındaki anahtar 
gelişmelerden biri haline geldi [1]. T1 ve 
T2 haritalarını kullanan daha yakın 
zamanlı uygulamalara rağmen, T2* 
haritalaması bu büyümenin klinik olarak 
temeli ve farklı hastalıklarda demir aşırı 
yüklemesinin değerlendirilmesiyle ilgili 
olarak CMR’nin başarısının bir kanıtıydı.

Bu amaçla CMR’nin klinik önemine ilk 
olarak 2001 yılında Anderson ve 
arkadaşları işaret etmişti [2]. Bu ufuk 
açıcı makalede yazarlar, miyokardiyal 
T2* değerleri ve ventriküler ejeksiyon 
fraksiyonu arasında açık bir ilişki ortaya 
koyuyor, 20 ms kesilimi, 10 ms limitinin 
altında ventriküler fonksiyon bozukluğu 
riskinde önemli bir artışla miyokardiyal 
demir aşırı yüklemesinin bir göstergesi 
olarak tespit ediyorlardı. Ayrıca karaciğer 
T2* değerlerini, invazif biyopsi 
tarafından ölçüldüğü şekilde doğrudan 
karaciğer demir konsantrasyonu (LIC / 
liver iron concentration) ile de 
ilişkilendirdiler.

Bu ilk makaleden beri, T2* 
sekanslarındaki ve analizindeki 
gelişmeler, önemli klinik bilgilerin 
edinilmesiyle hız kazandı. Teknik 
bakımdan, hem karaciğer hem de kalp 
için ilk T2* sekansları, farklı eko 
sürelerine sahip görüntülerin üretilmesi 
için tek eko ve çoklu nefes tutmalar 
kullandı. Farklı tarayıcılar ve merkezler 
arasında kabul edilebilir yeniden 
üretilebilirliği sağlamalarına rağmen, 
nefes tutma süreleri 20 saniyeye kadar 
uzayabiliyordu ve toplam muayene 
süresi de çoklu solunum duraklamaları 
ihtiyacı nedeniyle son derece uzundu 
[3]. Yöntemin ilk evrimi, tek solunum 
duraklaması kullanan çoklu ekolarla 
sonuçlandı ve genel olarak tarayıcılar, 
hastalar ve merkezler arasında çok 
başarılı düzeyde yeniden üretilebilirlik 
sağlarken toplam muayene süresini de 
önemli ölçüde azalttı [4]. Daha sonra 
miyokardiyal T2*, ilk edinimin önceki 
avantajlarını koruyan ancak daha düşük 
ilk TE’lere izin veren akış 
kompanzasyonunun kaldırılmasını ve 
diyastolik edinimleri kullanarak 
muayenenin değişkenliğinin katsayısını 

%4,1’e düşüren siyah kan tekniklerinin 
kullanımıyla daha da geliştirildi [5]. En 
son olarak da kalp ve karaciğerle birlikte 
diğer organlar da (özellikle pankreas ve 
hipofiz bezine odaklanılarak) 
değerlendirilmeye başladı [6, 7].

Klinik uygulamalar bakımından, 
karaciğer T2*’nin ve karaciğer demir 
içeriğinin daha doğru kalibrasyon 
eğrileri elde edildi ve bu da daha 
önceleri valide edilmiş T2 tekniklerine 
kıyasla [9] LIC’in daha kesin olarak tespit 
edilmesini sağladı [8, 9]. Prognostik 
veriler, kalp yetmezliklerinin gelişimine 
ilişkin olarak yüksek riskte olan 
hastaların kohortlarını tespit etmeye 
başladı ve 6 ms’nin altında kardiyak 
T2*’sine sahip hastaların %47’sinde 
takip eden bir yıl içerisinde kalp 
yetmezliği geliştiğini gösterdi [10]. 
Kardiyak T2*’nin ve gerçek miyokardiyal 
demir konsantrasyonun (MIC) 
kalibrasyonu, Carpenter ve 
arkadaşlarının hastanın ölümünden 
sonra bağışlanan on iki insan kalbiyle 
veya CMR değerlerini plazma atomik 
emisyon spektroskopisi ile karşılaştıran 
transplantasyonla yaptıkları çalışmadan 
sonra mümkün oldu [11]. Karaciğere 
ilişkin önceki validasyon araştırmalarıyla 
birlikte bu çalışma artık T2* ve R2* ve 
nihai LIC ve MIC seviyelerini kullanarak 
her iki organda da derece 
sınıflandırmasına izin veriyor (Tablo 1).

Geçtiğimiz on yılda yeni demir 
şelatörlerin gelişimiyle birlikte T2* 
haritalamasının etkisi, talasemi majör ve 
diğer transfüzyon bağımlı anemilerin 
doğal seyrinde büyük bir değişiklikle 
sonuçlandı. Şelatasyona düzenli erişimle 
birlikte bu hastalar için CMR’yi rutin 
olarak uygulayan ülkelerde, yüksek 
MIC’in erken tanısı, yönetim 

Tablo 1

Sınıflandırma T2* (ms) R2* (Hz) Demir Konsantrasyonu 
(mg/g dw)

Miyokardiyal Normal ≥ 20 ≤ 50 ≤ 1,16

Hafif/Orta 10 to 20 > 50 – 100 > 1,16 to 2,71

Şiddetli < 10 > 100 > 2,71

Karaciğer Normal ≥ 11,4 < 88 < 2,0

Hafif 3,8 – 11,4 88 – 263 2,0 – 7,0

Orta 1,8 – 3,8 263 – 555 7,0 – 15,0

Şiddetli < 1,8 > 555 > 15,0

1,5T’de T2* ile karaciğer demir konsantrasyonunun ve miyokardiyal demir 
konsantrasyonunun referans değerleri ve sınıflandırılması.



İnovasyon | Ekim 2015 | www.siemens.com.tr/inovasyon 19

Kardiyoloji Özel Sayısı

stratejilerinde önemli değişiklikler 
sağladı. Toplam ölüm oranında yüzde 
%62’ye varan ve demir aşırı 
yüklemesiyle bağlantılı ölümlerde %71’e 
varan azalma, bu hastalarda kalpten 
kronik karaciğer hastalığına ve 
enfeksiyonlara başta gelen ölüm 
nedeninde bir kaymayla sağlandı [13]. 
Şu anda demir şelatasyonunun 
yönetimine ilişkin tüm kılavuzlar, hem 
karaciğer hem de miyokardiyal T2* 
değerlendirmesinin yıllık olarak ve 
tedavi edici stratejiler için anahtar 
diagnostik testi olarak kullanılmasını 
öneriyor [14-16].

Klinik talep: İhtiyaçlar ve 
sınırlamalar
Demir aşırı yüklemesinin 
değerlendirilmesi için T2* 
haritalamasının son derece başarılı bir 
şekilde kullanılmasına rağmen, yakın 
zamanlı araştırmalar, tekniğin 
benimsenmesinin son derece heterojen 
olduğuna ve yüksek LIC ve/veya yüksek 
MIC vakalarının, özellikle de hastaların 
çoğunun bulunduğu gelişmekte olan 
bölgelerde hâlâ çok yaygın olduğuna 
işaret ediyor [17]. Tekniğin geniş çaplı 
kullanımına izin vermeyen sınırlamaları 
anlamak, alanı doğru yönde ilerletmek 
için önemli.

İlk sınırlama, muayene ihtiyacında olan 
hastaların sayısına ilişkin. T2* 
haritalamasının ilk olarak talasemi 
majöre sahip hastaların incelenmesi için 
geliştirilmiş olmasına rağmen, şu anda 
aralarında miyelodisplastik sendromlar, 
orak hücre hastalığı, hemokromatoz, 
talasemi intermedia ve düzenli kan 
transfüzyonlu nadir anemiler de 
bulunan diğer hastalıkların yönetiminde 
önemli bir rol oynuyor [18]. Dünyada 
talasemi majöre sahip olduğu bilinen 
hastaların sayısının sadece 100.000’in 
üzerinde olmasına rağmen [19], MR 
görüntüleme ile demir aşırı yüklemesi 
değerlendirmesine ilişkin tüm diğer 
endikasyonlar sayıldığında hastaların 
toplam sayısının, özellikle de bu 
hastalıklarda yaşam süresinin artmasıyla 
birlikte beş kat fazla olduğu tahmin 
ediliyor. Bu, eğer sadece maliyetler değil 
kurulu MR görüntüleme sistemlerindeki 
slotların mevcudiyeti de dikkate alınırsa, 
sağlık sistemi üzerinde önemli bir baskı 
oluşturuyor. Örneğin, standart bir 
tarayıcının ayda yaklaşık 500 muayene 
gerçekleştirdiği varsayılırsa, demir aşırı 

yüklemesi değerlendirilmesi ihtiyacını 
karşılamak üzere gerekli olan tüm yıllık 
taramalar için sadece bu işe adanmış 
yaklaşık 80 merkez gerekiyor. Tarayıcılar 
sadece bu amaçla kullanılmadıkları için, 
bu hastaların, fiili erişimi önemli ölçüde 
sınırlayan tüm diğer MR görüntüleme 
endikasyonlarının getirdiği taleplerle 
rekabet etmeleri gerekiyor.

Erişime ilişkin ikinci büyük sınırlandırma 
da karaciğer ve kalbin T2* 
görüntülerinin edinimi ve 
değerlendirilmesi için bu konuya 
adanmış eğitime duyulan ihtiyaç. 
Görüntüleri oluşturmak için kullanılan 
pulse sekanslarının iyi bilinen gradyan 
eko tekniklerine dayalı olmasına 
rağmen, çoğu sistemde standart 
protokoller ancak çok yakın zamanda 
gündeme geldi. Buna ek olarak, 
edinilmiş görüntülerinin ve T2 
hesaplamalarının kantitatif analizinin 
işleme sonrası adımı da otomatik değil 
ve sık sık üçüncü taraflara ait ticari 
yazılımların veya elektronik çizelgelerin 
kullanılmasını gerektiriyor [20]. Eğitim 
aynı zamanda, özellikle de kesmenin 
veya çürüme denkleminde ilave bir 
sabitin kullanılmasının gerekli olduğu 
sekansın içsel sınırlamalarının bazılarının 
düzeltilmesi için de gerekli [21, 22]. Bu 
durum ise muayeneyi yapabilecek 
birçok merkezin bunu rutin bir bazda 
sunamamasıyla sonuçlanıyor ve 
erişilebilirliği daha da azaltıyor.

Yukarıda tartışılan sınırlamalarla birlikte 
CMR’nin aşırı demir yüklemesinde 
üstlendiği merkezi rol de dikkate 
alındığında, Siemens Sağlık tarafından 
Myo-Maps paketi ile sunulan yakın 
zamanlı ürün geliştirmeler kullanılarak, 
muayenelerin yüksek kalitesi 
korunurken iyileştirilmiş verimlilik için 
yeni bir yaklaşım geliştirildi.

Tam demir tespiti (AID /All 
Iron Detected) projesi
AID projesi, çok-merkezli bir tasarımda 
muayene için klinik bir endikasyonla 
maksimum sayıda hastaya yüksek 
kaliteli aşırı demir yüklemesi 
değerlendirmesi sunmak için geliştirildi. 
Amaç şu sınırlamaların üstesinden 
gelmekti: (1) maliyet, (2) erişilebilirlik, 
(3) kapsamlı eğitim ihtiyacı, (4) düşük 
verimlilik. Bu hedeflere ulaşabilmek 
için, toplam muayene süresi on 
dakikadan az olacak şekilde hastanın 
mıknatısın içerisinde en fazla beş dakika 
kalacağı şekilde bir CMR protokolü 
geliştirmek hedeflendi. Bu, 12 saatlik 
bir vardiyada yaklaşık 70 hastanın 
değerlendirilmesini sağlayacak ve 
saatte 2 hasta yerine 6 hastanın 
görülmesiyle verimliliği %200 
artıracaktı. Protokol, Brezilya’da altı 
şehirde, yedi farklı merkezde 
(Radiologia Clinica de Campinas, Mater 
Dei Hospital (Belo Horizonte), Santa 
Joana Diagnostico (Recife), Sirio 
Libanes Hospital (São Paulo), CDPI (Rio 
de Janeiro), DASA (São Paulo) ve Ana 
Nery Hospital (Santa Cruz do Sul)) 
uygulandı. Bu merkezlerin üçü, T1 veya 
T2* görüntülemesiyle ilgili çok az 
deneyime sahipti ve muayenelerin 
uygulamaya geçirilmesinden dört ay 
önce sorumlu araştırmacılarla projenin 
genel olarak tartışılması için bir saatlik 
bir toplantı yapılması dışında herhangi 
bir eğitim verilmedi. Protokol, 
MyoMaps’in prototip bir versiyonu 
kullanılarak her bir merkezin 
tarayıcısına transfer edildi (syngo MR 
D13 yazılım versiyonuna sahip iki adet 
1.5T MAGNETOM Aera tarayıcısı ve 
syngo MR B17 yazılım versiyonuna 
sahip beş adet 1.5T MAGNETOM Avanto 
tarayıcısı, Siemens Sağlık, Erlangen, 
Almanya) 

1

1 Milisaniye cinsinden ölçülen natif T1 ve yüzde cinsinden ölçülen ekstraselüler hacim payı 
(ECV) kullanılarak gerçekleştirilen fokal ve global miyokardiyal doku karakterizasyonu şeması. 
Natif T1 için normalliği tanımlayan mutlak kesilim değerleri, T1 haritalaması için kullanılan 
tam sekansa bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
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Şekil 1, araştırmada kullanılan 
protokolü gösteriyor. Odak noktamızın 
T2* olmasına rağmen, muayene 
süresini bir iki dakika uzatacak ama beş 
dakikalık muayene hedefi içerisinde 
tutacak şekilde, araştırma amaçlı olarak 
MyoMaps kullanarak kalbin ve 
karaciğerin natif T1 değerlendirmesini 
de dahil ettik. Lokalizer olarak, kalp kısa 
aks katman konumlandırılması için 
kullanılan basit 2 hazneli reçetenin 
takip ettiği geleneksel ortogonal 
kurulumu kullanmayı seçtik.

Daha sonra, sol ventrikülün orta 
kısmındaki bir çoklu eko siyah kan 
gradyan eko sekansı farklı TE’lere (1,5 
ms aralıklarla 2,3 – 18,9 ms) sahip 12 
kısa akslı görüntü elde edildi. Daha 
önce kalbin natif T1’i için yayınlanmış 
olduğu gibi 5 (3 s) 3 tasarıma sahip bir 
Modifiye Bakma Kilidi İnversiyon Geri 
Kazanımı (MOLLI1 / Modified Look-
Locker Inversion Recovery) sekansı 
kullanılarak sekiz görüntü elde etmek 
için aynı kısa akslı katman konumu 
kopyalandı [23]. Aynı sekans, 
karaciğerin aksiyal tek katman edinimi 
ve ayrıca T1 haritalaması için kullanıldı. 
Karaciğerin konumu, 0,9 ms aralıklarla 
1,1 – 11,0 ms arasındaki TE’lere sahip 
on iki görüntüden oluşan nihai çoklu 
eko gradyan eko sekansı için 
kopyalandı. Tercihe bağlı bir edinim 
olarak, sol ventrikülün tamamını 
kapsayan kısa akslı katmandan oluşan 
eksiksiz bir set, bir dakikadan kısa 
sürede sol ventriküler fonksiyonun hızlı 
değerlendirmesi için dağınık bir şekilde 
örneklenmiş yinelemeli 
rekonstrüksiyona sahip bir serbest nefes 
alan prototip sine sekansı gerçekleştiren 
iki merkezde elde edildi.

Görüntüleri daha kısa sürede elde 
etmek için özel bir özen gösterilmesine 
rağmen, sonuçların, özellikle de en az 
deneyime sahip olanlar olmak üzere, 
tüm merkezler arasında doğru ve tutarlı 
olmasını garanti etmeye de dikkat ettik. 
Bu, oluşturulan ham görüntülere dayalı 
olarak hem T1 hem de T2*’nin piksel 
bazlı kantifikasyonu ve Aynı Hatlı 
Hareket Düzeltmenin otomatik 
uygulamasıyla MyoMaps ürününde 
planlandı. Aynı hatlı işleme, ilave 
sonradan işlemeyle görüntülerin daha 
fazla analiz edilme ihtiyacını ortadan 
kaldırdı ve daha kısa edinim aralıkları 
sağlamanın yanı sıra her iki organ için 
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2B

2D

3A

3C
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3D

2 Kalbin (2C, D) yanı sıra karaciğerin T2* ve T1’i (2A, B) için otomatik olarak oluşturulan aynı 
hat piksel uyumlu görüntüler. Her iki organ da orak hücre hastalığına sahip 41 yaşındaki bu 
kadın hastada normal T1 ve T2* değerlerine sahipti.

3 1,7 ms ve 9,8 ms (3A, C) T2*’yle karaciğer ve kalpte şiddetli demir aşırı yüklemesine sahip 
35 yaşında kadın hasta. Her iki organ için T1 değerleri de 320 ms ve 751 ms (3B, D) olarak 
ölçülüyordu ve düşüktü. Kullanılan pencere ve seviye şekil 2’dekiyle aynı ve normal ve patolojik 
organları değerlendirirken her iki değişken için renk haritalarındaki farkları sergiliyor.
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de toplam süreyi azalttı. Ayrıca, manuel 
analizde farklı yerleşkelerde eğitim 
ihtiyacının önüne geçmemize izin verdi: 
aynı hat işlemesiyle sağlanan önceki 
sonuçlar, otomatik ölçütler ve manuel 
analiz arasında iyi bir ilişki gösterdiği 
için eğitimlere gerek kalmadı [24].

Projenin ön sonuçları, geniş bir yaş 
aralığındaki (2 – 91 yaş, %44 çocuk2/
ergen) ve değişken miyokardiyal T2* 
değerlerine (4,2 – 61 ms) ve karaciğer 
T2* değerlerine (0,7 – 32,4 ms) sahip 
hastalarda 5,2 dakikalık bir medyan 
tarama süresiyle (IQR 4 – 7 dakika) 179 
hastayı taramamıza izin verdi. Normal 
T1 ve T2* değerlerine sahip bir örnek 
hasta Şekil 2’de gösteriliyor. Bu 
görüntüler tarayıcı tarafından DICOM 
görüntüleri olarak otomatik 
oluşturuluyor ve her bir piksel, daha 
fazla sonrada işleme ihtiyacı olmaksızın 
hesaplanan T1/T2* değerlerini temsil 
ediyor. Şekil 3, karaciğerde ve kalpte 
şiddetli demir tortulaşması gösteriyor. 
Şekil 4’te, karaciğerin T2*’sinin 
çevrimdışı hesaplaması için kullanılan 
ilk sekiz orijinal ham görüntü de aynı 
hat üretilen T2* haritasıyla kıyaslama 
için kullanılan manuel uyumlaştırma 
eğrisiyle birlikte gösteriliyor. Bu 
örnekte, beşinci ekodan sonra en uzun 
TE’lerle kullanılan görüntülerde 

gözlemlenen düzlüğün yerine kesim 
kullanılması gerekti.

Daha ileri seviye klinik 
uygulamalar
Kalbin ve karaciğerin T2* 
haritalamasının sadece aşırı demir 
yüklemesinin değerlendirilmesiyle sınırlı 
olabilmesine rağmen, teknik, 
MyoMaps’in önemli bilgiler sunabildiği 
çok daha geniş potansiyel klinik 
uygulamalara sahip. Kan oksijen 
seviyesi bağımlı (BOLD / blood oxygen 
level-dependent) CMR yaklaşık yirmi 
yıldır miyokardiyal perfüzyonu 
değerlendirmek için doğru bir teknik 
olarak öneriliyor [25]. Özellikle de T2* 
görüntülemesi, oksijenden arındırılmış 
hemoglobinin paramanyetik 
özelliklerine bağımlı olduğu için bu 
değerlendirme için en hassas 
yöntemlerden biri olarak kabul ediliyor 
[26, 27]. Ancak daha önceki 
araştırmalar, nispeten basit 
görüntüleme teknikleri kullanıyor ve 
miyokardiyumu, daha yüksek 
çözünürlüklü görüntüleme ve doğruluk 
alanında olası iyileştirmeye sahip 
parametrik T2* haritalaması kullanarak 
daha güncel araçlarla 
değerlendirmiyordu. Bu nedenle BOLD 
CMR’de stresin tetiklediği değişiklikler 

için MyoMaps’in kullanılması bu alanda 
faydalı olabilir [28].

T2* haritalamasının bir diğer potansiyel 
kullanımı da miyokardiyal infarksiyonun 
akut evresi sırasında karakterize edilen 
miyokardiyal ödem ve hemorajın önceki 
gözlemlerinden geliyor [29]. Bu da 
tedavi stratejilerini etkileyebilecek 
fizyolojik ve patolojik değişiklikleri 
anlamak için bir yol haritası sunan, 
hastalığın farklı evreleriyle birlikte doku 
değişikliklerini tespit ve takip etmek için 
piksel uyumlu otomatik olarak üretilen 
görüntülerin mümkün olmasını 
sağlıyor.

Sonuç
Özet olarak, CMR ile T2* görüntülemesi, 
geçtiğimiz yıllarda önemli teknik 
ilerlemeler yaşadı ve bu yöntemin, aşırı 
demir yüklemesi hastalıklarının 
yönetimini olumlu bir şekilde etkilediği 
kanıtlandı. Otomatik hareket 
düzeltmesine ve T1 ve T2’nin yanı sıra 
T2*’nin aynı hat kantifikasyonuna sahip 
olan prototip MyoMaps paketi 1’in 
kullanımı, verimliliği daha da 
artırmamızı, eğitim ihtiyaçlarını 
azaltmamızı ve yaklaşık beş dakikalık 
toplam görüntüleme süresiyle bu 
taramalar için yüksek talepte bulunan 
hastalara daha fazla muayene 
sunmamızı sağladı. MyoMaps ile T2* 
haritalamasının uygulanması, BOLD 
görüntüleme ve ödem ve hemoraj 
karakterizasyonu kullanarak 
kardiyovasküler hastalığın diğer 
yönlerini araştırmamızı sağlayabilir.

4

4 İlk sekiz görüntü, farklı ekoları temsil edecek şekilde Şekil 3’te karaciğer T2* haritasının 
aynı hat hesaplaması için kullanılan orijinal gradyan eko ham görüntüler. Dördüncü veri 
setinden sonra son noktaların kesmesiyle T2* çürüme eğrisinin manuel sonradan işleme 
uyumlaması da gösteriliyor.

1  1 WIP,ürün şu anda geliştirilme 
aşamasındadır ve ABD ve diğer ülkelerde 
satışa sunulmamıştır. Gelecekte sunulacağı 
da garanti edilemez.

2 Siemens sorumluluk reddi: MR taramasının, 
fetüslerin ve iki yaşından küçük infantların 
görüntülenmesi için güvenli olduğu 
kanıtlanmamıştır. Sorumlu doktor, diğer 
görüntüleme prosedürlerine kıyasla MR 
incelemesinin faydalarını 
değerlendirmelidir.
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Tablo 1

Sürekli Look-Locker 
[3, 50]

MOLLI (Kesikli Bakma Kilidi)
[6, 18, 23, 29, 30, 49]

SASHA (Bağımsız Manyetizasyon 
Hazırlama) [37, 44, 45]

Okuma GRE bSSFP bSSFP

k-boşluğu edinimi segmentli tek çekim tek çekim

Hazırlama pulsu inversiyon inversiyon satürasyon

Görüntü sayısı 15-30 7-11 11 (değişken)

Süre 1 nefes tutma 9-18 kalp atışı 11 kalp atışı tipik (değişken)

Temel matris boyutu 176-192 192-256 192-256

Ters açı 10-12° 35° 70°

Miyokardiyal T1 (1.5T) Rapor edilmemiş 939-1011 ms 1174 ms

Normal ECV (1.5T) %25 %25-27 %18-22

Miyokardiyal T1 haritalama sekanslarının üç ana sınıfı arasında tipik pulse sekansı parametrelerinin karşılaştırması.

oluşuyor [13]. Bu genellikle, sürekli 
bozulmuş gradyan geri çağrılmış eko 
(GRE / gradient recalled echo okumasının 
takip ettiği bir inversiyon pulse’ı 
kullanılarak uygulanıyor [14] (Şekil 1A). 
Tekrarlı RF eksitasyonlarının neden 
olduğu manyetizasyon perturbasyonu 
görünür gevşeme süresinin kısalmasına 
(T1*) ve ekilibriyum manyetizasyonunun 
azalmasına neden oluyor. Ancak TR<<T1 
olduğu varsayılırsa ve <10° döndürme 
açısı kullanılırsa, yaygın olarak anıldığı 
şekliyle “Look-Locker düzeltme faktörü” 
uygulanarak bir standart 3 parametreli 
üssel geri kazanım modeli kullanılırken 
gerçek T1 değeri hesaplanabiliyor [15] 
(Şekil 2a):

Sinyal = A – B*exp (-TI/T1*) [Dnk. 1]

T1 = (B/A – 1)T1* [Dnk. 2]

Kardiyak Look-Locker uygulamaları tipik 
olarak farklı etkili inversiyon geri 
kazanım (TI) sürelerinde ve tek nefes 
tutmalı kardiyak evrelerinde edinilen 
15-30 arasında görüntüyle geçit 
segmentli okumalar kullanıyor (Tablo 1). 
Bu k-boşluğu segmentasyonu, tek çekim 
görüntülere kıyasla daha az zamansal 

merkezli bir araştırması, ECV’nin kısa 
vadeli ölüm oranının bağımsız bir ön 
göstergesi olduğunu gösterdi [9] ve 
prognostik önemini ortaya koydu. 

MR kullanarak difüze miyokardiyal 
fibrozu hızlı ve güvenilir bir şekilde 
değerlendirme becerisi, T1 ve ECV’yi 
geniş çaplı klinik fayda için potansiyele 
sahip olan temsili biyogöstergeler kılıyor 
[10-12]. Bu iyimserlik, ölçümleri için her 
biri özgün özelliklere, avantajlara ve 
dezavantajlara sahip birçok tekniğin 
gelişimiyle sonuçlandı. T1 ölçümü 
tekniklerinin başlıca üç sınıfı burada, 
rapor edilen T1 ve ECV değerleri 
arasındaki farklarla ilgili kavrayış sunmak 
ve potansiyel yeni araştırmalara en 
uygun tekniği belirlemek için 
değerlendiriliyor.

T1 haritalama teknikleri
Sürekli Look-Locker Teknikleri Klasik 
Look-Locker deneyi, T1 geri kazanım 
eğrisini daha etkili bir şekilde 
örneklemek için kısa tekrar sürelerine 
(TR) sahip bir dizi radyofrekans (RF) 
pulse’ını kullanan bir dizi ölçümden 

Giriş

Difüze miyokardiyal fibrozis ve 
miyokardiyal ekstraselüler boşluğun 
yeniden modellenmesi, birçok kardiyak 
hastalığın ortak patolojik özellikleridir 
[1]. Bu değişiklikler, natif (kontrastsız) 
miyokardiyal T1 gevşeme sürelerindeki, 
kontrast sonrası T1 sürelerindeki ve 
ekstraselüler hacmin (ECV) türetilmiş 
tahminlerindeki değişiklikler aracılığıyla 
hem natif hem de kontrast sonrası T1 
değerlerle, invazif olmayan bir şekilde 
manyetik rezonans görüntüleme 
kullanılarak ölçülebiliyor. Birçok klinik 
araştırma, miyokardiyal T1 ve ECV 
ölçümleri ve kalp yetmezliği [2], dilate 
kardiyomiyopati [3] ve amiloidoz [4] 
dahil olmak üzere hasta 
popülasyonlarında hastalık derecesinin 
çeşitli ölçütleri arasında ilişkiler 
bulguladı. Bu bulgular, ayrıca aort darlığı 
ve hipertrofik kardiyomiyopatinin ve 
amiloidoz gibi infiltratif hastalıkların 
insanlar üzerinde yapılan 
araştırmalarında MR görüntüleme fibroz 
ölçümleriyle olan histolojik ilişkilerle de 
doğrulandı [5-8]. Ardışık hastalarda 
miyokardiyal ECV’nin kapsamlı ve tek 

Miyokardiyal T1 haritalama 
tekniklerinin karşılaştırması
Kelvin Chow, Ph.D.; Richard Thompson, Ph.D.

Biyomedikal Mühendislik Bölümü, Alberta Üniversitesi, Edmonton, Kanada
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1A

1B

1C

2C2B2A  
Sürekli Bakma Kilidi

MOLLI  
(Kesikli Bakma Kilidi)

SASHA  
(Bağımsız Manyetizasyon Hazırlama)

bulanıklıkla ama kötü nefes tutmadan 
kaynaklanan artefaktlara daha fazla 
duyarlılıkla sonuçlanıyor.

Küçük Hayvan Look-Locker İnversiyon 
Geri Kazanımı (SALLI / Small Animal 
Look-Locker Inversion) [16] ve Çoklu 
Kontrast Gecikmiş Geliştirme (MCLE1 / 
Multi Contrast Late Enhancement) 
sekansları [17] gibi sürekli dengeli sabit 
durumsuz presesyon (bSSFP1 / balanced 
steady-state free precession) 
görüntüleme okumasına sahip Look-
Locker sekansları, GRE’ye kıyasla genel 
sinyal verişi ve kan doku kontrastını 
iyileştirmek için kullanıldı. Bu sekanslar 
ayrıca kardiyak fonksiyonun analizi için 
sine benzeri bir seri üretmekte kardiyak 
evresi bilgisini de kullanıyor.

Sürekli Look-Locker sekansları, 
inversiyon geri kazanım eğrisinin 
mükemmel bir örneklemesini sunuyor 
ancak sekans tasarımında intrinsik olan 
görüntüler arasındaki kardiyak hareket 
T1 kantifikasyonu için sorunlu olabiliyor. 
Tipik bir kısa akslı katmandaki sürekli 
direkt boylam kardiyak hareketi, 
uyarılmamış döngüler görüntü 
boylamına doğru hareket ettikçe ve geri 
kazanım eğrisinin şeklini değiştirdikçe ve 
potansiyel olarak hesaplanmış T1 
değerlerini karıştırdıkça sinyal 
geliştirmesiyle sonuçlanıyor. Buna ek 
olarak, miyokardiyumun her bir görüntü 
için ayrı ve manuel olarak kontürlenmesi 
gerekmesi ve parametrik T1 piksel 
haritalarının hemen üretilememesi 
nedeniyle veri analizi de zaman alıyor.

Kesintili Look-Locker teknikleri
Modifiye edilmiş Look-Locker İnversiyon 
Geri Kazanımı (MOLLI1) tekniği, sürekli 
okumalar yerine “kesintili” kardiyak 
geçitli tek çekim okumalar kullanarak 
kardiyak ve solunum hareketiyle ilişkili 
birçok zorluğun üstesinden geliyor [18]. 
Sekans, birbirini takip eden birçok kalp 
atışında sürekli bir kardiyak evresinde 
geçitli tek çekim görüntülerin takip ettiği 
bir inversiyon pulse’ı içeren çoklu “Look-
Locker setlerinden” oluşuyor (Şekil 1B). 
Her bir sette geri kazanım eğrisinin 
örneklemesi, kalp atış hızı tarafından 
belirlendiğinden ve bununla sınırlı 
olduğundan, Look-Locker setleri hafif 
yüksek TI değerleriyle tekrarlanıyor ve 
manyetizasyon geri kazanımına izin 
vermek için birçok kalp atışıyla ayrılıyor. 

1  Başlıca üç miyokardiyal T1 haritalama sekansının pulse sekans şeması (1A) Bir sürekli Look-Locker sekansı bir inversiyon pulse’ının ardından 
birçok segmentlenmiş görüntü edinir (1B). MOLLI sekansı, her biri setler arasında geri kazanım dönemleriyle tek çekim görüntüler içeren 
Look-Locker setlerinden oluşur. (1C) SASHA sekansı her bir satürasyon pulse’ının ardında sadece bir tek görüntüyle değişken satürasyon geri 
kazanım sürelerinde bir dizi görüntünün takip ettiği bir satüre olmamış tek çekim görüntüden oluşur.

2  Miyokardiyal T1 haritalama sekanslarının başlıca üç sınıfı için T1 geri kazanım eğirişinin örneklemi. (2A) Sürekli Look-Locker sekansları geri 
kazanım eğirişinde birçok veri noktasına sahip ancak düşük ters açı GRE okuması nedeniyle daha düşük SNR bulunuyor. (2B) MOLLI’de geri 
kazanım eğrisinin örnekleri kümeli ve kümeler arası boşluklar yaklaşık olarak R-R aralığına eşit. Kümeler arasındaki boşluk, Look-Locker setleri 
arasındaki “TI artışı” tarafından belirleniyor. 80 ms TI artışıyla bir 5(3)3 planı için veriler gösteriliyor. Hem sürekli hem de kesintili Look-Locker 
teknikleri genel olarak gerçek T1 değerlerini tahmin etmek için “Look-Locker düzeltme faktörünü” kullanıyor. (2C) SASHA sekansı, nispeten kısa TS 
sürelerinde birçok veri noktasıyla bir inversiyon geri kazanım eğrisi yerine bir satürasyon geri kazanım eğrisini örnekliyor. Satüre olmamış bir 
görüntüye son derece uzun bir TS süresi atanıyor ve bir dayanak noktası olarak işlev görüyor.
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Bir GRE değişkeninin 7T2’de kullanılmış 
olmasına rağmen MOLLI görüntüleri de 
kan doku kontrastının yanı sıra genel 
sinyal verişi iyileştirmek için genel olarak 
bSSFP okumaları kullanıyor [19].

Uygulamalar, Look-Locker setlerinin 
sayısı ve yaygın olarak 3(3)3(3)5 gibi bir 
sayı serisi ile belirtilen her bir setteki 
görüntülerin sayısı bakımından değişiklik 
gösteriyor. Bu adlandırma kuralında 
[20], parantezler, setler arasındaki geri 
kazanım kalp atışlarının sayısını belirtiyor 
ve diğer tüm sayılar da her bir setteki 
görüntülerin sayısını belirtiyor. Bu 
örnekte, 3(3)3(3)5, 3, 3 ve 5 görüntü 
içeren ve her setin geri kazanım için 3 
kalp atışıyla ayrıldığı orijinal MOLLI 
uygulamasını ifade ediyor. Örneklem 
modelinin seçimi sadece toplam nefes 
tutma süresini değil, aynı zamanda da 
hesaplanan T1 değerlerinin 
değişkenliğini ve potansiyel kalp atış hızı 
bağımlı T1 hatalarını etkiliyor. İyi nefes 
tutmayla MOLLI görüntüleri arasındaki 
tutarlı kardiyak evresi tüm görüntüler 
için ilgi bölgelerinin (ROI’ler / region of 
interest) eşzamanlı olarak belirlenmesine 
izin vererek veri analizini basitleştiriyor. 
Görüntüler arasında tutarlı boşluksal 
pozisyonlar, parametrik T1 haritalarının 
üretilmesini sağlıyor ve bu da T1 
anomalilerinin boşluksal paternlerini 
tespit etmek için çok değerli bir görsel 
araç sunuyor. MOLLI’den önce diğer 
tekniklerle birlikte miyokardiyal T1 
haritalaması fizibiliteye sahipti ancak tek 
nefes tutma ediniminin basitliği ve 
doğrudan analiz gücü de başarısına 
katkıda bulundu ve bir bütün olarak T1 
haritalamasının büyümesini artırmaya 
yardımcı oldu.

Sürekli Look-Locker tekniklerine benzer 
bir şekilde, MOLLI verilerinden gelen ve 
T1* adı verilen ölçülen görünür T1 
süresi, görüntü okumalarının 
manyetizasyon perturbasyonu nedeniyle 
gerçek T1 süresinden genel olarak daha 
kıssa. Geleneksel MOLLI analizi, gerçek 
T1 değerini tahmin etmek için standart 
Bakma Kilidi düzeltme faktörünü 
(Denklem 1) kullanıyor. Ancak, 
MOLLI’nin kesikli bSSFP okumaları, 
düzeltme faktörünün türetilmesine yol 
açan sürekli GRE okumalarına kıyasla 
manyetizasyon zaman akışında önemli 
farklılıklarla sonuçlanıyor. 
Manyetizasyon gelişimindeki bu fark, 
çoklu faktörlere sistematik olarak bağımlı 

olan ve iyi karakterize edilen MOLLI T1 
değerlerinde hatalara neden oluyor [20]. 
Kısaca, MOLLI T1 değerleri genellikle 
azaltılmış T2 değerleri [21, 22], artırılmış 
T1 değerleri [18, 23, 24], yüksek kalp 
atış hızları [18, 23], artırılmış 
rezonanssızlık [25], kötü inversiyon 
verimliliği [26, 27] ve manyetizasyon 
transferi (MT) etkileri [28] ile genellikle 
sistematik olarak düşük tahmin ediliyor. 
Bu faktörlerden kaynaklanan T1 
hatalarının büyüklüğü, sekans 
uygulamasının çeşitli yönlerine bağımlı 
ve bu da geniş bir hesaplanmış MOLLI T1 
değerleri aralığıyla sonuçlanıyor. 
Örneğin, 1.5 T’de 3(3)3(3)5 MOLLI 
kullanarak sağlıklı süjeler üzerinde 
gerçekleştirilen çeşitli araştırmalar, 
939±24 ms (n=20) [29], 1011±41 ms 
(n=10) [30] ve 950±21 ms (n=102) [31] 
ortalama miyokardiyal T1 değerleri 
raporluyor. Araştırmalar arasındaki 
ortalama T1 değerleri arasındaki makul 
farklara rağmen, belirli bir araştırmadaki 
değişkenliğin katsayısı %2.2-4.0 ve bu da 
sağlıklı miyokardiyal MOLLI T1 
değerlerini belirli bir uygulama sekansı 
içerisinde sabit ve tutarlı olduğuna işaret 
ediyor.

MOLLI’nin sistematik bağımlılıklarının bir 
miktarının temellerinin bir kesikli bSSFP 
Bakma Kilidi okuması için Bakma Kilidi 
düzeltme faktörünün kullanımında 
derinlemesine yatmasına rağmen, diğer 
bağımlılıklar, sekans modifikasyonlarının 
ve alternatif görüntü rekonstrüksiyon 
algoritmalarının bir kombinasyonu 
aracılığıyla azaltıldı. Örneğin, belirli 
MOLLI uygulamalarındaki kalp atış hızı 
bağımlılığı büyük ölçüde Bakma Kilidi 
setleri arasındaki eksik manyetizasyon 
geri kazanımından kaynaklanıyor. Bakma 
Kilidi setlerini, 5(3)3, 4(1)3(1)2 ve 
5(1)1(1)1 paternleri gibi en uzundan en 
kısaya sıralayarak ve geri kazanım 
sürelerini kalp atışları yerine saniyelerle 
tanımlayarak [32], kalp atış hızı 
bağımlılığı büyük ölçüde azaltılıyor. Uzun 
T1 değerlerini uyumlulaştırırken ve daha 
sonraki Bakma Kilidi setlerinden gelen 
görüntülerin dikkate alınmadığı 
kısaltılmış MOLLI’de (ShMOLLI1 / 
Shortened MOLLI) kullanılan bir koşullu 
uyumlulaştırma algoritması veya eğer 
artıksal uyum hatası çok büyükse, kalp 
atış hızı duyarsızlığını daha da 
iyileştiriyor [23]. Optimize edilmiş bir 
adiyabatik inversiyon pulsunun da 
MOLLI sekansının doğruluğunu arttırdığı 

keşfedildi [27] ve Bloch denklemi 
simülasyonları kullanan daha karmaşık 
MOLLI T1 hesaplama teknikleri de diğer 
bağımlılıklar için geliştirildi. Ancak, bu 
iyileştirmeler MOLLI T1 değerlerini 
gerçek T1 değerine yakınlaştırırken, 
daha yeni uygulamaların artık önceki, 
daha az doğru uygulamalardan gelen 
raporlanmış literatür değerleriyle artık 
doğrudan karşılaştırılabilir olmadığının 
farkında olmak da önemli. Gerçek T1 
değerlerini doğru bir şekilde kantifiye 
etmeye çalışırken MOLLI T1 
değerlerindeki sistematik hataların 
kavramsal olarak istenmemesine 
rağmen, çoğu T1 haritalamasının birincil 
hedefi, miyokardiyalfibrozisi güvenilir bir 
şekilde kantifiye etmek. Daha pragmatik 
olan bu bakış açısı, iyi karakterize edilmiş 
sistematik hataların, MOLLI T1 
değerlerinin fibroza duyarlı bir yeniden 
üretilebilir biyogösterge olmaları 
kaydıyla tolere edilebilir olduğu iddiasını 
taşıyor. Bu bakış açısı, MOLLI tekniklerini 
geniş bir kardiyomiyopati yelpazesi 
kullanan yayınlanmış kapsamlı literatürle 
de destekleniyor. Buna ek olarak, T2 
değerlerinin ve MT’nin natif MOLLI T1 
değerleri üzerindeki etkisi de T2 ve 
MT’deki yaygın patolojik değişikliklerin 
de natif MOLLI T1 değerlerini 
artırabilmesi nedeniyle genel olarak 
kardiyak hastalığına olan duyarlılığı 
artırabiliyor. Ancak, ters açı ve rezonans 
dışı gibi faktörlerdeki değişiklik, MR 
görüntüleme sistemi tasarımına ve 
teçhizatına bağlı ancak yine de MOLLI T1 
değerlerinde artefaktüel değişikliklere 
neden oluyor. Bu nedenle, MOLLI’nin 
sistematik bağımlılıkları aynı zamanda 
hem bir avantaj hem de bir dezavantaj. 
Genel olarak kardiyak hastalık için bir 
biyogösterge olarak MOLLI T1 
değerlerinin hassasiyetini 
artırabilmelerine rağmen, MOLLI T1’den 
türetilmiş ECV anomalilerinin altında 
yatan neden olarak patolojik olmayan 
karıştırıcılar ihtimalini ortadan kaldırmak 
zor olabileceği için yanlış yorumlama 
potansiyeli var.

Kesintili Look-Locker da MLLSR 
sekansında olduğu gibi bir satürasyon 
geri kazanım hazırlama kullanılarak 
gerçekleştirilebiliyor [34]. Öncesindeki 
manyetizasyondan bağımsız olarak ideal 
bir satürasyon pulse’ının boylamsal 
manyetizasyonu geçersiz kılması 
nedeniyle, Look-Locker setleri arasındaki 
geri kazanım süreleri de artık gerekli 
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3C

3A
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değil ve böylece aynı toplam sürede 
daha fazla görüntü edinilebiliyor. Ancak, 
MLLSR’nin yine de temel olarak bir 
Kesintili Look-Locker edinimi kullanması 
nedeniyle, denklem 2’deki Look-Locker 
düzeltme fonksiyonunun doğrudan 
uygulanmasıyla doğru bir şekilde 
düzeltilemeyen düşük tahmin edilmiş 
görünür T1* değerleriyle MOLLI 
sekanslarına benzer karakteristiklere 
sahip.

Bağımsız manyetizasyon hazırlama 
teknikleri
Hem sürekli hem de kesintili Look-Locker 
sekansları, toplam tarama süresini 
azaltmanın ve geniş bir örneklenmiş geri 
kazanım süreleri yelpazesi sağlamanın bir 
yolu olarak tek bir manyetizasyon 
hazırlamanın ardından (inversiyon veya 
satürasyon) çoklu görüntüler ediniyor. 
Buna karşılık, SR-TFL [35], SAP-T1 [36] ve 
Satürasyon geri kazanım tek çekim 
Edinim (SASHA / SAturation-recovery 
single SHot Acquisition) sekansları [37], 

her bir satürasyon pulse’ının ardından 
sadece tek bir görüntü ediniyor. İdeal 
satürasyon pulse’ları ilk durumdan 
bağımsız olarak boylamsal 
manyetizasyonu sıfırlarken, her bir 
görüntü bağımsız olarak manyetizasyon 
hazırlığından geçiriliyor ve böylece her 
bir görüntü okumasındaki manyetizasyon 
zaman bakışı, diğer görüntü 
okumalarından bağımsız oluyor. SASHA 
sekansı, birbirini izleyen kalp atışlarındaki 
satürasyon geri kazanım görüntüleri 
serisinin takip ettiği bir hazırlanmamış 
“referans” görüntüden oluşuyor (Şekil 
1C). Görüntüler, MOLLI sekansına benzer 
şekilde geçitli tek çekim bSSP (Tablo 1) 
içeriyor, ancak çok daha kötü bir kan-
doku kontrastına sahip. Şekil 3’te 
miyokart iltihabına sahip bir hastanın 
SASHA görüntüleri ve analizi gösteriliyor.

3 parametreli bir model kullanılarak 
(Denklem 1) SASHA verilerinden 
hesaplanan T1 değerlerinin, geniş bir T1, 
T2, ters açı, kalp atış hızı, rezonans dışı 

değerler ve manyetizasyon transfer 
etkileri [20, 28, 37] aralığında son 
derece doğru ve sağlam olduğu 
görülüyor. Ancak, SASHA’daki sinyal 
yoğunluklarının dinamik aralığı, önemli 
derecede daha yüksek SASHA T1 
değişkenliği ile sonuçlanacak şekilde 
satürasyon geri kazanım hazırlığı 
nedeniyle MOLLI’nin neredeyse yarısı 
[20]. Bir değişken ters açı (VFA / variable 
flip angle) okuması kullanılarak ve T1 
hesaplaması için 2 parametreli model 
kullanılarak edinilen SASHA verileri yakın 
zamanda, SASHA’nın doğruluğunu 
korurken, MOLLI ölçümlerine benzer 
değişikliğin katsayıları olduğu görüldü 
[38]. VFA görüntülerinin de rezonans 
dışı etkilerle ilişkili görüntü artefaktlarını 
tutarlı olarak azalttığı görüldü. Ancak, 
VFA okumaları potansiyel olarak hareket 
düzeltme algoritmalarının etkililiğini 
düşürerek ve ham görüntüler üzerinde 
kontürleme yaparken miyokardiyal 
sınırların görsel tespitine zarar vererek 
kan-doku kontrastını daha da azaltıyor.

Edinilen SASHA görüntülerinin sayısı 
esnek ve nefes tutma kapasiteleri 
kötüleşmiş hastalarda artırılmış 
değişkenliğe neden olsa da 
azaltılabiliyor. Orijinal SASHA sekansı 
sabit bir sürede edinilen görüntü sayısını 
maksimize etmek için satürasyonu ve 
görüntülemeyi aynı kalp atışında 
tutarken mümkün olan değer aralığını 
lineer olarak kapsayan satürasyon geri 
kazanım süreleri (TS) kullandı. Daha 
uzun TS süreleri, uzun T1 değerleri için 
geri kazanım eğrisini daha iyi bir şekilde 
örnekleyebiliyor ve SR-TFL sekansında 
[35] ve yakın zamanlı SMART (1) Harita 
sekansında [39] olduğu gibi satürasyon 
pulse’ından ayrı bir kalp atışında 
görüntülemeyle elde edilebiliyor. 
3-parametreli [40] ve 2-parametreli [41] 
modeller için satürasyon geri kazanım 
sürelerini sayısal olarak optimize eden 
yakın zamanlı çalışmalar, tekrarlı TS 
sürelerine sahip kümelenmiş örnekleme 
paternlerinin, T1 değişkenliğinde makul 
azalmalarla sonuçlandığını keşfetti.

SASHA sekansının sistematik karıştırıcılar 
açısından sağlamlığı, onu, yeni araştırma 
protokollerinde T1 haritalaması için 
çekici bir aday kılıyor. SASHA’nın, daha 
yaygın tekniklere kıyasla daha az klinik 
ve histolojik doğrulamaya sahip nispeten 
yeni bir sekans olmasına rağmen, kalp 
yetmezliğine [37], antrasiklin 

3 Miyokart iltihabına sahip bir denekte T1 ve ECV haritalaması (3A) Natif (üst) ve kontrast 
sonrası (altta) SASHA-VFAT1 haritalamasından ve bunun sonucunda elde edilen T1 
haritalamalarından (sağ) örnek ham görüntüler. Satüre olmayan görüntüler, daha iyi 
görselleştirme sağlamak için bağımsız olarak pencereye seviyeleniyor. Görüntüler, Siemens 
HeartFreeze kullanılarak hareket düzeltmesi yapıldı ve T1 haritaları tarayıcıda üretildi. 
Etkilenen miyokardiyumda (yeşil), uzak miyokardiyumda (mavi) ve kan havuzunda (kırmızı) 
alınan ilgi bölgeleri, sadece en kısa TS görüntüsünde gösteriliyor. (3B) Her ilgi bölgesi için 
sinyal yoğunlukları ve 2 parametreli en iyi uyum eğrisi natif (üst) ve kontrast sonrası (alt) 
verilerinde gösteriliyor. (3C) ECV haritası, natif ve kontrast sonrası T1 haritalarını görüntülerle 
bağdaştırarak hesaplandı. Veriler, National Institutes of Health’teki Dr. Peter Kellman ve Dr. 
Andrew Arai’ye aittir.
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incelemeleri mümkün kılıyor. Görüntü 
kayıt algoritmasını, natif (kontrast dışı) 
ve kontrast sonrası T1 haritalarını 
bağdaştıracak şekilde genişleterek ve 
otomatik kan havuzu segmentasyonuna 
sahip hematokrit değerleri kullanarak, 
parametrik ECV haritaları da 
oluşturulabiliyor [48, 49]. ECV görüntü 
haritaları, fizyolojik olarak ilgili bir 
parametreyi temsil ettiklerinden ve 
bunları yarı otomatik bir şekilde 
üretebilme becerisi analiz çalışma akışını 
büyük ölçüde iyileştirdiğinden T1 
haritalarına göre daha kolay 
yorumlanabiliyorlar. Ölçülen verileri 
üssel geri kazanım modeline uydurma 
nedeniyle T1 değerlerinde görülen 
belirsizlik, uyumlu artıkları T1 
değerleriyle aynı birimlere sahip standart 
sapmaya dönüştürerek kantifiye 
edilebiliyor [32]. Bu yaklaşım, 
belirsizlikleri türetilmiş ECV değerlerinde 
hesaplamayı da kapsayacak şekilde 
genişletilebiliyor. Bu belirsizlik haritaları, 
T1 ve ECV anomalilerinin sadece ölçüm 
parazitinden mi kaynaklı olduğu 
olasılığını yorumlamakta değerli bir 
bağlam sağlıyor.

Sonuçlar
Miyokardiyal T1 haritalaması, kardiyak 
hastalığında son derece yaygın olan 
difüze miyokardiyal fibrozu tespit etmeye 
yönelik güçlü bir klinik motivasyonla 
güdümlenen aktif ve heyecan verici bir 
araştırma alanı. Tekniklerin bir kısmı T1 
haritalaması için yaygın olarak 
kullanılıyor ve her biri özgün avantajlara 
ve dezavantajlara sahip. Bu teknikler 
arasında değerlerin doğrudan 
karşılaştırmasının sekanslar arasında 
farklı sistematik bağımlılıklarla 
karmaşıklaştırılmasına rağmen, burada 
açıklanan her bir tekniğin fibrozu tespit 
etme becerisi, klinik kanıtlar ve literatürle 
destekleniyor. Herhangi bir araştırma için 
en uygun teknik, daha küçük veya daha 
ince kalplere ve kalp atış hızları yüksek 
hastalarda tek çekim görüntülerin 
görüntü kalitesi, karıştırıcılarda bilinen 
değişikliklerin ihtimali ve değerleri 
mevcut olan literatürle karşılaştırma 
ihtiyacı gibi konulara bağlı. MyoMaps’te 
bir T1 haritalama sekansının ticari olarak 
erişilebilirliği, bu teknoloji için geniş bir 
klinik erişim sağlıyor ve miyokardiyal 
fibrozisi kantifiye etmek için bir klinik 
standart olarak T1 haritalamasının 
benimsenmesi yönünde önemli bir adım.

kardiyotoksitise yeniden modellemesi 
[42] ve Fabry hastalığına sahip 
hastalarda SASHA ile yapılan 
araştırmalar, yaygın literatürle tutarlı 
bulgulara sahip. Yine de oturmuş 
değerlerin olmaması ve teknikler 
arasındaki değerlerin karşılaştırmasındaki 
zorluk, SASHA’yı, verilerin diğer bir 
teknikle zaten edinilmiş olduğu yerler 
için zor bir seçim kılıyor.

Tartışma
MOLLI’nin sistematik düşük tahmini 
nedeniyle [20] SASHA’ya kıyasla MOLLI 
ile daha düşük değerler %15-20 olacak 
şekilde [44, 45] mutlak natif 
miyokardiyal T1 değerleri önemli ölçüde 
değişkenlik gösteriyor. ECV değerleri kan 
ve miyokardiyumdaki hem natif hem de 
kontrast sonrası T1 ölçümleri kullanılarak 
türetiliyor ve böylece ölçümlerin her biri 
arasında farklı olabilen sistematik T1 
hataları, sekanslar arasında daha da 
büyük farklarla sonuçlanıyor (Tablo 1). 
Bu nedenle, literatür değerlerini 
karşılaştırırken dikkat edilmesi gerekiyor 
ve T1 haritalamasına ilişkin yakın 
zamanlı bir konsensüs de herhangi bir 
T1 haritalama sekansı uygulaması için 
yere özel normatif değerlerin ortaya 
konabileceğini öneriyor [46].

Klinik uygulamada, nefes tutma 
hareketi, manyetizasyon geri kazanımı 
yerine boşluksal uyumlulaşmamanın 
görüntüler arasında sinyal yoğunluğu 
değişikliğine neden olması nedeniyle 
yaygın olarak T1 haritalarında hatalara 
neden oluyor. Görüntüler arasında ilgi 
bölgelerini manuel olarak ayarlamanın 
bu hareket etkilerini aşabilmesine 
rağmen, bu süreç, analiz süresini ve 
gereken çabayı artırıyor. MOLLI 
verilerindeki görüntü kontrastındaki 
büyük değişiklikler için tasarlanmış 
sağlam bir non-rigid görüntü kayıt 
algoritmasının, görüntüler arasındaki 
görünür hareketi önemli ölçüde azalttığı 
ve T1 harita kalitesini iyileştirdiği 
keşfedildi [47]. MyoMaps paketinde 
bulunan Siemens uygulamasında, T1 
haritaları, doğrudan tarayıcı 
konsolundaki hareketi düzeltilmiş 
görüntülerden oluşturuluyor. Bu anında 
geri bildirim, operatörün kolayca kötü 
kaliteli veri setlerini tespit etmesine ve 
edinimi tekrarlamasına izin veriyor ve T1 
anomalilerinin gerçek zamanlı olarak 
tespit edilebilmesi sayesinde aynı 
araştırma içerisinde odaklanmış 
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