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Arka plan
İnme, her yıl yaklaşık 795 bin kişiyi 
etkileyen genel ve ciddi bir rahatsızlık. 
Amerikan Kalp Derneği’nin 2010 yılında 
güncellenen istatistiklerine göre, bu 
kişilerin yaklaşık 610 bini ilk kez, 185 
bini ise birden fazla kez atak yaşadı. 
ABD’de ortalama olarak her saniyede bir 

kişi inme geçiriyor ve tahmini mortalite 
oranı %5,5. Diğer bir deyişle, ABD’de 
yaşayan her 18 kişiden yaklaşık biri, 
inme nedeniyle hayatını kaybediyor[1].

Nöro-görüntüleme, akut iskemik inme 
geçirmiş (AIS) hastaların analizinde kilit 
bir rol oynuyor. Son on yılda gelişen 
teknolojiler sayesinde nöro-

görüntüleme artık, doku viyabilitesi, 
oklüzyon bölgesi ve kolateral durum 
dahil olmak üzere intrakranial 
kanamanın var olup olmadığının 
ötesinde bilgiler sağlıyor. İnme 
vakalarında bilgisayarlı tomografi (BT), 
son derece yaygın bir şekilde uygulanan 
hızlı bir sistem olarak kullanılsa da bazı 
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Ansızın sağ tarafında zayıflık hisseden ve konuşma zorluğu çeken 92 yaşındaki erkek 
hasta, başka bir kurumda IV-tPA tedavisi gördükten sonra kurumumuzun acil servisine 
yönlendirildi. Kurumumuza gelişinden 9 saat sonra hastaya akut inme protokolü 
uygulandı. Çekilen görüntülerden bazıları aşağıda gösterilmiştir.

1A Yukarıda sırayla düzenlenmiş DWI, ADC, EPI-FLAIR ve EPI-GRE 
görüntüleri yer alıyor. Sol operkülüm ve insula dahil olmak üzere 
sol MCA dağılımında akut enfarktüs söz konusu. Ayrıca, EPI-FLAIR 
ve EPI-GRE görüntülerine göre enfarktüs bölgesi içerisinde küçük 
çaplı bir hemorajik dönüşüm bulunuyor.

1B Yukarıda sırayla düzenlenmiş DSC-Tmax, DSC-CBF ve DSC-CBV 
görüntüleri yer alıyor. DSC haritalarına göre kanama bölgesinde küçük bir 
perfüzyon kusurunun da dahil olduğu heterojen bir perfüzyon eksikliği 
modeli söz konusu; Tmax ve CBF haritalarına göre de sol MCA bölgesi 
boyunca baskın bir lüks perfüzyon bulunuyor.
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kapsamlı inme merkezleri, MR 
görüntüleme tekniğinin daha yüksek 
özgüllüğü ve üstün doku tanımlama 
özelliği nedeniyle BT tekniğine ek olarak 
geliştirilmiş MR protokollerini tercih 
ediyor. BT tekniğinin AIS ön analizindeki 
başarısı, kısmen hızlı görüntüleme 
kabiliyeti, yaygın bir şekilde erişilebilir 
olması ve acil durumlarda kolay 
değerlendirilebilir sonuçlar 
üretmesinden kaynaklanıyor. Çok-kesitli 
görüntüleme teknolojilerinin 
geliştirilmesi, BT tekniklerinin hız ve 
kullanım kolaylığını belirgin bir şekilde 
artırdı; ayrıca alternatif görüntüleme 
teknikleri için de yüksek standartlar 
ortaya koydu.

Parankimal görüntüleme (kontrastsız 
baş BT’si), BT anjiyografisi (BTA) ve BT 

perfüzyonu ile perfüzyon/penumbral 
görüntüleme dahil olmak üzere, 
kapsamlı bir inme BT’si algoritması 
artık gerçekleştirilebiliyor ve hatta 10 
dakikadan kısa bir sürede 
tamamlanabiliyor [5, 6].

MR görüntülemenin, BT tekniğine 
kıyasla, akut iskemilerin tespitinde 
daha duyarlı, enfarktüs merkezi 
hacminin gösteriminde ise daha 
özgül olduğu kanıtlandı [7, 8]. Ancak 
uzun görüntüleme süresi ve sınırlı 
erişimi nedeniyle MR görüntüleme 
tekniği, genelde büyük kurumlarda 
ve kapsamlı inme merkezlerinde 
kullanılıyor. Bazı klinik denemelerde 
gösterildiği üzere, parankimal 
görüntüleme, MRA ve MR perfüzyon 
dahil olmak üzere kapsamlı bir MR 

protokolü, 20 dakika içerisinde 
gerçekleştirilebiliyor [9-13]. Eğer 
akut inmenin analizinde MR 
görüntüleme BT tekniği ile rekabet 
edecekse, görüntüleme hızında daha 
fazla ilerleme kaydedilmesi gerekiyor. 

Bu makalede, akut inme vakaları için 
geliştirilen, 6 dakikada görüntüleme 
yapan ve tüm kapsamlı akut inme 
BT’si protokolleri ile rekabet 
edebilecek düzeyde olan modifiye MR 
görüntüleme protokolümüzü anlattık. 
Ayrıca protokolün teknik özelliklerini 
açıkladık ve elde ettiğimiz ilk sonuçlar 
ışığında birkaç klinik örneği gözden 
geçirdik.

1C

1C Tüm supraaortik arterlerin CE-MRA görüntülerinin koronal MIP formları ile intrakraniyal 
arterlerin hacimsel olarak gösterilmiş ve kırpılmış rekonstrüksiyon görüntülerine göre, 
hemodinamik açıdan belirgin bir arteriyel stenoz veya proksimal arterleri etkileyen bir oklüzyon 
tespit edilmedi. 8 ml’lik kontrast maddesi tatbikinden sonra çekilen CE-MRA görüntülerinin yüksek 
tanısal kalitesine dikkat ediniz.
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Teknik özellikler

İnme vakalarına yönelik kapsamlı bir 
MR protokolünün üç temel unsuru 
bulunuyor:

1 Geri döndürülemez bir enfarktüs 
çekirdeğinin varlığını ve ebatlarını 
göstermek ve kanamanın varlığını 
tespit etmek için parankimal 
görüntüleme, 

2 Proksimal arteriyel oklüzyon ve/veya 
tromboliz veya trombektomi ile 
tedavi edilebilen intravasküler 
trombüsün varlığını tespit etmek 
için MR anjiyogramı, 

3 Yeterli perfüzyonun sağlanamaması 
durumunda bir sonraki olası 
enfarktüs için risk taşıyan düşük 
perfüzyonlu dokuları tespit etmek 
için perfüzyon görüntüleme.

Aşağıda tüm bu unsurlar detaylı bir 
şekilde anlatılıyor ve yakın zamandaki 
teknik ilerlemelerin, akut inme 
görüntülemesi alanının farklı 
unsurlarının performansını artırmak 
üzere nasıl kullanılabileceği 
açıklanıyor.

1. Parankimal görüntüleme
Parankimal görüntüleme, üç alt 
unsurdan oluşuyor:

1 İskemik dokuları ortaya çıktıkları 
andan itibaren birkaç dakika içinde 
tespit edebilen DWI (difüzyon 
ağırlıklı görüntüleme), akut 
iskemilerde NECT veya diğer MR 
sekanslarının çok ötesinde, en 
duyarlı ve en özgül görüntüleme 
tekniği olarak dikkat çekiyor [14].

2 Enfarktüs görüntüsünü sabitlemeye 
yardımcı olan FLAIR tekniği, zor 

görülebilen subaraknoid 
kanamaların tespit edilmesine 
imkan veriyor.

3 GRE tekniği, parankimal kanamaları, 
akut intraparankimal kanamalarda 
kullanılan BT ile kıyaslanabilir 
doğruluk düzeyinde tespit 
ediyor[15].

İntraarteriyel pıhtıları farklı duyarlılık 
ve özgüllük düzeylerinde tespit 
etmek için hem FLAIR hem de GRE 
görüntüleri kullanılıyor [16, 17].

Paralel görüntüleme [18] ve EPI [19, 
20] gibi hızlı görüntüleme 
tekniklerinin ortaya çıkması, 
görüntüleme hızı açısından MR 
prosedürünün performansını büyük 
ölçüde artırdı. DWI görüntülemede 
olduğu gibi, EPI tekniğinin temel 
avantajı, tüm frekans ve faz şifreleme 

2A 2B

2A Yukarıda sırayla düzenlenmiş DWI, ADC, EPI-FLAIR ve 
EPI-GRE görüntüleri yer alıyor. Hem ACA hem de MCA bölgeleri 
de dahil olmak üzere beynin sağ yarısında akut enfarktüs söz 
konusu. Ayrıca, EPI-FLAIR görüntülerine göre ilgili bölgede 
enfarktüsün tamamlandığına işaret eden hiperintensite 
bulunuyor. Hiperintensite ile ilişkili bir kitle etkisi söz konusu. 
İlgili EPI-GRE görüntülerinde herhangi bir kanama tespit 
edilmedi.

2B Yukarıda sırayla düzenlenmiş DSC-Tmax, DSC-CBF ve DSC-CBV görüntüleri yer 
alıyor. Enfarktüs bölgesi ile birlikte, ilişkili bir perfüzyon kusuru söz konusu.

Sol tarafında nasıl başladığı bilinmeyen bir zayıflık hisseden ve bilinç düzeyi değişiklik gösteren 68 yaşında erkek hasta.
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adımlarının tek bir pulse döngüsü 
içerisinde gerçekleştirilmesini sağlayan 
hızlı gradyan değiştirme özelliği 
sayesinde, mümkün olan en kısa 
görüntüleme süresi sunması. Paralel 
görüntüleme tekniğinin de 
uygulanması, görüntüleme hızını daha 
da artırabiliyor ve ayrıca genelde EPI 
gibi uzun eko dizili sekanslar ile ilişkili 
geometrik bozuklukları ve suseptibilite 
artefaktlarını azaltmaya yardımcı 
olabiliyor [21, 22]. Potansiyellerinin 
tam olarak hayata geçirilmesi halinde 
EPI ve paralel görüntüleme 
tekniklerinin FLAIR ve GRE 
sekanslarına tatbik edilmesi, tüm 
beynin bir dakikadan daha kısa sürede 
(diğer bir deyişle, geleneksel 
görüntüleme tekniklerinin üçte biri 
uzunluğunda bir tarama süresi) 
görüntülenmesini sağlayabilir [23, 24].

2. MR Anjiyogramı
AIS’li hastaların tetkikinin diğer bir 
önemli unsuru da intrakraniyal ve 
ekstrakraniyal vaskülatürün 
görüntülenebilmesi. Arteriyel 
hastalığın yerini tam olarak 
belirleyebilmek ve bu sayede 
hastalara uygulanacak akut tedavi 
türünü belirleyebilmek için hastaların 
ön analizinde vasküler ağacın doğru 
bir şekilde görüntülenmesi gerekiyor.

İntravenöz trombolizin, küçük distal 
damarlarda büyük damarlara kıyasla 
daha etkili olduğu kanıtlandı [25]. 
Daha büyük damarlardaki oklüzyon, 
daha az komplikasyona neden olacak 
şekilde intraarteriyel tromboliz veya 
pıhtı açan aparatlar kullanılarak daha 
etkin bir şekilde giderilebiliyor [26, 
27]. Ayrıca ekstrakraniyel dolaşım 
sisteminin (boyun arterleri) MRA’sı, 
iskemi mekanizmasını belirlemek ve 
inmenin ileri aşamalarını önlemek 
için gerekli. Karotid veya vertebral 
arterleri etkileyen, plaklı 
ekstrakraniyal tandem stenozları, 
akut inmeyi tetikleyen hastalığın 
kaynağı olabilir.

Uçuş zamanı MRA (TOF-MRA) 
yöntemi, boyun ve beyin arterlerinin 
durumunu değerlendirmek amacıyla 
rutin inme protokollerinde geleneksel 
olarak kullanılıyor. Umut vaat eden 
sonuçlar vermesine [28] karşın 
TOF-MRA, yavaş veya türbülanslı akış 
nedeniyle spin satürasyonu ve faz 
dispersiyonu dahil olmak üzere belirli 
bazı dezavantajları bulunuyor [29, 
30]. Bu durum, genelde distalden 
suboklüzif trombus veya pıhtıya 
doğru olan yavaş akış nedeniyle 
arteriyel stenozların gereğinden fazla 
değerlendirilmesine ve hatalı pozitif 
sonuçların sayısının artmasına yol 
açabiliyor. En önemlisi de 
görüntüleme süresi genelde uzun 
oluyor (yaklaşık 5-7 dakika arası).

Genel kanıya göre yüksek kontrastlı 
MR anjiyografisi (CE-MRA), TOF-MRA 
tekniklerine kıyasla ekstrakranial 
damar morfolojisi ve stenozun 
derecesine dair daha kesin veriler 
sağlıyor [31-33]. Ancak CE-MRA 
tekniği, bazı nedenlerden dolayı akut 
inme protokollerine yaygın bir şekilde 
adapte edilmiyor. Öncelikle, CE-MRA 
tekniğinin uzaysal çözünürlüğü TOF-
MRA tekniğine kıyasla düşük oluyor, 
çünkü kapsama ve görüntüleme hızı 

gibi birbirine rakip gereksinimler, 
genellikle CE-MRA tekniğinin uzaysal 
çözünürlüğünden ödün verilmesini 
zorunlu kılıyor [34]. CE-MRA 
tekniğinin klinik uygulamalarda inme 
protokollerine adapte edilmesini 
engelleyen ikinci potansiyel sınırlama 
da bu teknikte, normalde perfüzyon 
görüntüleme için tatbik edilen 
intravenöz kontrast bolusuna ilave 
bir kontrast dozunun gerekli olması. 
Yüksek performanslı MR 
tarayıcılarının ortaya çıkışı ve paralel 
görüntüleme (GRAPPA) [18] gibi hızlı 
görüntüleme araçlarında yakın 
zamanda yaşanan ilerlemeler 
sayesinde, yüksek matrisler artık tüm 
baş ve boyun bölgesini kapsayan 
geniş bir görüş alanına yayılabiliyor 
ve bu durum, milimetreden küçük 
voksel ebatları ve 20 saniyelik 
sürelerde görüntüleme yapılmasına 
imkan veriyor [35, 36].

3. MR Perfüzyon
MR perfüzyon görüntüleme, akut 
iskemik inmeli hastalarda en iyi tedavi 
stratejisini belirlemek amacıyla 
potansiyel olarak kurtarılabilir 
dokuların tanımlanmasında yaygın bir 
şekilde kullanılıyor. Perfüzyon-
difüzyon uyumsuzluğu tartışılan bir 
konsept olmaya devam etse de [37, 
38] bu görüntüleme tekniği, belirli 
bazı klinik testlerde, revaskülarizasyon 
tedavilerine olumlu yanıt verebilen 
hastaları belirlemek için kısmen 
başarıyla kullanıldı [12, 13, 39].

Gadolinyum kontrast maddelerinin 
kullanımı sonucu sağlanan daha 
yüksek sinyal gürültü oranında (SNR) 
daha hızlı görüntüleme imkanı, 
dinamik suseptibilite kontrastlı (DSC) 
perfüzyon görüntülemenin, arteriyel 
spin etiketlemeye (ASL) kıyasla, AIS’li 
hastalarda perfüzyon 
anormalliklerinin olup olmadığını 
belirlemede daha yaygın olarak 
kullanılan daha güvenli bir teknik 
olmasına katkıda bulundu. Hem 
CE-MRA hem de DSC perfüzyon 
görüntüleme tekniklerinin, yukarıda 
belirtildiği üzere, daha kısa sürelerde 
ve daha yüksek tanısal görüntü 
kalitesiyle gerçekleştirilmesini 
sağlayan, hassasiyetle planlanmış bir 
inme MR protokolünün [47, 48], akut 
inmeli hastaların yönetiminde önemli 
terapötik ve prognostik etkileri 
olabiliyor.

2C

2C Tüm supraaortikarterlerin CE-MRA 
görüntülerinin koronal MIP formlarında, 
orijinden hemen sonra sağ servikal ICA’nın 
komple oklüzyonu görülüyor. 
Supraklinoid ICA’da muhtemelen 
kolateraller aracılığıyla gerçekleşen akış 
sinyalinin sınırlı da olsa rekonstrüksiyonu 
söz konusu. 
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Geliştirilmiş çoklu coil teknolojisine 
sahip 3T gibi daha yüksek manyetik 
alanların daha yüksek olan doğal 
sinyal gürültü oranları, supraaortik 
arterlerin 8 ml gibi düşük kontrast 
dozlarında düşük dozlu CE-MRA 
görüntülemesine imkan verdi [40, 
41]. Hem CE-MRA hem de DSC 
perfüzyon görüntülemesini ilave 
kontrast tatbiki olmaksızın 
gerçekleştirmek için, 2-fazlı, modifiye 
bir kontrast enjeksiyon planı [46] 
kullanılabiliyor. Kontrast dozundaki 
azalmanın DSC perfüzyonu 
üzerindeki etkisi, bazı araştırmacılar 
tarafından değerlendirildi [42, 43], 
DSC perfüzyon görüntülemesi 0,05 
mmol/kg kadar düşük kontrast 
madde dozunda gerçekleştirildi ve 
umut vaat eden sonuçlar elde edildi 
[44, 45].

MR teknolojileri donanım ve 
yazılımlarındaki ilerleme, MR 
tarayıcılarının daha yüksek ve hızlı 
gradyan performansı ve EPI ve paralel 
görüntüleme gibi gelişmiş sekans 
tasarım ve hızlı görüntüleme araçları, 
yaklaşık 6 dakikada 
gerçekleştirilebiliyor ve BT 
protokollerine rakip olacak düzeyde 
hızlı ve kapsamlı bir inme MR 
protokolü potansiyelini destekliyor. 
Bir sonraki bölümde inme 
protokolümüzü, görüntüleme ve 
sekans parametreleri açısından 
irdeleyecek ve kurumumuzda 
gerçekleştirilen bazı klinik örnekler 
vereceğiz.

Nasıl yapılır
Kurumumuzda, kontraendikasyonu 
olmadığı için MR, AIS’li hastalar için 
kullanılan standart görüntüleme 
tekniğidir. Acil servise MR ile uyumlu 
ECG kılavuzları yerleştirildi. Hastalar, 
nöroloji ekibi tarafından 
değerlendirilirken bir MR güvenlik 
anketi gerçekleştiriliyor. Hastalar, 
daha sonra MR ile uyumlu bir 
sedyeye yatırılıyor ve hızlı 
görüntüleme için MR mıknatısının 
olduğu bölüme götürülüyor.

Kurumumuzda, 3T sistem mevcut 
iken akut inmeli vakalar için 
kullanılan standart tarayıcı olmak 
üzere hem 3T hem de 1,5T MR 
tarayıcıları (MAGNETOM Skyra and 
MAGNETOM Aera, Siemens Sağlık 
Sektörü, Erlangen, Almanya) 
kullanılıyor. Sinyal alımı için 
16-komponentli [baş için n = 12, 
boyun için n = 4] bir spiral dizisi 
kombinasyonundan yararlanılıyor. 
Spiral tasarımı, hem faz hem de kesit 
şifreleme yönünde paralel 
görüntüleme uygulamasına imkan 
veriyor. 6-dakikalık MR görüntüleme 
protokolümüz, DWI, EPI-FLAIR, EPI-
GRE, CE-MRA ve DSC perfüzyon 
tekniklerinden oluşuyor. Akut inme 
vakalarında bu MR protokolünü 
kullanmanın klinik endikasyonları, 
belirtilerin başlamasından sonra (9 
saatten kısa bir süre içerisinde) akut 
inme geçiren, belirtileri nasıl 
başladığı bilinmeyen, NIHSS değeri 
4’ten büyük olan veya afazi geçiren 

hastalar. Tablo 1’de, uyguladığımız 
görüntüleme protokolünün sekans 
parametreleri gösteriliyor.

Hem CE-MRA hem de DSC perfüzyon 
görüntülemesini ilave kontrast tatbiki 
olmaksızın gerçekleştirmek için, 
2-fazlı, modifiye bir kontrast 
enjeksiyon planı [46] kullanılıyor. 
Bunu uygulamak için MR perfüzyon 
görüntülemesinde rutin olarak 
kullanılan toplam 20 ml’lik 
gadolinyum (Multihance, Bracco 
Diagnostics Inc., Princeton, NJ, ABD), 
toplam 50 ml’lik hacme ulaşana 
kadar normal salin ile seyreltiliyor. 
Kontrast maddenin kol damarından 
servikal karotid arterlere geçiş 
süresini belirleyebilmek amacıyla, 
zamanlama bolusu kullanılarak 3 
ml’lik kontrast çözeltisi (1,2 ml 
gadolinyum) saniyede 1,5 ml hızıyla 
enjekte ediliyor. Daha sonra, CE-MRA 
görüntülemenin zamanlama 
enjeksiyonu olarak toplam 22 ml’lik 
kontrast çözeltisi (8,8 ml 
gadolinyum) aynı akış hızında enjekte 
ediliyor. İntrakranial venöz 
kontaminasyonunu minimize etmek 
amacıyla CE-MRA görüntülemesi için 
düzenleyici ve merkezci bir k-alanı 
kullanılıyor. Son adım olarak, geriye 
kalan 25 ml’lik kontrast çözeltisi (10 
ml gadolinyum), en sonda yapılan 
MR perfüzyon taraması için saniyede 
5 ml hızda enjekte ediliyor.

Tablo 1: Görüntüleme protokolü

DWI EPI-FLAIR EPI-GRE CE-MRA DSC

TR (ms) 4600 10000 (TI:2500) 1860 3,36 1450

TE 65 88 48 1,24 22

FA (derece) – 90 90 25 90

Matris 160 192 192 448 128

Görüş alanı 220 220 220 340 220

Kesitler (n x kalınlık) 30 x 4 30 x 4 40 x 3 120 x 0,8 30 x 4

Bant genişliği (Hz/piksel) 1250 1488 964 590 1502

Paralel görüntüleme (GRAPPA) 3 3 – 3 3

 Görüntüleme süresi 58 saniye 52 saniye 56 saniye 20 saniye 1 dakika ve 30 saniye



İnovasyon | Ağustos 2014 | www.siemens.com.tr/inovasyon 75

Radyoloji Özel Sayısı

Görüntü analizi

Veri teminini takiben, maksimum 
yoğunluklu bir projeksiyon (MIP) 
algoritmasının kullanıldığı standart 
ticari yazılım yüklü tarayıcı 
konsolunda CE-MRA görüntü işleme 
prosedürü gerçekleştiriliyor. 
Yapılandırılan verilerin tümü ve 
kaynak görüntüler, analiz 
yapılabilmesi için iş istasyonunda 
saklanıyor. Perfüzyon analizi, FDA 
onaylı özel bir iş istasyonunda (Olea-
sphere, Olea Medical SA, Fransa) 
çevrim dışı olarak gerçekleştiriliyor. 
Mevcut uygulamada arteriyel girdi 
fonksiyonu otomatik olarak seçiliyor 
ve pikleme süresi (TTP), maksimum 
seviyeye çıkma süresi (Tmax), 
serebral kan akışı (CBF) ve serebral 
kan hacmi (CBV) dahil olmak üzere 
çok parametreli perfüzyon haritaları 
daha sonra blok dolanır matrisli, tekil 
değer ayrışımı tekniği ile 
hesaplanıyor [49].

Yukarıda anlatılan ve MR inme 
protokolü kullanılarak elde edilen ilk 
sonuçlar, umut vaat ediyor. 2013 
yılının Ocak ayından bu yana 600’den 
fazla AIS hastasını taramadan 
geçirdik. Çalışmalarımızın %97’sinden 
fazlası, tanısal görüntü kalitesi ile 
derecelendirildi. Bir grup hastada 
geleneksel FLAIR tekniğine paralel 
olarak EPI-FLAIR sekansı kullanıldı ve 
bu çalışmalardan benzer niteliksel ve 
niceliksel sonuçlar elde edildi [24]. 
52 AIS hastasının katıldığı bir 
çalışmada, DWI tekniğinde pozitif 
görünen lezyonlar için EPI-FLAIR ve 
FLAIR yöntemlerinde kullanılan sinyal 
yoğunluk oranlarının ortalama 
standart sapması sırasıyla 1,28 ± 
0,16 ve 1,25 ± 0,17 oldu. Sonuçlar 
arasında belirgin bir korelasyon (r = 
0,899, z değeri = 8,677, p < 0,0001) 
bulunuyor. EPI-GRE sekansı, bir grup 
hastada geleneksel GRE tekniği ile de 
birlikte kullanılıyor. Bu iki teknik, 
proksimal arterlerdeki kanama (Şekil 
1) ve pıhtıların tespiti açısından 
benzer sonuçlar üretti.

CE-MRA ve DSC tekniklerinin 
kombinasyonu, kurumumuzda, 
yeterli tanısal görüntü kalitesini 
sağlayacak şekilde başarıyla test 
edildi [48]. Akut inmeli 30 hasta 
üzerinde gerçekleştirilen bir 
çalışmada, CE-MRA tekniğinin 
%50’den fazla arteriyel stenoz 

tespitindeki özgüllük oranı %97 iken 
bu oran, TOF-MRA tekniğinde %89 
olarak gerçekleşti (DSA referans 
standart olarak kabul edilmek üzere) 
[48]. Düşük kontrast dozlu DSC 
perfüzyon görüntüleme, tam doz 
tatbik edilen bir kontrol grubu ile 
benzer niceliksel ve niteliksel 
sonuçlar üretiyor [48]. En önemlisi 
de CE-MRA görüntülemeye tabi 
tutulan ve yarım doz tatbik edilen 
hastaların dolaşım sistemlerinde 
kontrast maddenin bulunması, tam 
doz tatbik edilen hastalara kıyasla 
görüntü kalitesini veya perfüzyon 
verilerinin niceliksel analizini 
olumsuz etkilemiyor.

Sonuç
Burada anlatılan çok-teknikli MR 
protokolü, akut iskemik inmeli 
hastaların analizi için uygun ve 
toplam 6 dakikalık görüntüleme 
süresiyle çok-teknikli BT protokolü ile 
rekabet edebilecek düzeydedir.
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