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Giriş
3,4 milyon hastanın muzdarip olduğu 
epilepsi, ABD’deki en yaygın nörolojik 
hastalıklardan biri [1]. Cerrahi önce-
si epilepsi değerlendirmesinde, epilep-
tojenik lezyonların isabetli bir şekilde 
saptanması için tanıya yönelik manye-
tik rezonans görüntülemenin (MRG) 
son derece önemli bir rolü bulunuyor. 
Özellikle küçük fokal kortikal displaziler 
(FKD’ler) gibi fark edilmesi güç lezyon-
ların görüntülenmesi ve tespit edilmesi 
büyük önem taşıyor. Hippokampal skle-
rozun (HS) tespiti için hippokampal vo-
lümün ve kontrastın hassas bir şekilde 
değerlendirilmesi, mezial temporal lob 
epilepsisinin (MTLE) tanısı açısından bü-
yük fayda sağlıyor. Multifokal ve yayıl-
mış lezyonların olduğu, periventriküler 

nodüler heterotopyalar (PVN) ve tübe-
röz skleroz kompleksleri (TSC) [2] gibi 
durumlarda, her lezyonun tek tek ka-
rakterize edilmesi de cerrahi planlama 
için yararlı bilgiler sağlıyor. Bununla bir-
likte, yukarıdaki beklentilere ulaşılabil-
mesi için, mevcut durumda çoğu klinik 
ortamda uygulanan rutin MRG tarama-
larında iyileştirilmesi gereken pek çok 
yön bulunuyor [3]. Geçtiğimiz yıl içeri-
sinde, Manyetik Rezonans Fingerprin-
ting (MRF) birkaç çalışmada alternatif 
bir görüntüleme yöntemi olarak öneril-
di. Bu kantitatif MR görüntüleme tekni-
ğinin, epilepsi hastaları için konvansiyo-
nel MRG’ye kıyasla, klinik açıdan önemli 
ek bilgiler sağlamak açısından ümit vaat 
ettiği görüldü [4–6].

Burada, MRF’nin epilepsideki uygula-
masına ilişkin daha önce yapılmış ça-
lışmaların genel bir değerlendirmesini 
sunuyoruz. Değerlendirmemiz ilk ola-
rak konvansiyonel MRG yöntemleriyle 
ve bu yöntemlerin epilepside sundukları 
güçlüklerle başlıyor. Ardından MRF’nin 
temel konseptini ve uygulanışını kısa-
ca anlatarak standart MRG protokolü-
ne kıyasla faydalarını ve avantajlarını 
açıklıyoruz. Son olarak FKD, PVN/TSC ve 
MTLE’ye ilişkin bölümlerde MRF’nin kul-
lanımıyla epilepsi tanısında kaydedilen 
iyileşmeleri ele alıyoruz.
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1   Sağ temporal lob epilepsili hasta. (1a, b) 
Klinik MRG’den elde edilen T1-ağırlıklı ve 
FLAIR görüntüler. (1c–e) MRF’den elde 
edilen T1, T2, GM fraksiyon haritaları. 
Konvansiyonel MR taramaları hem T1 
hem GM fraksiyon haritalarında mevcut 
olan, GM’den BM’ye uzanan “kuyruğu” 
göstermiyordu [6].
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Konvansiyonel MRG 
yöntemlerinin güçlükleri
Epilepside MR görüntüleme zorlu bir iş-
lem olabiliyor ve uzun zaman alabiliyor. 
Her şeyden önce, epileptojenik lezyon-
lardaki yapısal ve morfolojik değişiklik-
ler milimetrik ölçekte olabiliyor ve bu 
lezyonlar iki serebral lobda da görülebi-
liyor veya farklı loblara yayılabiliyor. Bu 
da epilepsi MRG protokolünün görüntü 
çözünürlüğünün yüksek olmasını (sub- 
milimetre) ve beynin tamamını kapsa-
masını gerektiriyor. İkinci olarak, fark 
edilmesi güç lezyonların tespit edilme-
si için genellikle birden fazla kontrastlı 
görüntü alınıyor. Tipik bir epilepsi MRG 
protokolü, bir dizi çok-kesitli görüntü-
leme sekansının gerçekleştirildiği tara-
malardan oluşuyor. Buna FLAIR, T1- ve 
T2-ağırlıklı görüntüleme [7] de dâhil 
ediliyor ve bunlar toplamda genellikle 
yarım saatten uzun sürüyor. 

Daha da önemlisi, konvansiyonel MR ta-
ramaları kalitatif görüntüler oluşturuyor 
ve doku anormalliklerinin görüntülen-
mesi büyük ölçüde görüntü kontrastına 
bağlı oluyor. Mesela T1- ve T2-ağırlıklı 
görüntülerde kontrast büyük ölçüde T1 
ve T2 değerlerine bağlı oluyor. Dolayı-
sıyla MR görüntülerinin sinyal yoğun-
lukları ve kontrastları, altta yatan bir-
den çok doku özelliğinin karışımından 
etkileniyor. Bu özellikler de görüntüler-
de kontrast signatürlerini etkisiz hale 
getirip lezyon özelliklerinin belirginliği-
ni zedeleyebiliyor. Bu durum, fark edil-
mesi güç bazı FKD ve HS lezyonlarının 
konvansiyonel MRG ile tespit edileme-
mesini açıklıyor. Görüntülerin kalitatif 
yapısı, çok merkezli/uzun süreli çalışma-
lardaki becerilerini de kısıtlıyor, çünkü 
sinyal kontrastı tarayıcıların türüne ve 
düzenine bağlı olarak çeşitlilik göstere-
biliyor. Konvansiyonel MRG, PVN ve TSC 
gibi multifokal lezyonları iyi görüntü-
leyebiliyor olsa da lezyonların hangisi-
nin epilepsiyle daha çok ilgisi olduğunu 
tespit edemiyor. Buna ek olarak, lez-
yonların kalitatif MRG esas alınarak ta-
nılanmasında karşılaştırmalı stratejiler 
benimseniyor; bu nedenle de böyle bir 
yaklaşımın isabetliliği büyük ölçüde gö-
rüntüleri gözden geçiren nöroradyolo-
ğun uzmanlığına bağlı oluyor. Örneğin, 
rutin MRG bilateral MTLE muayanesini 
iki hippokampusun volüm ve sinyallerini 

şekilde, bir sinyal vektörü maddesi seçi-
lince bir pikseldeki doku tipleri, T1 ve T2 
değerleri gibi bilgiler sözlükten hep bir-
likte çağırılabiliyor [11].

MRF, klinik uygulamalarda kısıtlama-
ların üstesinden gelmeyi sağlayan pek 
çok fayda sunuyor. Örneğin, MRF’nin 
sonuçları beyin görüntülemede çok sa-
yıda tekrarlanabilir ve yeniden üretile-
bilir sonuç veriyor [12]. Sinyal parmak 
izleri tarama sistemlerindeki kusurlar-
dan etkilenebilir olmakla birlikte, işle-
me algoritmaları sözlük oluşturulurken 
bunu dikkate alıp telâfi edebiliyor. MRF 
ile farklı tarayıcılarda ölçülen T1 ve T2 
relaksasyon süreleri (özellikle de beynin 
sıvı olmayan bölümlerinde) birbirini tu-
tuyor [12]. MRF’nin sağladığı bir diğer 
önemli avantaj da klinik açıdan kabul 
edilebilir bir sürede tek bir taramayla 
çoklu doku değerlerini tamamen çıkara-
bilme becerisi [11]. Bu süreç son dere-
ce verimli oluyor, çünkü tarama süresi-
ni büyük oranda kısaltırken, geleneksel 
kantitatif görüntüleme yöntemlerinden 
daha çok sayıda doku parametresini de 
inceliyor. Bu kantitatif haritalar, T1-a-
ğırlıklı, T2-ağırlıklı ve FLAIR gibi klinik 
standart MR görüntülerinin, fazladan 
tarama süresi gerekmeden sentezlen-
mesinde de kullanılabiliyor.

Üstelik haritalar mükemmel şekilde bir 
arada kaydediliyor. Bu da doku harita-
larının çoklu-parametreli analizini ko-
laylaştırıyor. Daha önceki çalışmalarda 
birden çok MR parametresinin kapsamlı 
analizi, karmaşık morfolojik doku deği-
şikliklerini yüksek bir hassasiyet ve belir-
ginlikle gösterebildi. Örneğin, MRF’den 
elde edilen T1 ve T2 haritalarının farklı 
intraaksiyel beyin tümörü tiplerini bir-
birinden ayırt edebildiği belirtildi [13]. 
Prostat kanseri uygulamalarında T1, T2 
haritalarını ve görünen difüzyon katsa-
yısı (ADC) haritalamasını birleştiren çok-
lu-parametreli analizin normal periferal 
bölgeyi geçiş bölgesinden ayırabildiği 
ortaya kondu [14, 15].

MRF, örüntü eşleştirme algoritması sa-
yesinde, çekim ve hareket hatalarını 
reddetmek açısından da güçlü perfor-
mans gösteriyor. Çekim ve rekonstrük-
siyon artefaktları, ölçüm hataları ile ön-
görülen sinyaller arasındaki uzamsal ve 

karşılaştırarak yapıyor ve kontralateral 
hippokampusun sağlıklı olduğunu var-
sayıyor. Bilateral volüm kaybı/sinyal de-
ğişimi olan hastalarda ve unilateral sin-
yal değişimlerinin fark edilmesinin zor 
olduğu hastalarda hatalı sonuç ihtimali 
yükseliyor[4].

Kantitatif MRG, yapısı gereği T1, T2 ha-
ritaları gibi doku özelliği haritaları sağla-
yarak fark edilmesi güç doku değişiklik-
lerini yüksek hassasiyet ve belirginlikle 
tespit edebiliyor. Kantitatif haritalar saf 
doku özelliklerini betimliyor, böylece 
ağırlıklı sinyaller söz konusu olduğunda 
kontrastın karışmasını önlüyor ve lezyon 
signatürlerinin net bir şekilde sunulma-
sını sağlıyor. Mutlak değerler ölçüldüğü 
için, sonuçta elde edilen haritalar cihaz 
ayarlarındaki çeşitliliklerden etkilenmi-
yor. Bu avantajlar T1 ve T2 haritalarını 
klinik tanı açısından ağırlıklı görüntüle-
re kıyasla daha güvenilir ve nesnel kılı-
yor. Daha önceki çalışmalar, epileptoje-
nik odak noktalarının hem T1 hem de 
T2 değerlerinin sağlıklı doku kontrolle-
rinden daha uzun süreli olduğunu gös-
termişti. Bu da sitolojik anormalliklerle, 
gliyozisle ve nöronal hücre kaybı ile ilgili 
bir durum [8–10].

Avantajlarına rağmen, konvansiyonel 
kantitatif MRG, çok vakit alması, uzam-
sal çözünürlüğünün düşük olması ve 
sağlamlığının az olması dolayısıyla klinik 
ortamda nadiren benimseniyor.

MR Fingerprinting taraması
En gelişmiş kantitatif MR görüntüleme 
yöntemlerinden biri olan MRF, klinik 
açıdan tolere edilebilir bir süre içinde 
gerçekleştirilen tek bir taramayla çok-
lu doku haritaları sağlıyor. MRF, farklı 
dokuların uygun veri edinim planlarıy-
la tekil sinyal evolüsyonları oluşturabi-
leceği konseptine dayanıyor. Bunlar da 
pseudo-random çeşitlilik gösteren çe-
kim parametreleriyle elde ediliyor. Ola-
sı doku değerleri girilerek öngörülebilir 
bütün sinyal evolüsyonlarını kapsayan 
bir sözlük oluşturuluyor, her bir piksel-
den gelen sinyaller sinyal örüntüsü tanı-
ma özelliği ile sözlüğün bir maddesine 
atanabiliyor. Bu senaryo, bir veritaba-
nından bilgi almak için insanların kendi-
lerine özgü eşsiz parmak izlerini mevcut 
kayıtlarla eşleştirmeye benziyor. Aynı 
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zamansal tutarsızlıktan dolayı MRF görüntülerinde 
baskılanıyor. Tarama süresinin son çeyreği sırasın-
da meydana gelen rastgele bir hareket nedeniyle 
bozulmaya uğramış bir taramadan elde edilen gö-
rüntüler, hareketsiz görüntülerle neredeyse aynı 
kaliteyi ve anatomik yapıyı gösteriyor [11]. Hare-
kete duyarsız MRF (MORF)1 gibi gelişmiş görüntü 
rekonstrüksiyonu algoritmaları haritaları kurtara-
biliyor ve verilerdeki hareket kaynaklı bozulmala-
rın %54’ünü tolere edebiliyor [16]. Ayrıca, MRF’de 
görüntü ve harita bozulmalarını önlemeye yardım-
cı olmak amacıyla, daha verimli sekanslar [17–19] 
ve örüntü eşleştirmeden önce gelişmiş rekonstrük-
siyon algoritmaları [20, 21] kullanmak gibi, daha 
kısa tarama süreli pek çok strateji geliştirildi, 

Epilepside MRF 
Çok sayıda çalışmada MRF taramaları ve konvan-
siyonel MR görüntüleri, farklı epileptojenik lez-
yon tiplerinin tanısı için ayrı ayrı ve birbirlerinden 
bağımsız olarak incelendi. Bu çalışmalar, MRF’nin 
epileptojenik lezyonların tespiti ve karakterizasyo-
nunda ek bilgiler sağlayarak cerrahi öncesi değer-
lendirmeye faydalı olabileceği hakkında umut vaat 
eden veriler sağladı. 

Fokal kortikal displazi (FCD)
MRF’nin, klinik MR taramaları gözden geçirilirken 
belirgin olmayan, fark edilmesi güç FKD lezyonları-
nı ortaya çıkarabildiği gösterildi. T1 ve T2 haritaları 
özellikle hücre yapısını, miyelin/su içeriğini ve mik-
ro-çevreyi yansıttığı için, doku malformasyonuna 
klinik MRG’nin [6] sağladığı ağırlıklı ölçümlere kı-
yasla daha duyarlı olmaları bekleniyor. 

2   Bilateral PVN’li hasta. (2a) Konvansiyonel taramada elde edilen 
aksiyel T1-ağırlıklı görüntü. (2b) MRF’den elde edilen T1 harita-
sı. T1 haritası sağ oksipital boynuzdaki nodüllerin değerlerinin 
arttığını gösterirken, T1-ağırlıklı taramada sinyal yoğunluğu bütün 
nodüllerde aynı [6].

2a

2b

T1a yakınlaştırılmış T1a aksiyel

T1 haritası yakınlaştırılmış T1 haritası aksiyel

3   Çoklu TSC tüberli (gösteri-
len üç lezyon) hasta. (3a, 
b) MRF’den elde edilen 
T1 ve T2 haritaları. (3c) 
T2-ağırlıklı FLAIR görün-
tüdeki invazif stereo-EEG 
elektrot lokasyonları (mavi 
alanlar). Kırmızı alanlar iktal 
başlangıcı gösteriyor. T1 ve 
T2 haritaları esas alınarak 
yapılan karakterizasyon, 
üç lezyon alanının invazif 
değerlendirme sonuçlarıyla 
tutarlıydı [6].

3a 3b 3cT1 map T2 map SEEG

1 Geliştirme aşamasında: Bu uygulama halen geliştirme aşamasındadır ve ABD’de ya da başka ülkelerde satışa sunulmamıştır. Gelecekte piyasa sürüleceği de garanti edilemez.
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Ayrıca, beyin dokusu yapılarını bölüm-
lendiren GM ve BM fraksiyon haritaları, 
GM/BM sınırındaki lezyonların tespitin-
de faydalı oluyor.

Şekil 1’de, sağ temporal lob epilepsili 
bir hasta gösteriliyor [6]. Konvansiyo-
nel MRG (Şekil 1a, b) FLAIR taramasında 
sağ amigdalada hiperintansite gösteri-
yordu ve temporal loblarda fark edilebi-
lir başka bir anormallik yoktu. MRF ha-
ritaları (Şekil 1C–E) sağ temporal lobda 
amigdala hiperintansitesine ilaveten 
bir de kuyruğa benzer doku dönüşümü 
gösteriyordu. Bu “kuyruğun” T1 değe-
ri ve GM fraksiyonu daha yüksekti. Bu 
da potansiyel bir epileptik anormalli-
ğe işaret ediyordu. Daha sonra gerçek-
leştirilen interikal ve iktal EEG izleme-
si anormalliğin lokasyonu ile tutarlıydı. 
Rezektif cerrahi anormalliğin tamamı-
nı kapsıyordu. Histopatolojide kortikal 
gelişimde hafif malformasyon görüldü. 
Hasta ameliyattan sonra nöbet yaşa-
madı. 

Periventriküler nodüler heterotop-
yalar (PVN)/ tüberöz skleroz komp-
leksleri (TSC)
PVN ve TSC gibi multifokal lezyonlar söz 
konusu olduğunda, klinik MRG tarama-
ları lezyonların dağılımını ve sınırlarını 
haritalandırabildi ama lezyonları birbi-
rinden ayırmaya yarayacak hiçbir sinyal 
değişimi görülmedi. Çoklu-parametre-
li kantitatif ROI analizleriyle, MRF’den 
elde edilen kantitatif T1 ve T2 haritaları 
bu lezyonların karakterizasyonunu sağ-
ladı [6]. Bilateral PVN tanısı konmuş bir 
hastadaki durum Şekil 2’de gösteriliyor. 
T1 haritası, konvansiyonel T1-ağırlık-
lı taramada diğer heterotopyalarla çok 

az sinyal farklılığı gösteren sağ oksipital 
boynuzdaki nodüllerden T1 değerinin 
olağanüstü artışını öne çıkardı. ROI ana-
lizi (Şekil 4a) sağ oksipital boynuzda, sol 
taraflı non-epileptik nodüllere kıyasla 
kayda değer bir T1 değeri kayması oldu-
ğunu gösterdi. Bu hasta, epileptojenik 
bölgeyi doğrulamak amacıyla stereo-E-
EG (SEEG) izlemesine sokulduğunda da 
lezyon öbeklerinin ayrılığı, tek tek epi-
leptojenisiteleri ile uyumluydu [6].

Şekil 3’te beynin sırasıyla sol parasantral 
(LPc), sağ paryetal (RP) ve sol temporal 
(LT) loblarında üç TSC lezyonu olan bir 
hasta örneği görülüyor. MRF haritala-
rı, bu TSC lezyonları arasındaki kantita-
tif T1 ve T2 değerlerinin varyasyonlarını 
gösterdi. ROI analizinde (Şekil 4b), LPc 
tüberi diğer öbeklerden kayda değer bir 
farklılık gösteren T2 değeriyle ayrı bir 
öbek oluşturuyordu. Ardından yapılan, 
bütün tüberleri hedef alan SEEG değer-
lendirmesi de en yüksek epileptojenisi-
tenin aslında LPc tüberinden kaynaklan-
dığını ortaya koydu.

Mezial temporal lob epilepsisi (MTLE)
MRF’yle hastalar ve sağlıklı kontroller 
arasında hippokampustaki T1 ve T2 de-
ğerlerinin kantitatif karşılaştırması ya-
pılarak MTLE tanısının isabetliliği daha 
da artırıldı. HS lezyonları, normal kont-
ralateral hippokampus ve sağlıklı kont-
rol gruplarından daha yüksek T1 ve T2 
değerleri gösterdi [4]. Konvansiyonel 
taramalarda (HS lezyonlarındaki fark 
edilmesi çok güç T1/T2 sinyal değişim-
lerinden dolayı) negatif MRG sonuçları 
almış unilateral MTLE hastalarında MRF 
haritaları bu kadar ufak farklılıkları is-
tatistiksel analiz yoluyla tespit etmekte 

duyarlı ve etkiliydi. MRF hippokampu-
sun her iki tarafı ve sağlıklı kontroller 
arasındaki kantitatif karşılaştırmayı da 
kolaylaştırdı. Bu sayede bilateral HS’nin 
unilateral olarak yanlış tanısı azaldı ve 
MTLE’nin tanı oranı %69,7’den %96,9’a 
çıktı [4].

Tablo 1, unilateral MTLE hasta grubu ve 
sağlıklı kontrol grubu için ortalama T1 
ve T2 değerlerinin istatistiklerini göste-
riyor. Atrofik hippokampusun doku özel-
likleri hem sağlıklı kontrollerle hem de 
kontralateral bölgelerle karşılaştırıldı. 
HS lezyonlarının ortalama T1 ve T2 de-
ğerleri, diğer iki referans grubundan en 
az bir standart sapma kadar daha yük-
sekti. Bu da unilateral HS’nin varlığını 
doğruluyordu. Kontralateral hippokam-
pus bölgeleri ve sağlıklı kontroller ara-
sında hiçbir farka rastlanmadı.

Şekil 5’te bilateral HS’li bir hastadan alı-
nan klinik görüntülerin ve MRF harita-
larının koronal ve aksiyel görünümleri 
yer alıyor. Lezyon signatürleri konvan-
siyonel taramalarda belirsizken, MRF 
hippokampusun iki tarafında da sağlık-
lı kontrollere kıyasla kayda değer oran-
da yüksek T1 ve T2 değerleri gösterdi. 
Bu da hastaya bilateral HS tanısı koyul-
masını destekledi. Bu olguda, MRF’nin 
kantitatif yapısı MTLE’de lezyonların 
kontralateral tarafın durumundan (nor-
mal veya patolojik) bağımsız olarak ta-
nınmasına imkân verdi; konvansiyonel 
MRG’de bu mümkün olmazdı [4].

MRF, tanılamanın yanı sıra hippokam-
pusta MTLE dolayısıyla meydana gelen, 
temporal lob beyaz maddesi gibi yapısal 
değişikliklerin araştırılmasında da fayda 
sağladı. Unilateral MTLE-HS hastalarının 
her iki tarafında da temporopolar beyaz 
maddede ve temporal sapta daha uzun 
T2 değerleri tespit edildi, ama yalnız-
ca ipsilateral beyaz maddenin T1 değe-
ri daha yüksekti [5]. Bu bulgu sayesinde 
MTLE’de patolojiyi, nöronal malformas-
yonu ve mikrostrüktür dönüşümünü 
daha kapsamlı bir şekilde anlayabiliriz. 

4   (4a) Şekil 2’deki 
PVN hastası-
nın ve (4b) 
Şekil 3’teki TSC 
hastasının ROI 
analizi. Lez-
yonlar, normal 
gri madde ve 
normal beyaz 
madde ayrı 
kümeler oluştu-
ruyor [6].

4a 4b

150

0

50

100

T2
 m

s

500
1000

1500
2000

2500

T1 ms T1 ms

500
1000

1500
2000

2500

150

0

50

100



20 Siemens Healthineers İnovasyon • Ekim 2020

Radyoloji

5   Bilateral HS-MTLE’li hasta. (5a, b) T1-ağırlıklı ve FLAIR taramaların aksiyel ve koronal görünümleri. (5c, d) MRF’den elde edilen T1 ve T2 harita-
ları (aksiyel ve koronal görünümler). (5e, f) HS lezyonlarının her iki tarafının, sağlı hippokampuslarla karşılaştırıldığı kutu grafikler [4].
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Sonuç
MRF’nin epilepsi uygulamalarında tanı 
isabetliliğini iyileştirmeye ve cerrahi 
planlamaya yardımcı olmaya yarayan 
ek bilgiler sağladığı görüldü. MRF, kli-
nik MR taramalarında görünmeyen, fark 
edilmesi güç doku anomalitelerini yük-
sek bir hassasiyet ve belirginlikle tespit 
etme potansiyeline sahip. Epileptojeni-
siteye dayalı lezyon karakterizasyonu, 
doku özellik haritalarının çoklu-para-
metreli analizinden faydalanabilir. Böy-
lelikle tanı da daha nesnel ve objektif 
olabilir, çünkü sağlıklı görünen dokudan 
kontrast karşılaştırmasına gerek duyul-
maz. Yüksek verimi ve güvenilirliğiyle 
MRF, epilepsi hastaları için mevcut kli-
nik MRG tetkiklerinin iyileştirilmesi açı-
sından büyük fırsatlar sunuyor. 
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Katılımcı T1 (msn) T2 (msn)

Atrofik hippokampus (s = 28)* 1361 ± 85 135 ± 15

Kontralateral hippokampus (n = 28)* 1255 ± 68 103 ± 11

Sağlık kontrol katılımcıları (s = 30) 1249 ± 59 104 ± 9

*Unilateral mezial temporal lob epilepsili hastalar.

Tablo 1:  HS lezyonlarının ve kontralateral hippokampusun T1 ve T2 değerleri. 


