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Vaka 1
Şekil 1, hipokampüse dikey oryante edilmiş 
bir koronal T2w kesiti ortaya koyuyor. Bu 
kesit, karmaşık anatomi ve fizyolojik 
kaynaklardan gelen artefakt potansiyeli 
nedeniyle sekansın yetkinliklerini 
sergilemek için seçildi. Tarama süresinde 
önemli bir azalma sağlayarak SMS TSE 
kullanılarak elde edilebilen görüntü 
kalitesini ortaya koyuyor.

En önemlisi de görüntü tespitleri geri 
alındığında, altın standart TSE’yi tespit 
etmek için radyolog tarafından kullanılan 
tek güvenilir faktör, CSF’nin daha yüksek 
sinyal yoğunluğuydu. CSF sinyalinin 
azaltılması SMS RF pulse uygulanmasıyla 
ilişkilendirilen satürasyon etkilerine 
atfedilmişti. Genel izlenim, hızlandırılmış 
edinimin biraz daha keskin göründüğü ve 
bunun da büyük ihtimalle paralel 
görüntüleme rekonstrüksiyonuyla ilişkili 
hafif değiştirilmiş gürültü seviyesinden 
kaynaklandığıydı.
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Arka Plan
Günümüzün modern pediatrik epilepsi 
protokollerinde, yüksek çözünürlüklü 
T2-ağırlıklı (T2w / T2-weighted) 
görüntüleme, epilepsi görülen hastaların 
değerlendirilmesinde çok önemli bir rol 
oynuyor. Kurumumuzda, 3T’nin yüksek 
yoğunluklu alıcı dizilimlerle birlikte 
kullanılması, küçük kortikal bazlı 
lezyonların tespitinde kesinliği ve tanısal 
hassasiyetimizi iyileştirdi.

Geçmişte, MPRAGE gibi 3D T1-ağırlıklı 
volüm edinimleri, küçük kortikal displazi 
bölgelerini tespit etmenin ayrılmaz bir 
parçasıydı. Epilepsi protokollerinin önceki 
yinelemelerinde, T2-ağırlıklı 
görüntüleme, mevcut TR’nin verimsiz 
kullanımı ve uzun tarama süreleri 
nedeniyle muayenenin zayıf noktasıydı 
ancak modern tarayıcılar sayesinde elde 
edilen daha yüksek sinyal-gürültü oranları 
(SNR/signal to noise ratio) ile T2-ağırlıklı 
edinimler, taramaların tanısal 
doğruluğunu iyileştiriyor.

Henning ve ekibi [1], RARE 
görüntülemeleriyle ilgili çalışmalarını 
yayınladıklarından beri sekans edinim 
sürelerini azaltmak pulse sekansı 
geliştiricilerinin nihai hedefi oldu. Pulse 
sekansı gelişimindeki birçok ilerlemede 
olduğu gibi, klinisyenler, bu edinimlerin 
ortaya koyduğu sinyal yoğunluğundaki ve 
doku kontrastlarındaki potansiyel 
farklılıklar nedeniyle mevcut altın 
standart protokollerinden geçiş yapmak 
konusunda çekince gösteriyorlar [2, 3].

T2w edinim sürelerini önemli ölçüde 
azaltmaya yönelik sonraki ilerleme, 
SNR’de bir azaltım karşılığında daha kısa 
tarama süreleriyle sonuçlanacak şekilde 
verileri alt örneklemek için sarma dizilimi 
geometrisinin özgün özelliklerini kullanan 
rekonstrüksiyon algoritmaları kullanan 

1 Ürün hala geliştirme aşamasındadır ve 
ticari olarak satılmamaktadır. Gelecekte 
mevcut olacağı garanti edilememektedir.

TSE_Hızlandırılmış 2, 2:30 dk

TSE, 4:05 dk
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Pruessman [4, 5] ve Griswold [6] 
tarafından ortaya atıldı. 

Birçok yazar, görüntülere şifrelenen 
gürültü miktarını azaltmak ve tarama 
sürelerini daha da düşürmek için bu 
tekniklerde modifikasyonlar önerdiler. 
Bunların en önemlilerinden biri, aşama ve 
kesit bazlı hızlandırma CAIPIRINHA’nın 
geliştirilmesiyle Breuer’di [7].

Yakın zaman önce birçok araştırmacı [9, 
12], veri alt örnekleme rekonstrüksiyon 
yöntemleriyle bağlantılı SNR ödünleri 
olmadan T2w edinimlerini hızlandırmak 
için geleneksel turbo spin ekoya 
CAIPIRINHA tabanlı rekonstrüksiyon 
yöntemleri uygulanmasını önerdiler. 
Eşzamanlı çoklu kesitli (SMS/ 
simultaneous multi-slice) sekanslarının 

rutin görüntülemeye uygulanması daha 
etkili bir TR-kesit oranını, geçerli SAR 
sınırlamaları içerisinde kalırken daha 
yüksek eko dizisi uzunluklarını kullanma 
potansiyelini ve daha kısa tarama 
sürelerini mümkün kılacak. Daha da 
önemlisi, bu teknikler, alt örnekleme ile 
gerçekleşen SNR kaybı ve g-faktörü 
ödünleri gibi geleneksel paralel 
görüntüleme tekniklerinin 
sınırlamalarının bazılarının aşılmasına 
yardımcı olabilir.
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TSE Hızlandırılmış 2, 2:39 dk

Vaka 2
10 yaşındaki hasta 
nöbetler geçiriyordu. Ön 
görüntüleme temporal 
lobun sağ anteriorunda bir 
disembriyoplastik 
nöroepitelyal tümör 
(DNET/dysembryoplastic 
neuroepithelial tumour) 
ortaya koydu.

Görüntüler, sağ temporal 
lobun anterior bileşenini 
etkileyen karmaşık bir 
lezyon ortaya koyuyor.

Her iki sekans da gri ve 
beyaz maddede bulanıklık 
ve kayıp dahil olmak üzere 
kalsifikasyon ve küçük 
kistler dahil olmak üzere 
lezyonun karmaşık yapısını 
eşit şekilde ortaya koyuyor. 

Edinimler arasında hasta 
hareket ettiği için 
karşılaştırmalı görüntüler 
arasında hafif bir anatomik 
uyumsuzluk bulunuyor.

Vaka 3
Konuşma yitimi ve sol 
anterior temporal lobdan 
kaynaklanan nöbetlerle 
Epilepsi birimimize 
yatırılan 5 yaşındaki 
hasta. Hipokampüse 
dikey olarak hizalanmış 
karşılaştırmalı TSE ve 
SMS TSE yüksek 
çözünürlüklü T2-ağırlıklı 
koronal görüntüler dahil 
olmak üzere kapsamlı bir 
epilepsi protokolü 
gerçekleştirildi.

Görüntüler, sol anterior 
temporal lobu ve 
amigdalayı etkileyen 
MCA’ya bitişik karmaşık 
bir lezyon ortaya 
koyuyor. Görüntüleme 
niteliğine dayalı olarak, 
lezyonun büyük ihtimalle 
bir disembriyoplastik 
nöroepitelyal tümörü 
(DNET) temsil ettiği 
söylenebilir.

Burada sunulan vakalar, klinik epilepsi 
vakalarında SME TSE [1] ile olan ilk 
deneyimlerimiz. Tüm edinimler, 
32-kanallı baş coil’i kullanılarak bir 
MAGNETOM Trio veya MAGNETOM Verio 
3T’de (syngo MR B17 yazılım 
versiyonuyla) edinilen eşdeğer bir 
standart T2w TSE ile anatomik olarak 
eşleştirildi. İnterpole olmayan 0,5 x 0,6 x 
2,5 mm3 çözünürlüğe sahip bir tüm beyin 
yüksek çözünürlüklü T2 koronali tüm 
edinimlerde elde edildi. Tüm görüntüler, 
sinyal-gürültü, kontrast-gürültü, görüntü 
keskinliği, artefaktlar, rekonstrüksiyon 
hataları, tanısal güven ve lezyon tespit 
edilebilirliğine ilişkin olarak 
değerlendirildi.

Sonuç
2 değerinde düzlem içi paralel 
görüntüleme faktörüyle bağlantılı olarak 
2 değerinde bir kesitli hızlandırma 
faktörüne sahip SMS TSE ile ilk 
deneyimimiz son derece cesaret verici 
oldu ve altın standardımız TSE ile 
kıyaslandığında (2 değerinde düzlem içi 
paralel görüntüleme hızlandırma 
faktörüne sahip) çok daha kısa tarama 
sürelerinde benzer şekilde yüksek tanısal 
kalite sağladı. Protokoldeki 

modifikasyonlar, ekibimizin, kesitli 
hızlandırılmış TSE’yi pediatrik [2] epilepsi 
programımız için geliştirilmiş 
protokollerin bir parçası haline 
getirmemizi mümkün kıldı.

Pulse sekanslarındaki birçok varyasyonda 
olduğu gibi, ekibimiz, taramaların tanısal 
kalitesini potansiyel olarak etkileyebilecek 
çeşitli faktörlerle ilgili endişelere sahipti:

1. Edinimin SAR’ını azaltmaya yönelik 
sekans RF pulse teknikleri görüntünün 
keskinliğini etkileyecekti. Düşük SAR 
VERSE pulse’larının eko aralığını 
artıracağına ilişkin endişe temelsiz çıktı ve 
genel izlenim, hızlandırılmış T2 
edinimlerinin daha keskin göründüğü 
oldu.

2. CSF sinyalinin azalması, potansiyel gri 
madde/beyaz madde oranı kaybı ve genel 
SNR, klinik entegrasyonu sınırlayacak 
potansiyel alanlar olarak vurgulanıyordu. 
Sekansın tanısal doğruluğunu 
değerlendirmek için karmaşık serebral 
enfeksiyonlarda çeşitli taramalar 
gerçekleştirildi ve bu karşılaştırma, gri 
madde ve beyaz madde kontrast–gürültü 
oranlarında veya CSF pulsasyon 

artefaktlarında önemli bir fark 
görülmeyecek şekilde iki sekans arasında 
eşit tanısal kalite ortaya koydu. İlk 
yorumlar, bu endişelerin spin ekodan 
TSE’ye ve daha sonra TSE’den hiper-ekoya 
geçiştekilere benzer olduğuydu.

3. Edinim ve rekonstrüksiyon stratejisinin 
görüntü kalitesini etkileyebilecek bir 
kesitler arası sızıntıya neden olması 
mümkündü. %5’ten düşük maksimum 
sızıntı faktörünü bekliyor olduğumuzdan, 
bu durum görüntü kalitesini etkilemedi.

4. SME TSE, SAR sınırlamaları nedeniyle 
klinik kullanımı sınırlayacaktı. Tüm MR 
sekanslarında olduğu gibi, SAR yönetimini 
kolaylaştırmak için de çok sayıda seçenek 
bulunuyor. Düşük SAR ve normal RF 
pulse’ları kullanarak taramalar aldık. 
Hedef, sistemi normal çalışma modunda 
çalıştırmak; bu nedenle vakaların 
çoğunda düşük SAR RF pulse’ları kullanma 
eğilimi gösteriyoruz.

2A

Standart T2w koronal

2B

TSE Hızlandırılmış 2, 2:39 dk

2MR taramasının fetüsleri ve iki yaşın 
altındaki infantları görüntülemek için 
güvenli olduğu kanıtlanmamıştır. Sorumlu 
bir doktor, MRG muayenesinin diğer 
görüntüleme prosedürlerine kıyasla 
faydasını değerlendirmelidir.
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TSE Hızlandırılmış 2, 2:20 dk
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TSE Hızlandırılmış 2, 2:20 dkT2w TSE, 4:05 dk

4C

Ekip ayrıca sekansı beyin tümörü 
görüntülemesinde de kullanmaya başladı 
ve çok cesaret verici sonuçlar aldı. Sınırlı 
klinik endikasyon için 3 değerinde 
hızlandırma faktörleri kullanarak tüm 
beynin yüksek çözünürlüklü, ince kesitli 
görüntüsünü 24 saniyenin altında almak 
için edinim stratejileri geliştirdik.
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Vaka 4
Periventriküler 
nodüler 
heterotopiye 
(PVNH) sahip 11 
yaşındaki çocukta 
PVNH’nin ileri 
seviye 
değerlendirmesi 
ve sağ oksipital 
fokal kortikal 
displazinin 
sergilenmesi.

Görüntüler, çoklu 
PVNH ve oksipital 
polimikrogiriya 
alanlarının açıkça 
resmedildiği 
kortikal gelişimin 
karmaşık bir 
malformasyonunu 
sergiliyor.
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Özet
Abdomen ve pelvisin hızlandırılmış 
serbest nefesli difüzyon ağırlıklı 
görüntülemesi, tanısal görüntü 
kalitesinin bütünlüğü korunarak çoklu 
kesitli edinim için elverişli bulunuyor. Bu 
makalede, hızlandırılmış SMS tekniğinin, 
edinim süresini yaklaşık %40 oranında 
azalttığının görüldüğü klinik örnekler 
gösteriyoruz. 

Giriş
Difüzyon ağırlıklı görüntüleme (DWI / 
diffusion weighted imaging) özellikle 
fokal ve difüze karaciğer hastalığı, 
prostat kanseri, fokal renal hastalık ve 
rahim kanseri gibi birçok 
abdominopelvik hastalığın 
değerlendirilmesi için abdomen ve 
pelvis görüntülemesinde birçok fayda 
sağlıyor [1, 2]. Ayrıca tümörün 

tepkisinin değerlendirilmesinde [3, 4] ve 
safra kesesi kanseri gibi bazı tümörlerin 
agresifliğinin tahmin edilmesinde [5, 6] 
DWI’ın önemini gösteren birçok 
inceleme uygulaması bulunuyor. Klinik 
protokollere entegre edilmesindeki 
kolaylığa ek olarak DWI’ın abdomen ve 
pelvisteki birçok faydası ve potansiyel 
uygulaması göz önüne alındığında, DWI, 
yaygın olarak kullanılan bir MRG sekansı 
ve abdominopelvik MR görüntüleme 
protokollerimizin ayrılmaz bir parçası 
haline geldi.

Tek çekim spin-eko eko-düzlemsel (SS 
EPI) tekniğini kullanan geleneksel DWI, 
navigatörlü veya navigatörsüz bir 
serbest nefesli (FB / free-breathing) 
tekniği ve çoklu nefes tutmalı (BH / 
breath hold) tekniği dahil olmak üzere 
birden çok şekilde edinilebilir [1]. BH 

tekniği, hastanın nefes tutma 
kapasitesiyle kısıtlı olduğu için, 
edinilebilen b-değerlerinin sayısı ve elde 
edilebilen çözünürlük konusunda sınırlı 
kalıyor. Zaman sınırlamaları da 
düşünüldüğünde çoklu ortalamalar 
edinilememesi nedeniyle düşük sinyal-
gürültü (SNR) oranına sahip. FB 
teknikleri ise uzun edinim süresi ve 
navige edilen programın verimsizliği 
nedeniyle sınırlılık gösteriyor. Çoklu 
ortalamalara sahip (navigatör yerine) FB 
edinimi, navige edilen edinim 
programından daha hızlı olduğundan ve 
nefes tutmayla edinime kıyasla daha iyi 
görüntü kalitesine ve daha yüksek 
çözünürlüğe sahip olduğundan 
kurumumuzda tercih ettiğimiz seçenek 
oldu. Düzlem içi hızlandırma için 
GRAPPA gibi paralel görüntü 
tekniklerinin kullanımına rağmen, FB 

1 Kilo kaybı görülen 55 yaşında kadın hasta. Çoklu hiper-yoğun karaciğer lezyonları DWI edinim programlarının her ikisinde de görülüyor. 
SMS2-DWI için edinim süresi (1B) geleneksel edinim programına kıyasla yaklaşık %40 daha kısaydı (1A).
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DWI edinimini daha da hızlandırma 
ihtiyacı söz konusu. Eşzamanlı çoklu 
kesitli (SMS / simultaneous multi-slice) 
DWI tekniğinin yakın zaman önce 
devreye sokulması, DWI edinimini daha 
da hızlandırma potansiyeline sahip [7]. 
SMS tekniğini aşağıda kısaca tartışacağız 
ve SMS edinim programıyla abdominal 
ve pelvik DWI görüntülemesine ilişkin 
klinik deneyimimizi paylaşacağız.

SMS: temel bilgiler ve ilkeler
SMS, çoklu kesitleri eşzamanlı olarak 
uyarmaya ve kesit GRAPPA yöntemini 
kullanarak bunları ayrı ayrı rekonstrükte 
etmeye dayanıyor. Çoklu kesitler 
eşzamanlı olarak uyarıldığından istenen 
bir uzlamsal kapsam için genel TR 
azalıyor ve bu da aynı faktörde tarama 
süresinin azaltılmasıyla sonuçlanıyor. 
Kesit GRAPPA rekonstrüksiyonu 
sırasında g-faktörü SNR ödününü en aza 
indirgemek için eşzamanlı olarak 
uyarılan kesitler arasındaki faz şifreleme 
yönünde nispi bir FOV kayması 
uygulamak için sinyalli-CAIPIRINHA 
programı kullanılıyor [7]. Diğer 
hızlandırma tekniklerine kıyasla SMS’nin 
önemli özelliklerinden biri, veri alt 
örneklemesi nedeniyle hızlandırma 
faktörü SNR kusurunun tipik karekökü 
dolayısıyla bir sıkıntı yaratmaması. SMS 
edinimi ve rekonstrüksiyonu hakkında 
daha fazla bilgi bu yayının diğer 
kısımlarında bulunabilir.

Abdominal SMS difüzyon-
ağırlıklı görüntüleme
45 mT/m pik gradyan amplitüdüne ve 
200 T/m/s yetişme hızına sahip bir klinik 

3T sisteminde karaciğer MRG’leri 
gerçekleştirildi (MAGNETOM Skyra, 
Siemens Sağlık, Erlangen, Almanya). 
Tarama, bir 18 kanallı vücut matrisi alıcı 
coil’i kullanılarak gerçekleştirildi. 
Kontrast öncesi DWI dahil olmak üzere 
rutin bir karaciğer protokolü kullanıldı. 
DWI, monopolar üç yönlü iz ağırlıklı 
difüzyon gradyanlarına sahip çapraz 
serbest nefesli tek çekim eko-düzlemsel 
(EP / echo-planar) edinimlerle 
gerçekleştirildi (Şekil 1). Aşağıdaki 
açıklandığı şekilde iki farklı edinim 
programı kullanıldı.

Geleneksel DWI (c-DWI):
TR 4500 ms, TE 66 ms, matris
164 x 123, voksel boyutu (interpole)
2,3 x 2,3 x 5 mm, 0,5 mm kesitler arası 
boşluğa sahip 34 aksiyal 5 mm’lik 
kesitler, bant genişliği 1386 Hz/pix, 
paralel görüntüleme hızlandırma 
faktörü 2, 3 b-değeri (0, 400 ve 800 s/
mm2), 4 ortalama ve 2:29 dakika edinim 
süresi.

İki katlı hızlandırmalı SMS DWI 
(SMS2-DWI): TR 2400 ms, TE 66 ms,
matris 164 x 123, voksel boyutu 
(interpole) 2,3 x 2,3 x 5 mm, 0,5 mm 
kesitler arası boşluğa sahip 34 aksiyal 5 
mm’lik kesitler, bant genişliği 1386 Hz/
pix, paralel görüntüleme hızlandırma 
faktörü 2 2, 3 b-değeri (0, 400 ve 800 s/
mm2) ve 4 ortalama. 

Sinyalli-CAIPIRINHA kullanılarak iki kesit 
eşzamanlı olarak edinildi (kesit kayması 
= FOVfaz/3) ve ayrı ayrı kesitler, kesit 
GRAPPA rekonstrüksiyonu kullanılarak 

rekonstrükte edildi. SMS2-DWI ile TR 
2400 milisaniyeye düşürüldü 
(geleneksel DWI’daki 4500 
milisaniyeden) ve bu da edinim 
süresinin yaklaşık %40 kısalarak 1:28 
dakikaya düşmesini sağladı.

Klinik senaryo 1: Karaciğer 
ultrasonunda, kilo kaybı görülen 55 
yaşındaki kadın hastanın çoklu etkisiz 
lezyona sahip olduğu görüldü. DWI 
edinim programlarının her ikisinde de 
çoklu hiper-yoğun karaciğer lezyonu 
görüldü. SMS2-DWI için edinim süresi, 
geleneksel edinim programına göre 
yaklaşık %40 daha kısaydı (Şekil 1).

Klinik senaryo 2: Hepatit B virüsü-
bağlantılı (HBV) siroz ve hepatosellüler 
karsinom için karaciğer nakli sonrası 50 
yaşındaki Asyalı kadın hasta. Nakledilen 
karaciğerin MRG’si iki edinim 
programının benzer görüntü kalitesine 
sahip olduğunu gösteriyor ancak 
hızlandırılmış SMS ediniminde tarama 
süresi %45 daha kısa.

Pelvik SMS difüzyon-ağırlıklı 
görüntüleme
Hastalara, 45 mT/m pik gradyan 
amplitüdüne ve 200 T/m/s yetişme 
hızına sahip bir klinik 3T sisteminde 
pelvis MRG’si uygulandı (MAGNETOM 
Skyra, Siemens Sağlık, Erlangen, 
Almanya). Kontrast öncesi DWI dahil 
olmak üzere rutin bir pelvis kontrolü 
kullanıldı. DWI, monopolar üç yönlü iz 
ağırlıklı difüzyon gradyanlarına sahip 
çapraz serbest nefesli tek çekim eko-
düzlemsel (EP / echo-planar) edinimlerle 

2 HBV sirozu ve hepatosellüler karsinom için karaciğer nakli sonrası 50 yaşındaki Asyalı kadın hasta. Nakledilen karaciğerin MRG’si iki edinim 
programının benzer bir görüntü kalitesine sahip olduğunu gösteriyor ancak hızlandırılmış SMS ediniminde tarama süresi %45 daha kısa (2B).
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gerçekleştirildi (Şekil 1). Aşağıda 
açıklandığı şekilde iki farklı edinim 
programı kullanıldı.

Geleneksel DWI (c-DWI):
TR 5600 ms, TE 54 ms, matris
164 x 164, voksel boyutu (interpole)
2,3 x 2,3 x 6 mm, 0,6 mm kesitler arası 
boşluğa sahip 25 aksiyal 6 mm’lik 
kesitler, bant genişliği 2032 Hz/pix, 
paralel görüntüleme faktörü 2, 5 
b-değeri (0, 50, 100, 400 ve 800 s/
mm2) ve 5:08 dakika edinim süresi için 
4 ortalama.

İki katlı hızlandırmalı SMS DWI
(SMS2-DWI): TR 2700 ms, TE 54 ms,
matris 164 x 164, voksel boyutu 
(interpole) 2,3 x 2,3 x 6 mm, 0,6 mm 

kesitler arası boşluğa sahip 25 aksiyal
6 mm’lik kesit, bant genişliği 1681 Hz/
pix, paralel görüntüleme faktörü 2, 5 
b-değeri (0, 50, 100, 400 ve 800 s/
mm2) ve 2:42 dakika edinim süresi için 
4 ortalama. Sinyalli-CAIPIRINHA 
kullanılarak iki kesit eşzamanlı olarak 
edinildi (kesit kayması = FOVfaz/3) ve 
ayrı ayrı kesitler, kesit GRAPPA 
rekonstrüksiyonu kullanılarak 
rekonstrükte edildi. Hızlandırılmış SMS 
edinimi ile TR, geleneksel edinimde elde 
edilen 5600 milisaniyeden 2700 
milisaniyeye düşürüldü. Bu, edinim 
süresinde yaklaşık %45 oranında bir 
azalmayla sonuçlandı.
Klinik senaryo 3: Endometriyozis 
geçmişine sahip 42 yaşındaki bir kadın 
hastada abdominal ağrı görüldü. DWI 

4 Artan ağrılı adet ve büyüyen sol yumurtalık kistine sahip 22 yaşındaki kadın hasta. MRG, 
geleneksel DWI (4A) ve SMS DWI (4B) tekniklerinin görüntü kalitesi benzerdi ancak SMS2-DWI 
ile edinim süresinde yaklaşık %45 azalma sağlandı.

3 Endometriyozis geçmişine sahip 42 yaşındaki bir kadın hastada abdominal ağrı görüldü. 
c-DWI’ın (3A) ve SMS2-DWI’ın (3B) görüntü kalitesi benzerdi ancak SMS2-DWI ile edinim 
süresinde yaklaşık %45 azalma sağlandı.

görüntüleri benzerdi ancak SMS2-DWI 
ile görüntüleme süresinde yaklaşık %45 
oranında kısalma sağlandı (Şekil 3). 

Örnek olay senaryosu 4: Artan ağrılı 
adet ve büyüyen sol yumurtalık kistine 
sahip 22 yaşındaki kadın hasta. MRG, 
geleneksel DWI ve SMS DWI 
tekniklerinin görüntü kalitesi benzerdi 
ancak SMS2-DWI ile edinim süresinde 
yaklaşık %45 azalma sağlandı (Şekil 4).

Sonuç
Abdominal pelvik görüntüleme için 2 
katlı hızlandırmaya sahip SMS DWI’ı 
klinik protokolümüze dahil ettik ve bu 
da çoklu ortalamalarla serbest nefesli 
DWI ediniminde iki kata yakın 
hızlandırma elde etmemizi sağladı. Bu 
zaman tasarrufları hacimsel kapsamı 
veya DWI çözünürlüğünü iyileştirmek 
veya genel muayene süresini kısaltmak 
için kullanılabiliyor.
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