
20 Siemens Healthineers İnovasyon • Kasım 2019

Radyoloji

Manyetik rezonans parmak izi (fingerprinting) 
ile doku segmentasyonu ve 
parsiyel volüm tahmini 
Dan Ma1; Anagha Deshmane2; Debra McGivney1; Irene Wang3; Chaitra Badve1; Vikas Gulani1; Mark Griswold1 

1 Radyoloji, Case Western Reserve Üniversitesi, Cleveland, OH, ABD
2 Manyetik Rezonans Merkezi, Max Planck Biyolojik Sibernetik Enstitüsü, Tuebingen, Almanya
3 Epilepsi Merkezi, Cleveland Kliniği, Cleveland, OH, ABD

Giriş

Son zamanlarda hassas tıbba ve kişiye özel tanıya olan talep, 
radyomics’e ve MRG ile etkili kantitatif görüntülemeye ilginin 
artmasına yol açtı. Bu amaçla, yakın zamanda meydana gelen 
teknolojik gelişmeler arasında anatomik volümetri, kantita-
tif relaksometri ve dokuların difüzyon ve perfüzyon gibi mik-
rostrüktürel ve fonksiyonel özelliklerinin kantifikasyonu yer 
alıyor. Özellikle de doku segmentasyonu, çeşitli nörolojik has-
talıkların tanısında ve karakterizasyonunda kullanılmış olan 
kantitatif volümetrik tahminlerin ve volüm-bazlı post-proces-
sing işlemlerinin temeli haline geldi. Örneğin multipl skleroz 
[1], beyin plastisitesi [2, 3], demans [4] ve epilepsi [5, 6] glo-
bal ve lokal beyin volümüyle ve kortikal kalınlık değişimleriy-
le ilişkilendiriliyor. Anatomik segmentasyon ayrıca cerrahide 
subtalamik nükleus (STN) [7] gibi subkortikal yapıları hedefle-
mek amacıyla da kullanılıyor. 

 

Parsiyel volüm (PV) etkisi, MRG de dahil olmak üzere görün-
tü çözünürlüğü kısıtlı olan her türlü görüntüleme yönteminde 
yaygın bir zorluk ve özellikle hem kantitatif haritalama hem de 
kantitatif görüntü analizi açısından güçlük yaratıyor. Görüntü 
çözünürlüğü anatomik yapının boyutunun altındaysa, örneğin 
görüntü vokselleri doku sınırlarını kaplıyorsa, bazı voksellerde 
birden çok doku tipi bulunabiliyor. Kontrastın ya da karışık vok-
selin sinyali, her bir doku bileşeninin ağırlıklı ortalaması oldu-
ğu için PV etkisi MR görüntülerinde bu arayüzlerde bulanıklığa 
yol açıyor. Kantitatif görüntüleme ve görüntü post-processing 
işlemlerinde her bir vokselin tek ve saf bir doku tipi içerdiği 
varsayımı yanlış sınıflandırmaya yol açabiliyor ve bu nedenle 
de özellikle doku sınırlarında, fark edilmesi güç olan kimi özel-
likler ya da doku değişimleri maskelenebiliyor.

Her bir görüntü vokselinde sinyal evriminin (örneğin bir gev-
şeme eğrisinin) tek bir doku özelliğiyle (mesela T1 ve/veya T2) 
karakterize olduğunun varsayılması, karışık voksellerde doku 
özelliği kantifikasyonunda hatalara yol açabiliyor.

1   Konvansiyonel T2 haritalama (1A) ve MRF (1B) ile elde edilen sinyal eğrilerinin karşılaştırılması. MRF kullanılarak PV etkisinden elde edilen 
sinyal, saf dokudan elde edilenden daha belirgin.
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Tek bir voksel içindeki doku özelliklerinin analizi için arzu 
edilen anatomik ölçeğe bağlı olarak, olası voksel kompo-
zisyonlarına ilişkin birtakım varsayımlarda bulunulabilir. Bu 
yazı, bir vokseldeki her bir dokunun ayrı bir bileşen olarak 
modellendiği, bileşenler arasında hiçbir kimyasal alışveri-
şin olmadığı yavaş alışveriş rejimindeki birden çok doku bi-
leşeni ile ilgilidir. Ağırlıklı olarak, her bir vokselin beyin do-
kusu segmentasyonu için gri madde (GM), beyaz madde 
(WM) ve BOS gibi saf dokulardan [8-10] ya da karaciğerde 
yağ fraksiyon tahmini için su ve yağdan gelen [11] karışık 
sinyaller içerdiği varsayılarak çok bileşenli PV modelleri kul-
lanıldı. Bu yöntemler sonucunda ya sert eşikli doku sınıflan-
dırması ya da yumuşak eşikli doku fraksiyon haritaları elde 
edildi; bunlar da doku volümü hesaplaması [6], görüntü 
özelliği ekstraksiyonu [12, 13] ve hastalık tanısı için kullanı-
labiliyor. Ayrıca, çok bileşenli PV modelleri mikrostrüktürel 
özelliklerin analizinde de kullanıldı. Örneğin, çoklu T2 bile-
şenleri uzun zamandır insan beyni [14] analizinde dikkate 
alınıyor. Burada genellikle miyelin çift katmanları arasında 
bölümlere ayrılmış su protonları, hücre içi ve hücre dışı su 
ve serbest sıvı (genellikle BOS’ta) da dahil olmak üzere üç 
bileşen varsayılıyor. PV analizinden elde edilen sonuçlar, her 
bir vokseldeki üç bileşenin volüm fraksiyonundan oluşuyor. 
Bu sonuçlar da hızlı gevşeyen bileşenlerden (miyelin suyu) 
toplam su içeriğine giden T2’li sinyallerin yüzdesi olarak 
tahmin edilen miyelin su fraksiyonunu (MWF) hesaplamak-
ta kullanılabiliyor. MWF beyaz madde mikrostrüktürü için, 
özellikle de miyelin jenerasyonu/dejenerasyonu için önemli 
bir marker; bu yüzden MWF’de meydana gelen bir değişik-
lik, yaşa bağlı nöral doku değişimleriyle [15, 16] ve multipl 
skleroz [17] ve şizofreni [18, 19] gibi nörodejeneratif hasta-
lıklarla ilişkilendiriliyor.

PV tahmin yöntemleri, birden çok doku bileşenini tek bir 
voksel içinde ayrıştırmak üzere ya kontrastlı görüntüleri ya 
da kantitatif MRG taramalarını esas alan çok bileşenli sinyal 
modelleri kullanıyor. İlk durumda, bir ya da daha fazla kont-
rastlı ağırlıklı görüntü alınıyor ve görüntü kontrast varyas-
yonlarının düzenlenmiş istatistiksel modellerine [8, 20, 21] 
dayanılarak PV tahmin ediliyor. PV tahmini için kantitatif MR 
kullanmanın artısı, T1 ve/veya T2 gibi bir veya daha fazla te-
mel doku özelliğiyle karakterize olan sinyal değişiminin ek 
bir zaman alanı sağlaması. Daha sonra PV etkileri, elde edi-
len sinyal evriminin birden çok doku bileşeninin karışımı ol-
duğu varsayılarak modellenebiliyor. Örneğin MWF tahmin-
leri, çoklu bir spin-eko çekiminden [19] multi-ekponansiyel 
T2 gevşemesine dayanıyor ve beyin dokusu segmentasyo-
nu da inversiyon telafili Look-Locker çekiminden [22] mul-
ti-eksponansiyel T1 gevşemesine veya çok parametreli ha-
ritalama taramalarına [10, 23] dayanıyor. Bunun ardından 
her bir bileşenin doku fraksiyonu kantitatif sonuçlar arasın-
da ara değerleme yapılarak [10] ya da bir invers sorun çözü-
lerek [22, 23] tahmin ediliyor. 

MR Parmakizi (fingerprinting) (MRF)1 [24] PV etkilerini ana-
liz etmek ve çoklu doku bileşenlerini saptamak için yeni im-
kânlar sağlayan kantitatif bir MR yöntemi. Öncelikle, MRF 

asla durağan istikrarlı durumda kalmayan ve çoklu doku 
özelliklerine bağlı olarak eşsiz sinyal varyasyonları gösteren 
sinyal evrimleri oluşturmak üzere pseudo rastgele çekim 
örüntüleri kullanıyor. Bu iki özellik, farklı dokular arasında 
daha tutarsız sinyaller elde etmeye yardımcı oluyor ve bu da 
doku ayırma yetisini iyileştirebiliyor. Örnek olarak, Şekil 1’de 
konvansiyonel bir T2 haritalama yöntemi ile (sol) ve MRF 
(sağ) ile elde edilmiş sinyaller karşılaştırılıyor. Konvansiyo-
nel yöntemle elde edilen sinyallerin hepsi üstel bir örüntü 
izlediklerinden, genellikle gürültü varken birbirlerinden ay-
rıştırılamıyor. Eşit miktarda gri ve beyaz madde içeren ka-
rışık sinyal (yeşil) farklı T2’li başka bir tek tip dokudan elde 
edilen sinyal (kırmızı) gibi ‘görünüyor’. MRF’de, değişken çe-
kiminden ve çoklu parametre hassasiyetinden dolayı sinyal-
ler bu kadar basit bir evrim göstermediğinden, karışık sin-
yalin diğer saf-doku sinyallerinden farklı olma ihtimali daha 
yüksek oluyor. İkinci olarak, sinyal modeli Bloch eşitliklerine 
dayanarak oluşturulduğundan, çoklu doku özelliklerinden 
ve karıştırıcı etkenlerden (B0, kesit profili ve B1 vs. [25-28]) 
kaynaklanan etkiler açıklanabiliyor. Dolayısıyla PV sonuç-
ları daha sağlam ve sistem kusurlarına daha az bağlı olabi-
liyor. Son olarak, önceden tanımlanmış bir sözlüğü temel 
alan örüntü tanıma işlevinin de invers yöntemlere dayanan 
konvansiyonel yöntemlere kıyasla MRF-tabanlı PV analizi-
ni (PV-MRF) gürültüye daha az duyarlı hale getirebileceğini 
gösteren birkaç örnek vereceğiz [23]. İlerleyen kısımlarda, 
çoklu PV-MRF yöntemlerinin teorileri ve uygulamaları tanıtı-
lacak ve ardından birkaç yeni nöro-görüntüleme uygulama-
sı ele alınacak. 

Parsiyel volüm sinyal modeli ve 
konvansiyonel PV analizi

Hem konvansiyonel kantitatif MR’da hem de MRF’de, Şe-
kil 1B’de görüldüğü gibi, elde edilen sinyal az sayıda bilinen 
doku bileşeninden elde edilen sinyallerin ağırlıklı toplamı 
olarak modelleniyor. İncelenen bir anatominin bileşen do-
kularını m ile ifade ettiğimizi varsayalım. d

l 
ϵ C1×t ise, t bir 

MRF taramasından ya da başka bir T1 veya T2 haritalama 
deneyinden elde edilmiş olan zaman noktalarının sayısı ol-
mak kaydıyla, 1 ≤ l ≤ m bileşen dokusu için MRF sinyal ev-
rimini temsil etsin. Bu m bileşen sinyal evrimlerini bir D

sub
 ϵ 

Ct×m altsözlüğünde topluyoruz. Voksel sinyal evrimi, bileşen 
türlerinin sinyal evrimlerinin ağırlıklı toplamı olarak model-
lenebiliyor:

 w
i,l
 voksel i’deki l dokusunun ağırlığını gösteriyor. 

Örneğin, normal beyin dokularında, m = 3 ‘ü GM, WM ve 
BOS’u temsil etmek üzere modelleyebiliriz. Bileşen sayısı, has-
talık ya da komplike anatomi durumlarında artabiliyor.

si 
= Ʃm

l = 1 
w

i,l
d

l 
= D

sub
W

i
 (1)
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Her bir dl bileşeninin sinyali simüle edilebiliyor ve T1, T2 ve 
proton dansitesi (M0) gibi doku özellikleri ile karakterize olu-
yor. Bu doku özelliklerinin değerleri literatürden ya da grup 
analizinden alınabiliyor veya aynı şahıstan elde edilmiş kanti-
tatif haritalar esas alınarak tahmin edilebiliyor. İkinci yaklaşım 
daha kişiye özgü olduğu için bireysel fizyolojik varyasyonları 
hesaba katıyor. Örneğin, modellenen dokuların karakteristik 
gevşeme özelliklerini saptamak için haritalanmış gevşeme sü-
relerinin birden çok histogramından faydalanmak mümkün 
oluyor [22, 24].

Alternatif olarak, karakteristik {T1, T2} özelliklerini temsil eden 
k kümeleri veren bir MRF taramasından elde edilmiş T1 ve T2 
haritaları üzerinden gevşeme özellikleri benzer vokselleri sap-
tamak için MRF ile k-ortalamaları kümelemesi kullanılabiliyor. 
Sonrasında, o doku kümelerine denk gelen özellikler, PV mo-
delindeki bileşenler olarak seçilebiliyor [23]. Histogramların 
ya da doku kümelerinin sayısının bileşen dokuların T1 ve T2 
değerlerini ve dolayısıyla da PV analizinin isabetliliğini etkile-
yeceğini dikkate almak gerekiyor. 

Temsili doku özellikleri belirlendikten ve D
sub

 sinyalleri simü-
le edildikten sonra (örneğin Bloch eşitlikleriyle), bu doğrusal 
model çözülerek bir voksel içindeki her bir bileşenin parsiyel 
volümü ya da doku fraksiyonu tahmin ediliyor. Sinyal ağırlıkla-
rını hesaplamak için genellikle Moore-Penrose pseudo inversi 
uygulanıyor:

Burada H üst simgesi Hermit eşleniğini veya kompleks 
transpoz operatörü gösteriyor. Bunun ardından ağırlıklar, top-
lamları birim büyüklüğü verecek şekilde normalleştiriliyor ve 
sonuç bir doku fraksiyonu olarak yorumlanabiliyor. 

PV-MRF ile doku segmentasyonu ve 
parsiyel volüm kantifikasyonu 

Bahsedilen invers problemi çözmek için yüksek SNR gereki-
yor ve bu da k-alanı örneklemesinin çok hızlı olması ve bun-
dan dolayı artefaktların fazlasıyla örtüşmesi nedeniyle genel-
likle MRF’de elde edilemiyor. Daha fazla doku bileşeni olduğu 
varsayıldığında, sonuçlar hataya daha da meyilli oluyor. Sözlük 
eşleştirmesinde nispeten yüksek hata toleransı olduğu gös-
terildiğinden, yeni bir sözlük-tabanlı PV-MRF ileri sürülmüş ve 
aşırı uyum hatalarının etkisini azalttığı gösterilmişti [23]. Dola-
yısıyla PV- MRF, en küçük kareler yöntemi ile uyumlu bir prob-
lemi, örüntüyle eşleşen bir probleme çevirerek MRF konseptini 
benimsiyor. Bu problemde ağırlıklar, bileşen dokuların bütün 
olası kombinasyonlarını içeren yeni bir sözlükte kapsamlı bir 
arama yapılarak saptanıyor. Bu amaçla, öncelikle bütün ola-
sı ağırlık kombinasyonlarını gösteren bir ağırlık tablosu  ϵ 
Rm×h oluşturuluyor; h, ağırlık kombinasyonlarının sayısını ifa-
de ediyor. Sonra da ayrı bir PV sözlüğü oluşturuluyor:

Burada her bir D sütunu belli bir ağırlık kombinasyonunda 
olan m sayıda modellenmiş bileşen dokudan hesaplanan ka-
rışık bir doku sinyal evrimi içeriyor. Son olarak, elde edilen 
sinyal PV sözlüğündeki bütün sinyallerle eşleştirilerek doku 
fraksiyonları tahmin ediliyor. En yüksek iç ürüne denk gelen 
ağırlık kombinasyonu seçiliyor ve çoklu doku fraksiyonu hari-
talarına çevriliyor. 

Şekil 2’de pseudo invers (2A) ve sözlük tabanlı (2B) PV-M-
RF yöntemleri kullanılarak MRF sinyallerinden tahmin edilen 
doku fraksiyon haritaları karşılaştırılıyor. Aynı kişiye ait, 3T 
MAGNETOM Prisma’da çekilmiş beş 2D kesitten elde edilen 
GM, WM ve BOS haritaları görülüyor. Her 2D MRF taraması-
nın sekans parametreleri şöyle: görüş alanı = 300 x 300 mm², 
voksel çözünürlüğü = 1.2 x 1.2 x 5 mm³, TA = 31 saniye [29].

W
i
 = (DH

sub
D

sub
)−1 DH

sub
s

i
 (2)

D
pv 

= D
sub

 ϵ Ct×h (3)

2   Parsiyel volüm model inversiyonu (2A) ve sözlük-tabanlı PV-MRF (2B) ile MRF ile konvansiyonel analiz kullanılarak parsiyel volüm tahmini karşı-
laştırması. Sözlük eşleştirmesi, pseudo invers hesaplamaya kıyasla MRF sinyallerindeki gürültüye benzer artefaktlara daha dayanıklı olduğu için 
dokular daha iyi ayırt edilip doku fraksiyon tahminleri daha isabetli bir şekilde yapılabiliyor [23].

pseudo invers PV-MRF

BOS

GM

WM

Sözlük-tabanlı PV-MRF2a 2b
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PV-MRF saf dokuları segmente etmenin yanı sıra, derin gri 
madde yapılarında GM ve WM karışımlarını da görselleştirebi-
liyor. Bununla birlikte, pseudo invers ile çıkarılan PV fraksiyon 
haritaları, GM ve WM haritalarında artık BOS katkıları olduğu-
nu gösteriyor. Sözlük tabanlı PV-MRF haritaları saf dokuların 
daha iyi ayırt edilmesini sağlıyor. 

Şekil 3’te T1, T2 proton yoğunluğunun yanı sıra GM, WM ve 
BOS fraksiyon haritaları da dahil olmak üzere, sağlıklı bir gö-
nüllüden 3T MAGNETOM Prisma sistemi kullanılarak alınmış 
altı 3D kantitatif haritanın tamamının1 bir örneği ve parsiyel 
volüm sözlüğü gösteriliyor. Haritaların hepsi, aynı veri küme-
sinden elde edildiğinden doğal olarak ortak kayıtlıdır. 3D MRF 
taraması için sekans parametreleri şöyle: 
görüş alanı = 300 x 300 x 144 mm³, voksel çözünürlüğü = 
1.2 x 1.2 x 1.2 mm³ izotropik, TA = 12 dakika [30]. 
Sözlük tabanlı PV-MRF kullanarak doku fraksiyon haritaları çı-
karmak için GM, WM ve BOS olmak üzere üç doku bileşeni 
varsayılıyor. Kantitatif haritalar esas alınarak doku kompozis-
yonlarını analiz etmek için k = 7 iken haritalandırılmış T1 ve T2 
değerlerinin K-ortalamaları kümelemesi kullanılıyor. Sonra üç 
küme manuel olarak seçiliyor ve modellenen doku bileşenleri-
nin karakteristik gevşeme süreleri saptanıyor. Onlar da sonra-
dan D

sub
 and D

pv
 ‘nin oluşturulmasında kullanılıyor.

Bayes modeline dayalı PV-MRF

Çoğu segmentasyon yöntemi beynin yalnızca üç doku bileşe-
ninden oluştuğunu varsayıyor (GM, WM ve BOS) ve her vokse-
li bu üç dokunun ağırlıklı toplamı biçiminde temsil etmek için 
bu varsayımı kullanıyor. Fakat hastalıklı veya sağlıksız bir do-
kunun bu üç dokudan oluşmayıp PV modelinde temsil edilme-
yen farklı bir bileşen içerebildiği patoloji vakalarında bu yak-
laşımın sınırlayıcı yanı ortaya çıkabiliyor. Bu durumda, voksel 
sinyallerine sabit bir model dayatmak, hatalı doku fraksiyonu 
hesaplamalarıyla sonuçlanıyor ve hastalıklı doku düzgün bir 
şekilde karakterize edilemiyor. 

Hem hastalıklı hem de sağlıklı dokulardaki varyasyonların ne-
denlerini açıklayabilmek ve sabit bir doku modelinin kısıtla-
malarını azaltmak için, yakın zamanda sinyal evrimlerinin kaç 
adet ya da hangi doku tipinin voksel sinyalini kapsadığına dair 
hiçbir ön varsayım olmadan, daha kapsamlı bir sözlüğe sığdı-
rıldığı Bayesçi çerçeveyi kullanan bir model ileri sürüldü [31]. 
Bu yöntemde, sinyal evrimi yine denklem (1)’de olduğu gibi 
sözlük öğelerinin ağırlıklı toplamı olarak modelleniyor, fakat 
W

i
 ağırlıklarının pek çoğunun sıfır olması, yani seyrek vektör 

olması gerektiği varsayımıyla, daha kapsamlı bir doku tipi alt-
sözlüğü kullanılıyor. 

Burada D simüle edilmiş sinyal evrimlerinin eksiksiz MRF söz-
lüğünü temsil ediyor ve n >> t olmak kaydıyla, t x n büyüklü-
ğünde oluyor. Fakat bu, eksik belirtilmiş bir problemdir ve li-
neer en küçük kare yöntemiyle çözülmesi, seyrek olmayan W

i
 

ağırlık vektörüyle sonuçlanacaktır. İstenen sonucu elde etmek 
için, W

i
,’nin üstüne seyreklik destekleyici bir öncel yerleştiri-

lerek, sinyali temsil etmek için yalnızca birkaç önemli girdi ile 
algoritma, sinyal evrimi sözlüğe uyacak şekilde yönlendirili-
yor. Bu modeli bir voksel sinyal evrimine uygulamanın sonu-
cu, sinyalin karakteristiklerini en iyi tarif eden sözlük girdileri-
nin ve onlara denk gelen ağırlıkların dağıtılması oluyor; voksel 
sonucu da T1, T2 çiftlerini ve en kayda değer biçimde katkıda 
bulunan sözlük girdilerine denk gelen ağırlık değerlerini içe-
ren bir matris oluyor.

Bu yöntemin bir epilepsi hastasında 3D MRF çekimine uygu-
lanmış bir örneği Şekil 4’te gösteriliyor. Saçılım grafiği, bir T1 
haritasından biri saf beyaz madde (kırmızı), biri saf gri mad-
de (mavi), biri beyaz ve gri madde karışımı (yeşil) ve biri de 
epileptik lezyon (siyah) içeren dört pikselin Bayesçi MRF so-
nuçlarını gösteriyor. Bu Bayes modelini kullanmanın başlıca 
avantajı, lezyon kümesinin sabit bir doku modeline uymaya 
zorlanmamasıdır, zira model o lezyonun gevşeme özellikleri-

s
i
 = DW

i
 (4)

3   Tek bir 3D MRF taramasından elde edilmiş, ortak kayıtlı 3D izotropik T1, T2, M0 haritalarını ve GM, WM, BOS doku fraksiyon haritalarını veren 
altı kantitatif harita [30].
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ni içermiyor olabilir. Lezyon, iki saf dokununkinden (kırmızı ve 
mavi) farklı tek bir küme olarak gösterilirken, PV pikseli ise iki 
saf dokudan elde edilen kümelerle çakışan iki ayrı yeşil küme 
ile tanımlanıyor. Bu yaklaşım bize lezyonları tespit ve karakte-
rize etmek için tamamen yeni bir araç sunuyor. 

Bayesçi MRF yönteminin başlıca özelliği, sinyal evrimlerinin, 
önceden tanımlanmış gevşeme özellikleri olan sabit bir mo-
dele uymaya zorlanmaması. Bununla birlikte, bu serbestlik, 
vokseller üzerinde, benzer doku yapıları içinde bile az oranda 
çeşitlilik gösterebilen dağılımlarla sonuçlanıyor. Sonuçlar en 
etkin biçimde, Bayesçi MRF sonuçları üzerinden hesaplanan 
doku fraksiyon haritaları kullanılarak özetleniyor. Bu amaçla, 
Bayes modelinden voksel bakımından elde edilen sonuçlar gö-
rüntünün tamamı ya da 3D volüm üzerinde birleştiriliyor ve T, 
T2 ve ağırlık matrisleri kümesine uygulanan bir Gauss karışık 
modeli kullanılarak gruplanıyor. Bayesçi analizde sabit doku 
modelleri olmadığı için, olası doku dağılımlarının tamamını 
temsil etmek üzere yeterince büyük bir K sayısında Gauss da-
ğılımı seçmek daha doğru oluyor. 

Normal bir gönüllüde, hastalık olgusuna kıyasla daha az Ga-
uss dağılımı olması beklenebilir. Karışım modeli, bir olasılı-
ğın K Gauss dağılımlarının her biri için T1, T2 uzayındaki her 
bir nokta ile ilişkilendirilmesine imkân sağlıyor. Gauss olası-
lık yoğunluklarını bir maske olarak kullanarak doku fraksiyon 
haritaları, hesaplanmış ağırlığın denk gelen olasılıklarla çar-
pılmasıyla hesaplanabiliyor. Bu haritalar, her bir voksel için 
k sınıflarının her birinde fraksiyonun bire eşit olacağı şekilde 
normalleştiriliyor.

Nöro-görüntüleme için potansiyel 
klinik uygulamalar 
Epilepsi 
Konvansiyonel MRG silik lezyonların varlığını ve büyüklü-
ğünü fark etme yetisi bakımından özellikle de fokal kortikal 
displazide (FCD) sınırlı kalabiliyor. Potansiyel epilepsi ameliya-
tı adaylarının %50’ye varan bir kısmına, ameliyatı yönlendire-
cek saptanabilir bir lezyon olmadığından ‘negatif MRG’ tanısı 
koyuluyor. Grubumuz yakın zamanda, 3D tam beyin MRF ve 
PV-MRF tekniklerinin epilepsi hastalarında lezyonların tespit 

5   Sağ temporal lob epilepsili hasta. (5A, B) Klinik taramalarda elde edilen T1a ve T2a görüntüleri; 
(5C, D) 3D MRF taramasında elde edilen T1 ve T2 haritaları; (5E, F) PV-MRF ve T1a-tabanlı SPM 
segmentasyonundan elde edilen GM fraksiyon haritası. MRF’den tespit edilen potansiyel epilepsi 
patolojisi (yakınlaştırılmış) konvansiyonel MR taramalarında görülmemişti [30].

5a

5e

5b

5f

T1w zoom-in

GM fraksiyon haritası 
zoom-in

SPM GM (T1-bazlı)GM fraksiyon haritası

5c 5dT1 haritası zoom-in T2 haritasıT1 haritası

T1w T2w

4   Sağ temporal paryetal 
epilepsili bir hastadan 
elde edilen Bayesçi MRF 
sonuçlarının örneği. Sağlıklı 
dokularda (GM ve WM), GM 
ve WM sınırındaki PV doku-
sunda ve epileptik modülde 
yer alan dört pikselin doku 
kompozisyonları analiz edil-
di. Sonuçlar lezyonu sağlıklı 
dokulardan da PV etkilerin-
den de ayırabildi. 
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6   Sağ temporoparyetal epilepsili 
hasta. MRF aktif/epileptojenik 
heterotopik nodülleri, aktif 
olmayan/ epileptojenik olma-
yan nodüllerden ayırt edebildi 
(6A) Klinik taramadan elde 
edilen aksiyel ve koronal 
T1a görüntü. (6B) Buna teka-
bül eden MRF’den elde edilmiş 
T1 haritası. (6C) T1a-tabanlı 
SPM segmentasyonundan 
elde edilen GM fraksiyon 
haritası. (6D)
PV-MRF’den elde edilen GM 
fraksiyon haritası [30].

6b
T1w zoom-in

T1w’den
SPM GMT1w aksiyel T1w

6a

6c T1 haritası 
zoom-in

PV-MRF’den 
GM fraksiyon haritası

T1 haritası 
aksiyel

T1 haritası 6d

ve karakterizasyonuna yardımcı olabileceğini [30] gösterdi. İlk 
olarak, T1, T2 ve proton yoğunluk haritalarını, 1.2 mm izotro-
pik görüntü çözünürlüğü ile eşzamanlı olarak kantifiye etmek 
için hızlı ve tam beyin 3D MRF taraması uygulandı. İzotropik 
3D haritalar, farklı konumlarda bulunan ve birden çok doku 
özelliği olan lezyonların saptanmasını sağladı. İkinci olarak gri 
madde, beyaz madde ve BOS haritaları oluşturmak için aynı 
verilere sözlük tabanlı PV-MRF [23] uygulandı. Bu haritalar tek 
bir vokselden birden çok doku bileşenini ayrıştırabildi ve doku 
sınırları boyunca yeni kontrastlar sağladı. Tek bir taramadan 
elde edilebilen bütün haritalar Şekil 3’te gösteriliyor. 

Şekil 5’te de sağ temporal lob epilepsili bir hastanın MRF 
bulguları yer alıyor. Klinik MRG, sağ amigdalanın hiperin-
tens FLAIR sinyali ile büyütüldüğünü, sağ temporal lobun 
ise başka türlü bir görsel kontrol ile görülemeyeceğini gös-
terdi (Şekil 5A, B). Şekil 5C–E’de gösterildiği gibi, MRF ha-
ritaları daha önceden görülmemiş bir sinyal anomalitesi 
‘kuyruğu’na ek olarak amigdala hiperintensitesini ortaya 
çıkardı. T1 haritasında, T1 değerinde çok belirgin olmayan 
bir artış (Şekil 5C) ve sağ superior temporal bölgenin GM 
fraksiyon haritasında (Şekil 5E) gri madde fraksiyonunun 
artmış olduğu görüldü; bunlar potansiyel anomalite belir-
tisiydi. Şekil 5E ve 5F’de, T1-ağırlıklı görüntülerin MRF’sin-
den ve SPM segmentasyonundan elde edilen GM fraksiyon 
haritaları karşılaştırılıyor. MRF esas alınarak çıkarılan GM 
haritası, çok belirgin olmayan doku anomalitesini sapta-
manın yanı sıra, beynin çeşitli yerlerindeki daha geniş gri 
madde fraksiyonu varyasyonlarını da gösterdi; bunların ise 
farklı kortikal bölgeler arasındaki temel sitostrüktür farklı-
lıklarına denk geldiği düşünülüyor. Konvansiyonel MRG’de 
bu anomalitenin kayda değer şekilde göze çarpmamasına 
rağmen, anomalitenin lokasyonu interiktal ve iktal EEG lo-

kalizasyonu ile son derece uyumlu. Cerrahi numunelerin 
histopatolojisinde, kortikal gelişimde hafif malformasyon 
görüldü.

Şekil 6’da, bilinen bilateral periventriküler heterotropisi olan 
sağ temporo-paryetal epilepsili bir başka hastanın MRF ve 
PV-MRF sonuçları yer alıyor. Şekil 6A ve 6B’de gösterildiği üze-
re hem klinik MRG taramalarında hem de T1-ağırlıklı görüntü-
lerin SPM segmentasyonu kullanılarak yapılan post-processing 
analizinde nodüller eşdağılımlı bir sinyal yoğunluğu gösterdi. 
Şekil 6C ve 6D’de hem MRF T1 haritası hem de PV-MRF GM 
fraksiyon haritaları sağ oksipital boynuzdaki nodüllerde de-
ğerlerin artmış olduğunu gösterdi. Bu belirgin sinyal anomali-
tesi, konvansiyonel MRG taramalarında fark edilebilir değildi. 
Hasta, birden çok beyin bölgesini hedef alan stereotaktik EEG 
(SEEG) ile invazif değerlendirmeye girdi. MRF ve PV-MRF’in 
anomali sinyalleri gösterdiği nodüller, interiktal SEEG bulgula-
rıyla ve tipik bir nöbetin iktal başlangıcıyla tutarlıydı. Sağ oksi-
tipal boynuzdaki elektrotların elektrikli stimülasyonu habitüel 
avralar ortaya çıkardı. 

Erken çocuklukta beyin gelişimi
Chen ve diğ. yakın zamanda MRF ve sözlük tabanlı PV-MRF’yi 
UNC/UMN Bebek Konektom Projesi’ne [16] kayıtlı olan, do-
ğumdan beş yaşa kadar sağlıklı çocuklar için erken beyin ge-
lişimine ilişkin değişiklikleri karakterize etmek amacıyla uy-
guladı. MRF taramalarından çıkarılan T1 ve T2 haritalarına ek 
olarak, sözlük tabanlı PV-MRF kullanarak miyelin suyu, hücre 
içi/dışı su ve serbest su içeren üç bölmeli bir modelden doku 
fraksiyonu tahminleri yapmak suretiyle miyelin su fraksiyo-
nu (MWF) haritaları da çıkardılar. Farklı yaşlardaki beş kişiden 
elde edilen temsili T1, T2 ve MWF haritaları Şekil 7’de yer alı-
yor. Yaş arttıkça, hem T1 hem T2 değerleri düşerken, MWF 
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artıyor. 28 çocuktan elde edilen sonuçlara göre, R1 (1/T1) ve 
R2 (1/T2) yaklaşık 20 aya kadar belirgin bir artış gösteriyor, ar-
dından bütün WM bölgelerinde daha yavaş bir artış gerçekle-
şiyor. Yaklaşık 6 aya kadar MWF göz ardı edilebilir bir düzeyde 
kalıyor ve sonrasında gitgide artıyor. Ayrıca, R1 ve MWF yö-
rüngelerinde, farklı beyaz madde bölgelerinde kayda değer 
değişiklikler gözlemlendi ve erken beyin gelişimi sırasında mi-
yelinasyon için uzamsal örüntüler daha önce post-mortem 
beyin dokularından elde edilmiş olan bulgularla son derece 
uyumluydu [32].

Beyin tümörleri
Safhaya bağlı olarak, beyinde ortaya çıkan ya da metastaz ya-
pan kanserler heterojen olabiliyor – solid selüler neoplazma 
bölgeleri, ödem, enflamasyon, kistler ve nekroz içerebiliyor. 
Bununla birlikte, PV modelinin karmaşıklığı arttıkça, parsiyel 
volüm modellerinin inversiyonu için pseudo invers hesapla-
malardan yararlanan konvansiyonel yaklaşımlar da isabetliliği 
daha düşük olan doku fraksiyon tahminleri ile sonuçlanıyor. 
Üstelik, normal doku segmentasyonunun ya da mikrostrük-
tür değerlendirmesinin aksine, heterojen doku bölmelerinin 
gevşeme özellikleri her hasta için kolaylıkla belirlenemediği 
veya literatürden edinilemediği için bu karmaşık PV modelleri-
ni kurmak zor olabiliyor. Dolayısıyla, tümörlerde PV analizi için 
birden çok hastalık dokusu tipini kapsayan, geniş kapsamlı bir 
parsiyel volüm modelinin titizlikle oluşturulması şart.

Beyin tümörünün içindeki ve etrafındaki bölge gibi heterojen 
dokularda saf dokular, haritalandırılmış T1 ve T2 değerlerinin 
k-ortalamaları kümelemesi için tekil dokuları saptamaya yete-
cek kadar vokseli kaplamayabiliyor. Bayesçi MRF analizi özel-
likle bu senaryolarda değerli bir yöntem oluyor. Şekil 8’de gli-
yoblastom beyin tümörü (GBM) tanısı konmuş bir hastanın 
üç farklı kesitinden elde edilen sonuçlar yer alıyor. Yazılı rızası 
alınmış hasta, 1.2 x 1.2 x 3 mm³’lük görüntü çözünürlüğü ile 
3D-MRF FISP taramasına sokuldu. Bayesçi sonuçlara bir Ga-
uss karışım modeli uygulandı ve K = 14 Gauss dağılımı bulun-
du. Şekil 8’de bu dağılımlardan 8’inin ağırlık haritaları, (soldan 
sağa) beyaz madde, iki gri madde sınıfı, BOS ve tümör patolo-
jisi ile ilişkili iki kümeye denk gelecek şekilde gösteriliyor. Geri 
kalan sekiz doku dağılımı haritası ise beyni çevreleyen yağ ve 
kemik gibi başka dokulara karşılık geliyordu ya da gösterilen 
altı dağılıma kıyasla çok küçük ağırlıktaydı. 

Bayesçi MRF ve sözlük tabanlı PV-MRF birlikte çalışıyor. T1 ve 
T2 sürelerinin k-ortalaması kümelerini kullanmak yerine veya 
buna ek olarak Bayesçi MRF, beyin tümörünün içindeki ve et-
rafındaki sağlıklı ve hastalıklı dokuların gevşeme sürelerini be-
lirlemeye yardımcı olabiliyor. 

Bu bilgi de hastalıklı doku fraksiyonlarının segmentasyonunda 
ve tahmininde kullanılmak üzere sözlük tabanlı PV-MRF için 
D

sub
 ve D

pv
 oluşturmak için kullanılabiliyor. Şekil 9’da beyinde 

7   Farklı yaşlardaki beş kişiden elde edilen temsili T1, T2 ve MWF haritaları. Korpus kallosumun genusunu ve spleniumunu kapsayan benzer kesit 
lokasyonu seçildi. Yaş arttıkça T1 de T2 de azalırken, MWF arttı [16].

6 ay

T1

T2

MWF

52 ay15 ay 26 ay 37 ay



27Siemens Healthineers İnovasyon • Kasım 2019

Radyoloji

küçük hücreli akciğer kanseri metastazlı bir hastada sözlük ta-
banlı PV-MRF [23] kullanılarak yapılan doku segmentasyonu 
ve parsiyel volüm tahmininin bir örneği yer alıyor; tarama 3T 
MAGNETOM Prisma sisteminde 3D MRF ile yapıldı. Klinik ola-
rak alınmış FLAIR ve kontrastlı T1-ağırlıklı görüntüler kistik ve 
nekrotik bileşenleri ve etrafı ödemli olan büyüyen bir tümörü 
gösteriyor. MRF T1, T2 ve M0, 3D haritalarını veriyor. Bunlar-
dan, normal görünen beyin dokuları (yağ, GM, WM, BOS) ve 
hastalıklı dokular için ayrı gevşeme süreleri, k-ortalamaları kü-
melemesi ile saptanabiliyor ve bu bölgelerde yapılacak Bayes-

çi MRF analizi ile doğrulanabiliyor. Altı doku bileşeninin bütün 
olası kombinasyonlarını içeren genişletilmiş bir parsiyel volüm 
sözlüğü hem normal dokuların hem de solid büyüyen bileşen-
ler, kistik bileşenler ve çevreleyen ödem de dahil olmak üze-
re tümör dokularının segmentasyonunu ve volüm fraksiyon 
tahminini mümkün kılıyor. Unutmamak gerekir ki sözlük ta-
banlı PV-MRF Şekil 9’da [23] gösterildiği üzere kantitatif doku 
volüm fraksiyon haritaları verirken, Şekil 8’de örneklenen Ba-
yesçi MRF görselleştirme, her bir vokselin belirlenen doku sını-
fına karşılık geldiğine ilişkin ağırlıklı olasılıkları görselleştiriyor. 

8   Solda gliyoblastomlu bir hastaya ait üç farklı kesit için altı parsiyel volüm haritası gösteriliyor. Bu yöntem hangi tip dokuların bulunduğunda 
dair herhangi bir varsayımda bulunmadığı için, elde edilen küme etiketleri son adımda atandı. Soldan sağa beyaz madde, gri madde, gri ve 
beyaz madde karışı ve wm/gm parsiyel volüm, BOS, katı tümör ve tümör çevresinde yer alan bir miktar beyaz madde görülüyor. İki lezyon 
bulunduğuna dikkat ediniz. En sağda, her bir kesit için karşılık gelen T1 ve T2 haritaları yer alıyor [33].

WM T2 haritasıGMGM BOS Tümör T1 haritası

9   Beyinde küçük hücreli akciğer kanseri metastazının sözlük tabanlı PV-MRF ve 3D MRF çekimi kullanılarak yapılmış segmentasyonu. Sözlük 
eşleştirmesi, genişletilmiş çok bileşenli modellerin kullanılmasını ve parsiyel volüm analizine kıyasla daha çok doku tipinin segmentasyonunu 
mümkün kılıyor[23].
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Geliştirilmiş sentetik görüntüleme
Kimi zaman, hastanın yeterince uyumlu olmaması veya tara-
ma süresi kısıtlamaları dolayısıyla tanı için birtakım kontrast 
ağırlıklandırmalarından yararlanma imkanı olmuyor. Altta ya-
tan doku MR özelliklerinin MRF gibi yöntemlerle kantitatif ola-
rak haritalandırılması, sentetik MRG’yi mümkün hale getiri-
yor. İstenen kontrastta yeni görüntüler elde etmek için hastayı 
tekrar taramaya sokmak yerine, bu görüntüler sentezlenebi-
liyor ya da bilinen eşitlikler altta yatan doku özellikleri T1, T2 
ve M0’a uygulanarak çevrimdışı hesaplanıp kantitatif MRG ile 
haritalandırılabiliyor. Bu yaklaşımla, görüntü kontrastı uzun 
tarama süreleri olmadan lezyonların ayırt edilebilmesi için op-
timize edilebiliyor. Sentetik görüntüleme, şu anda standart 
klinik uygulama olan birden çok ağırlıklı kontrastlı görüntüleri 
yorumlamadan kantitatif haritalara geçişi kolaylaştırmakta da 
yararlı olabilir.

Tipik T1- ve T2-ağırlıklı görüntüleri hesaplamak kolayken, sıvısı 
azaltılmış inversiyon telafisi (FLAIR) gibi yaygın kullanılan ile-
ri kontrast ağırlıklandırmalarının sentetik MRG’si, parsiyel vo-
lüm etkilerinden dolayı hâlâ güçlük yaratıyor. Bu güçlük, Şekil 
10’da örneklendiriliyor. Bir FLAIR sekansında görüntü, sıvının 
magnetizasyonu sıfırlandığında ve voksel sinyaline etki etme-
diğinde alınıyor. Bununla birlikte, parsiyel volüm içeren vok-
sellerde, haritalandırılmış T1 ve T2 değerleri sıvılarla ilişkilen-
dirilen uzun gevşeme sürelerinden etkileniyor. Bu nedenle, 
haritalandırılmış MRF gevşeme sürelerinden elde edilen sen-
tetik FLAIR görüntüsünde, sıvı parsiyel volümlerinin haritalan-
dırılmış gevşeme sürelerini kirlettiği sulkuslarda kontrast ye-
tersiz oluyor. 

Burada da MRF sinyal evrimlerinin tekilliği avantaj sağlıyor: 
PV-MRF ile her bir vokseldeki sıvı parsiyel volümlerinin kanti-
fikasyonunun yanı sıra sıvı sinyallerinin denk gelen katkısı da 
ölçülen voksel sinyalinden çıkarılabiliyor. Geriye kalan sıvı-dışı 
dokuların sinyal evrimlerini yansıtan öteki voksel sinyali tek-
rar MRF sözlüğü ile eşleştirilebiliyor ve bunun sonucunda elde 
edilen T1 ve T2 haritaları sentetik FLAIR görüntüsünü hesap-

lamakta kullanılabiliyor. Bu yaklaşım, post-processing son-
rasında her bir vokseldeki sıvı katkısını “sıfırlayarak” sentetik 
FLAIR’in kontrastını iyileştiriyor [34].

Sonuç

MRF ile birden çok doku özelliğini hızlı, sağlam ve eş zamanlı 
olarak kantifiye etmek mümkün. Üstelik pseudo rastgele MRF 
sekansı ile oluşturulan tekil sinyal şekilleri, voksel sinyali evri-
mine olan çoklu bileşen katkılarına ilişkin daha fazla bilgi sağ-
lıyor. Sözlük tabanlı PV-MRF kullanılarak, sağlıklı ve hastalıklı 
dokuların ve mikrostrüktürlerin parsiyel volümleri sağlam bir 
şekilde segmente ve tahmin edilebiliyor. Tümörlerdeki hasta-
lıklı dokular da dahil olmak üzere, bileşen dokuların özellikle-
ri, kantitatif MRF sonuçlarının k-ortalamaları kümelemesi veya 
alt-voksel kompozisyonlarının ileri Bayesçi analiziyle belirlene-
biliyor. MRF, Bayesçi MRF ve PV-MRF bir arada kullanıldığında 
konvansiyonel ağırlıklı MR’da görünmeyebilen, fark edilmesi 
güç doku değişiklikleri hakkında yeni ve klinik açıdan amaca 
uygun bilgiler sunabiliyor. 

10   PV-MRF ile geliştirilmiş sentetik MRG. Sıvısı azaltılmış inversiyon 
telafisi (FLAIR) sekansında, sıvının magnetizasyonu sıfırlanıyor ve 
elde edilen görüntüdeki sinyali etkilemiyor (solda). MRF parametre 
haritaları esas alınarak hesaplanan sentetik FLAIR görüntüleri sul-
kuslar gibi BOS parsiyel volümleri içeren bölgelerde bozuk kontrast 
gösteriyor, çünkü bu voksellerdeki gevşeme süreleri sıvının etki-
lerini yansıtıyor. Sıvı fraksiyonlarının PV-MRF ile tahmini ve voksel 
sinyal evrimine olan fraksiyonel sıvı katkısının ortadan kaldırılması, 
bu parsiyel volüm voksellerinde gevşeme sürelerinin çok daha 
isabetli bir şekilde tahmin edilebilmesine imkan vererek sentetik 
FLAIR görüntülerinde daha iyi bir kontrast sağlıyor [34].

Klinik FLAIR MRF FLAIR PV-MRF FLAIR

1 Geliştirilme aşamasında: Bu uygulama şu anda geliştirilmeye devam etmektedir 
ve ABD’de ve başka ülkelerde satışa sunulmamıştır. İleride satışa sunulacağı da 
garanti edilemez.



29Siemens Healthineers İnovasyon • Kasım 2019

Radyoloji

İletişim
Dan Ma 
Radyoloji Bölümü 
Case Western Reserve Üniversitesi,  
Tıp Fakültesi 
11100 Euclid Ave 
Cleveland, OH 44106 
ABD 
Tel.: +1 216-844-3916 
dxm302@case.edu

Referanslar 

1 Warfield, S. K. et al. Automated segmentation of multiple  
sclerosis lesion subtypes with multichannel MRI.  
Neuroimage 32, 1205–1215 (2006).

2 Pundik, S., Scoco, A., Skelly, M., McCabe, J. P. & Daly, J. J.  
Greater Cortical Thickness Is Associated With Enhanced Sensory 
Function After Arm Rehabilitation in Chronic Stroke. Neurorehabil. 
Neural Repair (2018). 

3 Busch, V., Gaser, C. & Busch, V. Changes in grey matter induced by 
training Newly honed juggling skills show up as a transient feature 
on a brain-imaging scan. Nature 427, 311–312 (2004).

4 Barnes, J., Ourselin, S. & Fox, N. C. Clinical application of  
measurement of hippocampal atrophy in degenerative dementias. 
Hippocampus 19, 510–516 (2009).

5 Adler, S. et al. Towards in vivo focal cortical dysplasia phenotyping 
using quantitative MRI. NeuroImage Clin. 15, 95–105 (2017).

6 Hong, S. J., Bernhardt, B. C., Schrader, D. S., Bernasconi,  
N. & Bernasconi, A. Whole-brain MRI phenotyping in dysplasia-
related frontal lobe epilepsy. Neurology 86, 643–650 (2016).

7 Li, N. et al. Optimization and comparative evaluation of nonlinear 
deformation algorithms for atlas-based segmentation of DBS  
target nuclei. Neuroimage 184, 586–598 (2018).

8 Choi, H. S., Haynor, D. R. & Kim, Y. Partial volume tissue  
classification of multichannel magnetic resonance images-a  
mixel model. IEEE Trans. Med. Imaging 10, 395–407 (1991).

9 Alfano, B. et al. Unsupervised, automated segmentation of  
the normal brain using a multispectral relaxometric magnetic 
resonance approach. Magn. Reson. Med. 37, 84–93 (1997).

10 West, J., Warntjes, J. B. M. & Lundberg, P. Novel whole brain 
segmentation and volume estimation using quantitative MRI.  
Eur. Radiol. 22, 998–1007 (2012).

11 Reeder, S. B., Cruite, I., Hamilton, G. & Sirlin, C. B. Quantitative 
Assessment of Liver Fat with Magnetic Resonance Imaging and 
Spectroscopy. J. Magn. Reson. Imaging (2011).

12 Huppertz, H. J. et al. Voxel-based 3D MRI analysis helps to detect 
subtle forms of subcortical band heterotopia.  
Epilepsia 49, 772–785 (2008).

13 Wang, I. & Alexopoulos, A. MRI postprocessing in presurgical 
evaluation. Curr. Opin. Neurol. 29, 168–174 (2016).

14 Whittall, K. P. et al. In Vivo Measurement of T2 Distributions and 
Water Contents in Normal Human Brain. Magn. Reson.  
Med. 37, 34–43 (1997).

15 Guttmann, C. R. G. et al. White matter changes with normal aging. 
Neurology 42, 5–5 (1998).

16 Chen, Y. et al. MR Fingerprinting enables quantitative measures  
of brain tissue relaxation times and myelin water fraction in early 
brain development. Neuroimage 186, 782–793 (2019).  
186, 782-793 (2019).

17 Monohan, E. et al. Measuring longitudinal myelin water  
fraction in new multiple sclerosis lesions.  
NeuroImage Clin. 9, 369–375 (2015).

18 Flynn, S. W. et al. Abnormalities of myelination in schizophrenia 
detected in vivo with MRI and post-mortem with analysis of 
oligodendrocyte proteins. Mol. Psychiatry 8, 811–820 (2003).

19 Honer, W. G. et al. 48 echo T2 myelin imaging of white matter  
in first-episode schizophrenia: Evidence for aberrant myelination. 
NeuroImage Clin. 6, 408–414 (2014).

20 Shattuck, D. W., Sandor-Leahy, S. R., Schaper, K. A., Rottenberg,  
D. A. & Leahy, R. M. Magnetic Resonance Image Tissue  
Classification Using a Partial Volume Model.  
Neuroimage 13, 856–876 (2001).

21 Bonar, D. C., Schaper, K. A., Anderson, J. R., Rottenberg,  
D. A. & Strother, S. C. Graphical analysis of MR feature space for 
measurement of CSF, gray-matter, and white-matter volumes.  
J. Comput. Assist. Tomogr. 17, 461–70

22 Shin, W. et al. Automated brain tissue segmentation based on 
fractional signal mapping from inversion recovery Look-Locker 
acquisition. Neuroimage 52, 1347–1354 (2010).

23 Deshmane, A. et al. Partial volume mapping using magnetic 
resonance fingerprinting.  
NMR Biomed. (2019). doi:10.1002/nbm.4082

24 Liao, C. et al. Detection of Lesions in Mesial Temporal Lobe Epilepsy 
by Using MR Fingerprinting. Radiology 288, 804–812 (2018).

25 Ma, D. et al. Slice profile and B1 corrections in 2D magnetic 
resonance fingerprinting.  
Magn. Reson. Med. 78, 1781–1789 (2017).

26 Buonincontri, G. & Sawiak, S. J. MR fingerprinting with 
simultaneous B1 estimation. Magn. Reson. Med. 76, 1127–1135 
(2016). 

27 Cloos, M. A. et al. Multiparametric imaging with heterogeneous 
radiofrequency field: Additional material. Nat. Commun. 7, (2016).

28 Körzdörfer, G. et al. Magnetic resonance field fingerprinting.  
Magn. Reson. Med. 81, 2347–2359 (2019).

29 Jiang, Y., Ma, D., Seiberlich, N., Gulani, V. & Griswold, M. a.  
MR fingerprinting using fast imaging with steady state precession 
(FISP) with spiral readout. Magn. Reson. Med. (2014).

30 Ma, D. et al. Development of high-resolution 3D MR fingerprinting 
for detection and characterization of epileptic lesions.  
J. Magn. Reson. Imaging 1–14 (2018). doi:10.1002/jmri.26319

31 McGivney, D. et al. Bayesian estimation of multicomponent 
relaxation parameters in magnetic resonance fingerprinting.  
Magn. Reson. Med. 80, 159-170 (2018).

32 Hertz-Pannier, L. et al. The early development of brain white 
matter: A review of imaging studies in fetuses, newborns, and 
infants. Neuroscience 276, 48–71 (2014).

33 McGivney D., Jiang Y, Ma D, Badve C., Gulani V., Griswold M. 
Segmentation of brain tissues using a Bayesian estimation 
of multicomponent relaxation values in magnetic resonance 
fingerprinting. Proc. Intl. Soc. Mag. Reson. Med. 26 (2018)  
No. 1022. 

34 Deshmane, A. et al. Accurate Synthetic FLAIR Images Using Partial 
Volume Corrected MR Fingerprinting.  
in Proc.Intl.Soc.Mag.Reson.Med (2016).


