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Abdomen Görüntüleme

SPAIR Tekniği 
(SPAIR = Spectrally Adiabatic 
Inversion Recovery/Spektral 
Adiyabatik İnversiyon Geri 
Kazanımı)
SPAIR, spektral yağ satürasyonu ya da su 
eksitasyonu gibi geleneksel yöntemlerin 
bir alternatifidir. Seçici bir spektral 
adiyabatik inversiyon darbesi, sadece 
yağ spinlerini uyardığı için STIR benzeri 
kontrast oluşmaz. Gradyan bozulmayla, 
transvers magnetizasyon yok olur.
TInull inversiyon süresi, yağ dokusunun 
uzunlamasına magnetizasyonu sıfır 
olacak şekilde olmalıdır; bu sayede yağ 

dokuları, MR sinyaline etki etmez.
SPAIR Konumu: SE tipi sekanslar için 
Zayıf/Güçlü konumu mevcuttur.
Avantajlar:
 B1 homojensizliğine duyarsızlık.
 Doku kontrastı etkilenmez.
 Yüksek performans için Quick FatSat 
tatbik edilebilir (VIBE).
Dezavantajlar:
 Daha kompleks hazırlık darbesi 
nedeniyle, minimal TR artar ya da 
maksimum kesit sayısı azalır (kısmen 
Quick FatSat ile telafi edilmiştir).
 Tek atımlı sekanslarda genel sinyal 
yoğunluğunu hafifçe azaltır (syngo 

REVEAL).
Uygulamalar:
 TSE, SPACE, HASTE ve VIBE ile nefes 
tutmalı abdominal uygulamalar.
 VIBE sekansına dayalı nefes tutmalı, 
hızlı T1 ağırlıklı uygulamalar

2 Spektral Adiyabatik İnversiyon Geri Kazanımı (SPAIR)

2
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Water Excitation
This technique is based on the chemical 

shift i.e. the difference in resonance fre-

quencies between fat- and water-bound 

protons.

No additional preparation pulse is neces-

sary, instead a special excitation pulse 

(binomial pulse) is used with the spectral 

excitation profile as shown below (mini-

mum excitation of fat bound protons, max-

imum excitation of water-bound protons):

Spectral Fat Saturation 

This technique is based on the chemical 

shift (3.4 ppm) i.e. the difference in reso-

nance frequencies between fat- and wa-

ter-bound protons.

Applying a narrow band frequency selec-

tive RF pulse, mainly fat-bound protons 

are excited. This transversal magnetiza-

tion is destroyed afterwards by spoiler 

gradients, thus no fat magnetization is 

left for imaging.

Setting Quick FatSat not every slice exci-

tation is preceded by a preparation pulse, 

thus:
■ a shorter TR possible
■ breath-hold examinations possible 

(e.g. VIBE, recommended 40 lines/shot)

 Two FatSat Mode’s (strong/weak) 

are available. 

 Advantages:
■ Tissue contrast is not affected.
■ Quick FatSat can be applied for 

increased performance.

 Disadvantages:
■ Sensitive to B0 and B1 inhomogeneities. 
■ Additional preparation pulse increases 

minimal TR and total measurement time 

or reduces maximum number of slices 

(partially compensated by Quick FatSat).

 Applications:
■ T2-weighted abdominal applications 

with Fat Saturation based on the 

sequences TSE, HASTE and SPACE.
■ Fast T1-weighted applications in breath-

hold with Quick FatSat based on the 

sequences FLASH-2D and VIBE.

 Advantages:
■ Insensitive B1 inhomogeneities.

 Disadvantages:
■ Increased min TE, TR and total measure-

ment time or reduced maximum number 

of slices.

Applications: 
■ Frequently used on low field systems 

where spectral fat suppression is 

 inapplicable.
■ Axial TurboFLASH applications with 

breath-hold or PACE (Prospective Acqui-

sition CorrEction) free breathing.
■ syngo REVEAL applications in breath-

hold technique.

Spectral fat saturation.3 
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Spektral Yağ Satürasyonu
Bu teknik, kimyasal kaymaya (3,4 ppm), 
diğer bir deyişle suya ve yağ dokusuna 
bağlı protonların rezonans frekansları 
arasındaki farka dayalıdır. Dar bantlı bir 
frekansa sahip özel bir RF pulsesi tatbik 
edildiğinde sadece yağa bağlı protonlar 
uyarılır. Bu transversal magnetizasyon, 
daha sonra spoiler gradyanlar 
tarafından yok edilir ve bu nedenle 
görüntüleme için geriye herhangi bir 
yağ magnetizasyonu kalmaz.
Quick FatSat özelliği ayarlandığında, 
her bir kesit eksitasyonundan önce bir 
hazırlık pulsesi tatbik etmeye gerek 
yoktur. Bu sayede: 

Su Eksitasyonu

Bu teknik, kimyasal kaymaya, diğer 
bir deyişle suya ve yağ dokusuna 
bağlı protonların rezonans frekansları 
arasındaki farka dayalıdır. Bu teknikte 
ilave herhangi bir hazırlık pulsesine 
gerek yoktur; bunun yerine, aşağıda 
gösterildiği gibi, spektral eksitasyon 
profiliyle birlikte özel bir eksitasyon 
pulsesi (binom pulse) kullanılır (yağ 
dokusuna bağlı protonların minimum 
eksitasyonu, suya bağlı protonların 
maksimum eksitasyonu):

 Daha kısa bir TR mümkündür
 Nefes tutmalı analizler mümkündür 
(örneğin, VIBE, 40 satır/atım önerilir).
İki adet FatSat konumu (güçlü/zayıf) 
mevcuttur.

Avantajlar:
 Doku kontrastı etkilenmez.
 Yüksek performans için Quick FatSat 
tatbik edilebilir.
Dezavantajlar:
 B0 ve B1 homojensizliğine duyarlıdır.
 İlave hazırlık pulsesi, minimal TR’yi 
arttırır ya da maksimum kesit sayısını 
azaltır (kısmen Quick FatSat ile telafi 
edilmiştir).

Avantajlar:
• B1 homojensizliğine duyarsızlık.

Dezavantajlar:
• Minimum TE, TR ve toplam ölçüm 
süresinde artış veya maksimum kesit 
sayısında azalma.

Uygulamalar:
• Spektral yağ süpresyonunun 
uygulanabilir olmadığı durumlarda 
düşük alanlı sistemlerde sık sık kullanılır.
• Nefes tutmalı ya da PACE (Prospective 
Acquisition CorrEction) (Prospektif 
Görüntü Düzeltme) ile nefes tutmadan 
Axial TurboFLASH uygulamaları.
• Nefes tutmalı teknikte syngo REVEAL 
uygulamaları.

Uygulamalar:
 TSE, HASTE ve SPACE sekansları 
temelinde Yağ Satürasyonu ile birlikte 
T2 ağırlıklı abdominal uygulamalar.
FLASH-2D ve VIBE sekansları temelinde 
Quick FatSat ile birlikte nefes tutmalı, 
hızlı, T1 ağırlıklı uygulamalar.

3 Spektral yağ satürasyonu
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Dixon Tekniği
Dixon tekniği, kimyasal kaymaya, 
diğer bir deyişle suya ve yağ dokusuna 
bağlı protonların rezonans frekansları 
arasındaki farka dayalıdır. Bu teknikle 
iki görüntü elde edilir. İlk görüntüde 
yağa ve suya bağlı protonlardan 
gelen sinyaller “faz (in-phase)”, ikinci 
görüntüde ise sinyaller, “karşı faz 
(out-of-phase)” durumundadır. İlave 
hesaplamalar yapılarak yağ ve suya 
dayalı ayrı iki görüntü de elde edilebilir. 
Dixon yöntemi, VIBE sekansına 
entegredir. Dixon yöntemi, tek bir 
ölçümde maksimum 4 adet kontrast 

sunar: faz durumu, karşı faz, suya dayalı 
ve yağ dokusuna dayalı görüntüler.

Avantajlar:
 B0 ve B1 homojensizliklerine 
duyarsızlık.
 Tek bir ölçümde sunulan 4 farklı 
kontrast.
Dezavantajlar:
 Faz ve karşı faz görüntülerinin 
alınması gerekli olduğu için minimal 
TR süresinde artış (tümleşik Paralel 
Görüntü Alma Teknikleri (iPAT) 
kullanılarak kısmen telafi edilmektedir).

Uygulamalar:
 Abdominal uygulamalarda yağ ve su 
bazlı güvenilir görüntüleme.
 Yağ miktarı ölçümleri.

1A

5A 5B

5C 5D

5A Faz durumunda görüntü 

5C Suya dayalı görüntü 5D Yağ dokusuna dayalı görüntü

5B Karşı faz görüntüsü
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6 STIR PACE (serbest nefesli)

6

7 T1 ağırlıklı VIBE 
 Nefes tutmalı Quick FatSat

7

STIR Örnekleri

8 Çoklu nefes tutmalı 
 T2 ağırlıklı TSE SPAIR

8

9 Nefes tutmalı T1 ağırlıklı VIBE SPAIR

9

Su Eksitasyonu Örnekleri

10 Su Eksitasyonlu ve PACE özellikli 
 (serbest nefesli), 
 T1 ağırlıklı TurboFLASH

10



 

B1 homojensizliğine
duyarsızlık ✓ ✓ – ✓ ✓

B0 homojensizliğine
duyarsızlık ✓ – ✓ – ✓

Yüksek performans
(hızlı konum) ✓ ✓ – – –

 

Çoklu kontrast
oluşturma

– – – – ✓

Zamanlama
değişiklikleri

TR, TA TR, TA TR, TA TE, TR TR

Kontrastın
etkilenmemesi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Genel bakış: Farklı yağ süpresyonu tekniklerinin avantajları ve dezavantajları

Genel bakış: Yağ/su bazlı, önerilen özel tekniklerle birlikte abdominal görüntülemede kullanılan sekanslar

   FatSat SPAIR STIR Su Eksitasyonu Dixon 

 
güçlü/zayıf 

Konum:

güçlü/zayıf 

Konum:std std

TSE/SE ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – –

HASTE ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – –

SPACE ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – –

FLASH-2D ✓ * ✓ ** – – – – –

VIBE ✓ *** – ✓ **** – – ✓ ✓

Reveal ✓ – ✓ – ✓ ✓ –

TurboFLASH – – – – – ✓ –

TrueFISP ✓ – – – – ✓ 

*Hem FatSat hem Quick FatSat mevcuttur **sadece Quick FatSat ile ***Quick FatSat ile “atım başına satır” özelliği seçilebilir **** “Atım başına satır” özelliği seçilebilir

FatSat SPAIR STIR Su Eksitasyonu Dixon
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