
5Siemens İnovasyon • Kasım 2018 • www.siemens.com.tr/inovasyon

Radyoloji Kongresi Özel Sayısı

tek nefes tutmalı 
manyetik rezonans 
kolanjiyopankreatografi

1.5T ve 3T’de
pilot çalışma

Compressed 
Sensing ile

Klinik MR batın görüntülemede hızlı görüntüleme 
kritik önem taşıyor. Okuyacağınız çalışmada, tek 
nefes tutmalı Compressed Sensing (CS) 3D SPACE 
MRCP’nin görüntü kalitesi ile konvansiyonel solunum 
tetiklemeli (RT) 3D SPACE MRCP sekansı iki manyetik 
alan gücünde (1.5T ve 3T) karşılaştırılıyor. 
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Özet
Arka plan ve amaç 
Klinik MR batın görüntülemede 
hızlı görüntüleme kritik önem 
taşımaktadır. Şu anda kullanımda 
olan yüksek çözünürlüklü 3D 
manyetik rezonans 
kolanjiyopankreatografi (MRCP) 
teknikleri tipik olarak solunum 
tetiklemeli ve uzun zaman alan 
tekniklerdir. 

Bu çalışmanın amacı, tek nefes 
tutmalı Compressed Sensing (CS) 
3D SPACE MRCP’nin görüntü 
kalitesi ile konvansiyonel solunum 
tetiklemeli (RT) 3D SPACE MRCP 

sekansını her iki manyetik alan 
gücünde (1.5T ve 3T) 
karşılaştırmaktır. 

Materyal ve metotlar 
Bu retrospektif çalışmaya 40 hasta 
kaydoldu; 20 hasta 1.5T’de, 20 
hasta ise 3T’de taramaya sokuldu. 
Ortalama yaş 54 idi – hastaların 
yaşları 22 ila 85 arasında 
değişiyordu. Hastaların 16’sı erkek, 
24’ü kadındı. 

Sonuçlar 
Konvansiyonel RT MRCP sekansı ile 
prototip tek nefes tutmalı CS MCRP 
sekansı arasında 1.5T’de genel 
görüntü kalitesi ve bulanıklık 

bakımından hiçbir fark bulunmadı. 
3T’de ise tek nefes tutmalı CS 
MRCP görüntülerinde 
konvansiyonel metoda kıyasla, 
kaydadeğer ölçüde iyi genel kalite 
ve keskinlik gözlendi. 

Görüşler  
Tek nefes tutmalı CS MRCP 
prototipi, 1.5T’de ve 3T’de ilgili 
konvansiyonel sekansa kıyasla, 
benzer ya da daha üstün bir genel 
kalite ve keskinlik sağlamaktadır. 

Giriş
Manyetik rezonans 
kolanjiyopankreatografi (MRCP), 
safra ve pankreatik kanal 
anatomisinin değerlendirilmesini 
mümkün kılan ve safra kesesi kanalı 
stenozu veya pankreatik kanal 
oklüzyonu olgularında ilişkili 
hastalıkları da endike ederek son 
derece yararlı bilgiler sağlayan, 
non-invazif bir görüntüleme 
tekniğidir. MRCP halen ya nefes 
tutmalı kalın slab iki boyutlu çekimle 
ya da üç boyutlu çekim kullanan 
solunum tetikleme (RT) ile 
gerçekleştiriliyor. MRCP, farklı 
döndürme açısı evolüsyonları 
kullanarak uygulama için optimize 
edilmiş kontrastlı örnekleme 
perfeksiyonu gibi yoğun olarak T2-
ağırlıklı fast-spin eko sekansları 
kullanılarak gerçekleştirilebiliyor. 
(SPACE) [1].

Bu teknik, tipik olarak arka plan 
süpresyonu iyi olan izotropik ve 
yüksek uzamsal çözünürlüklü 
görüntüler sağlayan üç boyutlu bir 
çekim. Klinik rutinde, safra ve 
pankreas sistemlerine ilişkin 
kapsamlı bir genel bakış elde

etmek üzere maksimum-intansite-
projeksiyonu rekonstrüksiyonları 
yapılabiliyor. Solunum hareketinden 

dolayı, MRCP SPACE sekansı solunum 
siklusunun yalnızca belli bir 
aşamasında veri alınmasını 
sağlamak için prospektif bir RT 
tekniği kullanıyor. Bu nedenle, her bir 
solunum siklusu sırasında yalnızca 
ufak miktarda k-space verisi 
alınabiliyor. Bunun sonucunda, veri 
alım süresi uzun oluyor (bizim 
deneyimimizde ortalama 6 dakika). 
Uygun koşullar altında, hastanın 
düzensiz bir solunum hızı olduğunda, 
10 dakikayı bile aşabiliyor. Oysa 6 
dakikadan uzun süre boyunca düzenli 
bir şekilde solunum yapmak zordur 
ve karın ağrısı olan hastaların 
genellikle düzensiz bir solunum hızı 
vardır. Bu da, bulanıklığı ve hareket 
artefaktlarını kaydadeğer ölçüde 
artırıyor. MR batın görüntülemesinde, 
MRCP en uzun sekanslardan biri ve 
genellikle, daha uzun olan çekim 
süresi, yetersiz görüntü kalitesi ile 
ilişkilendiriliyor [2, 3]. Görüntü 
kalitesinden taviz vermeden, tarama 
süresini kısaltabilecek daha iyi 
tekniklere klinik ihtiyaç duyuluyor. 

MR görüntülerinin sıkıştırılabilir 
olduğu ve artık bilgi içerdiği biliniyor. 
Bir MR görüntüsünün yalnızca ana 
bileşenleri değerlendirilebilse, daha 
az verinin ölçülmesi ve böylelikle de 
çekim sürecinin hızlanması mümkün 
olacaktır. Bu zorlu iş Compressed 

Sensing (CS) MR tekniği kullanılarak 
başarılabilir. CS MR tekniği üç 
kavrama dayanıyor [4]:

1. Görüntü seyrekliği
2. Tutarsız örnekleme
3. Görüntü kurtarma için, seyrekliği 

destekleme amacıyla uygun 
rekonstrüksiyon metodunun 
kullanılması 

Görüntü seyrekliğinin bir örneği, 
yalnızca birkaç pikselin (damarın) 
parlak, piksellerin çoğunluğunun ise 
arka plan doku süpresyonundan 
dolayı karanlık olduğu MR 
anjiyografidir. Bu nedenle MR 
anjiyografide görüntüdeki bilgiler az 
miktarda ölçümle temsil edilebiliyor. 
İkinci unsur, görüntü kalitesinin 
sonradan yinelemeli rekonstrüksiyon 
ile optimize edilmesi için şart olan 
tutarsız örneklemedir. Tutarsız 
örnekleme için yerleşmiş bir metot, 
ayrık artefakatlar yerine tutarsız, 
‘gürültüye benzer’ artefaktlara neden 
olan, evre kodlamalı çizgilerin ihmal 
edildiği random veya psödo-random 
metodu. Tutarsız artefaktlı görüntüler 
klinik tanı için kullanılamıyor. Tutarsız 
k-space örneklemenin uygulanmadığı 
durumlarla kıyaslanabilir kalitede 
görüntüler kurulabilmesi için bu 
tutarsız artefaktların uygun yinelemeli 
rekonstrüksiyon metotları 
kullanılarak elenmesi gerekiyor. 

Geliştirmesi tamamlanmamış ürün. Bu ürün 
henüz geliştirme aşamasındadır ve ABD’de ya da 
başka ülkelerde satışta değildir. Gelecekte satışa 
sunulacağı da garanti edilemez.
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CS, farklı hastalıklarda serebral MR 
anjiyografi görüntülemede başarılı bir 
şekilde uygulandı [5, 6]. Kuşkusuz, 
MR anjiyografi ile MRCP arasında 
benzerlikler bulunuyor. Dolayısıyla 
da CS’in MRCP için 
uygulanabileceğini varsaymak akla 
yatkın. Yakın zamanda, CS’e dair bu 
üç temel gereklilik yeni bir 
Compressed Sensing3D SPACE MRI 
sekansı kullanılarak MRCP’de 
uygulandı. Bu teknik, değişen 
yoğunluklu Poisson disk paternli 
psodö-random düşük hızda 
örneklemeyi esas alıyor. Daha önce 
yapılmış çalışmalarda, tek nefes 
tutmalı 3D CS-MRCP sekansı 
kullanılarak RT konvansiyonel MRCP 
sekansı ile kıyaslanabilecek ümit vaat 
eden bulgular elde edilmişti [2, 7]. 
Bildiğimiz kadarıyla, nefes tutmalı CS 
MRCP sekansı 3T ve 1.5T’lik saha 
gücünde değerlendirilmedi. Bu 
çalışmada, ürün olmayan bir CS-
SPACE MRCP sekansının benzer bir 
tek nefes tutmalı (17 saniye) 
protokolünü kullandık ve 1.5T 
MAGNETOM Avantofit sistemde 
(yazılım versiyonu syngo MR E11C) ve 
3T MAGNETOM Skyra sistemde 
(yazılım versiyonu syngo MR E11C) 
hem 1.5T’lik hem de 3T’lik saha 
güçlerindeki deneyimimizi anlattık. 

Bu çalışmanın amacı, prototip bir tek 
nefes tutmalı CS-SPACE MRCP 
sekansının görüntü kalitesi ile 
konvansiyonel RT SPACE MRCP’nin 
görüntü kalitesini karşılaştırmaktır. 

Metot
Hasta grubu çalışması 
Bu retrospektif çalışma için 40 hasta 
toplandı ve MR muayeneleri Ocak 
2018 başından Nisan 2018 sonuna 
kadar gerçekleştirildi. 20 
hasta1.5T’de, 20 hasta da 3T’de 
tarandı. Ortalama yaş 54 idi ve 
hastaların yaşları 22 ila 85 arasında 
değişiyordu. Hastaların 16’sı erkek, 
24’ü ise kadındı. 

Manyetik rezonans görüntüleme 
Hastalar 1.5T MRI sistemi 
(MAGNETOM Avantofit, Siemens 
Healthineers, Erlangen, Almanya) ya 
da 3T (MAGNETOM Skyra, Siemens 

Healthineers, Erlangen, Almanya) 
kullanılarak tarandı. Hastalar her 
seferinde, önce ayaklar olmak 
kaydıyla süpin pozisyonda cihaza 
yerleştirildi. 18 kanallı vücut matris 
coil’i ve 32 kanallı posterior omurga 
coil’i kullanıldı. Bütün MRCP 
çekimleri için yalnızca, çalışma 
konusu olan hacmi kaplayan coil 
unsurları seçildi. 

Bütün MRG araştırmalarında hem 
konvansiyonel RT SPACE MRCP 
sekansı hem de tek nefes tutmalı 
CS- SPACE MRCP vardı. Her zaman 
önce konvansiyonel MRCP sekansı 
uygulandı. Başlıca parametreler 
aşağıda belirtilmiştir:

Konvansiyonel RT SPACE MRCP: 
FOV = 400 x 400 mm2; TR = 
solunum hızına bağlı olarak 
değişken; TE = 711 ms / 705 ms 
(1.5T/3T); FA = 140°/120°; 
ortalamaların sayısı = 1.4/2.0; 
paralel görüntüleme faktörü = 2; 64 
koronal kesit alındı. Alınan voksel 
boyutu 1.5T’de 1.1 x 1.0 x 1.5 mm3 
(rekonstrüksiyon sonrası 1 x 1 x 1.2 
mm3); 3T’de ise 1.2 x 1.0 x 1.5 mm3 
(rekonstrüksiyon sonrası 0.6 x 0.6 x 
1.2 mm3) idi. Çekim süresi 4 ila 10 
dakika arasındaydı. 

Tek nefes tutmalı CS-SPACE MRCP: 
FOV = 400 x 400 mm2; TR = 1700 ms; 
TE = 426 ms / 432 ms; FA = 120°/120°; 
eksitasyon sayısı = 1.9/1.4; 64 
koronal kesit alındı. Alınan boyut 
1.5T’de 1.2 x 1.2 x 2.4 mm3 
(rekonstrüksiyon sonrası 0.6 x 0.6 x 
1.2 mm3) ; 3T’de ise 1 x 1 x 2.2 mm3 
(rekonstrüksiyon sonrası 0.5 x 0.5 x 
1.1 mm3) idi. Çekim süresi her iki 
manyetik saha gücü için de yaklaşık 
17 saniyeydi. Bu sekansın çekimi 
sırasında akselerasyon faktörü 23’tü.

CS rekonstrüksiyonu inline olarak, 
seyrekliği desteklemeye yönelik bir 
SENSE optimizasyon problemi esas 
alınarak yapıldı. Spasyal 
regülarizasyon Haar dalgacık 
dönüşümü kullanılarak [6] 
gerçekleştirildi. Görüntülerin 
rekonstrüksiyonu için 20 yineleme 
yapıldı ve rekonstrüksiyon için 
gereken süre 6 dakika oldu.

Görüntü kalitesi değerlendirmesi  
Her iki MRCP sekansının natif 
görüntüleri bağımsız olarak iki 
değerlendirici tarafından analiz 
edildi. Görüntü kalitesi 
derecelendirmesi safra ve 
pankreatik kanal sistemlerinin ana 
yapılarının görünürlüğüne göre 
yapıldı: Sağ ve sol intrahepatik 
kanallar (IHs), pankreatik kanal ve 
sistik kanal. Bu yapılar, aynı 
hastaya uygulanan her iki MRCP 
sekansından elde edilen 
rekonstrüksiyonu yapılmış MIP 
verileri üzerinde Şekil 1’de 
gösteriliyor. Hem bu yapıların 
görünürlüğünün hem de genel 
görüntü kalitesinin 
derecelendirilmesi 5 puanlık bir 
ölçekte yapıldı. Arka plan 
süpresyonu ve görüntü bulanıklığı, 
Tablo 1’de gösterildiği gibi, 4 puanlık 
bir ölçekte değerlendirildi. BH CS 
MRCP ile RT MRCP’yi karşılaştırmak 
üzere istatistiksel analiz için iki 
değerlendirmecinin ortalaması 
alındı.

İstatistiksel analiz 
Bütün ölçülen değişkenler (genel 
kalite, bulanıklık, arka plan 
süpresyonu ve kanal görünürlüğü) 
ortalama ± standart sapma (SD) 
olarak ifade edildi. Konvansiyonel 
RT-SPACE ve tek nefes tutmalı CS 
MRCP sekansı arasında ölçülen 
değişkenlerin ortalama değerlerini 
karşılaştırmak için çift kuyruklu 
Wilcoxon işaretli sıra testi kullanıldı. 
Non-parametrik bir test (Wilcoxon 
test) kullanılmasının nedeni, bu 
çalışmadaki örnek boyutunun 
küçük oluşudur (n = 20).

0.05’in altındaki p-değerleri 
istatistiksel olarak anlamlı kabul 
edildi. 

Sonuçlar
Tablo 2, 1.5T’deki MRCP 
görüntülerinin değerlendirmesinin 
sonuçlarını gösteriyor.

1 Geliştirmesi tamamlanmamış ürün. Bu ürün henüz 
geliştirme aşamasındadır ve ABD’de ya da başka 
ülkelerde satışta değildir. Gelecekte satışa 
sunulacağı da garanti edilemez.
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1.5T’de, konvansiyonel RT MRCP 
sekansı ile prototip tek nefes tutmalı 
CS MRCP sekansı arasında genel 
görüntü kalitesi ve görüntü 
bulanıklığı bakımından hiçbir fark 
tespit edilmedi. 

Ayrıca, ana hepatik ve safra 
kanalları konvansiyonel MRCP ve 
tek nefes tutmalı CS MRCP 
görüntülerinde eş derecede 
görünürdü. Bununla birlikte, arka 
plan süpresyonu konvansiyonel 
sekansta prototip sekansa kıyasla 
kaydadeğer ölçüde iyiydi. 

3T’deki MRCP görüntülerinin 

değerlendirmesi Tablo 3’te 
gösteriliyor.

3T’de, genel görüntü kalitesi 
kaydadeğer ölçüde iyileşmişti ve 
konvansiyonel RT MRCP 
görüntülerine kıyasla, tek nefes 
tutmalı CS MRCP görüntülerinde 
kaydadeğer ölçüde daha az 
bulanıklık gözlendi. 

İlginçtir ki prototip MRCP 
görüntülerinde sistik ve pankreatik 
kanallar daha iyi görüntülendi. Tek 
nefes tutmalı CS MRCP 
görüntülerinde sağ ve sol intrahepatik 
kanallar genellikle daha iyi 

görüntüleniyordu (Tablo 3). Arka plan 
süpresyonu her iki MRCP sekansında 
da benzer oldu. 

Şekil 2 ve 3, 1.5T ve 3T’de 
konvansiyonel solunum tetiklemeli 
MRCP ile, ilgili tek nefes tutmalı CS 
MRCP sekansı arasındaki 
karşılaştırmayı gösteriyor.

Tartışma ve sonuç
Günümüzde hızlı MR görüntüleme, 
klinik kararların verilmesi açısından 
çok büyük önem arz ediyor. Öte 
yandan, hasta konforu da büyük 
önem taşıyor. Gerçekten de hastanın 
bir takip MR tetkiki için geri gelmesini 

1  Aynı hastada 1.5T’de konvansiyonel solunum tetiklemenin (RT) ve tek nefes tutmalı Compressed Sensing(CS) MRCP sekansının MIP’si. 
Sayılar ana pankreatik ve safra kanallarını temsil ediyor: (1) Pankreatik; (2) safra; (3) sol intrahepatik; (4) sağ intrahepatik ve (5) 
safra kesesi

Tablo 1: Konvansiyonel solunum tetiklemesini ve tek nefes tutmalı Compressed Sensing MRCP sekansını karşılaştırmak için ölçülen 
değişkenler ve skorlar.

Konvansiyonel RT MRCP

3

5 5
11

2 2

4 4

3

Tek nefes tutmalı CS MRCP

Görüntü kalitesi 
değişkenleri

Genel görüntü 
kalitesi

Görüntü 
bulanıklığı Arka plan süpresyonu Kanal görüntülemesi

Skor 1 Tanıya elverişli değil Tanıya elverişli değil Kaydadeğer arka plan sinyali Görüntüleme yok 

Skor 2 Yetersiz Azımsanamayacak 
bulanıklık

Azımsanamayacak 
arka plan sinyali Yetersiz görüntüleme 

Skor 3 Vasat Hafif bulanıklık Fark edilir arka plan sinyali Kısmi görüntüleme 

Skor 4 İyi Sıfır ya da minimal 
bulanıklık Yeterli arka plan süpresyonu Net ve eksik

Skor 5 Mükemmel Geçersiz Geçersiz Net ve eksiksiz

1a 1b
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Tablo 3: Konvansiyonel solunum tetikleme (RT) ve tek nefes tutmalı Compressed Sensing (CS) sekansı kullanılarak 3T’de alınan MRCP 
görüntülerinin ölçülen değişkenlerinin değerleri (ortalama ± SD).

Tablo 2: Konvansiyonel solunum tetikleme (RT) ve tek nefes tutmalı Compressed Sensing (CS) sekansı kullanılarak 1.5T’de alınan MRCP 
görüntülerinin ölçülen değişkenlerinin değerleri (ortalama ± SD).

Ölçülen değişkenler Konvansiyonel RT MRCP Tek nefes tutmalı 
CS MRCP P-değeri

Genel görüntü kalitesi 3.23 ± 1.51 3.58 ± 1.17 0.34

Bulanıklık 3.05 ± 1.00 3.13 ± 1.10 0.93

Arka plan süpresyonu 3.48 ± 0.73 2.00 ± 0.83 < 0.001

Sistik kanal 3.20 ± 1.72 3.23 ± 1.70 0.95

Pankreatik kanal 2.65 ± 1.52 2.58 ± 1.54 0.95

Sağ intrahepatik kanal 3.48 ± 1.46 3.55 ± 1.49 0.95

Sol intrahepatik kanal 3.55 ± 1.28 3.75 ± 1.38 0.72

Ölçülen değişkenler Konvansiyonel RT MRCP Tek nefes tutmalı 
CS MRCP P-değeri

Genel görüntü kalitesi 3.25 ± 0.99 4.17 ± 0.71 < 0.001

Bulanıklık 2.92 ± 0.92 3.60 ± 0.45 < 0.001

Arka plan süpresyonu 3.27 ± 0.82 3.57 ± 0.47 0.09

Sistik kanal 2.55 ± 1.40 3.40 ± 1.34 0.005

Pankreatik kanal 3.52 ± 1.14 4.27 ± 0.68 0.02

Sağ intrahepatik kanal 3.55 ± 1.24 4.05 ± 0.97 0.06

Sağ intrahepatik kanal 3.52 ± 1.16 3.95 ± 1.02 0.13

sağlayabilmek adına, cihazın içinde 
geçirilen süreyi mümkün olduğunca 
kısaltmak gerekiyor. Bu hedefi 
gerçekleştirmek için de hızlı MR 
çekim tekniklerinin geliştirilmesi çok 
önemli. Hızlı MR görüntüleme için en 
ümit vaat eden tekniklerden biri, son 
derece düşük hızda örneklemeli 
çekimin Compressed Sensing 
rekonstrüksiyon yöntemi ile bir arada 
kullanılması. Bu çalışma, böyle bir 
metodun MRCP görüntüleme 
açısından uygulanabilirliğini 
gösterdi.

3T’de, konvansiyonel MRCP 
görüntülerine kıyasla, nefes tutmalı 
CS MRCP görüntülerinin kalitesi açık 

bir şekilde daha üstündü ve ana safra 
ve pankreas kanalları daha iyi 
görüntülenmişti. İlginçtir ki 1.5T’de 
görüntü kalitesi ve ana kanalların 
görünürlüğü, nefes tutmalı CS MRCP 
ile konvansiyonel sekans arasında 
karşılaştırılabilirdi. Tek nefes tutmalı 
protokolün çekim süresi 
konvansiyonel tekniğinkinden en az 17 
kat daha kısa olduğundan, bu 
bulgular çok ümit vaat edici.

Açıkça görülüyor ki konvansiyonel RT 
MRCP sekansının başlıca dezavantajı 
çekim süresinin daha uzun oluşu. 
Hatta, düzensiz solunum hareketi 
olan hastalar için çekim süresi 10 
dakikayı aşabiliyor ve elde edilen 

görüntülerde, Şekil 2 (B ve C) ve Şekil 
3’te (A ve B) gösterildiği üzere, hareket 
artefaktları ve bulanıklık oluyor.

Tek nefes tutmalı CS MRCP 
görüntülerin genel kalitesi ve keskinliği 
3T’de iyiydi; bu, Yoon ve ark. 
tarafından [2] benzer bulguların 
bildirildiği çalışma ile uyumlu: 
ortalama genel görüntü kalitesi: 4.17 
vs. 4.10; ortalama görüntü bulanıklığı: 
3.60 vs. 3.80. Tek nefes tutmalı CS 
MRCP sekansı söz konusu olduğunda, 
3T’de 1.5T’ye kıyasla daha iyi bir 
görüntü kalitesi ve keskinlik olduğunu 
belirtmek gerekiyor. Bununla birlikte, 
aynı durum konvansiyonel MRCP 
sekansı için geçerli değildi; daha 
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2  1.5T’dedört farklı hastada konvansiyonel solunum tetiklemesinin (RT) ve tek nefes tutmalı Compressed Sensing MRCP 
sekansının MIP’si

1.5T’de konvansiyonel RT MRCP 1.5T’de tek nefes tutmalı CS MRCP

2a

2c

2b

2d
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3  3T’dedört farklı hastada konvansiyonel solunum tetiklemesinin (RT) ve tek nefes tutmalı Compressed Sensing MRCP 
sekansının MIP’si.

Conventional RT MRCP at 3T Single-breath-hold CS MRCP at 3T

3a

3c

3b

3d
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yüksek manyetik alan sahasında 
MRCP görüntüleme için Compressed 
Sensing rekonstrüksiyonu yapmanın 
faydası açıkça görüldü. 

Bildiğimiz kadarıyla bu, 1.5T’de 
yapılan, tek nefes tutmalı CS ile 
kovansiyonel MRCP sekansı arasında 
benzer görüntü kalitesi olduğunu 
gösteren ilk çalışmadır. Üstelik, ana 
kanalların görünürlüğü de her iki 
sekans arasında karşılaştırılabilir 
durumdaydı. 

Fakat tek nefes tutmalı CS MRCP 
görüntülerde arka plan süpresyonu, 
azımsanamayacak arka planla 
yetersize yakındı. Bu, yeterli arka plan 
süpresyonunun elde edildiği 3T’de 
gözlenmedi. Dolayısıyla, 1.5T’de tek 
nefes tutmalı CS MRCP sekansının 
arka plan süpresyonunu iyileştirmek 
faydalı olacaktır.

Değerlendirilen tek nefes tutmalı CS 
MRCP prototip uygulaması ile ilgili 
önemli bir konu, görüntülerin 
rekonstrüksiyonudur. Bu çalışmada, 
rekonstrüksiyon süresi yaklaşık 6 
dakika oldu. Gelecekte yapılacak bir 
ürün uygulamasında, örneğin bir GPU 
uygulamasında, bu meselenin ele 
alınması gerekiyor. Hem protokolün iş 
akışını kolaylaştırmak için, hem de 
görüntülerin radyolog tarafından 
hızlıca yorumlanması gerektiği 
durumlarda, rekonkstrüksiyon süresi 
mümkün olduğunca kısa olmalıdır.

Sonuç olarak, tek nefes tutmalı CS 
MRCP prototipi, konvansiyonel 
sekansa kıyasla benzer (1.5T’de) ya da 
daha üstün (3T’de) genel kalite ve 
keskinlik sağlamaktadır. 
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