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Giriş ve hedef
Hôpital Morvan’daki radyoloji 
departmanımızın ve medikal 
görüntüleme merkezimizin hizmet 
yelpazesi, multidisipliner tanısal ve 
girişimsel faaliyetleri kapsıyor ve iç 
organ görüntüleme, nöroradyoloji, 
vasküler görüntüleme ve 
muskuloskeletal görüntülemeye 
odaklanıyor. Hastanenin hem içinden 
hem de dışından gelen, farklı 
disiplinlerdeki sevklere hizmet vermek 
için, iki Manyetik Rezonans 

Görüntüleme (MRG) sistemiyle de 
donatılmış durumdayız ve bunlardan 
biri de MAGNETOM Avantofit 1.5T 
tarayıcı.

syngo MR E11C yazılımıyla çalışan bu 
sistem, gelişmiş ve hızlandırılmış 
difüzyon ağırlıklı görüntüleme (DWI) 
için yeni bir yöntemi, yani günlük 
klinik çalışmalar için çok değerli olan 
Eşzamanlı Çoklu-Kesit (SMS) 
görüntülemeyi kolaylaştırıyor.

DWI, sadece nöro-görüntüleme 
araştırmalarının değil, baş ve boyun 

bölgesinin, göğsün, karaciğerin, 
prostatın, rektumun vs. 
görüntülenmesinin de vazgeçilmez bir 
parçası haline geldi. Özellikle vücut 
onkolojisinde DWI, yüksek b-değeri 
görüntülerinde potansiyel 
engellenmiş difüzyon bölgelerini 
tespit etmek için hassas bir araç olarak 
ve Görünür Difüzyon Katsayısı (ADC) 
ile selüler özellikler bakımından 
lezyon karakterizasyonunu 
iyileştirmek için kullanılabiliyor.
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Olgu 1
Beyindeki kortikomedüller 
birleşimde çoklu lezyonlara sahip 
60 yaşındaki kadın hasta.

Olgu 2
Sağ submandibular alanda kitlesel tümöre sahip 72 yaşında erkek hasta.

T2 FLAIR ve T1w kontrast 
sonrası görüntü, çevresinde ödem ve 
orta seviye kitle etkisiyle sol temporal 
lobda bir lezyon gösteriyor. Lezyonun 
merkezi kavitesi hiper-intens ve ince 
bir kapsülle çevreleniyor. Kontrast 
sonrası görüntülerde lezyon, Rim tarzı 
kontrastlanma ve santral hiper-
intensiteye bağlı target bulgusu 
gösteriyor.

Aynı seviyede DWI, son derece 
viskoz bir apse formasyonuyla tutarlı 
bir şekilde, lezyonun merkez kısmında 
çok güçlü bir difüzyon sınırlamasını 
(ortalama ADC – 400 mm2/s) yansıtan, 
b1000’de yüksek sinyal yoğunluğuna 
(1C, E9) ve ilişkili bir düşürülmüş 
ADC’ye (1D, F9) sahip bir hedef 
lezyonu gösteriyor. 1C ve D, standart 
parametrelerle edinilmişken (Tablo 1’e 
bakınız), 1E ve F, TR’yi 5600 ms’den 
2700 ms’ye düşürmeye izin verecek 
şekilde bir 2 SMS faktörüyle edinildi. 
Buna uygun olarak, genel edinim 
süresi, minimum 1:54’ten minimum 
1:11’e, görüntü kalitesinden herhangi 
bir ödün verilmeksizin kısaltıldı.

T2w ve T1w kontrast sonrası görüntüleri, sağ 
submandibular alanda ekspanse, oval şekilli, homojen 
olmayan büyük bir kitle gösteriyor ve bu kitle, soluk borusunu 
ve mediala doğru olan büyük servikal damarları örtüyor. 
Tümör, parietal kısımda katı, nodüler görünümlü alanlara 
sahip ve kangrenden kaynaklanan sıvı birikmesiyle tutarlı bir 
şekilde, daha merkezi olarak konumlandırılmış yönlerde T2w 
hiper-yoğunluğu gösteriyor. T1w kontrast sonrası görüntüleri, 
tümörün ağız benzeri gelişimini ve sternokleidomastoid 
kasında, lingual bölgede, platizmada ve dilde gelişmiş 
infiltrasyonun mevcut olduğunu gösteriyor. 

DWI’daki lezyonun görünümü, morfolojik temsille 
örtüşüyor ve periferde ve merkezdeki hiper-diffüz 
bölgelerdeki güçlü şekilde sınırlandırılmış difüzyon alanları 
görülüyor. 2 değerinde bir SMS faktörü uygulayarak, TR’yi 
4300’den 2200 ms’ye düşürmek mümkün oldu ve genel 
edinim süresi de 4:18 dakikadan 2:12 dakikaya düştü (diğer 
parametreler Tablo 1’de görülmektedir)
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Bölge Görüş alanı
[mm] 

Matris Kesit
kalınlığı
[mm]

Kesit 
sayısı

TR /TE  
[ms]

b-değerleri 
[s/mm ]

PAT 
faktörü

SMS 
faktörü

Çekim 
süresi 
[dakika]

Beyin Conv 230x230 384x384i 4 26 5600 / 84 0, 1000 2 0 1:54

SMS 2700 / 84 2 2 1:11

Baş ve 
Boyun

Conv 230x230 384x384 4 24 4300 / 106 50, 800 2 0 4:18

SMS 2200 / 106 2 2 2:12

Meme SMS 203x339 108x180 4 26 2600 / 84 50, 800 2 2 3:08

Prostat Conv 200x200 128x128 3.5 18 3400 / 72 50, 800 2 0 4:58

SMS 2000 / 72 2 2 2:55

Rektum SMS 
(aksiyal)

200x200 128x128 4 24 2400 / 72 50, 400, 
800

2 2 2:24

SMS 
(sag)

200x200 128x128 4 20 2100 / 79 50, 800, 
1600

2 2 3:30

Tablo 1: Çekim parametreleri
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Dinamik kontrast ekspanse serinin ilk kontrast 
sonrası T1w görüntüsü ve ilgili eksiltme görünümü, hızlı 
gelişim ve bunu takip eden, oyulma sergileyen sol 
memede bir lezyonu açıkça gösteriyor. Kitle, düzensiz 
şekilli, spiküle ve homojen olarak gelişmiş. Sağ memede, 
glandüler dokunun kama şekilli orta düzey gelişimi ve 
küçük bir lentiküler lezyon görülebiliyor.

T2w görüntüleri, hastanın 
yaşına uygun olarak prostatın geçiş 
zonunda iyi huylu bir hiperplazi 
gösteriyor. Ancak, bezenin apeksinde, 
düzensiz sınırlara ve maksimum -13 
mm çapa sahip lentiküler şekilli, T2 
hipointens bir lezyon görülüyor. 
Kontrast uygulanmasından sonraki 
erken evre T1w görüntüleri, ilgili 
bölgede kontrast maddenin iyi 
çevrelenmiş, ayırt edilebilir bir 
geliştirmesini gösteriyor. 

Lezyonun sıra dışı konumu 
nedeniyle, 1600 s/mm2 gibi çok yüksek 
bir b-değerine sahip bir ek DWI 
taraması sagittal düzlemde 
gerçekleştirildi ve bu, şüpheyi 
doğruladı ve PI-RADS4 olarak 
derecelendirildi.

Geleneksel (4C, D) ve SMS hızlandırılmış (4E, F) yüksek b-değeri 
görüntüleri ve ADC haritası, güçlü sınırlandırılmış difüzyona sahip bir apikal 
lezyon gösteriyor. Ölçülen ADC değerleri, 758 ve 744 x10-3 mm2/s değerlerine 
sahip bir yüksek yöntemler arası yeniden üretilebilirlik gösteriyor. Eşzamanlı 
Çoklu Kesit hızlandırmasıyla, çekim süresi 4:58 dakikadan 2:55 dakikaya 
düşürülebiliyor (daha ileri parametreler Tablo 1’de yer alıyor). 

Aynı seviyedeki SMS hızlandırılmış DWI, ilgili ADC 
sınırlaması ve 865 x10-3 mm2’lik bir ortalama ADC değeri 
ile birlikte b1000’de sol memede bir hiperintens bölge 
gösteriyor. Sağ memedeki küçük, yuvarlak ve iyi 
çevrelenmiş lezyon, büyük ihtimalle bir fibroadenoma 
denk gelecek şekilde, ilgili yüksek bir ADC değeriyle 
yüksek b-değerinde bir T2 içinden parlama efekti 
sergiliyor. Çekim parametreleri Tablo 1’de görülebilir.

Olgu 4
Prostat kanserli 68 yaşında erkek hasta.

Olgu 3
Sol memesinde invazif meme kanseri olan 33 yaşında kadın hasta.
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T2w görüntüleri, büyük ihtimalle sigma çıkışlı olan, pelviste hiperintens, düzenli yapıda bir kitle gösteriyor. Kuyruğa doğru 
tümör, meni kesesine değiyor veya potansiyel olarak bunların içerisine sızıyor. Bel omuru 4 ve ilyak lenf boğumlarının 
metastazının mevcut olma ihtimali yüksek. Kontrast sonrası T1 görüntülerinde, tümör, parietal yönlerden merkeze doğru düzensiz 
bir gelişim gösteriyor. 

İlgili sagittal (5C, D) ve aksiyal 
(5E, F) difüzyon ağırlıklı görüntüler 
(b800) ve ADC haritası, anatomik 
görünüme denk gelen ve özellikle 
güçlü sınırlanmış difüzyon gösteren, 
kraniyal ve merkeze doğru yönlere 
sahip olan tümörde son derece 
homojen olmayan bir patern 
gösteriyor. 

Olgu 5
Sigmoid karsinomu olan 65 yaşında erkek hasta.

Ancak teknik açıdan, DWI yaygın 
olarak, görüntü edinimi için son 
derece verimsiz bir yaklaşım olan 
tek çekim 2D EPI’ye dayalı. Her 
görüntü kesitinin ayrı ayrı 
uyarılması gerekiyor ve sonra 
şifreleme gradyanları uygulanıyor 
ve en son olarak da EPI şifrelemesi 
ile görüntü bilgileri ediniliyor [1]. 
Bu işlem, her bir görüntüleme 
katmanı için bir defa olmak üzere, 
tüm ilgi hacmi kapsanana kadar çok 
kez tekrarlanıyor. Bu verimsiz 
yaklaşım, Eşzamanlı Çoklu Kesit ile 
aşılabiliyor. Kesitlerin art arda 
uyarılması yerine, kesitler çoklu-
bant pulse’ı ile eşzamanlı olarak 
uyarılıyor ve görüntülü-CAIPIR-INHA 
SMS-EPI de yüksek SNR’nin ve 
düşük artefakt seviyelerinin 
korunmasını sağlıyor [2]. 

NYU grubunun [3] sunduğu 
Eşzamanlı Çoklu Kesit hızlandırılmış 
abdominal görüntülemenin umut 
vaat eden sonuçlarıyla motive 
olunca, Eşzamanlı Çoklu Kesitin, 
nörolojik görüntülemenin ötesindeki 
faydalarını değerlendirmeye karar 
verdik ve yerel uygulama 
uzmanımızın desteğiyle çeşitli vücut 
bölgelerinin görüntülenmesi için 
kendi protokollerimizi oluşturmaya 
başladık.

Özet ve sonuç
Burada sunulan örnek olayların da 
gösterdiği gibi, Eşzamanlı Çoklu 
Kesit hızlandırma, DWI’ın yaygın 
olarak uygulandığı neredeyse tüm 
klinik uygulamalarda difüzyon 
ağırlıklı görüntülemenin 
hızlandırılması için değerli bir teknik. 
Sağlam sonuçlar ve iyi bir görüntü 
kalitesi, DWI edinimlerinde yaklaşık 
iki katlı akselerasyon elde etmeye 
izin veren 2 değerindeki bir SMS 
faktörüyle elde edilebiliyor. Bland-
Altman-Şemasında da (Şekil 6) 
gösterildiği gibi, ADC değerleri 
geleneksel ve hızlandırılmış teknik 
arasında yüksek oranda yeniden 
üretilebilir.

Bu sırada, 2 katlı hızlandırmaya 
sahip Eşzamanlı Çoklu Kesit difüzyon 
ağırlıklı görüntülemeyi, daha kısa 
genel tarama süresi, daha iyi katman 
kapsamı ve iyileştirilmiş çözünürlük 
için klinik protokolümüzün (SMS 
DWI) bir parçası haline getirdik.

ADC değerlerinin geleneksel ve hızlandırılmış teknik arasında yüksek oranda 
yeniden üretilebilir olduğunu gösteren Bland-Altman-Şeması.


