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ÖZET 

MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ 
 
MRI (Magnetic Resonance Imaging) tekniği günümüzde artık teknik bir konu olmaktan öteye 
geçip, hızla klinik uygulama boyutuna geçmektedir. MRI tekniğinde kaydedilen bunca 
ilerleme ve gelişemelere rağmen açığa çıkarılmayı bekleyen daha bir çok konu ve 
cevaplanması gereken bir çok soru vardır. Bu konulardan bir kısmı bu teze konu olmuş ve 
araştırılmıştır. 
 
Birleştirilmiş düzlemsel eko tekniği kullanılarak yüksek çözünürlüklü MRI, 3.0 Tesla’da 
oluşturulabilmekte ve bu sayede görüntü kirliliği düşük seviyede tutulabilmektedir. MRI 
datalarının analiz edilme yöntemleri çok çeşitlidir ve geliştirilmiş iki yeni direkt olmayan 
analiz tekniği daha sık olarak kullanılır hale gelmiştir. MRI datalarının analiz edilmesine 
yönelik olarak yazılmış bilgisayar programı da bu tezin konularından biri olmuştur. 
 
MRI tekniğinin beynin aktivasyon haritalarını çıkarmakta ve insan beyninde uyarıcılara cevap 
olarak oluşan değişimleri başarılı bir şekilde görüntüye dökebilme yeteneği insanlığın belki 
de yüzlerce yıldır merak edip araştırdığı konuların birer birer gün ışığına çıkmasını 
sağlayacaktır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
SUMMARY 

MAGNETIC RESONANCE IMAGING SYSTEMS 
 
The technique magnetic resonance imaging is rapidly moving from one of the technical 
interest to wide clinical application. However, there are a number of questions regarding the 
method that need resolution. Some of these are investigated in this thesis. 
 
High resolution MRI is demonstrated at 3.0 Tesla, using an interleaved echo planar imaging 
technique to keep distortion low. The optimum echo time to use in MRI experiments is 
investigated using a multiple gradient echo sequence to obtain six images, each with a 
different echo time, from a single free induction decay. The same data are used to construct T 
*

2
 maps during functional stimulation. Various techniques for correcting the N/2 ghost are 

tested for use in MRI experiments, and a method for removing the image artefact caused by 
external r.f. interference in a non- linearly sampled matrix is presented. 
 
The steps in the analysis of MRI data are detailed, and two new non-directed analysis 
techniques, particularly for data from single events, as opposed to epoch based paradigms, are 
proposed. The theory behind software that has been written for MRI data analysis is also 
given. 
 
Finally, some of the results from an MRI study into the initiation of movement are presented, 
illustrating the power of single event experiments in the separation of cognitive processes. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
1. GİRİŞ 

 
1.1. BEYNİN SIRLARINA GİRİŞ 

Beyin; insan vücudundaki en mükemmel ve komplike organ olmasına rağmen hakkında en az 

şey bilinen organ olma özelliğini günümüzde de hala korumaktadır. Bilim adamları ve 

filozoflar yüzlerce senedir davranış, duygu, hafıza, düşünce, bilinç ve insan vücudu arasındaki 

ilişki üzerinde çalışmış ve çeşitli fikirler geliştirmişlerdir. Orta çağda insan ruhunun beyinde 

mi yoksa kalpte mi olduğuna dair çok fazla tartışmalar yapılmaktaydı. Her ne kadar bu 

konuya ait çok farklı fikirler geliştirilmiş olsa da, akılla ilgili olayların beynin ventriküllerinde 

olduğuna dair ortak bir kanı hüküm sürmekteydi. Bu teoriye göre genel davranışlar beynin 

lateral ventriküllerinde, imgelemeyle ilgili kısım ise beynin arka kısmında bulunmaktaydı. 

Üçüncü ventrikül ise sebep, yargı ve düşünceyle ilgili görevleri üstlenmekteyken hafızayla 

ilgili görevleri dördüncü ventrikül yapmaktaydı. 

 

17. yüzyılda Thomas Willis, beynin korteksindeki değişik bölümlerin; özellikle günümüzde 

kendi adıyla anılan beynin alt kısmında bulunan kan damarlarının, her birinin özel 

fonksiyonlara sahip olduğu savını ortaya attı. 19. yüzyılda Gall, kafatasında darbe olup 

olmamasının çeşitli zihinsel ve duygusal durumları etkilediğini ileri sürdüğü phrenology 

denen bir bilim dalını ortaya çıkardı. Gall’in kullanmış olduğu bu teknik her ne kadar 

tartışmaya açık olsa da, çok önemli iki noktanın ortaya çıkmasında temel oluşturmuştur: 

Beyin insanın tüm entelektüel ve manevi özelliklerini bünyesinde barındırır ve bu özel 

aktiviteler serebral korteks’in belirli yerlerinde yerleşik olarak bulunmakta ve idare 

edilmektedir.  

 

18. yüzyılın sonlarına doğru beyin fonksiyonlarının incelenmesi; hayvanların beyninin 

elektrik akımı kullanılarak uyarılması deneylerinin uygulanmaya başlamasıyla hız 

kazanmıştır. Bu çalışmalar önceleri hayvanların, ilerleyen yıllarda ise insanların motor 

fonksiyonlarının haritalanması çalışmalarında önemli yer tutmuştur. Ne var ki, elde edilen 

sonuçlar hala belirsizlikler içermekteydi. 20. yüzyılın ortalarında Penfield, sinir cerrahisi 

ameliyatları esnasında hastalara kortikal sitimülasyon uygulayarak motor ve somatosensor 

korteks’in çok daha bilimsel ve güvenilir haritasını çıkarmayı başarmıştır. 20. yüzyılın ikinci 



yarısının  sonlarına kadar bu tip bilgiler sadece sinir ağında sorunları olan hastalardan ve 

hayvanlardaki elektrod ölçümlerinden elde edilebilmiştir. Son 15 yıl içerisinde beyin 

görüntüleme teknikleri sayesinde sağlıklı insan vücudu üzerinde de araştırma ve çalışmalar 

yapabilmek mümkün hale gelmiştir.  

 

1.2. DÜŞÜNCENİN GÖRÜNTÜLENMESİ  

 
Medikal görüntüleme tekniklerinin nöroloji bilimi üzerindeki etkisi hayli önemli ve büyük 

olmuştur. X-Ray bilgisayarlı tomografi (CT) cihazının keşfedilmesi klinisyenlerin cerrahi 

müdaheleye gerek kalmadan hastaların kafataslarının içini görebilmesine imkan sağlamıştır. 

Hasta vücuduna çok az miktarda radyasyon verilerek, hastanın vücuduna herhangi bir cerrahi 

operasyon yapmaya gerek kalmadan sadece vücudun yapısı değil aynı zamanda kanın hareketi 

ve metabolizma da takip edilebilmektedir.  Bu konuda atılan en büyük adımlardan biri 

radyoizotop olarak pozitron yayımının kullanılmaya başlamasıyla sağlanmıştır. Pozitron bir 

elektron ile derhal bozunuma uğradığından, birbirlerine 180° açıyla iki fotonun yayınımı 

sayesinde tarayıcıda radyoizotop’un çok daha başarılı bir şekilde lokalizasyonu elde edilebilir. 

İşaretlenmiş su kullanılmasıyla, pozitron emisyon tomografi (PET) yöntemi araştırmacılara 

insan vücudunda basit zihinsel aktivitelerin oluşumu sırasında kan akış miktarının 

ölçülmesiyle zihnin haritasını çıkarabilme imkanını sağlayan ilk teknik olmuştur. Lokal kan 

akışı kortikal aktiviteyle doğrusal olarak bağlantılı olduğundan dolayı bölgesel kan akımının 

hızlı olduğu korteks bölgeleri o bölgenin gerçekleşmekte olan zihinsel aktiviteden sorumlu 

olduğunu göstermektedir. 

 

Bu teknikle hemen hemen aynı zamanlarda, beynin çok daha iyi anatomik görüntülerinin elde 

edilmesine olanak sağlayan bir teknik geliştirilmiştir. Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) 

tekniğini temel olarak alan Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) nörologların beyaz ve gri 

oluşumları rahatça ayırt etmesine, insan vücudundaki yumuşak dokunun kusursuz 

görüntülenmesine ve insan beynindeki tümör gibi oluşumların teşhisine olanak sağlamaktadır. 

MRI tekniği iyonize radyasyon içermediğinden, insan sağlığı üzerindeki riskler de minimize 

edilmiş durumdadır. Kontrast oluşturan ilaçların geliştirilmesi dinamik MRI çalışmalarında 

büyük kolaylıklar sağlamış ve görüntünün hızındaki gelişmeler fonksiyonel beyin 

araştırmalarında kullanım alanı bulmasını mümkün hale getirmiştir.  1991 senesinde, MRI 

tekniği beyin fonksiyonları üzerinde yapılan çalışmalarda ilk kez kullanılmıştır ve deneğe 



görsel bir uyarıcı uygulanarak beyni uyarılmış ve görsel korteks görüntülenmiştir. 

Uygulaması yapılan bu ilk deneyde kontrast oluşumu sağlayan sıvı kullanılmıştır ancak kanın 

endojen kontrast oluşturan sıvı olarak kullanılmaya başlaması fazla uzun sürmemiştir. Kanda 

bulunan hemoglobin oksijenize edilmesine ya da edilmemesine bağlı olarak farklı manyetik 

özellikler göstermektedir ve bu farklılılar MR görüntüsünde kaydedilen sinyaller üzerinde etki 

yapmaktadır. Denek istirahat halindeyken ya da bir işlev gerçekleştirirken beyin 

fonksiyonlarının görüntülenmesi cerrahi yöntemlerle vücudun içerisine girmeden mümkün 

olmaktadır. 

 

Düşüncenin görüntülenmesi son birkaç yılda nöroloji biliminin gelişmesinde çok büyük 

etkilere neden olmuştur. Ne var ki, fMRI tekniğindeki bunca gelişmeye rağmen hala 

cevaplanmayı bekleyen bir çok soru vardır. Eko düzlemsel görüntülemenin, hızlı görüntüleme 

yeteneği, uygulanmakta olan dinamik çalışmalar için büyük bir önem teşkil etmektedir, ancak 

görüntü kalitesinde azalma sorunu mevcuttur. Buna ek olarak, beynin bazı bölümleri tarama 

işleminde görüntülenebilir olmamaktadır. Gözlemlenen aktivasyon cevaplarının 

mekanizmaları tam olarak anlaşılamamakta ve bu deneylerden elde edilen veriler hala 

araştırılmaktadır. Ne var ki, fMRI’ın insanlığa sağlıyabileceği potansiyel faydalar, insan beyni 

üzerindeki çalışmaların yeni bir çağa girdiğinin işaretidir ve nöroloji, psikiyatri, fizyoloji gibi 

bilim dallarında önemli bir çok buluşun yapılmasına olanak verecektir ve belki de düşünce ve 

beyin arasındaki filozofik bağlantıyı çözmemizi sağlayacaktır. 

 

1.3. TEZİN KONUSU 

 
Bu tez fMRI tekniğini ve uygulamalarını değişik yönlerden ele almaktadır. İkinci bölümde; 

MRI teorisi, Nükleer Manyetik Rezonans tekniğinin klasik ve kuantum mekanik tanımlaması 

ışığında açıklanmaktadır ve biyolojik örneklerin değişik teknikler kullanılarak görüntülenmesi 

konusu üzerinde durulmaktadır. Pozitron Emisyon Tomografi (PET) de dahil olmak üzere 

fonksiyonel sinir görüntüleme için kullanılan belli teknikler dışındaki tekniklerden de 

bahsedilecektir. Sinir biliminin bazı temel konuları üzerinde durulacak ve beynin ana yapısı, 

biyokimyası ve fonksiyonel organizasyonu tanımlanacaktır. fMRI tekniğinden detaylı olarak 

bahsedilecek, beyin aktivitelerinin MR görüntüsünde nasıl kontrast oluşturduğu, deneylerin 

nasıl yapıldığı ve toplanan dataların nasıl analiz edildiği kapsamlı bir şekilde bu teze konu 

olacaktır. Birleştirilmiş eko düzlemsel görüntüleme tekniğinin uygulanması da bu bölümün 



konusu olacaktır. Bu tekniğin kullanım alanları üzerinde durulacak ve tekniğin yüksek 

çözünürlükte kullanılması gerekliliğinden kaynaklanan sorunlar üzerinde durulacaktır ve son 

olarak fMRI’da gürültü azaltımı hakkında bilgi verilecektir.  

 

Üçüncü bölüm genel olarak medikal görüntü işlemede dalgacık teorisi hakkındaki bilgileri 

içermektedir. Gürültü arındırma işlemlerinde dalgacık teorisinin nasıl kullanıldığı ve en etkin 

temizlenmiş görüntüyü elde etmek için kullanılması gereken eşik operatörlerinin seçimi 

üzerinde durulacaktır. 

 

Dördüncü bölüm olan bulgular kısmında ise gürültü eklenmiş MR görüntülerinin 

temizlenmesinde kullanılan Daubechies ve Haar dalgacık modelleri üzerinde durulacaktır ve 

iki yöntem arasındaki farklar ve bu yöntemlerden elde edilen sonuçlar karşılatırılacaktır.  

 

Beşinci ve son bölümde bahsedilen Haar ve Daubechies dalgacık analiz yöntemlerinin MR 

görüntülerindeki gürültüyü azaltma işlemindeki başarısı üzerinde durulacak ve 

kıyaslanacaklardır.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2. GENEL KISIMLAR 

 
2.1. MRI’IN TEMELLERİ 

 
Nükleer Manyetik Rezonans (NMR)’ın ilk olarak tanımlanması 1946 senesinde Purcell [1] ve 

Bloch [2] tarafından gerçekleştirilmiştir ve bu çalışmalarından ötürü 1952 senesinde Nobel 

ödülüne layık görülmüşlerdir. Bu çalışmaların yayımlanmasının hemen akabinde NMR 

kimyasal yapıların analizi çalışmalarında çok önemli bir yer edinmiştir. 1973’te Lauterbur [3] 

ve Mansfield [4] fiziksel yapıların analiz edilmesinde NMR tekniğini kullanmışlardır. Bu 

çalışmaların hız kazanmasının ardından Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) tekniği bir 

çok biyomedikal, kimya ve mühendislik uygulamalarında kullanılır hale gelmiştir. 

 

Bu bölümde, daha çok teorik konular ele alınmıştır. İlk olarak Nükleer Manyetik Rezonans 

daha sonra ise Manyetik Rezonans Görüntüleme teknikleri üzerinde durulmuştur. Daha sonra 

ise, MRI’ın pratik alanda kullanımı tanımlanmış ve MR görüntüsü etkileyen etmenlerin 

açıklaması yapılmıştır. Bölümün sonunda MRI’ın medikal görüntüleme konusundaki 

güvenilirliğine değinilmiştir. Bu bölümde, Nükleer Manyetik Rezonans’ın spektroskopi ve 

medikal görüntüleme alanlarındaki uygulanabilirliğine de değinilmiştir. 

 

2.2. NÜKLEER MANYETİK REZONANS 

 

2.2.1. NMR’ın Kuantum Mekanik Tanımı 

 
1930 senesinde Dirac, atom çekirdeğinin quantum mekanik tanımını yapmıştır. Aslında, bu 

tanım yapılmadan altı sene evvel, bir biçimli olmayan manyetik alandan, bir nötral atomu 

geçiren ve daha önce kabul görmüş Bohr modeli tarafından açıklanamayan yarı tümlev açısal 

momentum’u gözlemleyen Stern ve Gerlach [5] tarafından, elektronun dönme özelliği 

keşfedilmiştir. 

 

Bu spin açısal momentum, spin quantum sayısı I ile gösterilir ve Ih  ise toplam spin açısal 

momentum’un simgesidir. I nın değeri çekirdeğin karakteristik özelliğidir. Bazı çekirdeklerin, 

spin quantum sayılarına (I) ait örnekler Tablo 2.1 de gösterilmiştir. 



 

 

Tablo 2.1: Bazı atom çekirdeklerinin spin kuantum değerleri 

      Çekirdek  Spin Kuantum Sayısı (I)  

1/2                                                         P

1/2                                                         F

1/2                                                         C

0                                                          C

1                                                          H

1/2                                                         H

31

19

13

12

2  

1  

 

 

Manyetik rezonans özelliğinin meydana çıkması için çekirdeğin I değerinin sıfırdan farklı bir 

sayı olması gereklidir. Medikal uygulamalar söz konusu olduğunda, yüksek miktarda 

bulunduğundan proton ( 1H ) en fazla kullanılan atom bileşenidir. 

 

Spin açısal momentumun genliği aşağıdaki formülle ifade edilir: 

P = h I ( I + 1 )                                                                                                 (2.1) 

Fakat P vektör olduğundan dolayı, yönü de hesaba katılmalıdır. Z ekseni boyunca uygulanan 

manyetik alanda, açısal momentumun muhtemel z bileşeni değerleri: 

z IP = h m  ile gösterilir 

Im=I,(I-1),(I-2),......................... . . . . . . . . . . . . , - I   (2.2) 

Spin değeri 1/2 olan proton için zP nin alabilmesi mümkün olan iki değer ±1/2h ile ifade 

edilir. Proton çekirdeğinin spin durumu’nu tanımlayan Eigen Fonksiyonu + 1 / 2 ya da 

1 / 2-  olarak yazılabilir. Kuantum mekaniğinde gözlemlenebilen her fiziksel objenin bağıl 

bir operatörü vardır, bu durumda spin durumu tanımlamak için aşağıdaki Eigen değer 

eşitliğini yazabiliriz. 

z I I II m = m m (2.3) 



Burada zI , z ekseni boyunca açısal momentumun değerini gösteren operatördür. Aynı şekilde 

x ve y eksenleri boyunca da açısal momentumun değerini gösteren benzer operatörler vardır 

ve bu sayede 1/2 lik spin sistemi için aşağıdaki Eigen değer eşitliklerini yazabiliriz. 

z

x

y

I + 1 / 2 = + 1 / 2 + 1 / 2

I + 1 / 2 = + 1 / 2 - 1 / 2

I + 1 / 2 = + 1 / 2 j - 1 / 2

                     

z

x

y

I-1/2= -1/2-1/2

I-1/2= -1/2+1/2

I-1/2= -1/2j+1/2

  

i = - 1 (2.4) 

Spin sisteminin enerjisini ölçebilmek için Hamiltonian operatörünü oluşturmak 

gerekmektedir. Hamiltonian eşitliği, manyetik alan içerisindeki  manyetik moment enerjisinin 

klasik elektromanyetizasyonundan çıkarılabilir. 

Çekirdeklerin, açısal momentuma orantılı bir manyetik momenti (µ) vardır. 

µ = P (2.5) 

Sabit orantılı çekirdekler (g), magneto oran olarak adlandırılır. Magneto oran çekirdeğe bağlı 

bir özelliktir ve değeri proton için 82 , 6 7 5 x 1 0 rad/s/T dir. Bu manyetik moment manyetik 

alana (B) konulduğunda, enerjisi: 

E= - µ . B  (2.6) 

2.5 ve 2.6 eşitliklerini beraber yazarsak, Hamiltonian aşağıdaki formu alır: 

H= - h.B.I (2.7) 

B alanı z eksenine paralel olarak uygulandığından, Hamiltonian: 

z zH= - h.B.I (2.8) 

Bu eşitlik Zeeman Hamiltonian olarak bilinir. Schrödinger eşitiliğini kullanarak, Eigen 

durumunun enerjisi hesaplanabilir: 



I I

z z I

z I I

z I

H m = E m

           = - h.B.Im

           = - h.B.mm

E= - h.B.m

 (2.9) 

Im= ±1/2 olan proton için iki durum arasındaki geçiş, enerjideki değişimi göstermektedir. 

z∆E = h.B (2.10) 

 

Şekil 2.1: Zeeman etkileşiminde, proton’un enerji seviyesi diyagramı 

Zeeman ayrışması, Şekil 2.1 deki enerji seviyesi diyagramıyla gösterilir. Bu iki durum; çeşitli 

işaretlerle değerlendirilmesine rağmen genel olarak “spin alt” ve  “spin üst” olarak 

adlandırılır. Spin alt’ın enerjisi spin üst’ün enerjisinden daha fazladır. Bu iki durum arasındaki 

geçiş, frekansı n0 olan fotonun absorbe edilmesiyle ya da emisyonuyla indüklenir. 

z

z

.B
2π

γ
γ

γ.hhB∆E

=\

==

 (2.11) 

NMR’ın temelini oluşturan Larmor eşitliği açısal anlamda frekansı tanımlamaktadır. 

0γ.Bω =  (2.12) 

Karakteristik frekans olan ω, Larmor frekansıdır. B0 olarak gösterilen manyetik alan yine z 

ekseni boyunca uygulanmaktadır ve uygulanan radyo frekansıyla karıştırılmaması için B0 

olarak adlandırılmıştır.  

Atom çekirdeğinin kuantum mekaniği davranışının tanımı NMR’ın temelini oluşturmaktadır. 

İki enerji seviyesi spin-üst ve spin-alt arasındaki geçiş, Larmor eşitliğinin vermiş olduğu 



frekansın elektromanyetik radyasyonunun absorbe edilmesi ya da emisyonuyla ortaya 

çıkabilir. Bu frekans, bahsedilen çekirdek tipleri için uygulanan manyetik alana bağlıdır. 

Gerçel sistemde izole edilmiş sadece bir çekirdek yoktur; bir çok çekirdek belirli bir spin 

durumunu işgal edebilir. Bunun anlamı ise, teorinin spin grubunun tamamı düşünülerek 

geliştirilmesi gerektiğidir. 

Tek bir çekirdek için mümkün olan spin durumlarının lineer kombinasyonu olan Eigenstate 

eşitliği olan ψ: 

å=
I

I

m
Im maψ  (2.13) 

Böyle bir sistemde ölçüm yapıldığında, işlemin tahmini değeri şu şekilde ifade edilebilir: 

I

2

m
mz maψIψ

I

Iå=  (2.14) 

2

m I
a  nin değeri, Im ’da tek bir çekirdek bulunma ihtimalini göstermektedir. Iki spin durumu 

olan proton için şu ifadeyi yazabiliriz: 

1/2a1/2aψ 1/21/2 -++= -+  (2.15) 

Boltzman statistik yöntemi kullanılarak iki enerji seviyesinin enerji miktarı oranı: 
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 (2.16) 

olarak hesaplanabilir. 

Spin-üst ve spin-alt seviyelerindeki spin sayıları arasındaki farkı veren denklem eşitlik 2.17 

de verilmiştir. 
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Eğer tüm spin-üst çekirdeklerinin 1/2hγ  manyetik momentinin ve tüm spin-alt çekirdeklerin 

1/2hγ-  manyetik momentinin olduğunu varsayarsak, sistemin genişleme manyetizasyonu için 

aşağıdaki eşitliği yazabiliriz: 
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N, toplam spin sayısıdır. Klasik tanımın avantajı, NMR mantığının daha basit ortaya 

koyulmasıdır. 

2.2.2. NMR’ın Klasik Tanımı 
 
Spin manyetizasyon vektörü M, manyetik alan B içerisine konulursa, tork kuvvetine maruz 

kalacaktır. M’nin hareket denklemi ise şu şekilde tanımlanır:  

B x M
dt

dM
=                  (2.19) 

Eğer B; z ekseni boyunca kBB 0=  için statik (zamandan bağımsız) alansa 2.19 eşitliğini; 

0
dt

dM
              BγM

dt

dM
            BγM

dt

dM z
0x

y

0y
x =-==           (2.20)  

şeklinde yazabiliriz. Bu eşitliklerin çözümleri: 
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          (2.21) 

olarak ifade edilebilir. 



 

o0 γBω =  dır. Bu eşitlikler, Şekil 2.2 de gösterildiği üzere z ekseni boyunca manyetizasyon 

vektörünün eksen sapmasını tanımlar. Eksen sapmasının açısal frekansı, klasik ve kuantum 

mekaniksel tanımların nasıl örtüştüğünü gösteren, yukarıda kuantum mekanik tanımdan 

(eşitlik 2.12) çıkardığımız Larmor frekansını ifade eder. 

 

 

Şekil 2.2: Z ekseni boyunca uygulanan statik manyetik alanda manyetizasyon vektörünün eksen 

sapması 

Z ekseni boyunca uygulanan oB  statik alanını da dikkate alarak, 0ω frekansıyla dalgalanan ve 

oB  alanına dik olarak uygulanan zaman değişimli alan 1B ’i ele alalım. Eğer 1B ’in dairesel 

olarak polarize olmuş bileşenini ele alacak olursak: 

tjsinωBticosωB(t)B 01011 -=  (2.22) 

Bu eşitliği 2.19’da yazarsak: 
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eşitliklerini elde ederiz. 

Başlangıç kondisyonu kMM(0) 0= tanımlanırsa, M nin çözümleri: 



tcosωM(t)M

ttcosωsinωM(t)M

ttsinωsinωM(t)M
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 (2.24) 

11 γBω =  dir. 

Bu, frekansı 0ω  olan dalgalanan manyetik alanın uygulanmasıyla, Şekil 2.3.a’da gösterildiği 

gibi manyetizasyonun eş zamanlı olarak 0ω  frekanslı 0B  da ve 1ω  frekanslı 1B  de eksenden 

saptığını göstermektedir. 

Bu kısımda z ekseni etrafında 0ω  frekansıyla dönen manyetizasyon vektörünün gelişiminin 

oluşumu üzerinde durulacaktır. Dönen düzlemde z),y,x( ¢¢ eksen sistemi tanımlanırsa 2.19 

eşitliği şu şekilde yazılabilir: 

ettBγM
dt

dM
´=  (2.25) 

iBk
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ω
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ø
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è

æ
-=  (2.26) 

k),j,i( ¢¢ , z),y,x( ¢¢ düzleminde birim vektördür. Bu iki eşitliğin çözümünün sonucu Şekil 2.3.b  

de gösterildiği üzere ettB  boylamınca manyetizasyon vektörünün eksenden sapmasıdır. Eğer 

ω/γB0 =  eşitliği sağlanıyorsa iBB 1ett
¢=  dir ve M Şekil 2.3.c de gösterildiği üzere x¢  ekseni 

yönünde eksenden sapar. 



 

 

Şekil 2.3: Manyetizasyonun eksenden sapması: (a) Laboratuar ortamında boylamsal alan 0B  ve enine 

alan 1B ’in etkisi altında (b) ettB  nin etkisinde dönen düzlemde ve, (c) ω/γB0 -  iken dönen 

düzlemde 

NMR işleminin uygulanmasında en yaygın yol kısa süreli bir rezonans R.F. alanı 

uygulamaktır. Bu R.F. işaretinin uygulama süresi t ise, manyetizasyon  tγBθ 1=  açısı kadar 

dönecektir. Eğer bu açı 90 dereceyse bu R.F. işareti 90x olarak adlandırılır; x alt indisi ise x¢  

ekseni boyunca eksenden sapmayı işaret etmektedir. Tipik bir NMR çalışmasında, boylamsal 

düzeyden ( 0B ’a paralel olarak), enine düzleme ( 0B ’a dik) manyetizasyon vektörüne uç 

yaptıran 90x işaretinin uygulanmasıyla gerçekleşir. Enine düzlemde, z ekseni boyunca 

eksenden sapan manyetizasyon saptanabilir.  



2.2.3. Gevşeme ve Sinyal Belirlenmesi 

Yansıtıcı R.F. dalgasının uygulanması spin sistemini etkilediğinden, sistemi stabil hale getiren 

bir uygulama olmak zorundadır. Bu durum spin sistemini ve onu çevreleyen sistem arasındaki 

enerji değişimini içermektedir. Bu tür bir işlem spin-kafes gevşeme sistemi olarak 

adlandırılmaktadır ve spin-kafes ya da boylamsal gevşeme zamanı 1T  tarafından karakterize 

edilen sistemi stabil hale getiren değerin oranı, zM  için yeni bir hareket eşitliği yazmaya 

olanak sağlar. 
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Spinler sadece onu çevreleyen kafeslerle değil, birbirleriyle de enerji alışverişi yaparlar. Bu 

genelde spin-kafes gevşemeden daha hızlı bir uygulamadır ve spin-spin gevşeme zamanı 2T  

ile adlandırılır. xM  ve yM  eşitlikleri: 
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olarak yazılabilir. 

2.27 ve 2.28 eşitlikleri Bloch eşitliği olarak bilinen hareket formu eşitliğinde yazıldığı 

takdirde: 

( )

( )

1

0z
1y

z

2

y

0x1z

y

2

x
0y

x

T

MM
BγM

dt

dM

T

M
ω/γ)(BγMBγM

dt

dM

T

M
ω/γBγM

dt

dM

-
--=

---=

--=

 (2.29) 

Bu eşitlikler referans noktasındaki dönen çerçeve eşitliklerini vermektedir. 

Manyetizasyon vektörü aşağıdaki bileşenleri içermektedir: 
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Bu eşitlikleri Bloch denkleminde yazarsak; 
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Kontrastı belirlemedeki önemlerinden dolayı 1T  ve 2T ’nin gevşeme zamanları görüntülemede 

çok önemlidir. 

 

 

Şekil 2.4: Statik alandaki R.F. sarmalının oryantasyonu 

NMR sinyalini belirlemek için, xM ’e orantısal olan elektromanyetik alan oluşturan 0B  

alanına dik bir R.F. sarmalı gerekmektedir. Sarmaldaki sinyal, faz hassasiyeti belirlenerek 

dönen düzleme transform edilir. Bunun anlamı iki ayrı referans sinyali olan birleştirilmiş, 

Larmor Frekansında birbirlerine 90 derecelik faz farkıyla dalgalanmakta olan elektromanyetik 

alan olduğudur. Sarmalda oluşan sinyal: 

( )ωtcos
T

t
expSS(t)

2

0 ÷÷
ø

ö
çç
è

æ
-=  (2.31) 



Faz hassasiyetli çözümleme yapıldıktan sonra yukarıdaki eşitlik reel ve imajiner bileşenlerine 

ayrılabilir. 
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0ωω∆ -=  dır. Eğer 0ωω =  ise sinyal eksponansiyel olarak azalmakta, fakat 0ωω ¹  ise 

sinyal ∆  frekansıyla dalgalanmaktadır. Faz hassasiyetli belirleme, Free Induction Decay 

(FID-Serbest İndüksiyon Bozunumu) olarak bilinir. FID’ın Fourier dönüşümü Şekil 2.5’te 

görüldüğü üzere ∆  nin değerini vermektedir. Tepe değerinin genişliği 2T  değeri tarafından 

belirlenmektedir. Bu ilişki beşinci bölümde ayrıntılarıyla anlatılacaktır. 

 

Şekil 2.5: FID’ın reel ve imajiner bileşenleri: (a) Rezonans sinyalin Fourier dönüşümü (b) Off-
rezonans sinyalin Fourier dönüşümü 

Bu bölüme kadar anlatılan NMR teorisinin özeti, manyetik alan boyunca büyük bir 

manyetizasyona sahip olan statik manyetik alan 0B ’ın klasik tanımıydı. Larmor frekansında 

dalgalı manyetik alanın ortogonal olarak 0B ’a kısa süreli uygulanması çapraz düzlemde 

boylamsal manyetizasyona sebep olacaktır. B u  0B  içerisinde Larmor sapmasının 

çözümlenebilir olmasını ve faz hassasiyetli belirlenmiş sinyalin Fourier dönüşümünün, 

beklenen değerden sapmasını göstermektedir.  



2.2.4. Kimyasal Değişim ve Manyetik Rezonans Spektroskopi  

Çekirdeğin etrafında dönmekte olan elektronlar manyetik alan üzerinde değiştirici bir etki 

yapmaktadırlar. Bu da Larmor sapma frekansının elektronların kimyasal özellikleriyle 

değiştiği anlamına gelmektedir. Kimyasal değişimi tanımlayan bağıntı: 

0σ)B(1B -=   (2.33) 

σ , koruma sabitidir. Bu durumda Larmor frekansı şu şekilde yazılabilir: 

0σ)Bγ(1ω -=  (2.34) 

Eğer kimyasal değişimin bir etkisi yoksa, FID’ın Fourier dönüşümünden Larmor frekansı 

hesaplanabilir. Bir grup değişik kimyasal sapmalı spinler içeren örnek için elde edilen frekans 

aralığı kimyasal bir spektrumu ifade etmektedir. Şekil 2.6 da bir NMR spektrum örneği 

gösterilmektedir. 

 

Şekil 2.6: 3.0 Tesla’da elde edilen C13  insan kası spektrumu 

Bazı referans tepe noktalarındaki bağıl frekans farklılıklarını spektrumda oluşan tepe 

noktalarının kimyasal değişimiyle açıklamak mümkündür. Her milyonda bir kimyasal değişim 

(parts per million-ppm) şu şekilde yazılabilir: 



ppm     10
µ

µ-µ
δ 6

ref

ref=  (2.35) 

µ  spektral tepe noktasının rezonans frekansını ve refµ ise referans bileşeninin rezonans 

frekansını göstermektedir. 

MRS’ta kullanımı olan diğer bir spin etkisi skalar ya da spin-spin eşleşmesidir. Ne var ki, bu 

etki görüntülemede genliği çok düşük olduğundan çok önemli bir yer tutmamaktadır. Spin 

davranışlarının NMR sinyalini etkileyen daha bir çok özelliği vardır. Bu özelliklerin bir kısmı 

ilerleyen bölümlerde tanımlanacaktır. 

2.3. MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MRI) 

 

2.3.1. Manyetik Alan Gradyanları 

Bölüm 2.2 de anlatıldığı üzere manyetik rezonans’ın temel eşitliği 0γBω = ; Larmor 

eşitliğidir. Bir NMR deneyinde, manyetizasyonun sapma frekansının ölçümü, spin gruplarının 

etkili olduğu çalışılan alan hakkında bilgi verir. Bu frekans denklemi, üzerinde çalışılan alan 

hakkında bilgi vermektedir.  

x ekseni boyunca artmakta olan lineer alan gradyanı olan B’yi ele alalım; 

( )kGBB x0 +=  (2.36) 

G değişim gücünü göstermektedir. Böylece Larmor eşitliği; 

( )x0 GBγω(x) +=  (2.37) 

şeklinde yazılabilir. Bu eşitliği daha genel olarak üç boyutlu form için yazarsak: 

Gr)γ(Bω(r) 0 +=  (2.38) 

x alanı boyunca lineer alan değişimi altında x’in belli bir değerine sahip tüm spinler aynı 

frekansla eksenden sapacaklardır. Böyle bir durumda, FID örnek tarafından tanımlanan tüm x 

değerlerinden bileşenleri içerecektir ve frekans spektrumu bu eksen boyunca yerleşmiş 

spinlerin sayısını tanımlayacaktır. 



ò== y)dyρ(x,ρ(x)ρ(ω)  (2.39) 

 

Şekil 2.7: Alan gradyanları: (a) z ekseni boyunca konumlandırılmış silindirik nesne (b) x ekseni 
boyunca uygulanan lineer alan değişimi (c) frekansı ω olan bir grup spin’in grafiği 

Bu basit spektrum bir eksende görüntülenen nesne hakkında bilgi vermektedir. Üç boyutlu 
görüntü elde etmek için zamanla değişen alan gradyanını uygulamak gerekmektedir. Bu 
işlemin gerçekleştirilebilmesini sağlayan metodlar bu bölümün ilerleyen kısımlarında 
anlatılacaktır, fakat öncelikle, bu tekniklerin tanımlanmasında önemi çok büyük olan k-uzayı 
teorisi üzerinde durulacaktır. 
 
2.3.2. Karşılıklı k-uzayı 
 
Belli bir noktadaki (r) spin sayısını ve spin yoğunluğunu r(r) dikkate alarak, örnekten elde 

edilen sinyali şu şekilde formülize edebiliriz: 

[ ]òòò= driGrtρ(r)expS(t)        (2.40) 

Karşılıklı uzay vektörü şu şekilde yazılır: 

γGtk =           (2.41) 

Tanımlandığı üzere, sinyal ve spin yoğunluğu arasındaki Fourier ilişkisi şu şekilde yazılabilir: 

[ ]

[ ]òòò

òòò
-=

=

dkikrS(k)expρ(r)

ikrρ(r)expS(k)
       (2.42) 



k, r’nin eşleniğidir. Görüntünün çözünürlüğü, örneklenen k-uzayı’nın büyüklüğüne bağlıdır. 

Örneğin, önceki bölümde x ekseni boyunca bir gradyan silindirik bir cisme uygulanmıştı [6]. 

Bunun anlamı, xk ’teki değerler örneklenebilmekte ama bu yk  için geçerli olmamaktadır ve 

bu nedenle iki boyutlu yapı tam olarak elde edilememektedir.  

k-uzayı’nın üç boyutlu görüntüsünü elde etmeye yarayan çeşitli teknikler vardır, fakat bu 

tekniklerin çoğu kesit seçme yöntemiyle, problemi iki boyutlu hale indirgemektedirler. 

2.3.3. Kesit Seçimi 

Kesit seçimi, görüntüsü alınacak cismin incelenecek kısmındaki spinleri içeren tek bir 

düzlemi incelemektedir. Bunu gerçekleştirmek için, seçilecek kesit boyunca uygulanacak 

lineer alan gradyanının mevcut bulunduğu durumda NMR spektrumunun sınırlı bölümünü 

etkileyen R.F. işareti uygulanır (Şekil 2.8). Bu, sadece Larmor frekansındaki spinleri uyarır 

ki; bu frekans da uygulanan R.F. işaretinin frekansıyla aynıdır. 

 

 

Şekil 2.8: z ile lineer şekilde artan alan gradyanında z eksenine yerleştirilmiş silindirik bir cisim 

z ekseni boyunca 2t süresince uygulanmakta olan R.F. işaretini ele alalım. p/22tgB1 =  (90 

derecelik işaret) dir. 0BB =  (örn. z=0) iken spinler ters düzleme doğru eksenden sapma 

göstereceklerdir. 0BB ³   (örn. 0z ³ ) iken ise eksenden iBgkDωB 1ett +=  kadar sapacaklar 

ve ters yöndeki manyetizasyon üzerinde küçük bir etkisi olacaktır (Şekil 2.9). 



 

Şekil 2.9: 90 derecelik puls’ın etkisi: (a) off-rezonans spin (b) rezonans etrafındaki spin 

 

Seçilen kesiti biçimlendirmek için darbe profili modüle edilmelidir. Küçük dönüş açıları için 

darbe modülasyonu ve kesit profili arasındaki ilişki belirlenebilir. Bunu gerçekleştirmek için 

zG  gradyanında bulunan örneğe Tt -=  den Tt +=  ye kadar sürekli uygulanan r.f. darbesini 

ele alalım. 1T  ve 2T  gevşemelerini ihmal ederek döner düzlem için 2.29 eşitliğinde daha 

önceki bölümlerde yazmış olduğumuz Bloch eşitliği; 
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şeklinde tekrar yazılabilir. 

Bu eşitlikler, zgG z  açısal frekansıyla dönmekte olan referans düzlemine göre tekrar 

yazılabilir. Her kesitin, z nin değerine bağlı olmak şartıyla değişik referans düzlemleri 

olacaktır. Bunlardan sadece birini ele alalım: 
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    (2.44) 



Dönüş açılarının küçük olduğunu varsayarsak zM ¢  nin değerinin çok az değişeceğini ve 

bunun yerine 0M  ın değerini kullanabileceğimizi söyleyebiliriz. Bu durumda 2.44 eşitliği; 
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şeklinde yazılabilir. 

Eğer xM  ve yM , komplex manyetizasyon ¢
+M  nın reel ve imajiner kısımları olarak 

düşünülecek olursa, hareket bağıntısı; 

[ ]T)z(tG iγ(t)expBM iγ
dt

dM
z10 +=

¢
+       (2.46) 

şeklinde yazılabilir 

Bu formülü, referansın orijinal düzleminde entegre edip yazarsak; 
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dtztG iγ(t)expBzTG iγexpM iγM
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    (2.47) 

denklemini elde ederiz. 

Bu r.f. darbe profilinin Fourier dönüşümüdür ve bunun anlamı uzun bir darbenin daha dar bir 

kesit verdiği ve bunun tersinin de mümkün olduğunu göstermektedir. Bu eşitlik, darbeden 

sonra kesitteki manyetizasyon hakkında bir başka bilgi de vermektedir. Kesitte 

zTγG z değerinde, görüntülemede sorun yaratabilecek bir faz değişimi vardır. Bu sorun 

gradyan zG  nin T süresi boyunca ters çevrilmesi yöntemiyle ortadan kaldırılabilmektedir. Bu 

yönteme, kesitin yeniden odaklanması denilmektedir. 



Keskin köşe içeren kesitleri uyarmak için r.f. darbesi modülasyonu sinc fonksiyonuna ihtiyaç 

duymaktadır. Bu tür darbelerin pratik uygulamasında darbenin uzunluğunu limitlemek 

zorunludur ve genelde beş loblu sinc fonksiyonu uygulanır. Yukarıdaki yaklaşım sadece 

küçük darbe açıları için geçerlidir. Daha büyük dönüş açıları için, istenilen kesit profili için 

gerekli olan darbe modülasyonunu belirlemek analitik olarak zordur ve bu nedenle darbeleri 

optimize etmek için bazı iteratif metodların kullanılması gerekmektedir [7]. Bu teknikleri 

kullanarak farklı kesit profillerini seçebilen darbe aralığı dizayn etmek mümkündür ve diğer 

spin manipulasyon teknikleri, örneğin yağ veya suyun baskılanması, uygulanabilmektedir [8].  

E ğ e r  0BB =  merkez kesitinden farklı bir kesit ele alınacaksa, osilasyon frekansı 

değiştirilebilir ve z ekseninde seçilen kesit için aşağıdaki bağıntı yazılabilir: 

0z B
γ

ω
zG -=            (2.48) 

2.3.4. İlk MR Görüntüleme Teknikleri 

MRI’da yaygın olarak kullanılan teknikler, spin sapma tekniği olarak adlandırılan Fourier 

tabanlı teknik ve düzlemsel yansıma görüntüleme (echo planar imaging-EPI) [9] teknikleridir. 

Ne var ki, kullanılan ilk MR görüntülerinde nokta ve çizgi metodları kullanılmıştır ve bu 

teknikler bu bölümde anlatılacaktır. 

F.O.N.A.R. tekniği (field focused nuclear magnetic resonance-alan odaklı nükleer manyetik 

rezonans) Damadian tarafından ortaya atılmış ve 1977’de tüm vücudun görüntüsünün 

çıkarılmasında kullanılmıştır [10]. Bu tekniğin temeli, homojen alanda 0B  alanının 

oluşturulması tekniğine dayanmaktadır. Homojen olmayan alandan alınan *
2T  süresi çok 

kısadır ve bu sayede homojen alandan alınan sinyalden kolayca ayırt edilebilmektedir. 

Görüntüsü alınacak homojen bölgenin tamamı taranarak görüntü oluşturulabilir. Bu yöntemi 

uygulamak zaman almaktadır, tek bir kesitin görüntüsünün alınması onlarca dakika 

gerektirmektedir. Bu tekniğin en önemli iki avantajı; kullanımının basit olması ve büyük bir 

alan üzerinde statik alanın homojen olmasını gerektirmemesidir. R.F. darbesi küçük bir alan 

üzerinde de uygulanabilir ve bu durum lokal spektroskopi’nin temelini oluşturmaktadır. 



Bölüm 2.3.1’de de anlatıldığı üzere, tek boyutlu bir cisim varsa Fourier dönüşümüyle 

FID’den pozisyonunu belirlemek mümkün olmaktadır. Böylece tek boyutlu bileşen grupları 

bir araya getirilerek tüm cismin üç boyutlu görüntüsü elde edilebilir. Bu; selektif radyasyona 

maruz bırakmayla ya da iki boyutlu kesit seçimi yapılarak gerçekleştirilebilir. Öncelikle, z 

ekseni boyunca uygulanan gradyan olduğu durumda, ilgilenilen düzlemin dışında yer alan 

tüm spinleri absorbe eden selektif darbe uygulanır (Şekil 2.10.a), daha sonra x ekseni boyunca 

gradyan uygulanır ve bu spinler absorbe edilmez, 90 derecelik selektif darbe tarafından ters 

düzlemde tepe yapar (şekil 2.10.b). İkinci r.f. darbesinden hemen sonra, birleşik olan ters 

manyetizasyonun olduğu tek alan, seçilen iki düzlemin kesiştiği yerdir. x ekseni boyunca bir 

gradyan uygulanmaktadır ve FID’ın değişimi gözlemlenir. FID’ın Fourier dönüşümü, o eksen 

boyunca olan proton yoğunluğunu gösterir. Düzlemdeki tüm hat için bu işlemler tekrar 

edilerek tüm düzlemin görüntüsü oluşturulabilir.  

 

Şekil 2.10: İki r.f. darbesi kullanarak hat seçimi yapılması: (a) z ekseni boyunca gradyan 
uygulandığında: işaretli alanın dışındaki tüm spinler absorbe edilmiş halde, (b) y ekseni boyunca 

gradyan uygulandığında: seçilmiş yatay düzlemde saturasyona uğramayan spinler diğer düzleme doğru 
itilmekte ve y ekseni boyunca gradyan uygulandığında gözlemlenebilmektedir. 

Diğer bir metod yansımanın tekrar oluşturulması tekniğidir. Bu yöntem X-ışını CT 

taramalarını oluşturmak için kullanılırdı [11] ve ilk MR görüntülerinin elde edilmesi 

çalışmalarında kullanılmıştır. Bir gradyan, x ekseni boyunca uygulanır ve bu eksen üzerindeki 

spin yoğunluğunun yansımaları FID’ın Fourier dönüşümüyle elde edilir. Daha sonra x 

eksenine q açısındaki bir eksene lineer gradyan uygulanır. Bu işlem x ve y gradyanlarının 

kombinasyonları kullanılarak yapılır. 

Gy=Gsinθ              Gz=Gcosθ (2.49) 

  



 

Şekil 2.11 Yansımanın tekrar oluşturulması tekniği: (a) iki silindirik cisim x-y düzlemine koyulur ve x 
eksenine 0, 45 ve 90 derecelik açılarla üç yansıma eksenler üzerine düşer (b) yansımaların ters 

yansıtılmasıyla objelerin yeri tekrar belirlenir. 

Yansımalar, q’nun değeri 180 dereceye kadar alınır. Geri izdüşümü oluşturmak için izdüşüm 
grupları bir araya getirilir tüm açılardaki projeksiyonlar alınıp yeniden yapılandırıldığında 
görüntü oluşur. Ne var ki; görüntü üzerinde bulanıklık ve yapıyı oluşturmak için alınan çok 
fazla sayıdaki projeksiyonlar nedeniyle yıldız etkisi gibi olumsuz durumlar söz konusu 
olabilmektedir. Bu durumlar filtrelenmiş geri izdüşüm tekniği olarak adlandırılan yöntemle 
düzeltilebilir. 

2)r(r

1

¢-
 (2.50) 

Bu yöntem Fourier etki alanında, Fourier projeksiyonlarının k vektörüyle bölünmesiyle 
sağlanır. 
 
2.3.5. Fourier ve Düzlemsel Yansıma Görüntülemesi 

FID’ın kuadratik belirlenmesi sinyalin frekansının yanı sıra fazının da kaydedilebileceğini 

göstermektedir. Bu yöntem, bu bölümde anlatılacak Fourier tekniklerini kullanmaktadır. 

 

Edelstein [12] tarafından tanımlanan spin sapma (2DFT olarak adlandırılır) yöntemi, Kumar, 

Welti ve Ernst [13] tarafından ortaya atılan Fourier zeugmatografi yöntemini temel 

almaktadır. Fourier zeugmatografi tanımlaması kesit seçimi, faz kodlaması ve datanın 

okunmasından ibarettir. Bu kesitlerin diyagramı Şekil 2.12’de verilmiştir. Bu diyagramlar 

belirli bir MR serisinin uygulanmasını açıklamak üzere kullanılmaktadır ve r.f. sarmalı ve 

ortogonal gradyan sarmalı tarafından gönderilen dalga formlarını göstermektedir. 



 

 
Şekil 2.12: Fourier zeugmatografi tekniği için darbe serisi diyagramı 

Tek bir düzlemde bulunan spinleri uyararak, y ekseni boyunca bir gradyan uygulanır. Bu 

spinlerin y pozisyonları tarafından belirlenen frekansta eksenden sapmasına neden olur ki, 

buna faz kodlaması denir. FID’ın frekans bileşenleri x pozisyonu hakkında bilgi verir ve faz 

değerleri y pozisyonu hakkında bilgi verir. 

 

Daha spesifik olarak, faz kodlama evresi boyunca yt  süresi boyunca uygulanan yG  

gücündeki gradyan ve xt  süresi boyunca uygulanan gradyan xG  şu şekilde ifade edilir: 

[ ]òò += dxdy)ytGxt(G iγy)expρ(x,)t,S(t yyxxyx  (2.51) 

xxx tγGk =  ve yyy tγGk =  eşitliklerini 2.51 eşitliğinde yazarsak: 

[ ]dxdyy)kxi(ky)expρ(x,)k,S(k yxyx òò +=  (2.52) 

eşitliğini elde ederiz.   
 
k uzayının tümünü kapsayabilmek için her seferinde faz kodlaması evresinin uygulama 
zamanı uzun tutulmalıdır (Şekil 2.13). 
 
 
 



 
Şekil 2.13 Fourier zeugmatografi yöntemiyle k-uzayı örneklemesi 

xk  ve yk  nin tüm değerleri elde edilerek, 2 boyutlu Fourier dönüşümü spin yoğunluğu 

fonksiyonunu yazabiliriz: 

[ ]dxdyy)kxi(k)expk,S(ky)ρ(x, yxyxòò +-=  (2.53) 

Şekil 2.14, manyetizasyonun bu iki gradyan altında nasıl dağıtıldığını göstermektedir. 
 

 

Şekil 2.14: İki boyutlu Fourier görüntü oluşturulması: (a) ( 00 y,x ) pozisyonundaki manyetizasyon 

vektörü, x gradyanı altında gözlemlenmeden yt  süresince y ekseni boyunca uygulanan gradyanla 



oluşturulur. (b) yt  nin tüm değerleri için FID’ları elde edilerek, ikinci boyut boyunca Fourier 

dönüşümü y pozisyonunu verir. 

Bu tekniğin bir dezavantajı spinlerin uyarılması arasındaki zamanın ve FID’ların 

kaydedilmesinin işlem boyunca değişim göstermesidir. Bunun anlamı; yk  yönündeki değişik 

çizgilerin farklı *

2T  manyetizasyon azalması olacaktır. Bu tekniğin darbe grafiği Şekil 2.15 de 

gösterilmektedir. 

 
 
 

 
Şekil 2.15: Spin sapma tekniği için darbe dizisi diyagramı. Faz kodlaması y gradyanının genliğinin 

değiştirilmesiyle gerçekleştirilir. 

 
Her FID için mümkün olduğunca çok sinyalin olması, istenen bir durumdur ve r.f. darbesinin 

her çizgi için aynı olmasından sonra ters taraflı manyetizasyonun miktarı 

hesaplanabilmektedir. Boylamsal manyetizasyonun spin-kafes gevşemesine bağımlı 

olmasından ve biyomedikal görüntülemede 1T  değerleri saniyelerle tanımlandığı için bir 

problemin ortaya çıkabilme olasılığı vardır. TR olarak bilinen bitişik spin kazanımları 

arasındaki zamanı dikkate alarak, sistemin durağan hale geçmesini sağlamak için ilk bir kaç 

örneğin dikkate alınmamasını gerektiren her FID’ın aynı değeri almasını sağlayan görüntü 

kazanımıdır. Bu yöntemi uygulamak çok uzun zaman gerektirmektedir, o nedenle TR 

değerinin 1T  den daha düşük olması gerekmektedir. Küçük TR değerlerinden alınan sinyalleri 

maksimize etmek için 90 dereceden daha küçük dönüş açıları kullanmak mümkündür. Berlirli 

bir TR için dönüş açısı q’yu optimize etmek için, öncelikle durağan hale ulaşıldığını 

varsayalım: 

M)(TM(0)M Rzz
¢==  (2.54) 



Manyetizasyon q derecelik darbe kadar döndürülür ve z manyetizasyonu şu şekilde 

yazılabilir: 

cosθM)0(Mz
¢=¢  (2.55) 

Bu eşitlik, M¢  yi bulmak için kullanılırsa; 

1

z0z

T

)M(M

dt

dM -
-=  (2.56) 

2.56 eşitliğini kullanarak aşağıdaki bağıntıyı elde ederiz: 

)TTexp( cosθ1

)TTexp(1
MM

1R

1R
0

--

--
=¢  (2.57) 

Maksimize etmek istediğimiz, darbeyi izleyen ters yönlü manyetizasyon: 

sinθ
)TTexp( cosθ1

)TTexp(1
MsinθMM

1R

1R
0y

--

--
=¢=  (2.58) 

Bu bağıntı aşağıdaki şart sağlandığında maksimum değerine ulaşır: 

)TT-exp(cosθ 1R=  (2.59) 

Bu durumun ortaya çıktığı açıya Ernst açısı denilmektedir [14]. Elde edilebilen sinyal miktarı 

TR zamanının tekrarlamasına bağlıdır. Örneğin  1T  in 1sn TR nin 4s olduğu durumda 

00,98MM =¢  dır, ancak TR nin değeri 500ms’ye düşürülürse 00,62MM =¢  olacaktır. 

 

Eğer 3 boyutlu cismin görüntüsü alınacaksa, zamanda hata oluşmadan fazladan kesitler elde 

etmek mümkün olmaktadır. Bu, ayrı bir kesitin uyarılmasının mümkün olmasıyla ve tek hatlı 

bir k-uzayının elde edilebilmesiyle gerçekleşebilmektedir. Bu yönteme çoklu kesit yöntemi 

denilmektedir. 

 

Spin sapma tekniğinin genel uygulaması olan FLASH (Fast Low Angle SHot imaging-hızlı 

düşük açılı vuruş görüntüleme) [15], saniyeler mertebesinde tüm görüntüyü elde edebilmek 

için yüksek tekrarlama oranında çok küçük dönme açıları (~5 derece) kullanmaktadır. 

 



EPI’de [16, 17] tüm k-uzayı bir tek FID’den elde edilir. Çünkü, frekans bilgisi elde edilerek, 

gradyanın işareti ters çevrilebilir ve spinler dönen çerçevede ters yönde eksenden sapar (Şekil 

2.16) ve buna bağlı olarak yeniden şekillenme NMR sinyalinin artmasına neden olacaktır. Bu 

gradyan-yansıma olarak isimlendirilir. Faz kodlaması yk  yi örneklemek için kullanılır. 

 

 

Şekil 2.16: Dönen çerçevede manyetizasyon vektörünün davranışı (Gradyan yansıma etkisinde 2T  

gevşemesinin olmadığı varsayılmıştır): (a) 90 derecelik darbenin hemen ardından tüm spinler fazdadır. 
(b) gradyan bazı spinlerin eksenden sapma frekansını arttırmakta, diğerlerininkini düşürmektedir. (c) T 

zamanında gradyanın tersi spinlerin tekrar odaklanmasına neden olur (d) 2T zamanında ilk 
konumlarına geri dönerler. 

Darbe serisi diyagramı ve EPI’nin k-uzayı grafiği Şekil 2.17 de gösterilmektedir. 
 

 
Şekil 2.17: (a) darbe dizisi diyagramı (b) EPI için k-uzayı örnekleme hattı 

EPI’deki üç gradyan, genel olarak dalga formlarının ayrı ayrı olması nedeniyle, kesit seçimi 

(z), yansıma (y) ve anahtarlama (x) ile gösterilmektedir. EPI, MRI ın teknik yönüdür ve 

genelde özel bir donanımın kullanılmasını gerektirmektedir. Çok hızlı bir görüntüleme tekniği 



olması, kalp gibi hareketli organların görüntüsünü alabilmesi ve beynin dinamik 

aktivasyonunun görüntülenmesini sağlaması gibi avantajları vardır. İlerideki bölümlerde bu 

tekniğin üstünlükleri ve kısıtlamaları daha detaylı anlatılacağı için, bu EPI’nin özet bir 

tanımlamasıdır. 

 
 
2.3.6. Diğer Görüntüleme Dizileri 
 
Yukarıda tanımlanan temel MRI dizilerinin çok çeşitli varyasyonları vardır. Bunlardan 

bazıları; özellikle EPI, diğer bölümlerde açıklanacaktır. Diğer önemli konular bu bölümde 

anlatılacaktır. 

 

Geçen bölümde faz kodlama tekniğinin tek boyutlu çizgi profiline nasıl ikinci bir boyutun 

eklenildiği anlatılmıştır. Bu uygulamayı üç boyutlu hale getirmek z ekseni boyunca faz 

kodlamasının uygulanmasıyla mümkün olmaktadır. Böylece 2 boyutlu FT tekniği 3 boyutlu 

FT tekniğine ulaşmaktadır [18]. Tüm bu hacimsel görüntüleme yöntemi ilk olarak kalın bir 

kesitin seçilmesini gerektirmektedir. Daha sonra, FID’ın örneklenmesi aşaması boyunca x 

yönündeki gradyanı takiben z ve y yönünde faz kodlaması yapılarak sağlanır. Bir araya 

getirilen FID’lar daha sonra cismin hacimsel görüntüsünü veren üç boyutlu Fourier 

dönüşümüne tabii tutulur. Faz kodlaması EPI’de çoklu-kesit yerine kullanılabilir. 

 

Daha ileriye giderek, tek bir FID’den 3 boyutlu görüntü oluşturmak için tüm datayı elde 

etmek mümkündür. Bu tekniğe EVI (echo volumar imaging- hacimsel yansıma görüntüleme) 

denir [19]. Bu, z ekseni boyunca başka bir yansımış gradyan kullanır (Şekil 2.18). EVI’nin 

kısıtlanması, *

2T  nin sinyali yoketmesinden önce tüm datayı elde edebilmek için gradyanı 

yeterince hızlı anahtarlayabilmesi için gereklidir. 

 

 
Şekil 2.18: EVI için darbe dizisi diyagramı 



EPI’de olduğu gibi, hızlı görüntüleme dizilerinin en yaygın sorunu gradyanları yüksek 

oranlarda anahtarlama gerekliliğidir. Bu dizi EPI’ye benzerdir, ancak spiral görüntülemeye 

uyarlamak daha basittir. Bu x ve y de sinusoidal gradyan gerektiren, merkezden dışarıya 

doğru zamanla genliği artan k-uzayı içerir. Spiral görüntülemenin darbe dizisi diyagramı ve k-

uzayı kapsamı Şekil 2.19 da gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 2.19: Spiral görüntülemede darbe dizisi ve k-uzayı örnekleme diyagramı 

Genel görüntülemede, protonların kimyasal değişimi gözardı edilir. Ne var ki; kimyasal 

değişimleri görüntülemek mümkündür. Bu bize sadece uzaysal bilgi değil spektral bilgi de 

vermektedir. CSI (chemical shift imaging- kimyasal değişim görüntüleme) [20] olarak bilinen 

bu teknik, kimyasal değişimi dördüncü boyutta ekstra görüntüleme gradyanı olarak kabul 

etmektedir. Uyarma darbesi ve görüntüleme gradyanı arasındaki değişken gecikmesi göz 

önüne alındığında, kimyasal değişim gradyanı bu yönde faz kodlamasına uğrayacaktır. Bu 

durumdaki Fourier dönüşümü konvansiyonel NMR spektrumunu vermektedir.  

 

Çekirdekleri, proton’dan ayrı olarak görüntülemek mümkündür. Sodyum, fosfor ve karbon-

13, biyomedikal görüntülerin alınmasında kullanılmıştır. 

 

2.4. BİYOLOJİK GÖRÜNTÜLEMEDE GÖRÜNTÜ KONTRASTI 

 
Diğer medikal görüntüleme yöntemlerinin aksine, MR görüntüsündeki kontrast görüntünün 

elde edilme yöntemine fazlasıyla bağlıdır. R.F. ya da gradyan darbeleri ekleyerek ve 

zamanlamanın doğru seçilmesiyle görüntüsü alınacak nesnenin farklı yerlerini belirgin hale 

getirmek mümkündür. Genel olarak kullanılan görüntüleme yönteminin EPI olmasına 



rağmen, yukarıda da belirtildiği gibi etkili olan diğer benzer MR görüntüleme yöntemleri de 

mevcuttur. 

 

Kontrastın tanımı; cisim üzerindeki spin yoğunluğudur. Bölgede spin varlığı yoksa hiç bir 

NMR sinyali almak mümkün değildir. Proton spin yoğunluğu su içeriğine bağlıdır. Değişik 

insan dokuları için değerler tablo 2.2 de verilmiştir [21].  

 

Kemiklerdeki düşük proton spin yoğunluğu MRI’ı iskelet görüntülenmesinde X-ışını gölge 

grafiği ya da X-Işını CT’den daha az uyumlu kılmaktadır. Vücudun diğer dokuları arasında 

çok küçük proton spin yoğunluğu farklılıkları olduğundan, başka bir kontrast mekanizması 

oluşturulması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu, değişik dokular için 1T  ve 2T  değerlerinin 

farklılaşması durumunu temel almaktadır. 

Tablo 2.2: Değişik insan dokularındaki su yoğunluğu 

Doku % Su İçeriği 

Gri Bölüm 70.6 

Beyaz Bölüm 84.3 

Kalp 80.0 

Kan 93.0 

Kemik 12.2 

 
2.4.1. T1 Kontrastı 
 
Spin kafes gevşeme zamanı 1T  boylamsal manyetizasyon için zaman ölçümüdür. Proton 

yoğunluklu görüntü boylamsal manyetizasyonu besleyen r.f. darbesinin uygulanmasıyla 

yüklenebilir. Çabuk bir şekilde yeniden elde edilen spinler yavaş şekilde elde edilenlere göre 

daha büyük z manyetizasyonuna sahiptir. Bu etki, aynı kesit ya da kesit grupları hızlı bir 

şekilde görüntüleniyorsa ortaya çıkar, çünkü daha önce görüntülenen kesitin uyarılma darbesi 

bir sonraki kesitin manyetizasyonunu etkilemektedir. Daha genel olarak, eğer 1T  haritalarına 

ya da 1T  ağırlıklı görüntülere 180 derecelik darbeyle eksenden sapan görüntüleme 

modülünden daha önce ele alınırlar (Şekil 2.20). 180 derecelik darbe, ters yönlü 

manyetizasyona neden olmazken boylamsal manyetizasyonu tersine çevirir. Boylamsal 

manyetizasyonun yeniden oluşturulması zM  için Bloch eşitliğiyle tanımlanır ve çözümü: 

[ ])Tt2exp(1MM 10z --=   (2.60) 



şeklindedir. 

 

Şekil 2.20: 1T  ağırlıklı görüntü elde etmek için ters geri kazanım dizisi 

Elde edilebilen sinyalin miktarı zM  nin onarım oranına bağlıdır. Şekil 2.21 de gösterilmiş 

olduğu gibi, örneğin birbirinden farklı bir çok gevşeme süresi olan spinleri varsa, 1T ’i 

düzeltme eğrisi tamamen sıfırlanmış spinlerin sinyalinden seçmek mümkündür. Şekil 2.22, 1T  

ağırlıklı görüntüler için bir takım örnekleri göstermektedir. 1T  değerlerini hesaplamak ve 1T  

haritasını oluşturabilmek için manyetizasyon onarım eğrisi boyunca noktaları belirlemek 

gerekmektedir, daha sonra bu noktalar 2.60 eşitliğinde yazılabilir. Bunu yapmanın en kısa 

yolu, 1T ’in değerlerini evirme onarım dizisini tekrarlamaktır, fakat tek bir onarım eğrisinden 

tüm datayı elde edebilmek için teknikler bulunmaktadır [22, 23]. 

 

 

Şekil 2.21: 1T ’in farklı değerlerindeki evirme darbesini izleyen yatay manyetizasyonun düzeltilmesini 

gösteren eğriler: (a) görüntü, [ ]ii  düzeltim eğrisi alanından sinyal almamaktadır ve düzeltim eğrileri 



[ ]i  ve [ ]iii  arasındaki alanlarda kontrast uygundur. (b) görüntü [ ]i  düzeltim eğrisi alanından sinyal 

almamaktadır ve düzeltim eğrileri [ ]ii  ve [ ]iii  arasındaki alanlarda kontrast zayıftır. 

 

 

Şekil 2.22: 3.0 Tesla’da beynin 1T  ağırlıklı görüntü örnekleri: (a) 1T =400 ms evirme zamanlı beyaz 

doku görüntüsü (b) 1T = 1200 ms evirme zamanlı gri doku görüntüsü 

2.4.2. *

2T  Kontrastı 

 

2T  ölçümlerindeki meydana çıkan problem, spin-spin gevşemesiyle aynı yönlü enine 

manyetizasyonu şaşırtıcı bir şekilde zayıflatan bir etkisinin olmasıdır ve bu etki alanın 

homojen olmamasından kaynaklanmaktadır. Tek bir voxel’deki (volum + piksel) spinler tam 

olarak aynı alanda bulunmuyorsa, etkisi zamanla artan bir şekilde manyetizasyonlarının 

uyumu gittikçe azalacaktır. 

 

Spin-spin gevşemesinin ve enine manyetizasyonda homojenliğin olmamasının etkisi diğer bir 

zaman sabiti *

2T  ile simgelenir, sinyalin gecikmesi aşağıdaki eşitlikle tanımlanır: 

)t/Texp(SS *
20 -=  (2.61) 

Aslında *
2T  ağırlıklı görüntüler fonksiyonel MRI uygulamaları için gereklidir ve bu sonraki 

bölümde anlatılacaktır. Görüntünün *
2T  ağırlığını değiştirmek için sadece görüntüleme 

gradyanı ve enine manyetizasyon zamanını değiştirmek yeterli olmaktadır. Şekil 2.23 de 

gösterildiği gibi gecikme büyüdükçe *
2T  ağırlığıda büyümektedir. *

2T  ağırlıklı görüntülere 

Şekil 2.24 de örnek verilmiştir. *
2T  haritaları değişik gecikme zamanlı değişik görüntülerin 

alınmasıyla elde edilebilir ve elde edilen bu sonuçlar 2.61 eşitliğine yazılır. Tek bir FID’den 

*
2T  haritalarını elde etmenin bir yolu dördüncü bölümde açıklanmıştır. 

 



 

Şekil 2.23: *
2T  ağırlıklı görüntüleme: (a) r.f. uyarım darbesi ve görüntüleme modülü arasındaki kısa bir 

gecikme (b) uzun gecikmede, uzun *
2T  zamanlı spinlerdeki sinyal  

 

 

Şekil 2.24: Görüntü örnekleri: (a) TE=15 ms süreli 3.0 Tesla’da beynin *
2T  ağırlıklı görüntüsü (b) 

TE=55 ms süreli 3.0 Tesla’da beynin *
2T  ağırlıklı görüntüsü 

2.4.3. 2T  Kontrastı 

 

2T ’nin gerçek değerini elde etmek, spin- yansıma kullanarak enine manyetizasyonda homojen 

olmayan alandaki etkinin gözlemlenmesiyle mümkün olmaktadır. Spin-yansıma, uyarılma 

darbesinden τ kadar zaman sonra 180 derecelik darbe uygulanarak oluşturulur. Bu 2τ  

zamanında sinyalin tekrar odaklanmasına neden olan etkiye sahiptir (Şekil 2.25 ve 2.26) 

 

 



Şekil 2.25: Sinyalin odaklanması: Spin yansıma manyetizasyonu, homojen olmayan alan nedeniyle 
döner çerçevede genişlemektedir (spin-spin gevşemesi olmadığı varsayılmıştır). Y ekseni boyunca 

uygulanan 180 derecelik pulse τ kadar süre sonra manyetizasyonun x-y düzlemi üzerinde dönmesine 
neden olur. Manyetizasyon homojen olmayan alanda genişlemeye devam eder ve 2τ zamanında tekrar 

odaklanır. 

 
 
 

 
Şekil 2.26: Alanın homojen olmamasından sinyal kaybına neden olan tekrar odaklayan spin- yansıma 

darbe dizisi 

 

 

Şekil 2.27: 2T  yi ölçmek için çoklu spin yankı darbe dizisi. Enine manyetizasyon 180 derecelik darbe 

serisi tarafından tekrar tekrar odaklanır. Her görüntü, daha sonra 2T  gecikme eğrisi tarafından 

ağırlıklandırılır. 

 

Spin-spin gevşemesi spin yansımada tekrar odaklanmadığından görüntünün kontrastı *

2T  ye 

değil 2T  ye bağlıdır .  Ayrıca kontrast; görüntü modülü ve uyarılma darbesi arasındaki 

gecikmeye de bağlıdır. Aynı şekilde 2T  haritaları, 2.61 eşitliğine benzer olan 2T  azalım 

fonksiyonunda gösterildiği üzere farklı gecikme zamanları (echo zamanı, TE) olan 

görüntülerden elde edilebilir.  

 

Görüntüdeki kontrastı geliştirmek için, bir takım kontrast oluşturucu ajanlar kullanılmaktadır. 

MRI çalışmalarında sıkça kullanılan paramanyetik iyon olan gadolinium’dur ve bu iyon spin-

kafes gevşeme zamanı 1T ’i düşürmektedir. 



 
2.4.4. Akış ve Difüzyon Kontrastı 
 
Manyetik rezonans kullanarak yapılan görüntüleme hakkındaki varsayımlardan biri spinlerin 

görüntüleme işlemi boyunca durağan olduğudur. Bu durum bazı hallerde geçerli 

olmayabilmektedir. Buna örnek olarak, görüntülenen alanın kan damarlarını içerdiği durumu 

verebiliriz. Bu durumu, yani görüntüsü alınan düzlemde kan damarları olduğu varsayımını ele 

alalım. Bir kesit seçilir ve bu kesitteki tüm spinler uyarılır, ne var ki görüntüleme işlemi 

başlamadan önce kesitteki kandaki spinler dışarı doğru ve uyarılmamış spinler içeri doğru 

hareket eder. Bu, kan damarlarından sinyal alınamamasının olası olduğu anlamına 

gelmektedir. 

 

Akışın miktarını ölçmek için, akışa duyarlı bir takım faz kodlama işlemleri yapılmaktadır. Bu, 

ölçülecek akış yönünde manyetik alan gradyanı uygulanarak yapılır. Büyük bir gradyan 

spinlerin fazını, gradyandaki konumuna göre değiştirir. Bu gradyan daha sonra tersine döner 

ve durağan spinleri tekrar fazlar. Ne var ki, hareket etmiş olan spinler tam olarak 

fazlanamazlar (Şekil 2.28). Eğer akış voxel’de evre uyumluysa, spinler görüntülenirken faz 

farkı ve ileri ve ters yönlü gradyanlar arasındaki zaman farkının değişimiyle akım 

hesaplanabilir. Difüzyon, benzer bir şekilde hesaplanabilir fakat voxel’deki spinlerin hareketi 

uyumlu olmadığından, difüzyonun etkisi sinyali azaltmaktadır. 

 

 



Şekil 2.28: Kodlanmış akış görüntülemesi: (a) spinler x yönünde fazlanır, (b) d zaman sonra gradyan 
ters yönde uygulanır (c) durağan spinler tekrar, tamamen fazlanır; oysa d süresince x ekseni boyunca 

spinler artık faz kaymasıyla kalacaktır. 

 

2.5. GÖRÜNTÜYÜ ETKİLEYEN UNSURLAR 

 
Diğer görüntüleme yöntemlerinde de olduğu gibi, manyetik rezonans görüntüleme bir takım 

etkilerden bozunuma uğramaktadır. Bu bölümde, genel etmenler tanımlanmış ve bunların 

etkisinin azaltılma yollarından bahsedilmiştir. 

 

 



Şekil 2.29: MR görüntülerini etkileyen değişik etmenler: (a) kimyasal değişim etkisi, (b) metal 
nesnelerin neden olduğu hassasiyet etkisi, (c) beynin altındaki hassasiyet etkisi, (d) Nyquist hayalet 
etkisi (e) merkez noktası etkisi, (f) lineer olmayan örneklenmiş EPI görüntüsünde dış r.f. in neden 

olduğu sinyal parazit etkisi 

2.5.1. Alan Etkisi 
 
MRI’ın temel varsayımı, spinin sapma frekansı uygulanan manyetik alan gradyanının o 

noktadaki genliğine bağlı olduğudur. Bu varsayımın doğru olamama durumu iki sebepten 

kaynaklanmaktadır. İlk olarak, kimyasal değişim vardır. Bu durumun etkisi, birbirine bağıl 

spin gurubunun görüntüsünde kayma oluşmasıdır. Kimyasal değişim etkisi, çoğunlukla yağ ve 

diğer doku sınırlarında görülmektedir. Bu duruma örnek olarak Şekil 2.29 daki kafatası 

etrafındaki yağ dokusunu örnek olarak gösterebiliriz. Bu etki, spin bastırımı ile ortadan 

kaldırılabilir, örneğin seçilen darbe sadece yağdaki protonları etkileyebilmektedir [24]. 

Görüntü uyarım darbesi sonradan uygulanırsa, yağ spinleri hala doygundur ve bu nedenle 

görüntüye iştirak etmemektedir. 

 

İkinci olarak, durağan manyetik alan 0B  kusursuz olarak homojen olmayabilir. Mıknatısın 

yapısı kusursuz bile olsa; kemik, doku ve hava arasındaki manyetik hassasiyet farkları o 

bölgenin homojen olmadığını göstermektedir. Eğer hassasiyet farklılıkları çok büyükse, *

2T  

değeri kısadır ve voxel’lerden çok az ya da hiç sinyal alınamaz. Bu etki, Şekil 2.29.b de 

gösterildiği üzere bir metal cismin ortamda bulunduğunun kanıtıdır. Eğer farklar daha 

küçükse ve alan bir kaç voxel’den etkileniyorsa, bunun etkisi Şekil 2.29.c de gösterildiği gibi 

görüntünün dışında oluşan lekelenmedir. 

 

Bu etkileri bir grup ince sargı kullanarak lokal olarak azaltmak mümkündür. Bunu 

gerçekleştirmek için örneklenen cisim üzerinde artan homojenlikle beraber uygulamalar 

yapılır. Hassasiyet etkisi daha çok EPI ve FLASH gibi hızlı görüntüleme metodlarında ortaya 

çıkar ve bu etkileri azaltmak görüntüleme hızını düşürmeden mümkün olmamaktadır. 

Bozunumu azaltmanın bir yolu, ters yönlerde faz kodlaması yapılan iki görüntüyü ele almakla 

mümkün olur. Bozunumlar da aynı şekilde ters yönlü olacaklardır ve matematiksel düzeltim 

hesaplanabilir ve uygulanabilir olmaktadır [25]. Bu konu üzerinde 5. bölümde daha kapsamlı 

olarak durulacaktır. 



 
 
2.5.2. Örnekleme Etkisi 
 
Bir dijital teknik kullanıldığında, örnekleme problemi de ortaya çıkmaktadır. Dijital 

örneklemede en önemli teorilerden biri, en yüksek frekansın etkin bir şekilde 

örneklenebileceğini ortaya atan Nyquist örnekleme teoremidir ve aşağıdaki formülle ifade 

edilir: 

2T

1
fmax =  (2.62) 

T; örnekleme noktaları arasındaki arayı ifade etmektedir. Eğer FID Dfmax +  gibi bir frekans 

bileşeni içeriyorsa, Dfmax -  gibi bir frekansı da içerme eğiliminde olacaktır. Bunun anlamı, 

kendi üzerinde görüntünün “başa sarmalı“ olduğudur. Bu problemi azaltmak, istenmeyen 

frekanslı işaretleri band-pass filtre kullanarak mümkün olmaktadır. Faz kodlamasında, 

uygulanan faz kodlaması için yeterli miktarda örnekleme noktası olması gerekli bir durum 

olarak ortaya çıkmaktadır. Buna alternatif olarak, seçimli r.f. uyarımı kullanarak sinyali alanın 

dışından baskılamak mümkün olmaktadır [26]. 

 

Bundan başka örneklemeyle ilgili üç tane etmen vardır; bunlardan biri 2DFT tekniğine, diğer 

ikisi ise EPI’ye özel etkileşimlerdir. Birincisi, tarama işlemi esnasında cismin hareketi yerel 

bantlanmaya neden olmaktadır. Bu durum, görüntüleme işlemi çok kısa sürede yapıldığından 

EPI’de sorun olmamasına karşın, daha yavaş işlemlerde sorun olmaktadır. Hareket kaynağına 

göre, bir kaç çözüm yolu mevcuttur. Kardiyak ya da solunumsal geçitlemelerde genel olarak 

kalbin görüntüsü alınmaktadır. Bu döngüler direkt olarak monitörize edilebilmektedir; 

örneğin EKG kullanılarak ya da gradyan uygulamasının hemen öncesindeki kılavuz-eko 

olarak bilinen NMR sinyali fazının örneklenmesi buna örnek olarak verilebilir [27]. 

 

Düzlemsel yansıma görüntüleme; Nyquist ve N/2 hayalet olarak bilinen değişik örnekleme 

etmenlerinden olumsuz yönde etkilenmektedir. Bunun nedeni, k-uzayındaki EPI bitişik hatları 

ters taraflı okuma gradyanlarıyla örneklenir. Eğer örneklemede hatalı yerleşim veyaz pozitif 

ve negatif gradyanlarda farklılıklar mevcutsa, k-uzayında başka bir hat modulasyonu oluşur 

ve bu modulasyon Şekil 2.29.d de gösterildiği gibi görüntü üzerinde hayalet etkisi oluşmasına 

neden olur. Eğer oluşan bu istenmeyen görüntüyle gerçek görüntü üst üste binerse, bantlanma 



veya girişim ortaya çıkar. Nyquist hayalet etkisi dataya değişik faz doğrultma yöntemleri 

uygulanarak düzeltilebilmektedir. 

 

Son olarak, EPI’de gradyan işaretlerini hızlı bir şekilde anahtarlamak zor olduğundan, 

anahtarlanmış gradyanların dalga formları kare şeklinde olmayacaktır. Çoğunlukla sinusoidal 

gradyan dalga formlarını kullanmak daha yaygındır. Eğer bir sinusoidal gradyanla beraber 

basit lineer örnekleme kullanılıyorsa, anahtarlanmış yönde bir kompleks yarılma etkisi oluşur. 

Bunu düzeltmek için, sinyal tekrar tekrar örneklenir ve gradyanın sinusoidal yapısını 

hesaplamak için noktalar tekrar elekten geçirilir. Alternatif olarak, örnekleme noktaları 

sinusoidal olarak dağıtılır; örneklemenin en sık olduğu kısım gradyanın tepe noktasıdır [28]. 

2.5.3. Fourier Etkileri ve Dış R.F. Karışımı 

Görüntü oluşturmak için kullanılan Fourier dönüşümünün kullanılmasından iki etki meydana 

çıkmaktadır. Bunlardan birincisi, kırpma etkisidir ve bu sonlu sayıda örnekleme noktası 

kullanılmasından meydana gelir. Görüntüde keskin yoğunluk değişimi varsa, bu etki belirgin 

olmaktadır. Görüntüde keskin köşeler varsa, geçici salınım olarak adlandırılan açık ya da 

koyu renkli ve görüntüdeki köşeye paralel hatlar oluşur. Bu sorunu aşmanın tek yolu daha 

fazla örnekleme noktası kullanmaktadır.Diğer bir etki, merkez noktası etkisidir. Bu etkinin 

oluşma nedeni, Fourier dönüşümün merkezde parlak bir nokta oluşmasına neden olan (Şekil 

2.29.e de gösterildiği gibi) FID’ın sabit DC kaymasıdır. Bu etkiyi azaltmak için, k-uzayının 

uç noktalarının fazla sinyal taşımadığı varsayılarak, FID’ın DC bileşenleri yokedilmelidir. 

Bunun için ilk ve son birkaç hattın beraber ortalaması alınır ve bu ortalam tüm data’dan 

çıkarılır. Alternatif olarak, noktalar etrafını saran piksellerin ortalaması değiştirilerek aynı 

etkiye ulaşılabilir. 

Bahsedilecek bir diğer etmen ise dış r.f. karışmasıdır. Alıcının frekansında r.f. ışınımı varsa 

bu görüntüde parlak bir nokta olarak görülür. Bunu yoketmenin en başarılı yolu, tarayıcıyı 

tüm potansiyel karışımlardan yalıtılmış bir odaya yerleştirmektir. Şekil 2.29.f de, düzlemsel 

yansıma görüntüsünde r.f. karışması nedeniyle oluşan dört çubuk görülebilmektedir.  

 

2.6. GÖRÜNTÜLEME DONANIMI 

Bir MRI tarayıcısı dört bileşenden oluşur: mıknatıs, gradyan sarmalları, r.f. vericisi - alıcısı ve 

bilgisayar. Bu bölümde bahsi geçen bu bileşenlerin genel yapısı ve oluşumları hakkında bilgi 



verilecektir. Deneyler için kullanılan bu sistemin daha kapsamlı detayları tezin ilgili 

bölümlerinde anlatılacaktır. 

2.6.1. Mıknatıs 

Mıknatıs tüm tarayıcının en maliyetli kısmıdır. Kullanılan ilk sistemlerdeki mıknatıslar su 

soğutmalı dirençli mıknatıslardı. Özel bir takım uygulamalar için kalıcı mıknatısları 

kullanmak mümkündür, ancak modern tarayıcıların temeli süper iletken mıknatıslara 

dayanmaktadır. Bunun nedeni, MRI için yüksek manyetik alanların gerekliliğidir. Tüm vücut 

dirençlidir ve sürekli mıknatıslar 0.3 Tesla’lık alan oluşturacak kadar sınırlıdır ve ağırlıkları 

çok fazladır. Süper iletken mıknatıslar daha büyük manyetik alan oluşturmaya uygundurlar ve 

günümüzde tüm insan vücuduna 4.0 Tesla’da tarayabilen cihazlar bulunmaktadır. Bu 

mıknatıslar NbTi gibi 9K° altındaki ısılarda direncini kaybeden alaşımlardan yapılmaktadır. 

Akım sarmallardan geçmeye başladığında, sıcaklık sıvı helyum kullanılarak bu kritik sıcaklık 

noktasının altında tutulur. Bu tip mıknatıslardan oluşturulan manyetik alanlar MRI’ın en 

önemli gerekliliklerinden biri olan durağanlığı sağlamaktadır. Normal olarak NMR’ın en 

önemli gerekliliklerinden biri manyetik alanın olabildiğince homojen olmasıdır. Bu amaçla 

manyetik alan cihazın içine ferromanyetik bloklar yerleştirilerek mümkün olduğunca eşit hale 

getirilir. Bunun yanı sıra, ince sarmal olarak bilinen dirençli sarmallar mıknatısın iç yüzüne 

yerleştirilir. Bu, pozisyonun gerekliliğine göre değişen manyetik alanlar oluşmasını sağlar. Bu 

sistemler kullanılarak, sadece mıknatısın karakteristik homojenliğini arttırmak değil, aynı 

zamanda taranan cismin hassasiyet farklılığından ortaya çıkan manyetik alan etkilerini de 

azaltmak mümkün olmaktadır. 

 

2.6.2. Gradyan Sarmalları 

 

Gradyan sarmallarına ihtiyaç duyulmasının iki sebebi bulunmaktadır. Birincisi, bu sarmallar 

manyetik alanda bir yönde lineer varyasyon yaratırlar ve ikinci olarak ısının açığa çıkmasını 

ve akım ihtiyacını azaltmak için yüksek verimlilik, düşük indüklenme ve düşün direnç elde 

etmek için kullanılır. 

Alan boyunca (genelde z ekseni boyunca) lineer varyasyon çoğunlukla Maxwell sarmalı 

tarafından üretilir. Bu, çapı bir diğerinin 1,73 katı olan bir çift sarmaldan oluşmaktadır (Şekil 

2.30). Akım her iki sarmaldan farklı yönlere doğru akar ve bu lineer gradyan oluşmasına 

neden olur. 



 

 

Şekil 2.30: z ekseni boyunca zB  manyetik alanında lineer alan gradyanı oluşturmak için kullanılan 

Maxwell sarmalı 

Diğer iki eksende lineer gradyan oluşturmak için mıknatıs çevresinde dönen teller 

gerekmektedir. Bunu yapmanın en iyi yolu Şekil 2.31 de gösterilen Golay sargısı olarak 

bilinen “eyer sargısını“ kullanmaktır. Bu, eksende yerleşimlerine göre x ve y ekseni boyunca 

zB ’de lineer varyasyon üreten mıknatısın etrafına dört adet eyer şeklinde telin 

yerleştirilmesiyle yapılır. Bu oluşum, merkezi düzlemde son derece lineer bir alanın 

oluşmasını sağlar, ancak bu lineerlik kısa bir süre sonra bozulur. Bunu geliştirmek için, 

değişik eksensel ayrımları olan teller kullanılabilir. Eğer x,y ve z ekseni boyunca olmayan bir 

eksende gradyan elde edilmesi gerekiyorsa, bu işlem xG ,  yG  ve  zG  sarmallarına akım 

gönderilmesiyle sağlanabilir. Örnek olarak x eksenine q açısında bir G gradyanı elde edilmek 

isteniyorsa, x yönünde Gcosq gradyanı ve y yönünde ise Gsinq gradyanı uygulanmalıdır. 

 

 

Şekil 2.31: x ve y ekseni boyunca zB ’de lineer alan gradyanı üretmekte kullanılan Golay sarmalı, 

l=3.5a d=0.775a ve f =120 derece 

Akımın genliği bilinmektedir ve dalga formları dijital olarak üretilir ve analog voltaj’a 

çevrilir. Bu yükselticilere, ihtiyaç duyulan gradyanı elde etmek için onlarca amper akım 



üretmek üzere gönderilir. EPI’de olduğu gibi bir teknikle, gradyan 5kHz kadar bir frekansla 

pozitif ve negatif olarak anahtarlanır. Bunu yapmanın kolay yolu, gradyan sarmalını direnç 

sürümlü olarak kullanmaktır. O nedenle, büyük bir kapasitör indüktör etkisi olan sarmala seri 

olarak bağlanır. Böyle bir devrenin LC1/2π  frekansında rezonansı vardır. L sarmalın 

indüktansını, C ise seri olarak bağlanan kapasitörün kapasitansını göstermektedir. Bu 

frekansta sürülen sarmalda enerji kapasitör ve indüktör arasında transfer edilmektedir, bu da 

yükseltici üzerindeki yükün azalmasını sağlamaktadır. 

 
2.6.3. RF’in İletimi ve Alınması 
 
Bir MRI tarayıcısının üçüncü ana bileşeni r.f. sarmalıdır. Sarmalların bir çok değişik dizaynı 

mevcuttur fakat iki temel tipi yüzey sarmalları ve hacim sarmallarıdır. 

İsminden de anlaşılacağı üzere, yüzey sarmalı görüntülecek cismin yüzeyi üzerinde yer alır. 

En basit formu, kendisine paralel olarak bağlanmış kapasitörlü bir teldir. Sarmalın indüktansı 

ve kapasitansı görüntülenecek spinlerle aynı yansıma frekansını elde etmek için ayarlanan bir 

yansıtıcı devre oluşturmuş olur. Pratikte, sarmal çıkış empedansı 50W olan güç yükselticisine 

bağlı olduğundan ve sarmalın girişinde kilo-ohm lar düzeyinde impedans olduğundan, iletim 

sırasında büyük oranda bir güç geri yansıyacaktır. Bunun üstesinden gelmek için, sarmala 

ikinci bir kapasitör seri olarak bağlanır, böylece sarmalın impedansı 50w’a eşitlenir (Şekil 

2.32) 

 

Şekil 2.32: Akord kapasitörü TC  ile rezonansı akordlayan ve eşitleme kapasitörü MC  ile kapasitansı 

50W’a eşitleyen yüzey r.f. sarmalı 

Böyle basit bir yüzey sarmalıyla oluşan homojen manyetik alan, sarmalın boyutuna bağlı 

olarak küçüktür. Ne var ki, bu yöntemin avantajı, yüzeye yakın yerlerde bulunan bölgelerin 

görüntülenmesinde ilgilenilen bölgenin dışından gelen gürültü sinyallerinin görüntü kalitesi 



üzerinde fazla bir etkisi olmamasıdır. Yüzey sarmallarının bir çok dizaynı mevcuttur ve diğer 

ihtiyaçlar için tasarlanmış sarmallar da bulunmaktadır. Fakat, vücudun tamamı ya da 

yüzeyden uzak bir bölgesinin görüntüsü alınacaksa hacim sarmalı kullanmanın gerekliliği 

ortaya çıkmaktadır. 

Hacim sarmalları tüm vücudun ya da sadece bazı uzuvların görüntüsünün alınmasında, çok 

büyük bir homojen alan oluşturduğu için oldukça uygundur. En yaygın kullanılan formu Şekil 

2.33’de gösterilen kuş kafesi [29] yapısıdır. Bu yapı, z ekseni boyunca sarmal çember 

etrafında cos akım değişkenliği oluşturmak için yerleştirilmiş tellerden oluşur. 

 

Şekil 2.33: Büyük bir alanda homojen manyetik alan oluşturan low-pass kuş kafesi sarmal diyagramı 

Frekans, dalga formu üretici tarafından kontrol edilen çift dengeli karıştırıcı tarafından kontrol 

edilen çift dengeli karıştırıcı tarafından şekillendirilmiş darbe üretmek için modüle edilen 

osilatör tarafından üretilir. Bu sinyal binlerce watt’a kadar kuvvetlendirilmelidir. Bunu 

gerçekleştirmek için katı hal elektroniği, valfler veya her ikisinin birleşimi kullanılabilir. 

Aynı sarmal üzerinden iletim ve alım yapmak mümkündür ya da bunu yapmak için iki ayrı 

sarmal da kullanılabilir. Her iki durumda da alıcı tarafını kapatmak gerekmektedir. Bunun 

nedeni, milivoltlar mertebesindeki sinyalleri belirlemek için dizayn edilmiş alıcı devrelerinin 

kilovoltlar mertebesindeki uyarma darbelerinden zarar görmesini engellemektir. Bunu 

gerçekleştirmenin bir çok yolu vardır, Şekil 2.34’de bu amaçla kullanılan bir devrenin grafiği 

gösterilmektedir. 



 

Şekil 2.34: Çeyrek dalga boyu kablo kullanarak alıcının izole edilmesini sağlayan devre şeması 

İletim darbesi esnasında diyotların her ikisi de geçirgen olacağından alıcı etkili bir şekilde 

korunacaktır. B noktasındaki kısa devre A noktasında açık devre olarak gözükmektedir. Bu 

sayede tüm güç sarmala iletilecektir. Örnekten elde edilen diyodları kutuplamak için çok 

küçüktür bu nedenle alıcı devresi tarafından belirlenir. 

Örneklerden alınan zayıf emf’ler çeşitli evrelerde güçlendirilir ve faz hassasiyetli dedektörler 

(p.s.d.) tarafından bir referans r.f. ile karıştırılır. Tümler belirlemesi, birbiri arasında 90 

derecelik referans sinyali olan iki p.s.d. gerektirir. 

2.6.4. Kontrol ve İşletim 
Tarayıcının tüm kontrolü bir bilgisayar tarafından yapılır. Tüm sistemin, şematik diyagramı 

Şekil 2.35’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 2.35: MRI tarayıcının şematik diyagramı 



Tarama işlemi merkezi bilgisayar tarafından kontrol edilir. Bu r.f. dalga formunun ve 

gradyanın şeklini, kullanılacak zamanlamayı belirler ve bu bilgiyi sinyalleri veren ve bu 

sinyalleri güçlendirip sarmallara gönderen dalga üreticisine iletir. Faz hassasiyetli olarak 

belirlenen NMR sinyali, analog-dijital çeviricisi tarafından dijital sinyale çevrilir. Bu dijital 

sinyal daha sonra Fourier dönüşümü için görüntü işlemcisine yollanır ve görüntü monitör 

üzerinde elde edilir.  

Fourier dönüşümüne uğramamış ham veri daha sonraki düzeltme işlemlerinde 

kullanılabilmesi için depolanır. Fast Fourier dönüşümünü kullanabilmek için n2  boyutlu 

matrisler kullanılmaktadır. 

2.7. MRI’DA GÜVENLİK KAVRAMI 

MRI tekniği insanlar üzerinde kullanıldığından, güvenliği üst seviyede tutmak en önemli 

konulardan biridir. MRI hiç bir şekilde iyonize radyasyon kullanmadığından x-ray ve radyo 

izotop tekniklerinden daha güvenlidir. Ne var ki, özellikle yeni gelişmeler elde etmek için 

yapılan çalışmalarda bir takım riskler bulunmaktadır. Bu bölümde ana güvenlik unsurları 

üzerinde durulacaktır. 

2.7.1. Statik Manyetik Alanlar 
 

Çoğu MRI tarayıcısı manyetik alan gücü 0.1 den 4 Tesla’ya kadar olan mıknatıslar kullanırlar. 

Biyolojik dokularda manyetik alanların etkisi üzerine bir çok fikir vardır ve bunun için insan 

cildinden hayvan embriyosuna kadar bir çok denek üzerinde çalışmalar yapılmıştır [30]. Ne 

var ki, şu ana kadar MRI tekniğinde kullanılan statik manyetik alanın her hangi bir biyolojik 

etkisine rastlanmamıştır. Hiç şüphesiz bu deneyler yapılmaya devam edecek ve MRI 

tekniğinde daha bir çok gelişmelere kaydedilecektir. 

Manyetik alanların şu ana kadarki en ciddi etkisi ferromanyetik cisimlerin bu alanlarda 

etkileşimidir. Manyetik alanın çekim gücü nedeniyle bu tip maddelerin cihazın yakınında 

bulundurulmaması gerekmektedir. Bunun anlamı; çoğu alet, konnektörler manyetik alanın 

etkili olduğu bölümde bulunan hiç bir şey ferromanyetik olmamalıdır. Anahtar, kalem, kemer, 

giysi üzerindeki metal cisimler ve hatta cerrahi yöntemlerle vücuda tedavi amacıyla 

yerleştirilmiş metaller manyetik alandan uzak tutulmalıdır. Tarama işlemine maruz kalacak 

kişinin manyetik alana duyarlılığının olup olmadığı da mutlaka önceden belirlenmelidir. 



Hamileliğin erken safhalarında olanlar, vücudunda metal bir parça bulunanlar ve sara gibi 

hastalığı olanlar bu işleme tabi tutulmak için uygun değillerdir. 

2.7.2. Zamanla Değişen Manyetik Alanlar 

MRI’da kullanılan yüksek manyetik alanda olduğu gibi, gradyan ve r.f. yayınımı da 

tarayıcıdaki kişiyi etkileyebilmektedir. 

EPI’de olduğu gibi, manyetik alanın hızlı anahtarlanmasının güvenlikle ilgili iki boyutu 

vardır. Birincisi Faraday kanunlarına göre dokularda oluşabilecek voltaj etkisidir. Doku 

döngüsünde oluşabilecek akım, manyetik alan değişim oranına (dB/dT), dokuların 

geçirgenliğine ve döngünün kesitine bağlıdır. 

Mansfield ve Morris [31] tarafından yapılan çalışmalar dB/dT=10T -1s  iken oluşan akımın 

boyutu 1 2mAcm-  seviyesindeydi. Cohen [32] yaptığı çalışmalarda, 61T -1s  lik gradyan alan 

değişimine tabi tutulan deneklerde hafif nöral uyarımın gözlemlendiğini rapor etmiştir. Eğer 

yüksek anahtarlama oranı kullanılacaksa, denekler bunun mümkün olan sonuçları konusunda 

uyarılmalı ve görüntüleme işlemi süresince gözlemlenmelidir. 

Güvenlikle ilgili olan ikinci konu ise akustik gürültü seviyesidir. Yüksek manyetik alanda 

tellerden çok fazla miktarda akım geçtiğinden bu teller üzerinde bir güç oluşur. Bu akım ses 

frekansında dalgalanınca, oluşan gürültünün boyutu 100dB’i geçebilir. Denekler, tarama 

işlemi boyunca sesten etkilenmemek için uygun kulak koruma malzemesi takmalıdır.  

Diğer bir konu ise r.f. alanının neden olabileceği ısıdır. Bu tip manyetik alanlar tarafından 

dokularda oluşturulan akım ısı olarak ortaya çıkabilir. Çoğu doku kan akımı vasıtasıyla ısıyı o 

bölgeden uzaklaştırabilse de, göz gibi bazı organlar bunu yapamamaktadır. R.F. yayınımı 

nedeniyle oluşan ısıyı minimumda tutmak, vücut ısısı ve dokuların sıcaklığı 1°C nin üzerinde 

artışlara izin vermemek gerekmektedir [33]. Bunu başarabilmek için ortalama emilim oranı 

tüm vücutta 0,4 W -1kg , ve dokularda 4 W -1kg  nin üzerine çıkarılmamalıdır.  

Herhangi bir iletken cisim r.f. yayınımı nedeniyle ısınıp ciddi yanıklara neden olabileceğinden 

hastanın cildine değmediğinden emin olmak gerekmektedir. 



2.7.3. Diğer Güvenlik Konuları 
 

Klastrofobi gibi diğer bir takım psikolojik problemler deneğin tarayıcıya girmesine mani 

olabilecek sorunlardır. Denek, yapılacak işlem hakkında tam olarak bilgilendirilmelidir. 

Deneğin medikal durumuna göre, tarama işlemi boyunca gözlemlemek ve izole edilmiş 

hissine kapılmaması için iletişim kurmak gerekli olabilmektedir.  

2.8. BEYİN FONKSİYONLARININ MRI BİLGİSİ 

2.8.1. Sinirsel Görüntülemeye Giriş 

Fonksiyonların, beynin farklı kısımlarında gerçekleştiği fikri ancak son 150 yılda kabul edilir 

bir görüş haline gelmiştir. 19. yüzyılın başlarında Gall ve Spurzheim pirenoloji [34] olarak 

adlandırdıkları bilim dalı nedeniyle komitelerinden uzaklaştırılmışlardı. Beyinde 27 ayrı 

organ olduğunu ve bunların duygusal, seksüel ve entelektüel olayları yönettiği savını ortaya 

atmışlardır. Bu bahsedilen savlar yetersiz olmasına karşın, 1800 lü yılların ortalarında Jackson 

[35] ve Broca [36] gibi klinisyenler tarafından beynin fonksiyonlarının farklı kısımlarda 

olduğu savının ortaya çıkarılmasına zemin hazırlamıştır. İnsan beyni hakkındaki çoğu bilgiye, 

kafatasında ciddi yaralanmalar olan insanlardan ve çeşitli akıl hastalığı olan deneklerden 

ulaşılmaktaydı [37]. Beyinde oluşan hasarı belirlemek ve bunun akabinde hangi fonksiyonun 

bozulduğunu ortaya çıkarmak sayesinde beynin hangi kısmının hangi fonksiyondan sorumlu 

olduğunu anlamak mümkün olmaktaydı. 

Çeşitli sinirsel bozuklukları olan hastalar beyninin bir kısmı çıkarılarak tedavi ediliyordu. 

Örneğin, epilepsinin etkin tedavilerinden biri sağ ve sol yarım küreye bağlanan sinir ağlarının 

olduğu corpus collasum’da meydana gelmekteydi. Cerrahi müdahale yapılan hastalar üzerinde 

yapılan çalışmalarda, beynin sağ ya da sol sol yarım küresi uyarılmaktaydı [38]. Görüş 

alanının sağına bir cisim koyulup beynin sol yarım küresi uyarıldığında denek ne gördüğünü 

söyleyebiliyordu. Ancak cisim görüş alanının sol tarafına konulduğunda beynin sağ yarım 

küresi uyarıldığında denek ne gördüğünü söyleyememekte ancak bu cismi tanımlayan bir 

objeyi işaret edebilmekteydi. Yapılan bu deney beynin sadece sol yarımküresinin konuşma 

fonksiyonundan sorumlu olduğunu göstermekteydi. 

Bilgisayarlı tomografi (CT) ve manyetik rezonans görüntüleme gibi tekniklerdeki gelişmeler, 

yaralanmış hastalardaki beyin zedelenmelerinin lokal olarak belirlenmesinde çok daha başarılı 



olmuştur. Uyartılara karşı nöronlarda ortaya çıkan ve kafa derisi üzerinden ölçülebilen 

elektrik sinyalleri elektroencephalography (ECG) olarak adlandırılmaktadır ve sağlıklı 

deneklerde, beyin fonksiyonları üzerinde çalışmalar yapma imkanını vermiştir. Bu sadece; 

positron emission tomography (PET), single photon emission computed tomography 

(SPECT), functional magnetic resonance imaging (fMRI) ve magnetoencephalography 

(MEG) gibi beyin fonksiyonları üzerinde yapılan çalışmalarda yeni bir çağan tekniklerin 

başlangıcı  olmuştur. 

Bu bölümde yukarıda bahsedilen teknikler üzerinde durulacak ve bu tekniklerin güçlü ve 

zayıf olduğu konular hakkında bilgi verilecektir. Daha sonra beynin fiziksel ve yapısal 

anatomisi anlatılacak ve nörolojide kullanılan bir takım terminolojiler üzerinde durulacaktır. 

Bunun devamında fMRI’ın daha kapsamlı bir açıklaması yapılacak ve bazı deneylerin nasıl 

gerçekleştirildiği üzerinde durulacaktır. 

2.8.1.1 Spect ve Pet 

Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) ve Positron Emission Tomography 

(PET) gibi görüntüleme tekniklerinin temelinde doğal ya da sentetik yollardan elde edilen 

radyoaktif çekirdeklerin kullanılması yatmaktadır. 

Beynin görüntülenmesinde kullanılan SPECT’in ana amacı bölgesel cerebral kan akışını 

(rCBF) ölçmektir. Cerebral kan akışının ölçümüne dair ilk deneyler 1948 senesinde Kety ve 

Schmidt [39] tarafından yapılmıştır. Nitrojen oksidi kanda belirleyici olarak kullanmışlar, 

arteryal giriş ve venöz çıkış arasındaki farkı ölçmüşlerdir. Bu yöntemle sadece küresel 

cerebral kan akışı ölçülebilmektedir. Glass ve Harper [40] 1963’de, Ingvar ve Lassen’in [41] 

çalışmalarını geliştirip, gamma ışıması yapan Xe-133 radyoizotopu kullanarak bölgesel 

cerebral kan akışını ölçmüşlerdir. 1970 lerde computed tomography (CT) nin gelişmesiyle 

radyoizotopların beyindeki dağılımları haritalandırılmıştır ve bu SPECT [42] olarak 

adlandırılan tekniğin oluşturulmasını sağlamıştır. 

SPECT’de kullanılan radiopharmaceutical, PET’de kullanılan pozitron yayınımının aksine 

gamma ışınları yaymaktadır. Ölçülecek şeyin türüne göre bir çok radiotracer 

kullanılabilmektedir. Örneğin I-123-3-quinuclidinyl 4- isodobenzilat reseptörlerin 

görüntülenmesinde kullanılan nörotransmitter dir. rCBF ölçümleri için, Xe-133 kana solunum 



yoluyla verilebilmektedir. Uygulama bir gamma kamerası (koşutlayıcı, NaI kristali ve foto 

çoklayıcı tüpleri içeren bir kırpışma dedektörü) kullanılarak yapılmaktadır (Şekil 2.36) 

 

Şekil 2.36: SPECT görüntülemede kullanılan gamma kamerası  

Gamma kamerasını başın etrafında döndürerek, radiotracer dağınımın üç boyutlu görüntüsü 

Bölüm 2.3.4 de anlatıldığı şekilde, filtrelenmiş geriye izdüşüm yöntemiyle elde edilir. SPECT 

yönteminde kullanılan radyoizotopların yarılanma sürelerinin uzun olması (bir kaç saatten bir 

kaç güne kadar), üretilmesinin kolay ve ucuz olmasını sağlamaktadır. Bu durumda SPECT’in 

beyin görüntüleme yöntemi olarak PET ve fMRI’dan çok daha az maliyetle yapılabildiği 

anlamına gelmektedir. Ne var ki, bu yöntemde yetersiz boşluk ve temporal çözünürlük ve 

deneğe verilen radyoizotoplardan kaynaklanan güvenlik sorunları vardır. 

Pozitron emisyon tomografisinin [43] SPECT yönteminden daha üstün iki ana avantajı; 

çözünürlüğün daha iyi hassasiyetin ise daha yüksek olmasıdır. Bunun nedeni 0-15 ve F-18 

gibi iki radyoaktif çekirdeğin pozitron yayımcısı olarak kullanılmasıdır. Bu tip çekirdekler 

pozitron yayımladığında, elektronlar aynı yoğunlukta fakat +1 yüklenmiş parçacık ortaya 

çıkar. Pozitron yayımlandıktan sonra bir elektronla çarpışması gerçekleşmeden kısa bir yol 

alır. İki parçacığın imhası her biri 511keV’lik enerjiyle yüklenmiş iki foton oluşmasına neden 

olur. Momentum kuvvetini muhafaza etmek için, iki foton birbirine hemen hemen 180 

derecelik açıyla yayımlanır. Başın etrafındaki kırpışma devresinde ve foto çoklayıcı 

tüplerinde belirlenen fotonlar bunlardır (Şekil 2.37). 



 

Şekil 2.37: PET tarayıcısının şematik diyagramı. Pozitron, beyindeki bir radyoizotop tarafından 
yayımlanmaktadır. Pozitron bir elektronla imha edilir ve birbirine 180 derece açıyla iki foton oluşur. 

Dedektörler sadece, pozitronun imhasını belirleyebildikleri için, PET tarayıcısının çözünürlük 

kalitesi pozitronun elektronla çarpışmadan önce doku içinde katettiği mesafeye bağlıdır. Bu 

durumda tarayıcının çözünürlüğünün, 2-3 mm ile sınırlandığı anlamına gelmektedir. 

PET tarayıcılarında kullanılan pozitron yayınımcıları 2-100 dakikalık yarılanma ömrüne 

sahiptir. Bunun anlamı da, izotopların maliyeti yüksek cyclotron kullanılarak tarayıcının 

içinde üretilmesi gerektiğidir. 

PET tekniği kullanılarak fonksiyonel görüntüleme çalışmaları yapılması 215OC  kullanılarak 

1984’de başlamıştır. Bu yöntemde genelde iki durum hakkında görüntüleme yapılmaktadır. 

Bunlardan birincisi aktif haldeyken diğeri dinlenme halindeyken yapılmaktadır ve bu iki 

durumun haritası çıkarıldığında beynin hangi bölgesinin o an yapılan aktiviteden sorumlu 

olduğu ortaya çıkmaktadır. PET, düşünceyle ilgili olayların görüntülenmesinde çok sıkça 

kullanılmaktadır, son on yılda beyin fonksiyonlarıyla ilgili oluşturulmuş literatürün tamamı 

bu teknik kullanılarak ortaya konulmuştur. PET tekniğinin en önemli dezavantajı maliyeti çok 

yüksek olan radyoizotopları kullanmasıdır, fakat insan vücuduna cerrahi müdahaleye gerek 

kalmadan sinir ağı iletim hattını haritalayabilme olanağı sağlaması çok önemli bir özelliktir. 

2.8.1.2. EEG ve MEG 

Beyinden alınan elektriksel sinyallerin ölçülmesi onlarca senedir [44] yapılıyor olmasına 

rağmen, elektriksel ve manyetik aktiviteyi haritalayabilmek çok daha sonraları mümkün 

olmuştur. Electroencephalogram (EEG) kafa derisine takılan, genellikle gümüş klorid içeren 

gümüş kaplı elektrodlarla ölçülmektedir. Bir ya da daha fazla aktivasyon, cevap verme 



aktivitesi en düşük bölgeye yerleştirilen referans elektroduna bağlı olarak gözlemlemek 

mümkün olmaktadır. Sinyaller 50mV seviyelerinde olduğundan, göz ve kas hareketleri gibi 

dış kaynaklı parazitlenmeleri en aza indirmek gerekmektedir. İnsan EEG sinde çeşitli 

karakteristik frekanslar belirlenmiştir. Örneğin; denek rahat bir haldeyse EEG, alfa dalgası 

olarak bilinen, 8-13 Hz arasındaki bir frekans aralığında olur, fakat denek daha aktif bir 

durumdaysa EEG, beta dalgası olarak bilinen 13 Hz in üzerindeki bir frekansta olur. Uyku 

sırasında ölçülen EEG’de, o esnada görülen rüyalara bağlı olarak yüksek frekanslı 

dalgalanmaların olduğu görülmüştür.  

EEG ayrıca düzenli olarak tekrarlanan bazı uyartılara verilen cevaplarla da ölçülebilir. 

Uyartılara karşı her elektrotta ortaya çıkan sinyaller kaydedilip, ortalama değeri alınır. Tepki, 

uyartı sinyalinin tepe noktasındaki gecikmeyle karakterize edilir. Bu, beyinde milisaniye 

seviyelerinde gelişen bir olaydır. Beyin fonksiyonlarını EEG yöntemiyle incelemenin 

dezavantajlarından biri, sinyallerin sadece kafa derisi üzerinden alınması ve dolayısıyla 

korteks’in altındaki bölümdeki aktiviteleri tanımlayamamasıdır. Ne var ki; bu tekniğin 

güvenli ve maliyetinin düşük olması, tarama yöntemlerinin kullanılamayacağı sürekli izleme 

gerektiren, örneğin uyku gibi durumlarda kullanılabilmesini mümkün kılmaktadır.  

Nöronlarda meydana gelen manyetik sinyaller kafa üst derisine kadar çıkması 

gerekmediğinden, akımı ölçmektense kendisini ölçmek daha sağlıklı sinyal yerleşimi 

vermektedir. Bu durum yeni bir teknik olan magnetoencephalography (MEG) in temellerini 

oluşturur. Bu teknikle, ilk başarılı ölçümler 1972 senesinde Cohen [45] tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Senkronize şekilde aktif olan bir milyon sinapsta, nöronların elektriksel 

aktivitelerinden oluşan manyetik sinyallerin genliği -1310  Tesla mertebesindedir. Bu tür ufak 

sinyaller süper iletken kuantum karışma (SQUID) cihazı olan manyetometre kullanılarak 

toplanır (Şekil 2.38) 

 



 

Şekil 2.38: MEG’i ölçen manyetometrenin şematik diyagramı 

Dış kaynaklı parazitler MEG’in en önemli problemidir, bu nedenle manyetometre yalıtılmış 

bir odaya yerleştirilmelidir. 

MEG deneyleri de diğer EEG deneylerinde kullanılan yolla yapılmaktadır. İlgilenilen 

sinyallerin tepe noktaları elde edildikten sonra aynı şekilde alanın bir haritasını çıkarmak için 

analiz edilir. Bu harita kullanılarak, ters problem çözülerek sinyalin kaynağı konusunda 

araştırma yapılıp sonuca ulaşılabilir. Ters problemin tek bir çözümü olmadığından, tahmini 

değerler oluşturmak gerekmekte, fakat kafa derisine yakın noktalardan sinyal elde ederek 

milimetre seviyelerindeki alanlardan yüksek çözünürlükte datalar almak mümkün olmaktadır. 

MEG sinyal lokalizasyonu yönünden EEG’ye göre, nöral alanlardaki temporal çözünürlüğün 

kalitesi nedeniyle PET ve fMRI’a göre daha avantajlıdır. Fakat MEG yöntemi oldukça 

maliyetli olmasının yanı sıra, beynin iç bölgesindeki olayların belirlenmesinde kısıtlı 

kalmaktadır. 

2.8.1.3. Fonksiyonel MRI ve MRS 

Bu tezin konusu fonksiyonel Magnetic Resonance Imaging (fMRI) olduğundan bu kısımda 

tekniğin mekanizması ve uygulama alanları hakkında fazla bilgi verilmeyecektir, çünkü ilerki 

bölümlerde bu konuya detaylı olarak değinilecektir. Bu bölümde anlatılacak olan konunun 

amacı, daha önceki bölümlerde bahsedilmiş olan yöntemlerle fMRI tekniğini kıyaslamak, 

aralarında benzerlikler olsa da farklı bir teknik olan manyetik rezonans spektroskopi (MRS) 

üzerinde durulacaktır. 



fMRI deneyi boyunca, deneğin beyni genellikle hızlı görüntüleme tekniği olan düzlemsel 

yansıma görüntüleme (EPI) ile sürekli olarak taranmaktadır. Denekten, içerisinde aktif ve 

dinlenme halinde olduğu döngüler içerisinde davranması istenmektedir. Aktif olunan süre 

içerisinde, beyinde o an yapılmakta olan aktiviteden sorumlu olan bölgedeki kanda oksijen 

miktarı artmaktadır. Bu bölgeleri ortaya çıkartmak için sinyal işleme teknikleri kullanılır. 

MRI’ın ona eşdeğer sayılabilecek PET’e olan en büyük avantajı kontrast oluşturmak için 

herhangi bir ajana ihtiyaç duymamasıdır ve bu onu daha güvenli yapmaktadır. Buna ek olarak, 

aynı tarama işlemi esnasında yüksek kalitede anatomik görüntüler elde edilebilmektedir. Ne 

var ki, fonksiyonun haritasının çıkarılması kan akışına bağlıdır ve PET’de olduğu gibi nöro 

reseptörleri direkt olarak haritalamak hala mümkün değildir.  

2.8.1.4. Fonksiyonel Beyin Görüntüleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması 

Bu bölümde anlatılan beyin görüntüleme teknikleri, farklı yöntemler kullanılarak 

gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle bahsedilen bu teknikler farklı olmaktan daha çok 

tamamlayıcı olarak tanımlanmalıdır. Yöntemlerin hepsi beyin fonksiyonları hakkında bilgi 

toplanması için potansiyele sahiptir ve kuşkusuz bu yöntemlerin mekanizmaları hakkında 

yapılan çalışmalar ilerledikçe klinik çalışmalar daha başarılı olacaktır ve donanımlar daha da 

gelişecektir. Bahsedilen tekniklerin güçlü ve zayıf olduğu konuların özeti Tablo 2.3 de 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 2.3: Beyin fonksiyonları çalışma yöntemleri ayrım tablosu 

Teknik Çözünürlük  Avantajlar Dezavantajlar 

SPECT 10mm Düşük Maliyet 
Invaziv                           

Sınırlı çözünürlük 

PET 5mm 
Hassasiyet                         

Yüksek çözünürlük         
Reseptör haritalayabilme 

Invaziv                               
Çok pahalı 

EEG düşük 
Çok düşük maliyet                 

Uyku ve aktivasyon 
izleyebilme                                                                                

Görüntüleme yöntemi 
değil 

MEG 5mm Yüksek temporal çözünürlük 
Çok pahalı                      

Sınırlı çözünürlük 

fMRI 3mm 
Kusursuz çözünürlük              
Non invaziv yöntem 

Pahalı                    
Aktivasyon 

çalışmalarında yetersiz 

MRS düşük 
Non invaziv metabolik 

çalışmalarda kullanılabilme 
Pahalı                            

Düşük çözünürlük 

 



2.8.2. Beynin Yapısı 

Bu tez beynin anatomisi ve fonksiyonlarını referans aldığından bu bölüm nöroloji bilimi 

terminolojilerini içermektedir. Beyin anatomisi, beyin hücre yapısı ve beyin fonksiyonlarını 

kapsayan dört bölüm anlatılacaktır [46, 47, 48]. 

2.8.2.1 Merkezi Sinir Sistemi Düzlem ve Eksenleri 

Beyindeki oluşumların birbirlerine olan pozisyonlarını tanımlamak için çoğu Latince ve 

Yunancadan alınmış birçok farklı terim kullanılmaktadır. Merkezi sinir sisteminin 

organizasyonunu tanımlayan iki eksen vardır. Bu, hayvanlarda yatay şekilde olan omurilik ele 

alındığında daha kolay anlaşılır olmaktadır. Bu durumda rostral-caudal eksen Şekil 2.39.a da 

gösterildiği üzere bu eksene dik şekilde uzanmaktadır. 

Bu sistemi insan omuriliğinde kullanırsak yukarıdan aşağıya “caudal’dan rostral’e” ve 

arkadan öne “dorsal’den ventral’e” terimleriyle tanımlanmaktadır (Şekil 2.39.b). İnsan 

beyninde bu eksenler 90 derece dönmektedir, bu nedenle beynin ön kısmı rostral, üst kısmı 

dorsal ve alt kısmı ventral olarak adlandırılmaktadır. 

 



 

Şekil 2.39: Merkezi sinir sisteminin eksenleri: (a) hayvanlarda yatay olarak yerleşen omurilik (b) 
insanlarda dikey olarak yerleşen omurilik 

Bu terimlere ek olarak, beyin ve omurilik için dikey başka eksenler de vardır. Bunlar, 

anterior:ön, posterior: arka, superior:üst, inferior:alt. 

Eğer iki yapı orta çizginin aynı tarafındaysa ipsilateral, farklı tarafındaysa contralateral olarak 

adlandırılır. İki yapıyı ayırırken, orta hatta yakın olana medial, diğerine ise lateral denilir. 

Beynin kesitleri incelenirken, Şekil 2.40 da gösterildiği gibi birbirleriyle kesişen üç düzlem 

ele alınmaktadır. Bu düzlemler yatay (ya da transaxial), coronal ve sagittal’dir. 

 

Şekil 2.40: Beynin üç kesiti 



2.8.2.2. Beynin Hücresel Yapısı 

Nöronlar sinir sisteminin en temel fonksiyonel birimidir. Beyin birbirleriyle bağlantı halinde 

bulunan yüzlerce milyar nöron içermektedir. Nöronların yapısını meydana getiren dört ana 

bölüm vardır: hücre çeperi, dendiritler, aksonlar ve akson terminalleri (Şekil 2.41). 

 

Şekil 2.41: Bir motor nöronun şekli 

Hücre (soma), enerji üreten mitokondri gibi önemli organellerin yanı sıra hücre çekirdeğini 

içermektedir. Hücre, dendrit denilen ve çoğunluğu dendrit omurgası tarafından çevrelenmiş 

dallanmalar içermektedir. Hücre gövdesinden bir yönde uzanan oluşuma akson denilmektedir. 

Aksonların uzunluğu birkaç santimetre ya da daha uzun olabilmektedir. Aksonlar, bilgiyi bir 

nörondan bir diğerine taşımakta ve snaptik yumru denilen, dendiritlere ya da diğer nöronun 

hücre gövdesine bağlanan yapılardır. Sinyaller kimyasal nörotransmitter görev yapan 

sinapslar boyunca taşınmaktadır. 



Sinyaller akson boyunca bir aksiyon potansiyeli meydana getirirler. Bu durumun oluşumu, 

çok hassas bir denge içerisinde bulunan sodyum, potasyum ve klor iyonlarının hücre 

membranında değişimiyle olur, böylece akson boyunca iletilen bir elektrik sinyali oluşur. 

Eğer akson, miyelin olarak adlandırılan bir kılıfla kaplıysa sinyal -1120ms  seviyesine kadar 

hızlı bir şekilde yol alabilir. Sinyal sinapsa ulaştığında, sinaptik yumru kendisinden bir 

sonraki nöron’u tetikleyen ya da baskılayan bir nörotransmitter oluşturur. 

CNS, değişik işlevleri olan bir çok nöron içerir. Alıcılar tarafından toplanan sinyaller omurilik 

boyunca taşınıp beyine iletilir ve beyin tarafından yollanan sinyallerle kaslar harekete geçer. 

Çoğu medikal sorunların kaynağı CNS nin doğru olarak çalışmamasıdır. Örneğin Parkinson 

hastalığı, nörotransmitter dopamin bozukluğundan kaynaklanmaktadır. 

CNS’deki her nöronda ayrıca on adet glial hücresi bulunmaktadır. Bu hücrelerin görevi 

nöronlara destek olmaktır, örneğin microglia’nın görevi artıkları temizlemek ve 

oligodendrocytes’in görevi ise aksonları çevreleyen miyelin kılıfını şekillendirmektir. 

2.8.2.3. Beynin Anatomisi 

Merkezi sinir sistemi, omurilik ve beyinden oluşmaktadır. Beyin daha kapsamlı olarak; ön 

beyin, orta beyin ve arka beyin gibi kısımlara ayrılıp incelenebilir (Şekil 2.42) 

 

Şekil 2.42: Cerebrum, cerebellum, orta beyin ve omuriliği gösteren beyin kesiti 



Beynin en büyük kısmı olan ön kısmı; cerebral hemisfer, corpus collasum, thalamus, 

hypothalamus ve hippocampus’u, arka kısmı; cerebellum, pons ve medulla’yı içerir. Bu 

yapıların hepsi aşağıda açıklanmıştır. 

Cerebrum, sağ ve sol olmak üzere yatay fissure (yarık) tarafından bölünmüş iki yarım küreden 

oluşmaktadır. Anatomik olarak bu kısım dörde ayrılmıştır; önde frontal lob, üstte parietal lob, 

yan tarafta temporal lob ve geride occipital lob (Şekil 2.43). Ön ve yan loblar merkezi sulcus 

tarafından, yan lob ise lateral fissure tarafından bölünmüştür. Corpus collasum sağ ve sol 

yarımküreyi birleştirmektedir. 

 

Şekil 2.43: Cerebrum’un ön, yan, üst ve arka lobları 

Yarımkürelerin dış yüzeyi miyelinli akson içermeyen, daha merkezdeki kısımları ise miyelinli 

akson içeren nöronlardan oluşur. Merkezi bölgelerdeki bu miyelinli kılıf, beyaz bölge olarak 

adlandırılan bir beyaz görüntü oluşmasına neden olur. Dışardaki kısımlar ise gri bölge olarak 

adlandırılır. Gri bölge bir çok yarık, oluk ve çıkıntılarla sarılmıştır. Beyin, kendisini fiziksel 

darbelerden koruyan cerebrospinal sıvı  (CSF) olarak adlandırılan bir sıvıyla sarılmıştır. 

Ayrıca beyinde bu sıvıyı taşıyan dört oyuk vardır, bunlar; her bir yarım kürede ikişer yan 

ventrikül ve iki adet de beynin alt kısmındadır. Lateral ventriküller CSF’nin uzun bir 2T  

süresine sahip olması nedeniyle MR görüntülerinde kolaylıkla seçilebilmektedir. 



 

Şekil 2.44: Lateral ventriküllerde görülen 
*

2T  ağırlıklı kesitin görüntüsü 

Cerebral yarımkürelerin yüzeylerinin altında, cerebral korteksin bir çok bölgesini birbirine 

bağlayan bağ yapıları (basal ganglia)  bulunmaktadır. Thalamus, hypothalamus ve 

hippocampus hemen orta beynin altında ön beynin merkezinde yer almaktadırlar (Şekil 2.45). 

Beynin arka kısmında sıkıca sarılmış cerebellum adı verilen, pons, medulla ve omuriliğe 

bağlanan bir yapı mevcuttur. 

 

 
Şekil 2.45: Thalamus ve hypothalamus’u gösteren beynin coronal kesiti 

2.8.2.4. Beynin Fonksiyonel Organizasyonu 

Beynin fonksiyonel organizasyonu tam olarak anlaşılmış değildir. Ancak duyu ve motor 

fonksiyonlarla ilgili kısımların çoğu tanımlanmış durumdadır. 

Birincil görsel korteks occipital lob’da konumlanmıştır ve görevi görüntüyü almak ve 

işlemektir. Sağ görsel alan sol cerebral yarımkürede, sol görsel alan ise sağ cerebral 



yarımkürede yer almaktadır (Şekil 2.46). Retinadaki sinyaller optik bölge üzerinde yer alan 

optik yol boyunca yol alır. 

 

Şekil 2.46: Görsel alanın yerleşimi 

Görsel uyartılar beyinde gözlere ters taraftaki bölgelerde yorumlanır. Birincil işitsel korteks, 

temporal lob’da yerleşmiştir ve sol işitsel alan sağ yarımkürede, sağ işitsel alan ise sol 

yarımkürede yer almaktadır. Benzer şekilde vücuttaki dokunma reseptörleri, merkezi 

sulcus’un arkasında parietal lob’da yerleşmiş somatosensory korteks’de yer almaktadır. Tad 

alma ve koku hisleri gustatory ve olfactory sistemleri tarafından idare edilir. Görmeyle ilgili 

bölüm frontal lobun inferior yüzeyinde, tad almayla ilgili bölüm ise temporal lob’da yer 

almaktadır.  

 

Şekil 2.47: Beş duyu bölgesi ve birincil motor korteksin yaklaşık bulunduğu yerler 



Somatosensory korteks organizasyonu vücut yüzey haritasına benzerlik gösterir [49]. Şekil 

2.48 te duysal homunculus olarak adlandırılan bu yerleşim gösterilmiştir. Somatosensory 

korteksin büyük bir kısmı dokunma hissinin çok önemli olmadığı yerlere nazaran daha fazla 

el ve yüze yerleşmiştir. Benzer şekilde, motor korteksin yerleşimini gösteren bir motor 

homunculus vardır. El için, motor korteksde somatosensory kortekse nazaran çok daha fazla 

cortical yüzey vardır, çünkü elin üstlendiği görev çok sofistikedir. 

 

Şekil 2.48: (a) Sensör ve motor kısımlarını gösteren beynin kesiti, (b) motor homunculus, organlar 
ilgili korteksi göstermektedir. 

Şu ana kadar bahsedilen bölgeler, beynin input ve output’larına en yakın yerlerde 

bulunduğundan dolayı birincil korteks olarak adlandırılır. Beynin geri kalan bölümünün çoğu, 

alınan uyartıları birleştirme ve bunlara nasıl cevaplar verileceği konusunda görev 

yapmaktadır. Daha soyut işlerin gerçekleşmesiyle sorumlu bölgeler ikincil olarak adlandırılır 

(Şekil 2.49). Örneğin; birincil motor kortekse göre frontal lob’da daha önce yer alan ikincil 

motor bölgeleri, hareketin planlanmasından ve başlatılmasından, birincil görsel kortekse yakın 

olan ikincil görsel alan ise renklerin yorumlanmasından ve görmeyle ilgili bilgilerin 

iletiminden sorumludur. Üçüncül bölgelere ise daha yüksek beyin fonksiyonlarından, örneğin 

yorumlama ve hafıza olaylarından sorumludur.  

 



 

Şekil 2.49: Birincil, ikincil, üçüncül motor ve sensör kortekslerin yaklaşık yerleşimi 

Konuşmayla ilgili bölge çoğu insanda beynin sol yarımküresinde yer almaktadır. Broca 

bölgesi frontal lobun alt kısmında yer almaktadır ve görevi cümlelerin oluşturulmasıdır (Şekil 

2.50). Wernicke bölgesi temporal bölgede yer almaktadır ve konuşmanın anlaşılması görevini  

üstlenmektedir. 

 

Şekil 2.50: Cümle kurulmasıyla ilgili Broca Bölgesi ve konuşmanın anlaşılmasıyla ilgili Wernike 
Bölgesinin yaklaşık bulunduğu yerler 



Cerebellum’un işlevleri çok az anlaşılmıştır, ancak hareket etmeyle ilgili görevleri vardır. 

Cerebellumları zarar görmüş hastalar hareket etmeye devam edebilmektedirler ancak 

hareketleri düzensiz ve kontrolsüz olmaktadır. Cerebellum ayrıca yeni bir şey öğrenildiğinde 

elde edilenlere otomatik cevap vermekle sorumludur. Örneğin, piyanoda yeni bir parça 

öğrenildiğinde ilk başta parmakları korteks kontrol eder, ancak öğrenme ilerledikçe kontrolü 

cerebellum alır. Beynin orta kısmında yer alan thalamus bilgiyi cerebral yarımkürelere 

iletmede aracı olarak görev yapmaktadır. Hippocampus uzun süreli hafızaya alma 

işlemlerinden sorumludur ve hypothalamus hormonların sagılanmasından ve duyguların 

oluşumundan sorumludur. Beyindeki küçük oluşumlar olan medulla ve pons, alarmda olma 

durumlarını, kan basıncı ve solunumsal olayları düzenlemede görev almaktadır.  

Buraya kadar anlatılanlar, beynin şu ana kadar anlaşılabilmiş görevlerinin bir özetidir. Yeni 

çalışmalar ve gelişmeler ışığında elde edilen literatür daha da genişlemektedir.  

2.8.3. Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme 

Vücuttaki diğer organlarda olduğu gibi beyin glikozdan enerji elde edebilmek için sürekli bir 

oksijen kaynağına ihtiyaç duymaktadır. Bu oksijen kaynağı, kandaki hemoglobin’den 

sağlanmaktadır. 1935 senesinde hemoglobin’in manyetik özelliğinin taşıdığı oksijen oranına 

bağlı olduğu gözlemlenmiştir [50]. Bu bağıntı, MRI tekniği kullanılarak aktivasyonun 

ölçülmesi metodunun ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu, fonksiyonel manyetik rezonans 

görüntüleme (fMRI) olarak adlandırılır. 

2.8.3.1. Metabolizma ve Beyindeki Kan Akışı  

Aksiyon potansiyelleri ve neurotransmitter’ler tarafından taşınan neural bilgiler, biyokimyasal 

reaksiyonlardır ve tamamı enerjiye ihtiyaç duyar. Bu enerji ATP formatında sağlanır (Şekil 

2.51). 



 

Şekil 2.51: Kreb döngüsünü izleyen glikozun ATP’ye dönüşümü metabolizması 

ATP, ADP’ye hidrolize olduğunda enerji açığa çıkar ve bu enerji biyokimyasal reaksiyonların 

ihtiyacını karşılar. Oksidatif fosforilasyon’la ADP’den ATP üretilmesi ihtiyaca göre 

yapıldığından, enerji rezervleri sabit tutulabilmektedir. Bu reaksiyonun oranı ADP’nin o 

andaki seviyesine bağlıdır. Oksidatif fosforilasyon’da harcanan oksijenin miktarı, o bölgede 

harcanan enerjiyi göstermek açısından iyi bir ölçüdür. 

Metabolizmanın ihtiyaç duyduğu oksijen kan tarafından taşınır. Oksijen suda fazla çözünebilir 

olmadığından kan hemoglobin denen oksijeni bağlayıcı özelliği bulunan bir protein içerir. 

Hemoglobin molekülünün önemli kısmı demir atomudur ve kana rengini veren bu demir 

atomudur. Bir oksijen molekülü hemoglobine bağlandığında buna oksihemoglobin, 

hemoglobine oksijen molekülü bağlanmadığında buna deoksihemoglobin denir. 

Beynin ihtiyaç duyduğu enerji miktarı çok fazla olduğundan, bu organa sağlanan oksijen 

miktarı ve kan akışı oldukça fazladır. Beynin ağırlığı vücut ağırlığının sadece 2% si olmasına 

rağmen harcadığı oksijen miktarı vücudun 20% si, kan akışı ise vücudun 15%  idir. 

Sinapsların yoğun olarak bulunduğu gri bölgeye olan kan akışı beyaz bölgeye olanın on katı 

kadardır. Bölgesel kan akışı dağılımının mantığı tam olarak anlaşılmış olmamakla beraber, 

lokal nöral aktivitelerin o bölgedeki kan akışında hızlı bir artışa neden olduğu bilinmektedir. 

2.8.3.2. MR Görüntülerindeki Kontrasta Bağlı Kandaki Oksijen Miktarı 

Bölgesel kan akışı miktarı nöral aktivitelere bağımlı olduğundan, rCBF’nin ölçümü beyin 

fonksiyonu çalışmalarında oldukça faydalıdır. 



Bölüm 2.4.4 te anlatılan tekniklere benzer yöntemlerle, MRI kullanılarak kanın oksijenlenme 

miktarını ölçmek mümkün olmaktadır. Ancak, kanın oksijenlenme miktarına bağlı olan blood 

oxygen level dependent (BOLD – kandaki bağıl oksijen oranı) olarak bilinen daha hassas bir 

kontrast mekanizması vardır. BOLD kontrast mekanizması üzerinde hala çalışmalar 

yapılmaktadır, ancak gözlemlenen sinyal değişimlerini açıklayabilen hipotezler mevcuttur. 

Deoksihemoglobin paramanyetik bir molekülken, oksihemoglobin diamanyetiktir. Kan 

damarlarında deoksihemoglobin bulunması, bu kan damarları ve kan damarlarını çevreleyen 

dokular arasında hassas bir farklılık yaratır. Bu tip hassasiyet farklılıkları *

2T  nin değerinde 

azalmaya yol açan MR proton sinyalinde fazlanmaya neden olur [51].  *

2T  ağırlıklı 

görüntüleme deneylerinde, kan damarlarında deoksihemoglobin bulunması bu voxel’lerde 

görüntünün karanlık olmasına neden olur [52, 53]. Oksihemoglobin diamanyetik olduğundan 

ve aynı fazlanmayı üretmediğinden, kanın oksijenlenmesindeki değişiklikler, *

2T  ağırlıklı 

görüntülerde sinyal değişimi olarak gözlemlenebilir [54, 55, 56]. 

Nöral aktivitelere bağlı olarak, oksijen tüketimi arttığında, kandaki deoksihemoglobin 

seviyesi artacağından, MR sinyallerinin azalacağı beklenebilir. Sinyallerde artma olduğu 

zaman, deoksihemoglobin seviyesinin azaldığı gözlemlenmiştir. Çünkü, nöral aktivitelere 

bağlı olarak, kandaki oksijen çıkışındaki küçük bir artış bile, cerebral kan akışında büyük bir 

artışa neden olmaktadır (Şekil 2.52). 

 

Şekil 2.52: Aktiviteye bağlı olarak oksijen hücrelerden dışarı çıkmakta buda kandaki 
deoksihemoglobin seviyesinin artmasına neden olmaktadır. Bu durum aktif durumdaki komşu 

hücrelerde kan akışı miktarının artmasıyla dengelenir ve kandaki oksihemoglobin miktarı artar. 



Bu mekanizmalar üzerinde yapılan çalışmalarda PET ve yakın kızılötesi spektroskopi (NIRS) 

tekniklerinin büyük faydası olmaktadır. PET çalışmaları göstermiştir ki; aktiviteye bağlı 

olarak cerebral kan hacmindeki ve cerebral kan akışındaki değişimler, dokulardaki oksijen 

tüketiminde kaydadeğer bir değişime neden olmamaktadır [57]. NIRS, değişik frekanslardaki 

emilime bakarak, oksihemoglobin ve deoksihemoglobin konsantrasyonlarındaki değişimleri 

ölçebilmektedir. Bu çalışmalar göstermektedir ki, oksihemoglobin artması ve 

deoksihemoglobin azalması aktivasyona bağlı olarak gelişmektedir. Aktivasyona bağlı olarak  

kan hacminin ve hemoglobin miktarının fazlalaştığı da gözlemlenmiştir [58]. 

BOLD sinyalindeki değişimin grafiğine bakılacak olursa nöral aktivitenin başlayışından 

birkaç saniye için gecikmeli olduğu ve bunun kan akışındaki değişiklikleri ifade ettiği 

söylenebilir. Bu; uyarıcıya hemodinamik tepki olarak adlandırılır. Ayrıca yapılan 

gözlemlerde, sinyaldeki büyük artış öncesi ve sonrasında [59, 60] başlangıç sinyalinde küçük 

bir azalma görülmektedir. Bunun nedeni ise, metabolik aktivite ve kan akışı arasındaki 

dengesizlikten kaynaklanmaktadır. 

2.8.3.3. BOLD Etkisi Kullanılarak Fonksiyonel Harita Çıkarımı 

BOLD etkisinin keşfedilmesi, bu tekniği kullanarak beyin aktivitelerini haritalama çalışmaları 

yapan bilim adamlarına yol açmıştır. İlk MR insan beyni aktivasyon çalışması kontrast 

oluşturan bir ajan kullanılarak görsel korteksin [61] haritalanması çalışmasında kullanılmıştır. 

Bunun hemen sonrasında BOLD etkisi görsel ve motor fonksiyonların haritalanmasında 

kullanılmıştır [62, 63]. 

fMRI tekniği kullanılarak beyin fonksiyonları üzerinde çalışma yapılabilmesi için, denek bir 

uyarıcının etkisi altındayken veya bir aktivasyon hali içerisindeyken devamlı olarak beynin 

görüntüsünün alınması gerekmektedir. Bu deneylerin başarılı olması için üç önemli temel 

konu vardır: uyarıcı paradigmanın dizaynı, kullanılan tarama serisi ve elde edilen datanın 

analiz edilme yöntemi. 

Kullanılan statik alanın genliği, aktivasyondan elde edilen kritikten oransal sinyal değişimi 

arasındaki farktır. Çünkü, yüksek manyetik alanlarda hassasiyet farklılıkları çok büyük sinyal 

fazlanmasına neden olmaktadır. İlk başlarda yapılan fMRI çalışmaları 1.5 Tesla’lık 

tarayıcılarda yapılıyordu, ancak günümüzde gelişmeler sayesinde bu çalışmalar 3-4 Tesla’lık 



tarayıcılarda yapılabilmektedir. Alan kuvveti BOLD etkisinin genliği arttığından, daha yüksek 

alan gücü kullanılmak istenmektedir, ne var ki görüntünün kalitesi yüksek manyetik alanlarda 

düşmektedir [64]. 

Görüntüleme dizisinin en önemli konusu *

2T  ağırlıklı görüntü oluşturması gerektiğidir. Bunun 

anlamı gradyan yansıma tekniğinin en yaygın olarak kullanılan teknik olduğudur, ancak 

difüzyon etkisi nedeniyle spin yansıma dizileri hala BOLD kontrast etkisi göstermektedir. 

Çoğu araştırma, belirlenmesi gerekli olan kısa süreli uyarıcılara verilen tepkiyi belirlediğinden 

EPI kullanılarak yapılmaktadır. Ayrıca EPI, deneğin hareketlerinden kaynaklanan 

etkileşimlerden fazla etkilenmemektedir. 

Görüntüdeki *

2T  ağırlıklı yansıma zamanı TE’ye bağlıdır. Eğer TE çok kısaysa, dinlenme ve 

aktivasyon *

2T  eğrileri arasında küçük bir farklılık olacaktır, fakat TE çok uzunsa iki durumda 

da sinyal olmayacaktır. Özel bir *

2T  değeri olan bölgelerdeki maksimum sinyal değişimini 

bulmak için, yansıma zamanının optimal değeri o dokunun *

2T  değerine eşit olarak 

gösterilebilir. 

 

Şekil 2.53: BOLD etkili maksimum orandaki sinyal değişimlerinde TE’nin optimal değerinin 
bulunması 

BOLD sinyalinin gürültü oranı voxel değerine ve kesitin kalınlığına da bağlıdır. Daha küçük 

voxel’ler düşük sayılı spinler nedeniyle daha az proton sinyaline sahipken, daha büyük 

voxel’ler parçalı hacim etkisiyle kontrastı gürültü oranına indirgeyebilmektedir. Bunun 

nedeni, sinyal değişiminin aktivasyonun voxel’deki küçük bir bölgeden kaynaklanıyor 

olmasıdır. 

Tarama işlemi boyunca sonuçları etkileyebilen bir takım fizyolojik etkiler olmaktdır. Örnek 

olarak kalp atışları ve deneğin hareket etmesi verilebilir. Tüm bu problemlerin üstesinden iki 



şekilde gelinebilmektedir: tarama işlemi sırasında ya da görüntünün sonradan işlenmesi 

sırasında. Kardiyak ve solunumsal olaylar spin saturasyonunda bir takım etkileşimlere neden 

olmaktadır. Görüntünün alınıp üzerinde işlemler yapılıp bu etkilerden kurtulmak en fazla 

kullanılan ve en etkili yöntemdir [65]. Deneğin hareket etmesi de fMRI görüntülerinde 

kontrastın gürültüye dönüşmesine ve hareket uyartısının aktivasyon haritalarında olumsuz 

etkiler yaratmasına neden olmaktadır. Bu problemler genellikle deneğin başı sabitlenerek ya  

da görüntü üzerinde işlemler yapılarak çözülmektedir. 

fMRI’da ortaya çıkan bir diğer olumsuz durum da damarlarda akan kandan kaynaklanan 

sinyallerdir. Gradyan eko görüntüleri mikrometreden milimetre seviyelerine kadar damar 

çaplarına hassas olduğundan dokulardan ve damarlardan gelen sinyalleri ayırt etmek güç 

olmaktadır [66]. Görüntülenecek kesite olan kan akışı, uyarıcı etkisi olabileceğinden bir başka 

problem olarak karşımıza çıkmaktdır. Büyük damarlardan gelen sinyalleri azaltmanın yolu 

spin yansıma dizisi kullanılarak başarılabilir. Bu sadece 2T  etkilerine hassastır ve büyük 

damarlardaki fazlanma olumsuzluklarını elimine eder [67, 68].  Spin yansıma dizisi 

kullanılması asıl doku BOLD sinyalinde azalmaya neden olacaktır, o nedenle büyük 

damarlara hassasiyeti olan bir grup görüntüyü dikkate almak ve bunu kullanarak sinyalin 

kullanıp kullanmayacağına karar vermek daha doğrudur. 

fMRI için optimum parametrelerin seçimi daima uyumlu olmaktadır ve genellikle elde 

edilmek istenen şeyden daha çok elde olana bağlıdır. Dördüncü bölümde beyin 

görüntülemesinde MRI optimizasyonu üzerinde daha çok durulacaktır. 

2.8.3.4. Paradigma Dizaynı 

İyi bir deney için; görüntüleme parametrelerinin seçimi kadar, uyartı paradigmasının dizaynı 

da önem taşımaktadır. EEG ve PET teknikleriyle bir çok tecrübe kazanıldıysa da, fMRI bu iki 

tekniğin ötesinde çözünürlüğe sahip olduğundan daha fazla gelişmeler elde edilebilecektir. 

Paradigma dizaynıyla ilgili bir çok konu olduğundan, bu bölümde sadece bu konuya özet bir 

giriş yapılacaktır. 

İlk fMRI deneyleri PET çalışmalarını temel almaktaydı. BOLD kontrast etkisi başlangıç ve 

gecikmesine bağlı olduğundan (birkaç saniye içinde) daha sık ve daha kısa olan olayların 

zaman grafiklerini izlemek mümkün olmaktdır. 



En yaygın uyarıcı tanımlaması, uyarı ve dinginlik zamanı tanımlamasıdır ve “on”, “off” 

olarak isimlendirilir. Bu süreler hemodinamik tepkiye uygun hale gelmek için yeterince uzun 

olmalıdır bu nedenle 8 saniyelik ya da daha uzun, kullanıldığı üzere 16 saniyelik zaman 

dilimleri seçilmelidir. Uygulama süresi, aktivasyon tepkisini belirlemek için gerektiği kadar 

tekrarlanmalıdır. Toplam deney süresi, deneğin hareket etmeden ne kadar süre tarayıcının 

içinde kalabildiğine ve gerekli olan datanın miktarına bağlı olarak belirlenmelidir. Deneyin 

uygulama zamanında sınırlamalar olabilmektedir ve BOLD kontrastın zamanla azalmasına 

neden olacak şekilde deneğin uyartıya karşı alışması olasılığı vardır. 

Uyarıcıların zamanı yerine, daha çok EEG ve MEG’de kullanıldığı gibi tek bir olayı uyarıcı 

olarak kullanmak mümkündür. Tek durum paradigmasının en önemli dezavatajı, zaman 

temelli benzer tekniklerden çok daha fazla uzun sürmesidir.  

Uyarıcının şeçimi çok önemlidir. Örneğin görsel korteksin aktivasyonu oldukça kolay 

olmasına rağmen, renklerin ayrıştırılmasıyla ilgili bölgelerin belirlenmesi daha zor 

olmaktadır. Birbiri arasında sadece tanımlanan bir tek fark olan “on” ve “off” konumları 

belirleyip çalışma yapmak çok daha sağlıklıdır. Ancak bu her zaman mümkün olmamaktadır 

ve deneylerin yapılabilmesi için hiyerarşik bir yapıyı izlemek gerekmektedir. Örneğin A 

görevinden sorumlu bölgelerin tespit edilebilmesi için, A ve B görevlerini içeren ve daha 

sonra sadece B görevini içeren deneyler yapılabilir. A görevinden sorumlu olan bölgeler ilk 

deneyde aktive edilen bölgeler olabilmesine karşın ikinci deneydekiler olamaz. Bu sonuçlara 

bakarak sistemin lineer olduğunu söyleyebiliriz, ya da iki paradigma arasında hesaba 

katılmayan ve sonuçları etkileyen bir durumun söz konusu olduğu söylenebilir.  

Hafıza gibi zihinsel olaylarda ortaya çıkan bir diğer problem, genelde görsel olan, deneğin 

motor aksiyonlarıyla cevap vermesini sağlayan bir uyarıcı kullanılmalıdır. Bu durum bir “off” 

periyodu eklenerek ya da benzer uyarıcı ve tepki içeren bir başka deney kullanılarak 

dengelenmelidir, fakat sonradan yapılan bu deneyde orijinal deneyde gerçekleşen zihinsel 

görev kullanılmamalıdır. Buna alternatif olarak uyarıcı başka bir şekilde kullanılabilir. 

fMRI deneylerinde kullanımı zor olan birkaç uyarıcı mevcuttur. Bunlardan en belirgin olanı, 

duysal uyarıcılardır. Hızlı görüntüleme tarayıcıları özellikle EPI kullanılıyorsa oldukça 

gürültülü olarak çalışmaktadırlar. İşitsel sinyaller duyulabilse de görsel sinyallerin 



belirlenmesi kadar kolay olmamaktadır ve “on”, “off” periyodları boyunca ortamda yüksek 

miktarda ses bulunduğundan birincil duysal korteksde aktivasyonları belirlemek oldukça zor 

olmaktadır. Vücuttaki tüm hareket tepkileri tarama işlemi boyunca başın hareket etmesini 

azaltmak için düşük olmalıdır. 

Denek bu işlemler öncesinde tamamen bilgilendirilmeli, düz şekilde konsantre olarak 

uzanması gerektiği konusunda kendisine açıklamalar yapılmalıdır. Bir çok iyi paradigma 

dizaynı vardır ve bunlar halen geliştirilmeye devam etmektedir. 

2.8.3.5. fMRI Datasının Analiz Edilmesi 

fMRI datalarının analiz edilmesi bu tezin 6. bölümünün konusudur ve o bölümde daha detaylı 

olarak incelenecektir. Ancak bu bölümde MRI tekniği konusunda tamamlayıcı olması 

nedeniyle dataların analiz edilmesi hakkında genel birkaç konu üzerinde durulacaktır. 

fMRI datasının analiz edilmesi iki bölüme ayrılır. İlk olarak ham data aktivasyon bölgelerini 

gösteren bir görüntü elde etmek için analiz edilir ve ikinci olarak kayda değer farklılıklar bir 

sonuç elde edebilmek için hesaplanmalıdır [69]. 

Datayı analiz etmenin en kestirme yolu ortalama “on” görüntüsünden ortalama “off” 

görüntüsünü çıkarmaktır. Bu sistemin dezavantajı; kafadaki küçük bir kımıldamanın 

görüntünün sınırlarındaki piksel yoğunluğunu değiştirmesidir.  

Sıkça kullanılan bir diğer teknik, ilinti katsayısı haritalama tekniğidir. Aktivasyonun uyarıcıya 

olan zamansal tepkisi hemodinamik tepki bilgisi kullanılarak tahmin edilir ve her piksel 

zaman grafiğindeki ilinti katsayısı ve bu referans fonksiyonu hesaplanır. 

Bunlardan başka bir çok teknik kullanılıyor olmasına rağmen kullanılan bu tekniklerin ana 

kriterleri; basitlik, hız, istatiksel geçerlilik ve hassasiyet olarak karşımıza çıkmaktadır. 

İstatiksel bir harita elde edip, aktivasyon bölgelerini göstermek gerekmektedir. Binlerce 

pikselden oluşan bir görüntüden oluşan sonucu gösterirken, görüntüdeki herhangi bir pikselin 

yanlış olarak tanımlanmış olabileceği olasılığını göz önüne alarak bir çok ayrımlar 

gerçekleştirilmelidir.  



2.9. FONKSİYONEL GÖRÜNTÜLEME MRI’IN OPTİMİZASYONU 

 
2.9.1. Optimizasyona Giriş 

Üzerinde MRI çalışması yapılan beynin her bölümü ya da zihinsel paradigmalar için fMRI 

deneylerinin optimizasyonuna yönelik bir çok özel konu bulunmaktadır. Bu konulara bu 

bölümde değinilecektir. Daha genel olarak fMRI deneylerine bağımlı olan konular vardır; 

örneğin olumsuz etkileri azaltmak ve eko zamanının optimizasyonu gibi. 

İlk bölüm BOLD etkisinin sonucu olarak belirlenen sinyalinin genliğindeki eko zamanının 

etkisi konusunu ele alacaktır. Farklı eko zamanları olan görüntüleri elde etmek için kullanılan 

tek vuruş tekniği açıklanacaktır ve bu beyin aktiviteleri esnasında *

2T  haritalarını oluşturmak 

için kullanılacaktır. Daha sonraki bölümde, iki olumsuz etkiyi yok etme teknikleri üzerinde 

durulacaktır. Bu olumsuz etkilerden bir N/2 ghost, diğeri ise dış kaynaklı r.f. karışımlarıdır. 

2.9.2. Eko Zamanının fMRI Sinyali Üzerindeki Etkisi 

Daha önce de bahsedildiği üzere, beynin bir görevde yer alan kısmında görevin yerine 

getirilmesi *

2T  değerinde yerel bir artışa neden olur ve bu *

2T  ağırlıklı görüntüde 

belirlenebilir. Bir görüntüde görülen *

2T  ağırlığının miktarı eko zamanına (TE) bağlıdır. *

2T  

nin belirli bir değeri için, TE süresinde elde edilen görüntüler *

2T  ye eşittir ve *

2T  deki 

herhangi bir değişimin belirlenmesinde optimal olacaktır. *

2T  nin genliği tarayıcıya özel bir 

takım faktörlere bağlıdır, örneğin alanın gücünü ve titremesini buna örnek olarak 

gösterebiliriz. 

Bahsedilen bu konuların ışığında, beynin üzerinde çalışma yapılan kısımlarındaki en küçük 

*

2T  değişimlerinde dahi en iyi belirlemeyi yapmayı sağlayan TE değerini bulmak önem 

kazanmaktadır. Bu, her biri farklı eko zamanları olan çeşitli deneyler gerçekleştirilerek 

yapılmıştır [70]. *

2T  değerinde görsel aktivasyona bağlı olan değişimlerde spektroskopi [71] 

ve multi-eko FLASH [72] kullanılarak ölçülmüştür. En son, *

2T  haritalamasında çift eko 

zaman yaklaşımı tekniği uygulanmıştır [73]. Burada, tek bir FID’dan birbirinden değişik altı 

farklı eko zamanlı bir gurup düşük çözünürlüklü görüntü ele alınmıştır. Bu sayede aynı işlemi 

gören birbirinden farklı eko zamanlı görüntülerin elde edilmesinde kullanılmaktadır. *

2T  



eğrilerini dataya yerleştirerek aktivasyon süresince *

2T  haritalarını elde etmek mümkün 

olmaktadır.  

2.9.2.1. Metodlar 

EPI’de bir başlangıç faz gradyanı uygulanarak yayınım yönünde bir gradyan eko oluşturulur. 

R.F. uyarıcı darbesinden eko’nun merkezine kadar olan zamana EPI’deki eko zamanı adı 

verilir (Şekil 2.54). Bu, okuma gradyanının anahtarlanması vasıtasıyla oluşan tekrarlanan eko 

gurubundan ayrıdır. 

 

Şekil 2.54: Genişleyen gradyan kullanarak, EPI’deki gradyan ekonun oluşumu 

Bir gradyan eko oluşturduktan sonra, yansıyan gradyanın polaritesini ters çevirip diğer ekoları 

da oluşturmak mümkün olmaktadır. Tüm bu ekolar *

2T  zarf gecikmesi altında oluşur ve 

değişik eko zamanlarına sahiptir (Şekil 2.55). Bu, Bölüm 2.4.3 te bahsedilen ekoların 2T  zarf 

gecikmesi altında oluştuğu çoklu spin eko deneyinden farklılıklar göstermektedir. 

 

Şekil 2.55: Farklı eko zamanlarında FID’ı örneklemek için çoklu gradyan eko serisi 

Bu yöntemle sinyalin *
2T  sıfır sinyaline ulaşmadan sürekli olarak tekrar etmesi mümkün 

olmaktadır.  

Yukarıdaki dizi, kafa kısmında gradyan sarmalı, r.f. kuş kafesi sarmalı ve kontrol ünitesi 

bulunan bir EPI 3.0 Tesla tarayıcısında kullanılmıştır. 10 ve 55 ms arasında 6 eko zamanı, 

32X32 lik bir matris ve 1,9 kHz lik anahtarlama zamanı örnekleme yapmak için seçilmiştir. 



Sonuç olarak yaklaşık 12, 20, 28, 36, 44 ve 52 ms eko zamanı ve 5x5x10 3mm  olan voxel 

çözünürlüğü elde edilmiştir. İkinci, dördüncü ve altıncı sıradaki eko zaman görüntüleri 

öncelikle Fourier dönüşümü tarafından görüntülerin eşitlikli yerleşiminin sağlanması için ters 

çevrilmiştir. 

*
2T  haritası her eko zamanındaki datayı hesaba katarak, piksel piksel temelinde her FID için 

hesaplanmıştır. 

)TE/Texp(SS(TE) *
20 -=         (2.63) 

Bu, piksel yoğunluğunun logaritmasının alınması ve lineer bağlanım, kesilim ve bunlarla eko 

zamanı arasındaki ilinti katsayılarının hesaplanmasıyla elde edilmektedir. Bu değerler *
2T , 0S  

ve ilinti görüntülerinin oluşturulmasında kullanılmıştır. 

Aktivasyon deneyleri görsel, motor ve işitsel korteksde yanıt oluşmasını sağlamak için 

yapılmıştır. Görsel ve motor deneylerinde, denekten bir LED’e bakması istenmiştir. Görev 

boyunca LED’in dışındaki halka şeklinde bir kısım yanmakta ve merkezdeki kısım 2 Hz’lik 

bir frekansta yanıp sönmektedir. Denekten yanıp sönen LED’e aynı frekansta bir butona 

basması istenmiştir. Bu esnada beyin her saniyede 16 kesitte görüntülenmiştir. Bu deney 5 

normal gönüllü üzerinde 16 saniyelik dinginlik süresini izleyen 16 saniyelik aktivasyon 

zamanında 32 kere tekrarlanmıştır. 

Duysal deney her kesit gurubunun her 14 saniye boyunca temporal lob’da 600 ms de 6 kesitin 

görüntülenmesini içermektedir. Boşluklarda 14 saniyelik bir konuşma kaydı deneğe 

dinletilmiştir. Bu şekilde her döngüde 14 saniye periyotlu işitsel uyarıcıdan sonra bir gurup ve 

14 saniyelik sessizlikten sonra başka bir gurup görüntü elde edilmiştir. Deneyi bu şekilde 

gerçekleştirmenin avantajı tarayıcıdaki işitsel uyarıcının konuşmanın işitsel uyarımına 

karışmamasıdır. Her deney 20 konuşma ve sessizlik döngüsü içermektedir, 5 sağlıklı gönüllü 

üzerinde yapılmıştır. 

2.9.2.2. Oransal Değişimler 

Her eko zamanı ve *
2T  haritaları için oluşturulan aktivasyon görüntülerine Şekil 2.56 da 

örnekler verilmiştir. Aktif bölgelerdeki renkler her bölgedeki oransal değişimleri 



göstermektedir ve o eko zamanında elde edilen görüntülerin üzerinde yer almaktadır. 

Aktivasyon değerlerinin (ρ  değeri)  *
2T  haritaları için *

2T  ağırlıklı görüntülerinden daha azdır, 

ancak aktivasyonun bağımsız bölümleri aynı bölge içinde görülebilmektedir. Oransal değişimi 

eko zamanıyla arttırmak genel bir eğilim olsa da, belirlenen aktivasyondaki artma daha uzun 

eko zamanıyla azalmaktadır. Bu, Şekil 2.57 de her denek için yüzdesel değişim ve aktif piksel 

sayısı olarak gösterilmiştir. Bu grafiklerdeki kesikli çizgiler *
2T  haritalarındaki aktivasyonu 

göstermektedir. 0S  da deney boyunca kayda değer bir değişim gözlemlenmemiştir. 

 

Şekil 2.56: Her eko zamanı ve *
2T  görüntüsü için aktivasyon haritalarına örnekler. Renk skalası 

(kırmızıdan sarıya) o bölgede gözlemlenen oransal sinyal değişimini temsil etmektedir. 



 



 

Şekil 2.57.a: Görsel, işitsel ve motor kortekslerde 5 denek için, aktif piksellerle çarpılmış ortalama 

oransal değişimin grafikleri. Kesikli çizgiler *
2T  görüntülerinden elde edilen aktivasyonu temsil 

etmektedir. 

 
 
 
 



 
Şekil 2.57.b: Eko zamana karşı, aktif piksel gurubuyla çarpılmış oransal değişimin grafikleri 

Motor ve duysal cortexler için seçilecek uygun eko zamanı 30-40 ms arasında, görsel korteks 

için ise 25-35 ms arasında olacaktır. Eğer eko zamanı çok kısaysa, oransal değişim çok küçük 

olacaktır ve bu da aktivasyon cevabının kontrast içinde kaybolacağı anlamına gelir. Öte 

yandan eko zamanı çok uzun olduğunda *
2T  gecikmesi yüzünden korteksden alınan sinyal 

sıfıra düşer ve aktivasyonda bir değişiklik gözlemlenmez.  



2.9.2.3. Sonuç 

Çoklu gradyan eko tekniği tek bir FID’dan farklı eko zaman değerleri alan bir grup görüntü 

elde edilmesini sağlar. Birden çok eko zamanının tek bir deneyde ölçülmesi toplam deney 

süresinin kısalması açısından önemlidir. Her eko zamanı için ayrı deneyler yapılsaydı, 

deneğin bitkin düşmesi, deneğin hareket etmesinin sonuçları etkilemesi gibi olumsuz 

durumlar ortaya çıkabilirdi. Sonuçlar göstermektedir ki; 25-40 ms arasındaki eko zamanı 

görsel, motor ve duysal cortex için 3.0 Tesla’da en optimum sonuçları vermektedir. 

Kalın kesitlerin kullanılması, kesit fazlanması işlemi boyunca *
2T  değerinin düşeceği 

anlamına gelmektedir. 

2.9.3. fMRI Datasındaki Olumsuz Etkileri Azaltmak 

2.9.3.1. Ghost Etkisinden Kurtulmak 

EPI’ye özgü yan etkilerden biri Nyquist ya da N/2 ghost etkisidir. Bu etki, tek ve çift ekoların 

ters okuma gradyanları altında elde edilmesinden ve elde edilen datanın, görüntü elde 

edilebilmesi için dönüşümlü önceliğe ihtiyaç duymasından kaynaklanır. Anahtarlama 

gradyanına bağlı olarak hatalı seçilmiş örnekleme zamanı, analog filtredeki temporal 

asimetriler ya da statik alandaki homojen olmayan durumlar k-uzayında alternatif hatların 

modulasyonuna neden olur. Bu durum faz kodlaması yönünde N/2 piksel kadar kaydırılmış 

ghost görüntüsünün oluşmasına neden olur. Şekil 2.58 (a) da bu etkiye bir örnek 

gösterilmiştir. Eğer görüntü ve ghost üst üste binerse, Şekil 2.58 (b) de gösterildiği gibi, 

görüntüde saçaklanmaya neden olan girişme etkisi gözlemlenir. 

 

Şekil 2.58: Tayf görüntülerinde N/2 ghost etkisine örnekler: (a) ghost ve görüntü üst üste binmemiş (b) 
ghost ve görüntü üst üste binmiş 

fMRI’da ghost etkisi bir çok soruna neden olabilmektedir. İlk olarak, ghost etkisi görüntünün 

görünümünü dağıtmaktadır ve aktif bölgelerde ghost etkisinin oluşması başın dış kısmında 



görünür aktivasyon alanları oluşmasına neden olmaktadır. Eğer bu etki zamanla artarsa daha 

ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Deneğin hareket etmesi karışımlara, ghost ve görüntünün üst 

üste binmesine neden olmaktadır, çok küçük hareketler bile çok büyük olumsuz sonuçlar 

doğurabilmektedir. Deneğin hareket etmesi genelde uyarıcıyla bağlantılı olduğundan ve 

yapılan deneysel paradigma hareket içeriyorsa girişim modeli Şekil 2.59 da gösterildiği gibi 

istatiksel analizde aktivasyon olarak ortaya çıkabilir. Buna neden olarak, ısısının artması 

nedeniyle direnci de artan sarmal nedeniyle anahtarlanmış gradyan dalga formundaki 

değişimler gösterilebilir. 

 

Şekil 2.59: Ghost ve görüntünün üst üste binmesinden kaynaklanan girişim saçakları uyarıcıyla aynı 
periyotlarda değişir ve bu aktivasyon görüntülerinde olumsuz etki olarak ortaya çıkar 

 

Şekil 2.60: Tarama sayısı ghost düzleminde sinyal yoğunluğu grafiği 

N/2 ghost etkisi filtre performansında donanımsal gelişmeler ve girdap akımının 

azaltılmasıyla düşürülebilmektedir. Ne var ki; yapılabilecek teknik gelişmelere bir takım 

engeller olmaktadır, bu nedenle datayı sonradan işlerken bu olumsuz etkileri azaltan teknikler 

geliştirilmiştir. Bu teknikler ile ilgili bilgilerden bu bölümde bahsedilecektir. 



Ghost etkisini azaltmanın en basit yolu, k-uzay datasının değişken hatlarındaki her noktada 

faz açı düzeltimini uygulamaktır. İhtiyaç duyulan düzeltmeye gözle karar verilebilir ve fMRI 

data grubundaki tüm görüntülere uygulanabilir. Girdap akımlarının etkisi (X-) okuma 

yönünde değişken eko faz varyasyonu tarafından modellenebilir. 

10 xθθθ(x) +=  (2.64) 

Bu durumda uygulanan birinci dereceden düzeltme işlemi bu etkilerden kaynaklanan ghost 

oluşumunu azaltabilir. Örneklemedeki uyumsuzluklar gerçel ve imajiner zaman bilgisinin 

lineer kaydırılması yöntemiyle düzeltilebilir.  

Tüm bu yöntemler N/2 ghost etkisini yok etmek için başarılı olabilse de, daha komplike faz 

hatalarından kaynaklanan ghost etkisinin yok edilmesinde işe yaramamaktadır. N/2 ghost 

etkisi Bruder’in [74] taramanın kalibrasyonu metoduna değinen bir çalışmasında kapsamlı 

olarak ele alınmıştır. Bu tip bir taramada genişleyen bir gradyan yoktur ve ideal koşullarda, 

tüm ekolardaki eşit noktaların aynı fazı olacaktır. Bruder’in yöntemi kalibrasyon taramasında 

her ekonun faz doğrultması yapılarak aynı faza sahip olmasını ele alır ve bu aynı faz 

düzeltimini görüntüye uygular. Sonuç olarak eğer kalibrasyon taramasında i sırasındaki hat 

qi(x) fazına sahipse, görüntüde buna karşılık gelen hat –qi(x) açısıyla faz düzeltimine uğrar. 

Pratik olarak bu yöntem, zaman-nokta temelli olarak faz açılarını direk olarak hesaplamaya 

gerek kalmadan, aşağıdaki formülle hesaplanabilir: 

2
c

2
c

cc

2
c

2
c

cc

ir

r.ii.r
i                   

ir

i.ir.r
r

+

-
=¢

+

+
=¢  (2.65) 

r ve i data noktalarının reel ve imajiner bileşenlerini, c alt indisi ise kalibrasyon tarama 

bilgisini temsil etmektedir. 

Kalibrasyon tarama işlemine Hu [75] bir başka yaklaşım getirmiştir. Ele alınan örnekte, 

referans taraması, ters anahtarlama gradyanı altında elde edilmiş bir görüntü içermektedir. 

Başka bir deyişle, eğer normal görüntünün ilk hattı pozitif okuma gradyanı altında elde 

edilirse, referans görüntünün ilk hattı negatif okuma gradyanı altında elde edilmektedir. Bu iki 

görüntü bir araya getirilebilir ve final görüntüsü, EPI’de uygulanan benzer bir şekilde pozitif 

okuma gradyanı altındaki hatlardan oluşturulabilir [76]. Hu ayrıca, referans taramasındaki çift 

sayılı hatların gerçek görüntüdeki tek sayı hatlarda düzeltme yapmak için kullanılabileceğini 



ortaya atmıştır. Bunun anlamı tek bir referans taramasının tüm görüntüde faz düzeltimi 

yapabilmek için kullanılabileceğidir. Referans görüntünün çift numaralı hatları ters çevrilir. 

Faz düzeltimi olan q, referans görüntüyle aynı faza sahip olunabilmesi için, karşılık gelen 

normal görüntüdeki tüm hatlara uygulanmalıdır. 
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1 alt indisi normal görüntüyü, 2 alt indisi ise referans görüntüsünü işaret etmektedir. Bu 

düzeltim yöntemi şu şekilde tüm görüntülere uygulanabilmektedir:  
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 (2.67) 

aynı şekilde r reel bileşeni, i ise kompleks bilgi noktasının imajiner bileşenini temsil 

etmektedir. Son olarak görüntüler düzeltime uğramak için faz kodlaması yönü boyunca 

Fourier dönüşümüne tabi tutulurlar. 

Bu teknik, genişleyen gradyan uygulanmadan, birinci eko için pozitif okuma gradyanlı ve 

diğeri için negatif gradyanlı iki referans tarama elde edilerek daha da genişletilebilir. Bu 

işlemi yapmanın avantajı, bu hatlarda gereken faz doğrultumunun k uzayındaki önceki ve 

sonraki hatlarda daha fazla sinyal olmasıdır. 

Buonocore tarafından ise, referans tarama işlemine ihtiyaç duymayan bir metod ortaya 

konulmuştur [77]. Eğer biri, Fourier dönüşümünde sıfır doldurum öncelikli çift numaralı 

ekolu, tek numaralı ekolardan, diğeri sıfır doldurumlu tek numaralı ekolu, çift numaralı 

ekolardan elde edilen iki görüntü oluşturulursa bu iki görüntü biri pozitif diğeri negatif ghost 

etkisine maruz kalacaktır (Şekil 2.61). Eğer tek ve çift numaralı ekolarda faz hataları 

olmasaydı, nesnedeki faz farklılığı bu iki görüntü arasındaki bölgede (ghost etkisinin olmadığı 

bölge) sıfır olacaktı. Eğer faz hataları varsa, 2q(x,y) nin tek ve çift numaralı görüntülerinin 

eşit noktalarında faz farkı belirlenebilir. Eğer ghost etkisi ve görüntü üst üste binmezse, ghost 

etkisi bulunmayan görüntü oluşturmak için, birine faz doğrultması uygulanarak iki görüntüyü 

bir araya getirmek mümkün olmaktadır. Ancak üst üste binme durumu söz konusuysa, faz 



farklılıkları sadece x’in bir fonksiyonu olarak hesaplanabilir (okuma yönü boyunca) ve 

kullanıcı tarafından belirlenen bölgede tüm hatların ortalaması alınır.  

 

Şekil 2.61: Ghost etkisi olmayan görüntüde k uzayı çift ve tek sayılı ekolara ayırmak Fourier 
dönüşümünde ghost etkisinin oluşmasına neden olur. Çift numaralı hatlardan elde edilen görüntüler 

pozitif ghost’a, tek numaralı hatlardan elde edilen görüntüler negatif ghost’a maruz kalır. Bu iki 
görüntünün toplamı düzeltilmiş görüntüyü verir. 

Yukarıda bahsedilen bu beş metod, fantom ve kafa datalarında alanı tam ve yarım dolduran 

nesnelerle test edilmiştir. Ghost etkisini düzeltme yetkinlikleri Şekil 2.62.a-b de 

gösterilmektedir. Düzeltmelerin çoğu fantom görüntülerinde ghost etkisini kısmi olarak 

azaltmaktadır. 



 

Şekil 2.62.a: 128X128 ve 128X64 matris boyutlu fantom görüntülerine, bahsedilen 5 ghost düzeltim 
tekniğinin uygulanmasına örnekler 

 
 
 
 
 



 
Şekil 2.62.b: 128X128 ve 128X64 matris boyutlu koronel kafa görüntülerine, bahsedilen 5 ghost 

düzeltim tekniğinin uygulanmasına örnek. 



 

Şekil 2.62.c: Bahsedilen beş düzeltim yönteminin 128X128 matris boyutunda farklı ghost etkisine 
sahip olan 6 görüntü üzerinde uygulanmasıyla elde edilen ghost yoğunluğu oranları 

Buonocore metodu dışında yukarıda bahsedilen teknikler zamanla değişen faz hatalarını 

düzeltememektedir. Zamanla ghost’da değişiklikler ortaya çıktığı için, bahsedilen bu teknikler 

üzerinde bir takım uyarlamalar yapmak gerekli olmaktadır. Eğer nesne görüntü alanını 

doldurmadığında, sadece ghost ve sadece nesne bölgesine bağlı olarak ghost bölgesinin 

sinyalini minimize edebilen bir sıfırıncı ya da birinci dereceden alternatif hat faz düzeltimi 

uygulanabilir. Bazı durumlarda bu teknik çok başarılı olmaktadır, ancak görüntü ve ghost üst 

üste biniyorsa minimize işlemi doğru sonuçlar vermemektedir. Diğer bir şekilde, guruptaki ilk 

görüntüdeki ghost gözle düzeltilebilir ve daha sonra sıfırıncı ve birinci derecedeki faz 

düzeltimleri ilk ve daha sonra gelen görüntüler arasındaki kare farkının toplamını minimize 

edebilir. Bu yöntemle elde edilen sonuçlar da, hareket düzeltiminden önce uygulanmak 

zorunda olduğundan doğru sonuçlar vermeyebilir. 



Bu yöntemler 64 volüm görüntülük fantom ve kafa görüntüsü fMRI data grubunun test 

edilmesinde 8 dakika boyunca uygulanmıştır. Kullanılan birinci dereceden faz düzeltme 

metodu eşitlik 2.64 kullanılarak minimize edilen ghost bölgesindeki sinyal yoğunluğunda 

yapılmıştır. Bruder ve Hu düzeltim metodunun iki şekli uygulanmıştır. Gruptaki ilk görüntü 

temel alınarak bir düzeltim haritası hesaplanmıştır ve bu harita tüm görüntülere uygulanmıştır. 

Deneyin sonunda, ilk ve son görüntü arasındaki lineer interpolasyonu olan her görüntünün 

düzeltim haritasını oluşturmak için referans taraması yapılmıştır. Şekil 2.63 de gösterilen 

grafikler her tekniğin ghost etkisini ne oranda düzeltebildiğini göstermektedir. 

 

Şekil 2.63: Bahsedilen beş düzeltim yönteminin 128X128 matris boyutunda farklı ghost etkisine sahip 
olan 6 görüntü üzerinde uygulanmasıyla elde edilen ghost yoğunluğu oranı 



 
Şekil 2.64: N/2 ghost etkisini yok etmek için kullanılan iki metodun başarısız olduğu noktalara 

örnekler: (a) genişlemeyen Hu düzeltimi (b) Buonocore düzeltimi 

Ghost etkisini azaltmak her zaman kolay olmamaktadır. Bir grup data üzerinde kusursuz 

olarak çalışan teknik bir diğerinde başarısız olabilmektedir, o nedenle bu tekniklerin hepsinin 

bilinmesinde fayda vardır. Buonocore metodu referans taramasına ihtiyaç duymadığından en 

kullanılabilir seçenek olarak görünür olmakla beraber, bunu kesin olarak ortaya koyabilmek 

için üzerinde daha bir çok çalışmalar yapılması gerekmektedir. 

2.9.3.2. Dış Kaynaklı RF Gürültüsünün Yokedilmesi 

Bölüm 2.5.3 te bahsedildiği gibi, dış kaynaklı r.f. yayınımı görüntüde parlak noktaların 

oluşmasına neden olmaktadır. Örnekleme lineerse ve bu gürültü tek bir süreksiz frekanstaysa 

görüntüde sadece bir ya da iki piksel etkilenecektir ve görüntü bu piksellerin komşu 

piksellerle yerinin değiştirilmesiyle temizlenebilecektir. Lineer olmayan örnekleme, Fourier 

dönüşümünden sonra tek frekans gürültüsünün büyük bir frekans dağılımı üzerinde olacağı ve 

buna bağlı olarak görüntüde bir çizgi olarak ortaya çıkacağı anlamına gelmektedir. Sadece bu 

gürültüler görüntüyü bozmamakta aynı zamanda yoğunluğundaki dalgalanmalar datanın 

analiz edilmesinde problemlere neden olmaktadır. Bu gibi durumlarda gürültüyü ortadan 

kaldırmak için lineer olarak örneklenmiş olması için alanlara bölmek ve gürültü içeren 

pikselleri çıkartmak gerekmektedir. Bu yöntem Şekil 2.65 de gösterilmiştir. 

 

 

 

 



 

Şekil 2.65: R.F. gürültü bandının yokedilmesi işleminin şematik diyagramı: (a) 2D Fourier dönüşümü 
kullanılarak normal görüntünün oluşturulması (b) zaman datası daha büyük bir matris boyutuna 
çevrilir ve Fourier dönüşümü yapılır. Gürültü bir kaç süreksiz noktada görülür ve yok edilebilir. 

Eğer görüntüdeki her hat daha büyük bir grid’i doldurmak için büyütülürse ve boşluklar lineer 

interpolasyon tekniğiyle doldurulursa, zaman datasının en etkili tekrar gridlenmesi ortaya 

çıkar. 
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Orta noktaların değeri lineer interpolasyon tekniği uygulanarak elde edilir. Yeni griddeki 

yoğunluk x noktasında şu şekilde bulunur: 
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Şekil 2.66 da görüntü üzerinde temizleme işlemi yapıldıktan önce ve sonrasını gösteren bir 

örnek verilmiştir. 

 

Şekil 2.66: Tekrar gridlenme yöntemi uygulanarak görüntüden r.f. gürültüsünün temizlenmesi (a) 
temizlemeden önce (b) temizlemeden sonra 

2.9.4. Anatomik Referans Taramaları İçin Fast IR Serisi 

fMRI deneylerinde aktivasyon cevaplarının lokalizasyonu deneğin beyninde işaretleme yapan 

referans sinyalinin elde edilmesine bağlıdır. Bu nedenle beynin gri ve beyaz oluşumlarındaki 

kontrast, manyetizasyon çevrim r.f. darbesi kullanılarak değiştirilebildiğinden ve 

görüntülemeden önce gecikme oluşacağından bir yeniden oluşturma görüntüsü elde etmek 

faydalı olacaktır. 

 

Şekil 2.67: Geri elde edilim darbe serisi diyagramı  



Uygun sayıdaki tekrarlamayla yeterli sinyal elde edip referans grubunu elde etmek bir kaç 

dakika almaktadır. Bu zamanın çoğu ters dönüşüm zaman gecikmesi tarafından alınmaktadır. 

Hızlı geri çevrim dizisi bu zamanı diğer kesitleri evirmek için kullanmaktadır (Şekil 2.68). 

 

Şekil 2.68: Hızlı geri çevrim darbe serisi diyagramı  

Sabit tekrarlama oranı, istenen geri çevrim zamanının bir tam sayıyla çarpılmasından elde 

edilir. Örneğin, 1200 ms. lik geri çevrim zamanlı gri oluşumlu boş bir görüntü elde etmek 

için, dört kesit 300 ms. lik bir tekrarlama oranıyla evrilir. 

2.9.5. Standart fMRI Protokolü 
 

fMRI deneylerinden elde edilen sonuçların güvenilir, karşılaştırılabilir ve etkin olması 

isteniyorsa bu deneylerin yapılma yöntemlerine bir standart getirilmesi gereği ortaya 

çıkmaktadır. Bu nedenle, bir fMRI protokol standardı geliştirilmiştir. Bunu gerçekleştirmenin 

amacı, yapılan deneylerde uygulanan yöntemlere bir standart getirmektir. 

Anatomik referans taramaları, aktivasyon bölgesinin tam olarak belirlenebilmesi için her data 

grubundan elde edilmektedir. Eğer fMRI deneylerinde beynin kalın kesitleri   (> 1 cm ) 

görüntülenecekse, referans taramaları için daha ince kesitleri ele almak daha iyi sonuçlar 

vermektedir. 

Uyarıcının nasıl dizayn edildiğine dair bilgi, her deneyin farklı uyarıcılar altında yapılması 

gerekli olduğundan protokolde yer almamaktadır. Çünkü, her paradigmanın aktivasyonda 

gözlemlenen sinyal değişimleri, uyarıcının nasıl davrandığı, deneğin nasıl yanıtlar verdiği ve 

deneğin tarayıcı içerisinde ne kadar kalabildiği gibi bir çok faktöre bağlı olarak geliştirilmesi 

gerektiğidir. 



2.10. BİRLEŞTİRİLMİŞ EPI (ECHO PLANAR IMAGING) KULLANIMI 

 
2.10.1. Giriş 
 

Eko düzlemsel görüntüleme kullanımında ortaya çıkan problemlerin en önemlilerinden biri, 

hassasiyet nedeniyle ortaya çıkan görüntü bozunumunun seviyesidir. Bu durum beyindeki 

basal ganglia gibi bazı oluşumların EPI kullanımında özellike 3.0 Tesla’da zor belirlenmesine 

neden olmaktadır. Fourier görüntüleme teknikleri (2DFT) hassasiyet bozunumundan EPI’ye 

göre daha az etkilenmektedir, bu nedenle rutin klinik tarama işlemlerinde kullanılmaktadır. 

Özellikle FLASH [78] gibi hızlı tekniklerle fMRI deneylerini 2DFT metodlarıyla 

gerçekleştirmek imkansız değildir, fakat EPI’nin bu tekniklere hız yönünden daha fazla 

avantajı vardır. Çünkü tüm görüntü tek bir serbest indüksiyon sönümlemesinden (free 

induction decay - FID) elde edilirken, FLASH her FID’dan sadece tek bir hat elde etmektedir.  

fMRI deneylerinde görüntünün kalitesini arttırmak için, EPI ve 2DFT tekniklerinin bir 

karması olan ve birleştirilmiş EPI olarak bilinen teknik kullanılabilir. Bu teknikle görüntü iki 

ya da daha fazla FID’dan elde edilir, buna bağlı olarak EPI’nin hızındaki değişimler 2dft’nin 

görüntü kalitesinde artmaya yol açar. 

Birleştirilmiş EPI ilk olarak McKinnon [79] tarafından gerekli olan hız tepe gradyanına sahip 

olmayan standart bir klinik tarayıcısına EPI’nin dahil edilmesi yoluyla ortaya konulmuştur. 

Daha sonraları bu tekniğin fMRI deneylerinde de kullanılabileceği ortaya konulmuştur [80]. 

Bu bölüm fMRI deneylerinde 3.0 Tesla’lık alanlarda birleştirilmiş EPI tekniğinin teorisi ve 

uygulanması ele alınacaktır. Birleştirilmiş EPI tekniğinin kullanımındaki avantajların altı 

çizilecek ve fMRI deneylerinde kullanımında ortaya çıkan problemlerden bahsedilecektir. 

2.10.2. Birleştirilmiş EPI Tekniği Teorisi 

2.10.2.1. k-uzayı Kapsamı ve Gradyan Dalga Formu 

Birleştirilmiş EPI tekniği çeşitli FID’larda görüntüyü oluşturmak için tüm data noktalarını 

elde eder. Bunu anlamanın en kolay yolu Şekil 2.69 da gösterilen k uzayı kapsam 

diyagramına bakmaktır. İlk birleşim değişik hatlarda tüm k uzayını kapsar, ikincisi ise hatların 

arasını doldurur. Aynı prensip teknik 2DFT deneyi haline gelene kadar, herhangi bir sayıdaki 

birleşimleri kapsamaktadır. 



 

Şekil 2.69: İki durumlu EPI serisi için k uzayı kapsama diyagramı 

Şekil 2.70 de iki durumlu birleştirilmiş EPI için darbe serisi diyagramı gösterilmiştir. Her iki 

durumda aslında MBEST modülleridir, ancak birinci ve ikinci durum arasında üç farklılık 

vardır. Öncelikle görüntü gradyanının ön gezinim genişliğinde farklılık vardır. Bu durumdan, 

k uzayının her hattından elde edilen faz kodlamasının her vuruş için farklı olduğu anlaşılır. 

Görüntü ön gezinim genliğinin görüntü gradyanının kendisine eşit olduğunu varsayarak 

gezinimin her aralık için bir görüntü süresinin yarısı kadar artmak zorunda olduğunu görürüz. 

Ön gezinim gecikmesi ve eko zamanını arttırınca daha önceki bileşimlere kompanzasyon için 

daha fazla gecikme eklenmelidir.  

 

Şekil 2.70: İki vuruşlu birleştirilmiş EPI deneyi için darbe serisi diyagramı 

Diğer iki farklılık, final görüntüsünde Ky yönü boyunca, sinyaldeki faz ve genlik 

süreksizlikleridir. 



2.10.2.2. k uzayında Süreksizliklerin Düzeltilmesi 

Darbe serisi diyagramındaki vuruşlar arasındaki ikinci farklılık r.f. darbesinden sonraki ters 

manyetizasyon vektörünün genliğine bağlıdır. Eğer boylamsal manyetizasyon değeri 0M  

olarak alınırsa, onu takip eden 90 derecelik ters yönlü manyetizasyon 0M  olacaktır ve 

boylamsal manyetizasyonun değeri sıfır olacaktır. TR süresi boyunca, birinci ve ikinci r.f. 

darbelerinde boylamsal manyetizasyon 1T  gevşeme süresinde tekrar oluşturulacak ve onu 

takip eden 90 derecelik ters manyetizasyon şu şekilde ifade edilecektir. 

[ ])TR/Texp(1MM 10 --=  (2.69) 

1TTR ³  olmadıkça iki birleşimin sinyal yoğunluğu fark edilir şekilde farklı olacaktır. Bu 

durum Şekil 2.71 de görüldüğü gibi k uzayında süreksizliğe ve dolayısıyla ghost etkisine yol 

açacaktır. Bu etki ilk darbenin dönme açısının azaltılmasıyla kompanze edilebilir. 

 

Şekil 2.71: Ghost etkisine neden olan iki birleşim arasındaki genlik ya da faz farklılıkları 



 

Şekil 2.72: (a) k uzayının merkez hattı boyunca olan süreksizlikler ghost etkisine neden olur (b) ardışıl 
birleşimlerin eko sürelerini öteleyerek bu süreksizlikler azaltılabilir 

 
 

 

n inci birleşimin z manyetizasyonu şu şekilde ifade edilebilir: 

)TR/T1))exp(cos(αM(MMM 1n1z00z ----= -  (2.70) 

ve her uyarıcıyı takip eden sabit sinyal şu şekilde yazılabilir: 



)sin(αM)sin(αM 1n1znz --=  (2.71) 

Bu eşitlikler iteratif olarak son dönme açısı 90 derece alınarak her birleşimin dönme açılarını 

bulmak için çözülebilir. Bu eşitlikler 1T  in sadece bir değeri için ele alınır, o nedenle 1T  in 

değişik bir değerine sahip olan dokulardaki birleşimler arasında süreksizlikler görülebilir. Bu 

problemi ortadan kaldırmak için McKinnon gerekli olandan daha fazla bir serinin 

hesaplanması ve serinin ilk kısmının kullanılmasının daha sağlıklı olduğunu gözlemlemiştir 

[81]. 

fMRI için EPI’nin kullanımında, çoğu görüntü sabit bir tekrarlama oranıyla elde edilmektedir. 

Bunun anlamı sabit bir dönme açısının kullanılabileceği ve bir kaç görüntünün elde 

edilmesinden sonra boylamsal manyetizasyonun genliğinin durağan hale geçtiğidir.  

Birleşimler arasındaki darbe serilerindeki üçüncü farklılık zaman datasındaki faz 

süreksizliklerini düşürmek için çalışır. Tüm birleşmiş değişik hatlar ters okuma gradyanı 

altında elde edildiğinden, bu hatlar zaman data matrisinde ters çevrilmelidir. Bu durum faz 

safhasında etkili olur ve ghost etkisinin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu, konvansiyonel 

EPI tekniğinde bir sorun olabilir, fakat bu problem ilk N hatları eko treninde aynı zamanda 

elde edildiğinden N vuruşlu birleşmiş EPI’de daha fazla olabilir ve bu durumda işlemin süresi 

N kat daha fazla olur (Şekil 2.72.a) 

Bu durumu en azından k uzayının merkez hattı boyunca kompanze etmek için n inci 

birleşimin genliğine zaman gecikmesi eklenir. 

N

T
n.∆t x=  (2.72) 

xT , k uzayında tek bir hattı elde etmek için gerekli olan süredir. Bu durum süreksizlik etkisini 

azaltmaktadır (Şekil 2.72.b) [82, 83]. 

2.10.2.3. Çok Kesitli Birleştirilmiş EPI 

Bir fMRI deneyini gerçekleştirirken görüntüyü bir çok kesite ayırmak gerektiğinden, 

sinyalden gürültü oranı çoklu kesit tekniği uygulanarak güçlendirilebilir. Şekil 2.73 de çoklu 

kesit birleştirilmiş EPI için k uzayı diyagramı gösterilmiştir. 



 

Şekil 2.73: Çoklu kesit birleştirilmiş EPI için k uzayı diyagramı 

Her kesitin ilk vuruşu ikinci birleşimi elde etmeden önce sağlanmaktadır. Bu her darbeden 

sonra elde edilebilen durağan hal manyetizasyonunu arttırır ve sinyal gürültü oranını arttırır. 

Görüntü alma esnasında deneğin hareket etmesi önemsiz de olsa bu yöntemin avantajlarından 

bir azalma olmasına neden olur. Eğer, bir kesitin birinci ve ikinci vuruşları arasında hareket 

edilirse, görüntüde bir olumsuz etki ortaya çıkar. Eğer vuruşlar arasında uzun gecikmeler 

varsa bu durumun ortaya çıkma olasılığı çok daha fazladır. 

2.10.3. Birleştirilmiş EPI Kullanımının Avantaj ve Dezavantajları 

2.10.3.1. Bozunumda Azalma 

MRI proton yoğunluğu haritasını oluşturmak için herhangi bir pozisyonda, herhangi bir anda 

tam olarak manyetik alan bilgisini kullanmakta olduğundan, manyetik alanda meydana 

gelebilecek herhangi bir düzensizlik görüntüde bozunuma yol açacaktır. Mıknatıs tarafından 

oluşturulan 0B  manyetik alanı tamamıyle homojen olsa bile, örnekte bulunan değişik 

manyetik hassasiyetine sahip bölgelerin varlığı manyetik alanda bölgesel, homojen olmayan 

alanların oluşmasına yol açar. Bu etki temporal lob ve basal ganglia’da olduğu gibi yüksek 

alanlarda olumsuzdur. 



 

Şekil 2.74: Frekans etki alanında her noktadaki frekans, örneklenen zaman uzunluğunun tersidir. 

Fourier dönüşümüne göre, frekans etki alanındaki bitişik noktaların Hertz değerindeki ayrımı 

örneklenen zaman uzunluğunun tersidir. Örnek olarak; eğer sinyal 100 ms örnekleniyorsa her 

noktadaki frekans 10 Hz’e eşit olur. 3.0 Tesla’da proton rezonans frekansı 128 Mhz’dir ve 0.5 

ppm inhomojenitesi beklenen değerden 64 Hz lik bir frekans sapmasını ifade etmektedir. Eğer 

bir görüntüdeki bitişik pikseller arasındaki fark 10 Hz ise, 64 Hz lik bir sapma sadece 6 piksel 

üzerinde bozunum olmasına neden olur. 

EPI’de, genişleme yönü anahtarlama yönünden daha uzun örnekleme zamanına sahiptir. Bu, 

bozunumun sadece okuma yönünde olduğu 2DFT tekniğine kontrast oluşturmaktadır. Ancak 

EPI’deki genişleme yönü örnek zamanından, 2DFT’deki örnekleme genişliği genelde daha 

kısadır (Şekil 2.75).  

 

Şekil 2.75: 2DFT’de okuma ve faz kodlama yönleri arasında ve EPI’de görüntüleme ve anahtarlama 
arasında örnekleme zamanı ve her noktadaki frekansı kıyaslama 

Eğer, iki vuruş tekniği kullanılırsa; örneğin her FID’ı örneklemek için harcanan zaman yarıya 

düşürülürse, her noktadaki frekansı arttırma faktörü 2 olacaktır. n vuruş elde etmek için 

bozunum n faktörü tarafından azaltılacaktır. 



Şekil 2.76 da görüntü bozunumunun azaltılmasına ilişkin bir örnek verilmiştir. Beyinden 

alınan bu üç ekseni kapsayan kesitler 128X128 lik matris boyutuna sahiptir ve tek vuruş EPI, 

iki ve dört vuruşlu birleştirilmiş EPI kullanılarak elde edilmiştir. Bunlar, anahtarlama frekansı 

615 Hz olan okuma gradyanıyla elde edilmiştir ve tek, iki, dört vuruşlu görüntüler için 

örnekleme zamanı sırasıyla 104 ms, 52 ms ve 26 ms dir. Bozunumdaki azalma tek vuruştan 

dört vuruşa doğru oldukça belirgindir, ancak dört vuruşlu görüntüdeki ghost etkisi bir 

vuruşluya göre daha büyüktür.  

 

Şekil 2.76: (a) Tek vuruşla elde edilen beyin kesiti (b) iki vuruşla elde edilen beyin kesiti (c) dört 
vuruşla elde edilen beyin kesiti. Dört vuruş durumundaki bozunum bir vuruşlu durumdakine göre 

oldukça azaltılmıştır 

2.10.3.2. Hat Genişliğindeki Gelişim 

Birleştirilmiş EPI’nin bir diğer avantajı, görüntüdeki her noktada frekans artışından 

kaynaklanan hat genişliğindeki azalmadır. 

Spin-spin gevşemesi ve alan inhomojenite’nin etkisi ters manyetizasyonun *
2T  zaman 

sabitiyle zayıflamasına neden olur. Bu, görüntüde, Şekil 2.77 de gösterildiği gibi bir nokta 

dağınım fonksiyonlu bükülmeye neden olur. 



 

Şekil 2.77: Görüntüdeki bir hattın pürüzlülüğüne *
2T  zayıflamasının etkisi. *

2T  nin değerinin 

küçülmesi nokta yayınım fonksiyonun genişlemesine neden olur ve görüntü profili daha pürüzsüz hale 
gelir. 

Nokta yayınım fonksiyonu *
2T  zayıflamasının Fourier dönüşümüne eşittir; 

)t/Texp(f(t) *
2-=  (2.73) 

ve değeri şöyle ifade edilir: 

*
2

*
2

T iω-1

T
) ω F( =  (2.74) 



Eğer görüntüdeki eşit genlikli iki nokta ωD  ile ayrılıyorsa, ω  nin toplam sinyal fonksiyonu şu 

şekilde ifade edilebilir: 

*
2

*
2

*
2

*
2

∆ω)T-i(ω-1

T

T iω-1

T
) ω (F +=¢  (2.75) 

Rayleigh kriteri [84], Şekil 2.78 de gösterildiği gibi iki pikselin yoğunluğu 0S  iken iki 

pikselin çözümlendiği ve bunların 0.81 0S  dan daha küçük bir yoğunlukla ayrıldığını ortaya 

koymaktadır. 

 

Şekil 2.78: *
2T  hat genişlemesinde iki pikselin çözünürlüğüne Rayleigh kriterinin uygulanması. 

Merkez pikselin yoğunluğu, ayırdığı iki pikselin yoğunluğundan 0,81 kadar daha az olmalıdır 

Aşağıdaki eşitliği kullanarak: 

(0)F0,812) / ω (∆F ¢=¢  (2.76) 

her nokta ayrımında gerçek piksel çözünürlüğünü elde etmek için gereken minimum frekans 

şu  şekilde ifade edilebilir: 

*
2T

0.96
∆ω/2 =  (2.77) 

*
2T  nin 60 ms ve 3.0 Tesla’da tipik değeri için her noktada gerekli olan frekans 16 Hz dir. 

Eğer yüksek çözünürlüklü görüntüleme gerçekleştiriliyorsa, piksel çözünürlüğünün gerçek 

çözünürlük değeri olmaması oldukça mümkündür. Örneğin, konvansiyonel EPI kullanılarak 

2256  lik bir matris boyutu ve 500 Hz lik gradyan frekansı kullanmak her noktada 4 Hz’in 

biraz altında bir frekans verecektir. Bu, her noktada gereken 16 Hz lik gerçek piksel 

çözünürlüğünün altındadır. Ancak, iki vuruşlu EPI tekniği kullanılarak her noktadaki  frekans 

8 Hz’e çıkacaktır ve dört vuruş tekniği bu değeri ikiye katlayıp 16 Hz’e çıkaracaktır. 



 

Şekil 2.79: Fantom görüntüsünün hat profili: (a) tek vuruş kullanılarak (b) iki vuruş kullanılarak ve (c) 

dört vuruş birleştirilmiş EPI kullanılarak. Piksel çözünürlüğü 1x1 2mm  dir ve fantom görüntüsündeki 
cam çubuk yarıçapı 3 mm dir. Yayınım yönündeki daha dar nokta yayılma fonksiyonu tek vuruşlu 

durumdan dört vuruş tekniği kullanıldığında çubuğun daha iyi tanımlanabildiği anlamına gelmektedir. 

2.10.3.3. fMRI’da Birleştirilmiş EPI Kullanımının Avantajları 

fMRI deneylerinde birleştirilmiş EPI kullanımının elde edilen sonuçların geliştirilmesinde bir 

çok yaklaşımı vardır. 

Örneğin, hassasiyet görüntülerinden kaynaklanan fMRI görüntüsü kalitesinde bir zayıflama 

varsa gürültü birleştirilmiş EPI kullanılarak azaltılabilir. Bu durumda oluşan gürültü bir sıra 

birleştirilmiş data kullanılarak azaltılır. 

Alternatif olarak, eğer gürültü seviyesi kabul edilebilir bir ölçüdeyse, çözünürlük, 

anahtarlanmış gradyan frekansının birleşimlerinin sayısının iki buçukta biri kadar 



azaltılmasıyla arttırılabilir. Bu durumda, her noktadaki frekans aynı kalacaktır ve buna bağlı 

olarak gürültü de aynı seviyede kalacaktır. Birleştirilmiş EPI tekniği, yüksek frekansta 

gerçekleştirilen fMRI deneylerinde büyük avantajlar sağlamaktadır. 

Birleştirilmiş EPI tekniğinin avantajları, çözünürlük ya da gürültü artmadan, sinyalin gürültü 

oranına artmış durumunda ve azaltılmış gradyanda görülebilmektedir. Bu; anahtarlanmış 

gradyan frekansının azaltılmasıyla ve buna bağlı olarak k uzayında tek bir hattın örnekleme 

zamanının artmasıyla sağlanmaktadır. Bu, gerekli olan band genişliği örneklemesini 

düşürmekte ve sinyali kullanılan birleşim sayısının kare kökü oranında arttırmaktadır. Gerekli 

olan akım miktarının düşürülmesi de, gradyan ısınmasının miktarı da düşmektedir.  

Daha büyük matris boyutları ve daha düşük gradyan anahtarlama oranları için, hat genişliği 

yayılımının bir limiti meydana gelebilmektedir. Bu durumda birleştirilmiş EPI tekniği doğru 

çözünürlüğü tekrar elde edebilmek için kullanılabilmektedir. 

Gradyan anahtarlama oranının ve matris boyutunun kombinasyonu çözünürlük, gürültü, 

gradyan ısınması ve bozunum sinyali gibi olumsuz etkilerin azaltılmasında bir çok avantaj 

sağlamaktadır, ancak bu işlemlerin yapılması deney süresinin uzayacağı anlamına da 

gelmektedir. 

2.10.3.4. Birleştirilmiş EPI’de Ghost Etkisi 

Yukarıda da belirtildiği gibi, birleşimler arasındaki faz ya da yoğunluk farklılıkları görüntüde 

ghost etkisinin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bu farklılıklar deneğin hareket etmesinden 

ya da tarayıcının donanımında stabil olmayan durumlardan kaynaklanabilmektedir. Buna ek 

olarak, negatif okuma gradyanı altında elde edilen hatların ters dönüşümü nedeniyle ortaya 

çıkan ghost etkisi, pozitif ve negatif gradyan darbelerinin birleştirimiyle ilintili bloklarda 

gruplanması nedeniyle elde edilen sonucun daha kötü olmasına neden olabilmektedir. Bu gibi, 

zamanla değişen ve fMRI deneyinin yapılmasını güçleştiren etkiler, oluşabilecek küçük 

hareketlerin dahi büyük çözünürlük değişimlerine neden olabileceği anlamına gelmektedir. 

Bu etkilerden kurtulmak için yapılması gereken ilk şey bunları kaynaktan uzaklaştırmaktır. 

Deneğin hareket etmesi olasılığı göz önüne alınarak deneğin başı sabitlenmelidir ve uyartı 

paradigması dikkatli olarak seçilmelidir. Ne yazık ki, birleştirilmiş EPI’nin kullanıldığı 

yüksek çözünürlüklü fMRI çalışmaları uzun zamanlar gerektirmektedir. Bu durum, deneğin 



rahatsız olmasına ve hareket etme ihtiyacı duymasına neden olmaktadır. N/2 ghost etkisini 

azaltmak için, asimetirk bir EPI deneyi uygulanabilmektedir [85]. Bu teknik, datayı okuma 

gradyanının sadece bir kutbu altında elde etmektedir ve bu nedenle konvansiyonel 

birleştirilmiş EPI tekniği kadar etkili değildir. 

Donanımdaki, vuruştan vuruşa stabil olmayan durum, bir klavuz eko kullanılarak ölçülebilir 

[86, 87]. En basit formu olarak, kılavuz eko görüntüleme gradyanlarının uygulamasına 

öncülük eden bir FID örneğidir. Bu örneğin fazı, görüntüdeki her birleşim için hesaplanabilir 

ve daha sonra datayı normalize etmek için bir boş faz doğrultumu uygulanabilir. 

Kılavuz ekolarının diğer formları birleştirilmiş EPI datasının düzeltimi konusunda 

tanımlanmıştır [88]. Kısaca, kılavuz eko elde edilimi boyunca bir yönde uygulanan gradyanın 

miktarının arttırılması eko hassasiyetini çok yönlü hareket haline getirmek için tavsiye 

edilmektedir. 

Kılavuz düzeltimi uygulandıktan sonra dahi, büyük oranda deneğin hareket etmesinden 

kaynaklanan fazla miktarda bir ghost etkisi oluşacaktır. Bu etkiyi azaltmak için, dataya 

sonraki işlemlerde bazı düzeltme işlemleri uygulanmalıdır. En basit düzeltim işlemi, aynı faz 

değişiminin birleşimdeki tüm noktalara uygulandığı sıfırıncı dereceden faz kaydırma 

işlemidir. fMRI datasına uygulanan bu düzeltim işleminin başarılı olması için, ghost etkisinin 

miktarı üzerinde durulmalı ve düzeltim işlemi buna göre yapılmalıdır. 

K uzayının merkez sütununun Fourier dönüşümü, görüntüdeki her hattın D.C. bileşenini 

temsil etmektedir. Ghost etkisinin miktarı, bu kolon seçilip faz düzeltimi ve Fourier 

dönüşümü uygulanıp ve merkez noktalarının kenar noktalarına oranı ölçülerek belirlenebilir 

(Şekil 2.80). Bu teknik, ghost etkisinin kenar noktalarında görüldüğü iki vuruş tekniğiyle çok 

iyi çalışmaktadır, fakat daha fazla birleşim kullanılırsa ve ghost etkisi görüntünün her yerinde 

görülüyorsa daha az başarılı olmaktadır. 



 

Şekil 2.80: İki vuruşlu birleştirilmiş EPI görüntüleri için k uzayının merkez hattının Fourier dönüşüm 
profili: (a) çok miktarda ghost etkisi altında ve (b) az miktardaki ghost etkisi altında 

Bu etkinin ortaya çıkma nedeni hareket olduğundan hareket düzeltim işleminin gerekliliği 

ortaya çıkmaktadır. Bunu yapabilmek için, datayı düzeltim işlemlerinin nasıl işlediğine dair 

bir ölçü elde etmek gerekmektedir. Bunu gerçekleştirmenin bir yolu, ghost etkisinin ortaya 

çıkması beklenen bölgeleri belirlemek ve bu bölgelerdeki sinyal yoğunluğunu azaltmaktır 

[89]. Eğer bunu yapabilmek mümkün olmuyorsa, ghost etkisinin bir başka seviyesinin ölçüsü 

elde edilmelidir. Atkinson ve Hill [90] bir entropi  formu önermektedirler: 

å )(lnSS ii  (2.78) 

iS  görüntüdeki i ninci pikselin yoğunluğudur ve bu ölçü olabilmektedir. Atkinson ve Hill 

2.78 eşitliği minimum seviyeye gelene kadar hareket düzeltimi yapılmasını 

gerçekleştirmişlerdir. 

Ghost etkisinin çözülebilmesi için uygun bir yöntem geliştirilene kadar yüksek çözünürlüklü 

birleştirilmiş EPI tekniğinin pratikte kullanılması güç olacaktır. 



2.10.4. 3.0 Tesla’da Uygulama  
 

Birleştirilmiş EPI tekniğinin fMRI çalışmasında kullanılması 3.0 Tesla’da üç deneyle 

gerçekleştirilmiştir. 

2.10.4.1. Yüksek Çözünürlüklü fMRI 

İki vuruşlu birleştirilmiş EPI tekniği, 1.04 kHz anahtarlama oranı kullanılarak 256x256 matris 

boyutlu görüntü elde etmek için kullanılmıştır. 32 saniyelik uyarı bölümünü izleyen 32 

saniyelik dinlenme aşaması uygulanmıştır ve bu 16 kere tekrarlanmıştır. Hattın içindeki 

çözünürlük 0.75x0.91 2mm  dir. Sıfırıncı dereceden bir faz doğrultması k uzayının merkez 

hattındaki Fourier dönüşümünün iç bölgedeki sinyal oranıyla dış bölgedeki sinyal oranı 

arasındaki fark maksimuma ulaşıncaya kadar uygulanmıştır. Görüntüler tekrar kayıtlanmış 

fakat spatial ya da temporal yumuşatma işlemleri uygulanmamıştır. 

Sonuç olarak elde edilen aktivasyon haritası Şekil 2.81 de gösterilmektedir. Renklendirilmiş 

bölgeler uyarıcıyla bir uyum içerisinde olan bölgeleri temsil etmektedir. Birincil görsel 

korteksdeki aktivasyona bağlı değişim yaklaşık %20 dir. 

 

Şekil 2.81: Sağ görsel bölgede, yüksek çözünürlüklü birleştirilmiş EPI tekniğinin kullanılması 

2.10.4.2. Düşük Bozunumlu fMRI 

Düşük bozunumlu EPI, iki vuruş çok kesitli birleştirilmiş EPI tekniğinin 1.9 kHz’lik 

anahtarlama oranı ve 128x128 matris boyutuyla kullanılmasıyal elde edilmiştir. Tüm beyin, 

her deneyde 8 saniyelik periyotlar halinde 16 kesitte taranmıştır. Aktivasyon haritaları tek ya 

da iki vuruş tekniği kullanılarak elde edilmiştir ve beyaz cisim evirme geri dönüşüm 

görüntüsünün üzerinde yer almaktadır. 



Sonuç olarak elde edilen görüntüler, Şekil 2.82 de gösterilmektedir. Her iki yötemde birbirine 

çok benzer aktivasyon haritaları oluşturmuştur. 

 

Şekil 2.82: Üst kısımdaki görüntüler tek vuruş EPI, alt kısımdaki görüntüler iki vuruş EPI tekniği 
kullanılarak elde edilmiştir. 

2.10.4.3. fMRI’da Yüksek Çözünürlüklü Anatomik Referans Görüntüleri 

Birleştirilmiş EPI tekniğinin bir diğer uygulaması aktivasyon datasının üzerinde yer alacağı 

yüksek çözünürlüklü anatomik görüntüler üretmektir. 

Tek vuruş EPI yöntemiyle 128x64 boyutunda bir matris ve 1.04 kHz lik bir anahtarlama oranı 

kullanılarak fonksiyonel görüntüleme deneyi yapılmıştır. Görsel korteks her iki saniyede 

sekiz kesit altında taranmıştır. Aktivasyon deneyinin ardından, anahtarlanmış ve genişletilmiş 

gradyan gücü iki katına çıkarılmış ve aynı kesitin dört hacim görüntüsü iki vuruş EPI serisi 

kullanılarak ve iç düzlemdeki çözünürlük iki katına çıkarılarak (15x15 2mm ) elde edilmiştir. 

Bu elde edilenler aktivasyon haritaları için arka plan olarak kullanılmıştır. Aktivasyon 

görüntüler Şekil 2.83 de gösterilmiştir. 

 

Şekil 2.83: Yüksek çözünürlüklü (1.5x1.5 2mm ) arka plan *
2T  ağırlıklı görüntüler üzerinde yer alan, 

görsel uyarıcıyla elde edilmiş düşük çözünürlüklü aktivasyon görüntüler (3x3 2mm ) 



3. MALZEME VE YÖNTEM 

 
3.1. MEDİKAL GÖRÜNTÜ İŞLEMEDE DALGACIK TEORİSİ 

 
Dalgacık teorisi son 20 yıldır, sinyal ve görüntü işleme alanlarında yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır. Dalgacık analizinin kilometre taşı olarak Grossman ve Morlet’in [91] 

yapmış olduğu çalışmalar kabul edilse de, onların yapmış olduğu çalışmalara benzer teorik 

fikirler 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştı [92]. Dalgacıklar medikal alanda ilk kez, MRI 

görüntülerinde gürültü azaltımı hakkında 1991’de yazılmış bir makalede ortaya atılmıştır [93]. 

Dalgacık dönüşümü ayrıca, tomografik oluşum, görüntü sıkıştırma, gürültü azaltma görüntü 

kalitesini arttırma, yazı analizi/segmentasyonu gibi konularda başarıyla kullanılmaktadır [94] 

ve 2000 yılında [95] yayımlanan iki makale son birkaç yılda dalgacık teorisinin medikal 

görüntü işlemede kullanımına dair yapılan araştırma ve elde edilen sonuçlara dair konulardan 

bahsetmiştir. 

 

Bu bölümde, medikal görüntüleme çalışmalarında ortaya çıkan problemlerde dalgacık 

tekniğinin faydalarına ve uygulanmasına değinilecektir. 

 

3.2. DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ VE KATLI ÖLÇEK ANALİZİ 

 
Sinyal işlemede en temel problemlerden biri; analiz işlemini kolaylaştıracak datanın uygun bir 

tanımını bulabilmektir. Bu amacı gerçekleştirmenin bir yolu; dönüşüm etki alanında öncelikli 

olarak temel fonksiyonlar üzerindeki sinyalin dönüşümünü ya da ayrışımını kullanmaktır. 

Dönüşüm teorisi, görüntü işleme alanında uzun yıllardır önemli bir rol oynamıştır ve hem 

uygulama hem de teorik alanda üzerinde çalışılan bir konu olmaya devam etmektedir. 

Görüntü dönüşüm tekniği, görüntü kalitesini arttırmak, yenilemek, kodlamak ve tanımlamak 

da dahil olmak üzere bir çok görüntü işleme alanında kullanılmaktadır [96]. 

 

Tarihsel olarak, Fourier dönüşümü lineer zamanda-değişmez işaret işleme çalışmalarında 

önceliğe sahiptir. Bağıl temel fonksiyonlar, lineer zamanda-değişmez operatör’ün Eigen 

vektörüne karşılık gelen kompleks tie w  sinusoidal dalgalardır. f(t) olarak uzamsal alanda 

tanımlı tanımlı bir sinyal ve onun frekans alanında tanımlı dönüşümü f̂ (ω) aşağıdaki ilişkiye 

sahiptir [96, 97]: 
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Fourier dönüşümü f(t) sinyalini, onun frekans bileşeniyle karakterize etmektedir.  tiωe  temel 

fonksiyonu tüm uzamsal alanı kapladığından, )(f̂ w  her zaman f(t) nin aldığı değerlere bağlı 

olmaktadır. Bu Fourier dönüşümünü orjinal sinyalin lokal ya da geçici özelliklerini analiz 

edemeyen küresel bir dönüşüm haline getirmektedir. 

 

Statik olmayan bir sinyalin frekans evrimini yakalamak için, temel fonksiyonlar zaman ve 

frekans alanlarının ikisinin bilgisine de sahip olmalıdır. Bunu gerçekleştirmek için, pencereli 

Fourier dönüşümü (WFT) ilk kez pencere fonksiyonunun Fourier dönüşümünde 

kullanılmasıyla ortaya çıkmıştır [98]. 
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Temel fonksiyonun enerjisi  tξ i
ξτ, τ)ew(t(t)g --= ,  

2
g  standart sapmalı, tσ  boyutundaki 

aralıkta bulunan τ  zamanlı çevrede yoğuşmaktadır. Bunun Fourier dönüşümü, ξ  etrafında 

localize olmuş frekans alanında enerjili ve ωσ  boyutunda bir aralıkta bulunan 

ξ) (ω  τi
 ξ τ, ξ)e(ωŵ) (ωĝ ---=  dir. Zaman frekans (t, ω) düzleminde enerji açığa çıkar. Belirsizlik 

prensibi, bir fonksiyonun enerji yayılımının ve bunun Fourier dönüşümünün eş zamanlı olarak 

gelişigüzel durumda küçük olamayacağından: 

 1/2σσ ωt ³   (3.4) 

Heisenberg dikdörtgenleriyle uzamsal frekans döşemesi şekil 3.1 de örnek olarak 

gösterilmektedir. 

 



 
Şekil 3.1: Değişik dönüşümlerin uzamsal frekans döşemesine örnekler: x ekseni-uzamsal çözünürlüğü, 
y ekseni-frekans çözünürlüğü (a) ayrık örnekleme (frekans lokalizasyonu yok) (b) Fourier dönüşümü 

(uzamsal lokalizasyon yok) (c) Pencereli Fourier dönüşümü (sürekli Heisenberg kutuları) (d) Dalgacık 
dönüşümü (çeşitli Heisenberg kutuları) 

Zamandaki değişik genlikli geçici sinyal yapılarını analiz etmek için, değişik uzamsal 

lokalizasyonlu zaman frekans atomlarını kullanmak gerekmektedir. Örneğin; zamanda hızla 

değişen yüksek frekanslı yapılarda değişiklikleri etkin bir şekilde izlemek için daha yüksek 

uzamsal çözünürlüğe ihtiyaç duyulmaktadır, öte yandan daha düşük frekanslarda daha iyi bir 

ölçüm elde etmek için göreceli olarak daha yüksek mutlak frekansa ihtiyaç duyulmaktadır. 

 
3.2.1. Sürekli Dalgacık Dönüşümü 
 

Dalgacık fonksiyonu sıfır ortalamalı )(Lψ 2 ÂÎ  fonksiyonu olarak tanımlanmaktadır [91, 98]: 
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1ψ =  de normalize edilir ve t=0 çevresinde merkezlenir. Zaman frekans atomları, ψ  nin s ile 

ölçütlenmesi ve u ile tanımlanmasıyla elde edilir: 
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Sürekli dalgacık dönüşümü, sinyali genleşmiş ve ötelenmiş dalgacık fonksiyonlarına çevirir. u 

zamanlı ve s ölçeğindeki sinyalin wavelet dönüşümü şu şekilde yazılır: 
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) (ωψ̂  nin enerjisinin, η  merkezli pozitif frekans aralığında konsantre olduğunu varsayarak 

zaman ve frekansın s ve 1/s e sırasıyla orantılı olduğunu ve (t)ψ s u,  dalgacık atomunun zaman 

frekans desteğinin ) η/s (u, merkezinden Heisenberg dikdörtgeniyle sembolize edildiğini 

söyleyebiliriz. s nin değeri değiştiğinde dikdörtgenin yüksekliği ve genişliği değişmekte, 

ancak şekil 3.1.d de gösterildiği üzere alanı sabit kalmaktadır. 

 

Çoklu ölçek analizinde, değeri 1 den büyük olan dalgacık fonksiyonlarının yığışımı olan 

ölçekleme fonksiyonu f  sembolü ile tanımlanmaktadır. Ölçekleme fonksiyonu f  ile dalgacık 

fonksiyonu ψ  arasında aşağıdaki şu bağıntı yer almaktadır: 
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s ölçeğindeki f sinyalinin düşük frekans yaklaşımı şu şekilde hesaplanmaktadır: 

 u)(tf(t),s)Lf(u, s -= f  (3.9) 
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Tek boyutlu f sinyali için sürekli dalgacık dönüşümü iki boyutlu bir tanımdır. Bu; ölçek 

parametresi s ve öteleme parametresi u nun örneklenmesi yoluyla ortadan kaldırılabilen ya da 

etkisi azaltılabilen artıklığın bulunduğuna işaret etmektedir. 

 

Ortogonal bir dalgacık dönüşümü, belirli bir genleşme adımlı üstsel örnekleme üzerinde 

ayrıştırılacak genleşme parametresi ve genleşme bağımlı adımının bir tamsayı ile çarpımından 

ortaya çıkan öteleme parametresinden elde edilebilir [99]. Genelde, i2s =  ve k2u i=  olan 

ölçek örneklemesi kullanılmaktadır. İkici genleşme ve ölçeklemeyle, dalgacık temel 

fonksiyonu şu şekilde yazılabilmektedir: 
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Medikal görüntü işleme uygulamalarında, genelde ayrık data ile çalışılmaktadır. Bu nedenle 

sürekli dalgacık dönüşümünden daha çok ayrık dalgacık dönüşümü üzerinde durulacaktır. 



 
3.2.2. Ayrık Dalgacık Dönüşümü Ve Filtre Bankası 

 
N boyutundaki {f(n), n=0, ……., N-1} tek boyutlu sinyali için ayrık ortogonal dalgacık 

dönüşümü ölçek parametresi j2s =  olan ayrık fonksiyonlar dizisi olarak organize edilebilir: 

 }f}{Wf,{L j][1,jjj Î  (3.11) 

)n,2(2LfL jj
fj =  ve )n,2Wf(2fW jj

j =  dir. 

 

fWj  dalgacık katsayısı j2s =  ölçeğinde jN/2  uzunluğuna ve N sinyal boyunda sınırlı  J 

ayrıştırma derinliğine sahiptir.  

 

Hızlı uygulamalar için (örneğin filtre bankası algoritmaları için), h ve g eşlenik ayna filtreleri 

(conjugate mirror filters- CMF) ölçek fonksiyonu nf  ve dalgacık fonksiyonu ψ  dan şu 

şekilde elde edilebilmektedir: 
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Eşlenik ayna filtresi k, aşağıdaki eşitliği sağlamaktadır: 

 2(0)k̂              ve          2π)(ωk̂) (ωk̂
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h nin alçak geçiren g nin ise yüksek geçiren filter olduğu gösterilebilmektedir. 
 
Ortogonal temel için, aynı çift filtreyi kullanarak eşitlik 3.11 de hesaplanan dalgacık 

katsayılarından Şekil 3.3 de gösterildiği üzere tekrar oluşturulabilmektedir. 

 

 



Şekil 3.2: Ayrık f(n) sinyalinin CMF ile ortogonal dalgacık dönüşümü 

 

 
Şekil 3.3: CMF ile ters dalgacık dönüşümü 

 
Şekil 3.3 de gösterildiği üzere ayrık dalgacık genleşmesinden sonraki data miktarının giriş 

sinyaliyle aynı uzunluğa sahip olduğunu söylemek mümkün olmaktadır. Ancak, dalacık 

dönüşümü iyi bir uzamsal frekans lokalizasyonu sağlarken bu tip, bir dönüşüm data 

sıkıştırması için sinyalin uygun bir tanımını yapmaktadır. Öte yandan, data uzanımın her 

bölümünde alt örneklerine ayrıldığından bu tip dönüşüm lokalizasyonda ve problem 

belirlenmesinde yetersiz kalmaktadır. Matematiksel olarak, sinyalin öteleme işlemi altında 

dönüşümünün değişken olması, durağan olmayan sinyallerin analizini daha az kullanılabilir 

hale getirmektedir. Görüntü işlemede, öteleme değişimsizliği tüm sinyal bilgilerini korumak 

zorunda olduğundan kritiktir. 

 

Mallat ve Zhong [100] tarafından ortaya atılan ikici dalgacık dönüşümünde, öteleme 

parametresinin ötelenmesi, öteleme değişimsizliğini koruyan giriş sinyalinin örnekleme 

periyoduyla aynı periyoda sahiptir. 

 

Dalgacık dönüşümü daha genel olarak, bir ortogonal temeli oluşturan değişik tekrar oluşturma 

ve birleştirme filtreleri kullanılarak dizayn edilebilir. Bu tip bir genelleme, dalgacık 

fonksiyonlarının dizaynında daha fazla esneklik sağlamaktadır. Bu durumda, 3.11 eşitliğine 

benzer şekilde s(n) sinyalinin ayrık ikici dalgacık dönüşümü ayrık fonksiyonlar dizisi olarak 

tanımlanır. 

 { } [ ]{ }
ZnM1,mmM s(n)Ws(n),S

ÎÎ
 (3.14) 

(n)*ss(n)S MM f=  DC bileşeni ya da giriş sinyalinin kaba bilgisini tanımlamaktadır. 



Dalgacık fonksiyonu ψ(x) ve yeniden oluşturma fonksiyonu χ(x) için ayrık ikici dalgacık 

dönüşümü, birleştirme filtresi H,G ve tekrar oluşturma filtresi K kullanılarak hızlı filtre banka 

şemasıyla gerçekleştirilebilir [100]. 
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s, ψ(x) bağımlı örnekleme kaymasıdır. Üç filtre şu durumu sağlar: 

 1) )K(ω G(ω) H(ω
2

=+  (3.16) 

F nin H, G veya K ya eşit olduğu durumda ) F(ωe) (ωF ωs -i
s =  dur, Şekil 3.4 te gösterildiği 

üzere ayrık ikici dalgacık dönüşümünün filtre banka uygulamasını oluşturabiliriz. m+1 

seviyesinde tanımlı )F(2mw  filtreleri )F(w  1 dereceli alt dizi filtre katsayıları arasına 12m -  

kadar sıfır koyulmasıyla oluşturulur. Birinci derecede tam sayı olmayan kaymalar en yakın 

tam sayıya yuvarlanır. Bu uygulama dizaynı “algortihme a trous” olarak adlandırılır [101, 

102] ve analiz derece sayısıyla lineer olarak artan bir kompleks yapıya sahiptir. 

 
Şekil 3.4: Tek boyutlu ayrık ikici dalgacık dönüşümünün üç katlı analiz için filtre banka uygulaması. 

)(* wsH , )(wsH  nin kompleks eşleniğini  tanımlamaktadır. 

Görüntü işleme uygulamalarında, genelde iki, üç ve daha fazla boyutlu datalarla 

ilgilenilmektedir. Çok boyutlu dalgacık temelleri her boyut boyunca tanımlı parçalı temel 

fonksiyonlarıyla oluşturulabilmektedir. Bu durumda, M analiz katlı, N-D ayrık ikici dalgacık 

dönüşümü şu şekilde bir gurup dalgacık katsayıları olarak tanımlanır.  
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k
m

k
m ψs,sW =  k nıncı koordinat ve m ağırlığı boyunca detaylı bir bilgiyi tanımlamaktadır. 

Dalgacık temeli bir gurup ayrılabilir dalgacık fonksiyonlarından kψ  genişletilebilir ve 

ötelenebilir, üç boyut için örnek olarak şu eşitliği yazabiliriz: 
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Şekil 3.5: İki kademeli analiz için, çok boyutlu ayrık ikici dalgacık dönüşümü ayrışım (sol) ve yeniden 

oluşturma (sağ) filtre banka uygulaması 

N-D ikici dalgacık dönüşümlü yeniden oluşturma aşaması, boyutlar arası ilintiyi kompanze 

etmek için ayrışmayan NL  filtresine ihtiyaç duymaktadır. Bu durum aşağıdaki gibi formulize 

edilmektedir: 
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3.2.3. Çoklu Ölçek Tanımlaması 
 
Dalgacık dönüşümü çoklu ölçek analizinin genel çalışma alanıdır. Değişik çoklu ölçek 

tanımlamaları, çoğunluğu uzamsal frekans için daha fazla esneklik sağlamak üzere ortaya 

atılan dalgacık genişlemesinden uzamsal frekans çalışmalarından çıkarılmıştır. 

 

Bu bölümde, dalgacık dönüşümlerinden çıkarılan bir kaç çoklu ölçek tanımlamaları özetle 

anlatılacaktır. 



 

3.2.3.1. Gabor Dönüşümü ve Gabor Dalgacıkları 

D. Gabor [103] çalışmasının ilk aşamasında, zaman frekans atomları (t)g nm,  ye bağlı olarak 

s(t) sinyali için bir bağıntı ortaya atmıştır: 

 å=
nm,

nm,nm, (t)gcs(t)  (3.20) 

(t)g nm,  m,n Î  Z, g(x) pencere fonksiyonuyla üstsel kompleks fonksiyonun birleşimiyle 

oluşturulmaktadır. 

 mbti2
nm, na)e-g(t(t)g p=  (3.21) 

D. Gabor ayrıca, teorik olarak en iyi ek uzamsal frekans çözünürlüğüne sahip olduğundan 

dolayı Gaussian fonksiyonunun en uygun g(x) pencere fonksiyonu olduğunu ortaya 

koymuştur. Gabor temel fonksiyonu (t)g nm,  nin ortogonal olmadığına ve bu nedenle yeniden 

oluşturma için bir ortogonal çift fonksiyon γ(x) e ihtiyaç olduğunu kavramak gerekmektedir 

[104]. Bu çift pencere fonksiyonu nm,C  genişleme katsayılarının hesaplanması için 

kullanılmaktadır: 

 dxena)(xγf(x)C i2π2πm
nm,

-

ò -=      (3.22) 

γ(x)  ve g(x) pencere fonksiyonları için biortogonallik şu şekilde tanımlanmaktadır: 

 ò = nm
-i2πi2π δδdxna)e-(xγg(x)   (3.23) 

3.21 eşitliğinden, tüm uzamsal frekans atomu (t)g nm,  nin Gaussian fonksiyonu g(x) in 

tanımladığı aynı uzamsal frekans çözünürlüğünü paylaştığını görmek kolay olmaktadır. 

 

Gabor genişlemesinin dalgacık tipi genellemesi, tek bir pencere fonksiyonu yerine, uzamsal 

frekans yerleşimlerine gore farklı pencere fonksiyonlarından oluşturulabilmektedir [105]. 

 
2-D Gabor dalgacıklarının uzantısı şu şekilde yazılabilir: 

 )ysinα(xcosα iηk kky)eg(x,y)(x,ψ +-=  (3.24) 



y)(x,ψk  nin farklı öteleme ve ağırlık parametreleri genişleme için dalgacık temelini 

oluşturmaktadır. kα  ekstra parametresi fonksiyonun oryantasyon seçilimini sağlamaktadır. 2-

D Gabor dalgacıklar oryantasyon seçiminde ayrıştırılabilir dalgacık fonksiyonlarından daha 

fazla esneklik sağlamaktadır. 

Bir hayvanın görsel korteksinin optik hassas hücrelerinin belli frekans ve oryantasyonlarda 

uyarıcılara karşı cevaplar oluşturduğu bilinmektedir [106]. 3.24 eşitliği, bu nörofizyolojik 

fenomeni anlatan dalgacık tanımını yapmaktadır. Gabor genişlemesi ve Gabor dalgacıkları 

görsel ayrıştırma ve özellikle yazı tanımada geniş bir şekilde kullanılmaktadır [107, 108]. 

 
3.2.3.2. Dalgacık Paketleri 
 
İkici dalgacık dönüşümünün tersine, dalgacık paketleri her alt bandda yüksek frekans 

bileşenlerinde olduğu kadar düşük frekans bileşenlerinde de ayrıştırmaktadır [109]. Bu tip 

adaptif açılım tüm alt bandların veya düşük frekans bileşeninin bir sonraki ölçekte yüksek ve 

düşük frekans genleşme çiftine karşılık gelen iki dala ayrılan düğümdür. O nedenle adaptif 

açılım için kullanılan diyagram Şekil 3.6.c de gösterildiği üzere 0 ya da 2 dala sahip olan 

düğüm bulunan ikili diyagramdır. Tüm farklı dalgacık paket ortogonal temel sayısı, 
j22  ile 

gösterilen farklı ikili diyagram sayısına eşittir ve J çözüşüm derinliğini göstermektedir [98]. 

 

 
Şekil 3.6: (a) İkici dalgacık çözüşüm diyagramı, (b) Dalgacık paket çözüşüm diyagramı (c) Dalgacık 

paket çözüşümüyle ortogonal temelli diyagram örneği 

Açık olarak, dalgacık paketleri uzamsal frekans alanı bölümünde daha fazla esneklik 

sağlamaktadır ve bu durumda sinyal ve gürültünün ayrıştırılabilmesini sağlamaktadır. Bu 

özellik gürültü bulunduran sinyalin temizlenme işlemini doğru dalgacık paket temeli 

seçildiğinde oldukça iyi yapmaktadır [110]. Değişik medikal görüntü işlemi ve 

uygulamalarında, ilgilenilen bölgenin özellikleri ve gürültü özellikleri birbirinden çok 

farklıdır ve yapılan işlemleri ayrı ayrı olarak etkileyebilmektedir. 

 



Dalgacık paketleri için en iyi temel seçimi için hızlı algoritma, Coifman ve Wickerhauser 

tarafından tanımlanmıştır [110]. 

 
3.2.3.3. Fırçacıklar 
 
Fırçacık fonksiyonları iyi bir zaman frekans lokalizasyonlu geçici fonksiyonların ortogonal 

temelini oluşturmak için ortaya konulmuştur. Bu amaçla, Gabor fonksiyonlarında olduğu gibi 

pencereli kompleks üstel fonksiyonlu örtüşmeli ortogonal dönüşümler, uzun yıllardır sinus-

kosinüs dönüşümü bağlamında kullanılmaktadır [111]. 

 

Fırçacık fonksiyonları gerçel eksenin alt aralıklarında gerçek kompleks üstsel fonksiyonlar 

olarak tanımlanmaktadır:  
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n1nn aaI -= +  ve /2lc nn =  dir. Pencere fonksiyonları olan nb  ve v rampa fonksiyonu r den şu 

şekilde çıkarılabilir: 
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Ve 

 ÂÎ"=-+ t            1,t)(r(t)r 22  (3.27) 

Bump fonksiyonu v şu şekilde tanımlanır: 
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Çan fonksiyonu nb  ise şu şekilde tanımlanır: 
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Şekil 3.7 de pencereleme fonksiyonu gösterilmiştir: 
 
 

 

Şekil 3.7: [ ]εaε,a 1nn +- +  aralığında pencereleme fonksiyonu nb  ve bump fonksiyonu v nin 

tanımlanması 

Son olarak, kompleks değeri olan nj,e  üstsel değerler şu şekilde tanımlanır: 
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Yön bileşeni boyunca f sinyalinin bölümlenmesi için sinyalin Fourier dönüşümü f̂  ve 

sinyalin kendisi hariç bölümü fırçacık temel fonksiyonu üzerine yansıtılır: 

 åå=
n

jn,jn, uf̂f̂
j

 (3.31) 

Orjinal sinyal f şu şekilde tekrar oluşturulabilir: 

 åå=
n j

jn,jn, wf̂f  (3.32) 

jn,w , jn,u  nin ters Fourier dönüşümüdür ve şu şekilde tanımlanır: 

 { }j)x(lv̂x)2isin(πij)x(lb̂1)(eel(x)w nnnn
jxiππxa  iπ 2

njn,
nn +---=  (3.33) 

nb̂  ve v̂  sırasıyla nb  ve v pencere fonksiyonlarının Fourier dönüşümüdür. Fourier 

operatörünün birim operatörü olması nedeniyle, jn,w  fonksiyon ailesi gerçel eksenin 



ortogonal temellerinden biridir. Burada gözlemlenen nl  ölçek ve j öteleme faktörü jn,w  

dalgacık benzeri yapılardır. Şekil 3.8 de fırçacık analizi ve sentez fonksiyonu gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 3.8: (a) Fırçacık fonksiyonu jn,u  analizinin gerçel kısmı (b) Dalgacık fonksiyonu jn,w  

sentezinin gerçel kısmı 

jn,u  analiz fonksiyonunun izdüşümü sarım operatörü ve Fourier dönüşümüyle etkin bir 

şekilde uygulanmaktadır. Sarım tekniği Malvar [111] tarafından ortaya çıkarılmıştır ve 

Wickerhauser [112] tarafından çok boyutlu uygulamalar alanında tanımlanmıştır. 

 

Bu fırçacık fonksiyonları, analizin frekans seçimi ve oryantasyona göre Gabor dalgacıklarına 

ve dalgacık paketlerine benzerlikler göstermektedir fakat sadece fırçacık belli bir frekans ve 

oryantasyon çifti için tek genleşmeli bir ortogonal temel oluşturmaktadır. 

 

3 . 3 .  DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ KULLANILARAK GÜRÜLTÜ AZALTIMI VE 

GÖRÜNTÜ GELİŞTİRME 

 
Gürüktü arındırma işlemi gözlemlenen N gürültüsü tarafından kötüleştirilen Y sinyalinden X 

sinyal bileşenini elde etmek için yapılan işlemler olarak tanımlanabilir: 

 Y=X+N (3.34) 

Kestirim { }
Nm0mgB

<£
=  ortonormal temelinde kestirim eşiğiyle hesaplanır [113]. 
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mρ , doğru sinyal katsayısını korurken dönüşüm alanında gürültü bileşenini ortadan 

kaldırmaya çalışan eşik fonksiyonudur. Eğer mρ  fonksiyonu, dönüşüm alanında katsayı 

değerlerini korumak ya da arttırmak üzere değiştirilirse, gerçek sinyaldeki bazı özellikleri 

geliştirmek mümkün olmaktadır. 



 

Şekil 3.9 da dalgacık dönüşümü kullanılarak çok ölçekli arttırımı ve gürültü arındırma 

işlemini göstermektedir. Şekilde gösterildiği üzere, eşik ve arttırım fonksiyonları dalgacık 

filtrelerinden bağımsız olarak uygulanabilir ve kolayca filtre bankasında kullanılabilir. 

 

 
Şekil 3.9: Ayrık ikici dalgacık dönüşümü kullanılarak gürültü arındırma ve düzeltme işlemlerinin 

çoklu ölçek diyagramı 

3.3.1. Gürültü Arındırma İçin Eşik Operatörleri 

Genel bir kural olarak, daha büyük genliğe sahip olan dalgacık katsayıları görüntü 

datalarındaki taç özellikleriyle ilintilendirilir. Bu durumda, gürültü arındırma dalgacık 

katsayılarına bir eşik operatörü uygulanarak başarılabilir. 

 

Gürültü arındırmak için tipik sert eşik operatörü şu şekilde yazılabilir: 
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yumuşak eşikleme [114]: 
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ve ilgin eşikleme [115]: 
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Bu eşikleme operatörleri Şekil 3.10 da gösterilmiştir 
 

 
Şekil 3.10: Giriş datasının [1, -1] aralığında normalize edildiği varsayılarak eşikleme fonksiyonlarına 
örnekler: (a) tipik (sert) eşikleme, (b) yumuşak eşikleme, (c) ilgin eşikleme. Eşik değeri T=0.5 olarak 

ayarlanmıştır. 

3.3.2. Arttırım Operatörleri 
 
Dalgacık katsayılarının genliği, görüntü datası ve dalgacık fonksiyonları arasındaki bağıntıyı 

ölçmektedir. Birinci türevsel dalgacık için, genlik sinyal değişiminin gücünü göstermektedir. 

İkinci türevsel dalgacık için, genlik sinyal değişimi civarındaki lokal kontrasta bağlıdır. Her 

iki durumda da büyük dalgacık katsayı genliği güçlü köşeler etrafında ortaya çıkar. Arka 

planda kaybolmuş olan zayıf köşeleri zenginleştirmek için, zenginleştirme fonksiyonu dizayn 

edilmelidir. 

 

Lineer olmayan E(x) zenginleştirme fonksiyonu dizayn etmenin genel yolları [116]: 

1. Düşük kontrasta sahip olan bir alan, yüksek kontrasta sahip olan alana göre daha çok 

zenginleştirilmelidir. Diğer bir deyişle,  dalgacık katsayılarının daha düşük değerleri 

daha fazla kazanca atanmalıdır. 

2. Keskin köşeler bulandırılmamalıdır. 

 

Ayrıca, zenginleştirme fonksiyonları aşağıdaki kısıtlamalara da uygulanabilir [117]: 

1. Tekdüze artış: Tekdüzelik sinyal değişimlerinin bağıl gücünün korunmasını 

sağlamaktadır ve yerel ekstrem noktasının yerinin değişmesine ve yeni bir ekstrem 

noktasının yerinin değişmesine ve yei bir ekstrem noktasının oluşmasına izin 

vermemektedir. 



2. Anti-simetriklik: (E(-x)=-E(x)): Bu özellik köşe bulanıklığını gidermek için faz 

polarizasyonunu korumaktadır. 

 

Bu durumları sağlayan basit parçalı bir fonksiyon [118] Şekil 3.11.a da gösterilmiştir.  
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Küçük genlikli dalgacık katsayıları gürültüye bağlıdır. Eşitlik 3.39 da ortaya koyulan küçük 

genlikli katsayıların basit güçlendirilmesi aynı zamanda gürültü bileşenini de 

güçlendirecektir. Daha dikkatli olarak yapılan dizayn gürültü bastırımı kontrollü daha 

güvenilir bir zenginleştirme sağlamaktadır. 

 b))]c(xsigm(b))a[sigm(c(xE(x) +---=  (3.40) 

Bu eşitlik için: 

1b0      ve,
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y-e1

1
sigm(y)

+
=  olarak tanımlanmaktadır. b ve c parametreleri sırasıyla eşik ve 

zenginleştirme oranını kontrol etmektedir. Eşitlik 3.40 ta E(x) değerinin sürekli ve [-1, 1] 

aralığında tekdüze olarak artan bir fonksiyon olduğu görülmektedir. Ayrıca, E(x) in herhangi 

bir dereceden türevi bulunmaktadır ve süreklidir. Bu özellik, zenginleştirmeden sonra yeni bir 

süreksizliğin oluşmasını engellemektedir. 

 

 
Şekil 3.11:Zenginleştirme fonksiyon örnekleri; giriş datasının [-1, 1] aralığında normalize edildiği 

varsayılmıştır (a) Parçalı lineer fonksiyon T=0.2, K=20 (b) Sigmoid zenginleştirme fonksiyonu 
b=0.35, c=20 



3.3.3. Eşik Değerinin Seçilmesi 
 
Dalgacık tekniği kullanılarak yapılan gürültüden arındırma işlemlerinde eşik seviyesi 

parametresi T büyük bir rol oynamaktadır. T için seçilen küçük değerler gürültü bileşenini 

başarılı bir şekilde ortadan kaldıramamakta ve seçilen çok büyük değerler ise gerekli sinyal 

bileşenlerini kaldırmaktadır. Bu bölümde T değerinin belirlenmesinde kullanılan yollardan 

bahsedilecektir 

 

T eşik değeri, dalgacık derecesine ve uzamsal yerleşime bağlı olarak ya da bağlı olmayarak 

değişebilmektedir: 

1. Global Eşik: Tek değerli T global olarak tüm görgül dalgacık katsayılarına farklı 

ölçeklerde uygulanır. T:sabit 

2. Düzey Bağımlı Eşik: Her dalgacık analiz düzeyi için değişik bir T eşik değeri seçilir. 

T=T(j), j=1,…….,J işlem yapılacak dalgacık genleşmesi için en kaba düzeydir. 

3. Uzamsal Adaptif Eşik: Eşik değeri T ayrı dalgacık katsayılarının lokal özelliklerine 

uzamsal bağımlı olarak değişmektedir. Genel olarak T düzey bağımlıdır. 

z)y,(x,TT j=   

 

Gürültü düzeyine göre T değerini belirlemenin değişik adaptif yolları vardır (varyansın 

σolduğu varsayılmıştır). 

1. Evrensel Eşik: 2lognσT =  [119] ve n örnek boyutuna eşittir. Bu eşik, rastgele 

Gaussian gürültülü yumuşak eşiklemeli bir durum için belirlenmiştir. Bu durumu 

uygulamak oldukça kolaydır, ancak diğer karar kriterlerine göre daha büyük bir 

eşik düzeyi oluşturmaktadır ve bu da daha yumuşak bir yeniden oluşturulmuş 

data elde edilmesini sağlamaktadır. Ayrıca bu tip kestirimler datanın içeriğini 

dikkate almamakta, sadece datanın boyutuna bağlı olmaktadır. 

2. En büyük-en küçük Eşik: nσTT =  [120], nT  minimaks kuralıyla 

belirlenmektedir. Bu eşik, giriş datasındaki gürültü ve sinyal arasındaki ilişkiye 

bağlıdır. 

3. Uzamsal Adaptif Eşik: x
2/σσT =  [121], xσ  gözlemlenen sinyalin lokal 

varyansıdır ve görüntü datası boyunca hareket eden lokal pencere kullanılarak ya 

da daha etkili olarak küme algoritması kullanılarak kesitirilebilir. 

 



Çoğu otomatik gürültü arındırma metodunda T eşik değerini belirlemek için, gürültü varyansı 

σ  için bir kestirim yapmak gerekmektedir. Donoho ve Johnstone [122] dalgacık 

katsayılarının ortanca mutlak değerinde gürültü düzeyi σ  için güçlü bir kestirim ortaya 

koymuşlardır: 

 
0.6745

)z)y,(x,Wmedian(
σ 1=  (3.41) 

1W , dalgacık katsayılarının en detaylı düzeyidir. Bu kestirici pratik kullanımda oldukça 

faydalı olmuştur ve yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 

 

3.3.4. Özet 

 

Genel olarak, çok ölçekli gürültü arındırma teknikleri, dönüşüm alanında dönüştürme işlemi 

ve eşikleme operatörleri içermektedir. Bu tekniği geliştirmek için yapılan araştırmalar 

bahsedilen her iki yönde yapılmaktadır. Çeşitli çoklu ölçek genleşmesi sinyale ve özellik 

karakteristiklerine daha iyi adaptasyon sağlanması için ortaya atılmaktadır. Genel olarak, 

uzamsal değişken dönüşümü sağlayan ortogonal temel kullanılmıştır. Coifman ve Donoho 

[119] giriş görüntüsünün değişik uzamsal kaydırmalarında değişik gürültü arındırma sonuçları 

elde edilmesini sağlayan değişimsiz öteleme eşikleme şemasını ortaya çıkarmışlardır. Tam 

tanımlı dalgacık katsayıları alt band görüntüsü olarak alındığında giriş görüntüsüyle aynı 

boyuta sahip olmaktadır. Bir çok gürültü arındırma ve zenginleştirme tekniği uzamsal frekans 

adaptasyonu için çoklu ölçek çerçevesinde uygulanabilmektedir ve çoğu gürültü problemlerini 

çözmektedir. Dönüşüm alanında görültü ve sinyalin daha iyi ayrıştırılması için, diğer çoklu 

ölçek tanımlamaları çok geniş olarak geliştirilmeye devam etmektedir. 

 

Dalgacık katsayılarının genliği gürültünün oluşup oluşmadığını belirlemenin tek yolu olan 

dalgacık temel fonksiyonu ile sinyal arasındaki ilişkiye bağlıdır. Bu nedenle, dalgacık temel 

fonksiyonunun seçilmesi gürültü arındırma ve zenginleştirme işlemleri dizaynı çok önemli bir 

adım oluşturmaktadır. 

 

         



 
 
 
4. BULGULAR 

 
Bu tez çalışmasında MR görüntülerinde çeşitli nedenlerle ortaya çıkan gürültülerin 

giderilmesi konusunda uygulamalar yapılmıştır. Bu amaçla Dalgacık Dönüşüm katsayılarının 

eşiklenmesine dayanan bir gürültü temizleme yöntemi uygulanmıştır. Benzetimlerde orijinal 

MR görüntüsünde hastanın hareketinden ve sistemden kaynaklanan gürültüleri modellemek 

amacıyla toplamsal Gauss beyaz gürültüsü eklenmiştir. Gürültü ile bozulmuş olan MR 

görüntüleri, Haar ve Daubechies 4 dalgacıkları ile analiz edilerek, belli bir eşik seviyesinin 

altında kalan dalgacık katsayıları atılarak gürültü giderilmeye çalışılmıştır. Toplamsal 

gürültünün işaret-gürültü oranı (Signal- to-Noise Ratio: SNR) çeşitli seviyelere değiştirilerek 

deneyler tekrarlanmıştır. Böylece Haar ve Daubechies 4 dalgacıkları katsayı eşiklemeye 

dayanan gürültü temizleme yöntemindeki başarımları açısından karşılaştırılmışlardır. 

 

Orijinal MR Görüntüsü

 

Şekil 4.1: Orijinal beyin MR görüntüsü 

Deneysel çalışmalarda öncelikle Şekil 4.1’de verilen orijinal MR görüntüsü üzerinde test 

çalışmaları yapılmıştır. Görüntü üzerine SNR=0 dB toplamsal beyaz Gauss gürültüsü 

eklenmiş ve elde edilen bozulmuş imge Şekil 4.2’de gösterilmiştir.             



0 dB Beyaz Gürültü Eklenmis MR Görüntüsü

 

Şekil 4.2: 0 dB gürültü eklenmiş beyin MR görüntüsü 

Daha sonra bu imgeye Haar ikinci seviye dalgacık analizi uygulanmış ve katsayılar 

histogramdan belirlenen % 25 eşik değeri ile eşiklenmiştir. Bunun sonucunda kalan katsayılar 

ile yeniden oluşturulan ve gürültüsü azaltılmış olan imge Şekil 4.3.a’da görülmektedir. 

Temizlenmiş imge ile orijinal MR imgesi arasındaki  gürültü hesaplanarak elde edilen 

iyileştirilmiş işaret gürültü oranı SNR = 26 dB olarak bulunmuştur. Aynı imge Daubechies 4 

dalgacığı ile de analiz edilmiş ve gürültüsü azaltılmış MR görüntüsü Şekil 4.3.b’de 

verilmiştir. Bu durumda elde edilen iyileştirilmiş işaret gürültü oranı ise SNR = 24.17 dB 

olmuştur. Görülmektedir ki Haar dalgacığı bu uygulamada daha iyi görüntü temizleme 

başarımı sağlamıştır.  

 

İkinci olarak bozucu toplamsal gürültü seviyesi SNR = -2 dB olarak değiştirilmiş ve yine bu 

imgeye Haar ve Daubechies 4 dalgacık analizi uygulanmıştır. Gürültülü imge Şekil 4.4’de 

görülmektedir. Dalgacık katsayıları eşiklenmiş ve kalan katsayılar ile yeniden oluşturulan 

imge  Haar dalgacığı için Şekil 4.5.a’da ve Daubechies 4 dalgacığı için ise Şekil 4.5.b’de 

verilmektedir.   Haar dalgacığı kullanılarak iyileştirilmiş işaret gürültü oranı SNR = 23.56 dB 

ve Daubechies 4 dalgacığı için ise SNR = 21.90 dB olarak bulunmuştur. 

 



(a) 

Haar Dalgacigi ile Temizlenmis Görüntü (0 dB) 

 

 

 

Daub4 Dalgacigi ile Temizlenmis Görüntü (0 dB) 

(b)
 

Şekil 4.3: (a) Haar dalgacığı kullanılarak 0 dB gürültü eklenmiş MR görüntüsünün temizlenmesi, (b) 
Daubechies 4 dalgacığı kullanılarak 0 dB gürültü eklenmiş MR görüntüsünün temizlenmesi. 

 

 

 



-2 dB Beyaz Gürültü Eklenmis MR Görüntüsü

 

Şekil 4.4: -2 dB gürültü eklenmiş beyin MR görüntüsü 

 
 
 

Haar Dalgacigi ile Temizlenmis Görüntü (-2 dB) 

(a) 
 

 

 

 

 



Daub4 Dalgacigi ile Temizlenmis Görüntü (-2 dB) 

(b) 
 

Şekil 4.5: (a) Haar dalgacığı kullanılarak -2 dB gürültü eklenmiş MR görüntüsünün temizlenmesi, (b) 
Daubechies 4 dalgacığı kullanılarak -2 dB gürültü eklenmiş MR görüntüsünün temizlenmesi. 

 
Aynı şekilde çalışmanın üçüncü aşamasında bozucu toplamsal gürültü seviyesi        SNR = -4 

dB olarak seçilmiştir ve yine bu imgeye Haar ve Daubechies 4 dalgacık analizi sırasıyla 

uygulanmış ve her iki yöntemin sonucu elde edilmiştir. Gürültülü imge Şekil 4.6’de 

verilmiştir. Dalgacık katsayıları eşiklenmiş ve kalan katsayılar ile yeniden oluşturulan imge  

Haar dalgacığı için Şekil 4.7.a’da ve Daubechies 4 dalgacığı için ise Şekil 4.7.b’de 

görülebilir.   Haar dalgacığı kullanılarak iyileştirilmiş işaret gürültü oranı SNR = 21.51 dB ve 

Daubechies 4 dalgacığı için ise SNR = 20.05 dB olarak hesaplanmıştır. Daha önceki iki 

gürültü seviyesinde de görülebileceği üzere Haar dalgacık yöntemi Daubechies 4 dalgacık 

yönteminden daha başarılı SNR değeri vermektedir. Bu iki yöntemin daha yüksek gürültü 

oranlarında nasıl davrandığına dair bulgular elde etmek için dördüncü aşamada bozucu 

gürültü seviyesi SNR= -6 dB olarak alınmıştır. Daha önceki üç adımda da gerçekleştirildiği 

üzere şekil 4.8’de gösterilen, gürültü seviyesi -6 dB olan bu imgeye Haar ardından 

Daubechies 4 dalgacık analizi sırasıyla uygulanmıştır.  Haar dalgacık analizi uygulandığında 

temizlenmiş imge ile orijinal MR imgesi arasındaki  gürültü hesaplanarak elde edilen 

iyileştirilmiş işaret gürültü oranı  SNR = 19,33 dB olarak bulunmuştur ve şekil 4.9.a’da 

gösterilmiştir. Aynı imge Duabechies 4 dalgacığı ile analiz edildiği durumda elde edilen 

iyileştirilmiş işaret gürültü oranı SNR= 18,16 dB olarak hesaplanmıştır ve gürültüsü azaltılmış 

MR görüntüsü Şekil 4.9.b’de verilmiştir. Görülmektedir ki Haar dalgacığı daha önceki 

adımlarda da olduğu gibi bu uygulamada da daha iyi görüntü temizleme başarımı sağlamıştır. 



-4dB Beyaz Gürültü Eklenmis MR Görüntüsü

 

Şekil 4.6: -4 dB gürültü eklenmiş beyin MR görüntüsü 

 
 

Haar Dalgacigi ile Temizlenmis Görüntü (-4 dB) 

(a) 
 

 

 

 

 



Daub4 Dalgacigi ile Temizlenmis Görüntü (-4 dB) 

(b) 
 

Şekil 4.7: (a) Haar dalgacığı kullanılarak -4 dB gürültü eklenmiş MR görüntüsünün temizlenmesi, (b) 
Daubechies 4 dalgacığı kullanılarak -4 dB gürültü eklenmiş MR görüntüsünün temizlenmesi. 

 
 

-6dB Beyaz Gürültü Eklenmis MR Görüntüsü

 

Şekil 4.8: -6 dB gürültü eklenmiş beyin MR görüntüsü 

 



Haar Dalgacigi ile Temizlenmis Görüntü (-6 dB) 

(a) 
 

 
 
 

Daub4 Dalgacigi ile Temizlenmis Görüntü (-6 dB) 

(b) 
 

Şekil 4.9: (a) Haar dalgacığı kullanılarak -6 dB gürültü eklenmiş MR görüntüsünün temizlenmesi, (b) 
Daubechies 4 dalgacığı kullanılarak -6 dB gürültü eklenmiş MR görüntüsünün temizlenmesi. 

Yukarıda gerçekleştirilen Haar ve Daubechies dalgacık analizi kullanılarak yapılan görüntü 

temizleme işlemi aynı şekilde imgeye gürültü bozunum oranı SNR= -8 dB değerinde 

toplamsal beyaz Gauss gürültüsü eklenerek gerçekleştirilmiştir. Gauss gürültüsü eklenmiş 

olan imge Şekil 4.10’da gösterilmiştir. Bu imgeye Haar dalgacık analizi uygulandığında elde 

edilen temizlenmiş görüntünün işaret gürültü oranı      SNR= 17,55 dB olmuştur buna karşılık 

aynı gürültülü imgeye Daubechies 4 dalgacık analizi uygulandığında sinyal gürültü oranı 



SNR= 16,32 dB olarak ölçülmüştür. Gürültü oranı SNR= -8 dB olan bu durum için de daha 

önceki adımlarda açıkça görüleceği üzere Haar dalgacık analizinin Daubechies 4 analizine 

göre daha başarılı bir şekilde görüntü kalitesinde iyileştirme gerçekleştirdiği görülmektedir. 

Her iki dalgacık analizinin sonuçları Şekil 4.11’de gösterilmektedir. 

 

-8dB Beyaz Gürültü Eklenmis MR Görüntüsü

 

Şekil 4.10: -8 dB gürültü eklenmiş beyin MR görüntüsü 

 
 
 

Haar Dalgacigi ile Temizlenmis Görüntü (-8dB) 

(a) 
 



Daub4 Dalgacigi ile Temizlenmis Görüntü (-8dB) 

(b) 
 

Şekil 4.11: (a) Haar dalgacığı kullanılarak -8 dB gürültü eklenmiş MR görüntüsünün temizlenmesi, (b) 
Daubechies 4 dalgacığı kullanılarak -8 dB gürültü eklenmiş MR görüntüsünün temizlenmesi. 

 
Bu iki dalgacık analizi yönteminin daha yüksek sinyal gürültü oranlarında ne gibi 

karakteristik özellikler sergilediğini gözlemleyebilmek için imgeye sinyal gürültü oranı SNR= 

-10 dB oranında toplamsal beyaz Gauss gürültüsü uygulanmıştır ve daha önceki adımlarda 

olduğu gibi sırasıyla Haar ve ardından Daubechies 4 dalgacık analizi gürültüyle bozulmuş bu 

imgeye uygulanmıştır. Gürültülü imge Şekil 4.12’de görülmektedir. Dalgacık katsayıları 

eşiklenmiş ve kalan katsayılar ile yeniden oluşturulan imge  Haar dalgacığı için Şekil 

4.13.a’da ve Daubechies 4 dalgacığı için ise Şekil 4.13.b’de verilmektedir. Haar dalgacığı 

kullanılarak iyileştirilmiş işaret gürültü oranı SNR = 14.96 dB ve Daubechies 4 dalgacığı için 

ise SNR = 13.77 dB olarak bulunmuştur. Sinyal gürültü oranı SNR’ın -10 dB’e çıkarıldığı bu 

durumda da daha önceki adımlarda görüleceği üzere Haar dalgacık analizi Daubechies 4 

dalgacık analizine göre gürültüyle bozulmuş olan orijinal imgenin düzeltimi işleminde daha 

başarılı sonuçlar vermiştir.  

 

 

 

 

 



-10dB Beyaz Gürültü Eklenmis MR Görüntüsü 

 

Şekil 4.12: -10 dB gürültü eklenmiş beyin MR görüntüsü 

 
 
 

Haar Dalgacigi ile Temizlenmis Görüntü (-10dB) 

(a) 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 



Daub4 Dalgacigi ile Temizlenmis Görüntü (-10dB)  

(b) 
 

Şekil 4.13: (a) Haar dalgacığı kullanılarak -10 dB gürültü eklenmiş MR görüntüsünün temizlenmesi, 
(b) Daubechies 4 dalgacığı kullanılarak -10 dB gürültü eklenmiş MR görüntüsünün temizlenmesi. 

 

Çok yüksek sinyal gürültü oranlarında bozulmuş görüntülerde Haar ve Daubechies 4 dalgacık 

analizi yöntemlerinin başarımını kıyaslayabilmek için toplamsal beyaz Gauss gürültüsü olarak 

-20 dB değeri seçilmiştir ve bu gürültüye maruz kalan MR görüntüsü Şekil 4.14’de 

verilmiştir.  Daha önceki adımlarda da gerçekleştirildiği üzere gürültüye bozunmuş olan bu 

MR görüntüsüne öncelikle Haar dalgacık analizi uygulanmıştır. Haar dalgacık analizi 

yöntemiyle sinyal üzerinde düzeltim işlemi yapıldığında sinyal gürültü oranı SNR= 3,86 dB 

olarak hesaplanmıştır. Bu yöntemle elde edilen düzeltilmiş görüntü şekil 4.15.a’da 

görülebilmektedir. Aynı işlemler Daubechies 4 dalgacık analizi yöntemi bozulmuş MR 

görüntüsü üzerinde uygulandığında ise sinyal gürültü oranı              SNR= 3,59 dB olarak 

ölçülmüştür. Daha önce gerçekleştirilen analizlerde de görüleceği üzere değişik gürültü 

oranları için Haar dalgacık analizi Daubechies 4 dalgacık analizine göre gürültülü imgelerin 

düzeltim işlemlerinde daha başarılı olmaktaydı. Toplamsal beyaz Gauss gürültü oranı -20 dB 

olduğunda da bu durumun değişmediği tekrar görülmüştür.  

 

 



-20 dB Beyaz Gürültü Eklenmis MR Görüntüsü

 

Şekil 4.14: -20 dB gürültü eklenmiş beyin MR görüntüsü 

 
 
 

Haar Dalgacigi ile Temizlenmis MR Görüntüsü (-20 dB) 

(a) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Daub4 Dalgacigi ile Temizlenmis MR Görüntüsü (-20 dB) 

(b) 
 

Şekil 4.15: (a) Haar dalgacığı kullanılarak -20 dB gürültü eklenmiş MR görüntüsünün temizlenmesi, 
(b) Daubechies 4 dalgacığı kullanılarak -20 dB gürültü eklenmiş MR görüntüsünün temizlenmesi. 

 
Son olarak sinyal gürültü oranı SNR= -30 dB olan toplamsal beyaz Gauss gürültüsüne maruz 

kalmış MR imgesi ele alınmıştır. Bu yoğunlukta gürültü içeren görüntülerde daha önceki 

adımlarda da yapıldığı üzere ilk önce Haar ve ardından Daubechies 4 dalgacık analizi 

uygulanarak gürültülü imgede düzeltim işlemi yapılmaya çalışılmıştır. Sinyal gürültü oranı 

SNR= -30 dB olan görüntü Şekil 4.16’da verilmiştir. 

 

-30 dB Beyaz Gürültü Eklenmis MR Görüntüsü

 

Şekil 4.16: -30 dB gürültü eklenmiş beyin MR görüntüsü 



Bu bozulmuş gürültüye Haar ve Daubechies 4 dalgacık analiz yöntemleri uygulandığında 

sinyal gürültü oranı SNR sırasıyla -5,34 dB ve -6,38 dB olarak bulunmuştur. Haar dalgacık 

analiziyle elde edilen düzeltim işlemi yapılmış imge Şekil 4.17.a’da, Daubechies 4 dalgacık 

analizi uygulanarak elde edilen düzeltim işlemi yapılmış imge ise Şekil 4.17.b’de 

gösterilmiştir. 

 

Haar Dalgacigi ile Temizlenmis Görüntü (-30 dB) 

(a) 
 

 

 

Daub4 Dalgacigi ile Temizlenmis Görüntü (-30 dB) 

(b) 
 

Şekil 4.17: (a) Haar dalgacığı kullanılarak -30 dB gürültü eklenmiş MR görüntüsünün temizlenmesi, 
(b) Daubechies 4 dalgacığı kullanılarak -30 dB gürültü eklenmiş MR görüntüsünün temizlenmesi. 



 

 

5. TARTIŞMA VE SONUÇ 

 
Bu tez çalışmasında MR görüntülerinde çeşitli nedenlerle ortaya çıkan gürültülerin 
giderilmesi konusunda Haar ve Daubechies 4 dalgacık analizi yöntemleri arasındaki başarım 
farkları kıyaslanmıştır. Manyetik Rezonans Görüntüleme cihazının içerisinde hastanın 
görüntüleme işlemi devam ederken hareket etmesi, dokuların ve ortamın R.F. dalgaları 
nedeniyle ısınması gibi daha bir çok nedenden ortaya çıkan gürültüleri modellemek amacıyla 
küçükten büyüğe doğru olmak üzere orijinal MR görüntüsüne toplamsal beyaz Gauss 
gürültüsü eklenmiştir. Gürültü ile bozulmuş olan MR görüntüleri, Haar ve Daubechies 4 
dalgacıkları ile analiz edilerek, belli bir eşik seviyesinin altında kalan dalgacık katsayıları 
atılarak gürültü giderilmeye çalışılmıştır. Toplamsal gürültünün işaret-gürültü oranı (Signal-
to-Noise Ratio: SNR) çeşitli seviyelere değiştirilerek deneyler tekrarlanmıştır. Böylece Haar 
ve Daubechies 4 dalgacıkları katsayı eşiklemeye dayanan gürültü temizleme yöntemindeki 
başarımları açısından karşılaştırılmışlardır. 
 
Değişik sinyal gürültü oranıyla bozunuma uğramış olan imgelerin SNR oranları tablo 5.1’de 
verilmiştir. Bu gürültülü imgelerdeki bozunumları ortadan kaldırmak için kullanmış 
olduğumuz Haar ve Daubechies 4 dalgacık analizi yöntemleriyle elde etmiş olduğumuz 
imgelerin SNR oranları da sırasıyla tablo 5.1’de görülebilmektedir. 

Tablo 5.1: Değişik gürültü oranlarıyla bozulmuş MR görüntülerine Haar ve Daubechies 4 dalgacık 
analizi yöntemleri uygulandığında elde edilen SNR oranları 

İmgedeki Bozunum Oranı 
Haar Dalgacık Analizi Sonrası 

SNR Oranı 
Daubechies 4 Dalgacık 

Analizi Sonrası SNR Oranı 

0 dB 26,00 dB 24,17 dB 

- 2 dB 23,56 dB 21,90 dB 

- 4 dB 21,51 dB 20,05 dB 

- 6 dB 19,33 dB 18,16 dB 

- 8 dB 17,55 dB 16,32 dB 

- 10 dB 14,96 dB 13,77 dB 

- 20 dB 3,86 dB 3,59 dB 

- 30 dB - 5,34 dB - 6,38 dB 

 
Bu tabloda verilen bilgiler incelendiği takdirde görülecektir ki, analizi yapılan sekiz değişik 

sinyal gürültü oranı için de Haar dalgacık analizi yöntemi her bir adımda Daubechies 4 

dalgacık analizine göre daha başarılı sonuçlar vermiştir. Bu da göstermektedir ki Haar, MR 

görüntülerinde gürültü arındırma işlemlerinde Daubechies 4 yöntemine göre daha başarılı 

olmaktadır. Gerek Haar dalgacık analizi yöntemi gerekse Daubechies 4 dalgacık analizi 

yöntemi yüksek gürültü oranlarında MR alanında klinik uygulama uzmanları için çok büyük 

önem arzetmekte olan detayları göstermemekte ve ortalama olarak aynı karakteristiğe sahip 

olduklarından belli bir eşik değerinin altındaki katsayıları yok saymaktadır.  
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