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Özetçe —Herhangi bir kontrast maddesi kullanılmadan kan
damarlarının incelenmesini sağlayan kontrastsız manyetik rezonans anjiyografinin görüntü kalitesi, görüntüleme süresi üzerindeki kısıtlamalardan ötürü yetersiz kalmaktadır. Bu problemi
çözmek amacıyla, azaltılmış miktarda toplanan veriden düzenlenmiş geriçatım yapan teknikler kullanılmaktadır. Geleneksel
geriçatım teknikleri sabit uzamsal ağırlığa sahip düzenleme
terimleri içermektedir. Dolayısıyla spektral katlanma artifaktları
yeterli derecede baskılanamamakta ve düşük kan/arka plan
kontrastı oluşmaktadır. Bu bildiride, bir traktografik bölütleme
algoritması kullanılarak elde edilmiş damar haritalarına dayalı
olarak, değişken uzamsal ağırlıklı düzenleme gerçekleştiren bir
geriçatım tekniği değerlendirilmektedir. Bu teknik geleneksel
yöntemler ile tepe sinyal gürültü oranı, yapısal benzerlik ve
kontrast değerleri üzerinden karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler—manyetik rezonans anjiyografi, kontrastsız,
bölütleme, damar sistemi, geriçatım.
Abstract—The image quality of unenhanced magnetic resonance angiography, which images blood vessels without contrast
agents, is limited by constraints related to scan time. To address
this problem, techniques that undersample angiographic data and
then apply regularized reconstructions are used. Conventional
reconstructions employ regularization terms with uniform spatial
weighting. Thus, they can yield improper suppression of aliasing
artifacts and poor blood/background contrast. In this study, a
reconstruction strategy is evaluated that applies spatially-adaptive
regularization based on vessel maps obtained via a tractographic
segmentation. This strategy is compared with conventional methods in terms of peak signal to noise ratio, structural similarity
and contrast.

I.

G İR İ Ş

Kontrastsız manyetik rezonans anjiyografi (MRA), herhangi bir kontrast maddesi kullanılmadan kan damarlarının
görüntülenmesini sağlayan bir tekniktir. Kontrastsız olması,
aterosklerotik hastalıklar gibi kontrast maddesinin kullanılmasının riskli olduğu durumlarda da gözlem yapılabilmesini
sağlamaktadır. Kontrastsız MRA için faz kontrast anjiyografi,
akışa bağlı kontrast anjiyografi, temiz kan görüntüleme ve
akış bağımsız anjiyografi gibi birçok yöntem başarılı bir şekilde uygulanabilmektedir [1]–[4]. Sıralanan yöntemler damar
yapısının hassas bir şekilde değerlendirilmesi için uygun olmalarına karşın görüntü kalitesi, görüntüleme süresindeki kısıtlamalardan etkilenmektedir.
Akış bağımsız anjiyografi, kan-arka plan kontrastını oluşturmak için manyetizasyon hazırlıklı, bölünmüş kararlı-durum
serbest devinim (Steady-State Free Precession-SSFP) darbe
dizinleri kullanmaktadır [2], [3]. Bu manyetizasyon hazırlığı, çekim verimi ile elde edilebilen kontrast ve çözünürlük
değerlerini sınırlamaktadır [4], [5]. Bu nedenden ötürü çekim
hızını arttırırken kontrast değerlerini koruyabilen yöntemler,
kontrastsız anjiyografik yöntemlerin klinik değerini ve kullanılabilirliğini arttırabilir.

Keywords—magnetic resonance angiography, unenhanced, segmentation, vasculature, reconstruction.

Anjiyogramların seyrek yapıda olması nedeniyle, çekim
hızları, düşük örnekleme ve seyreklik temelli geriçatım yöntemleri ile sağlanabilir [6]. Spektral katlanma artifaktlarını ve
gürültüyü bastırmak için genellikle düzenleme terimleri `1 norm ve uzamsal farklar alanında uygulanmaktadır. Ancak
küçük ağırlıklı terimler bu artifaktları yeterince baskılayamazken, büyük ağırlıklı terimler ufak damar kayıplarına yol
açmaktadır.

Bu çalışma Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
tarafından 113C011 ve 114E546 nolu projeler, Marie Curie Kariyer Entegrasyon Desteği çerçevesinde PCIG13-GA-2013-618101 nolu proje, Avrupa
Moleküler Biyoloji Örgütü (EMBO) tarafından IG 3028 nolu proje, TÜBA
GEBİP 2015 programı, ve TÜBİTAK-Slovenya Araştırma Kurumu (ARRS)
tarafından ikili işbirliği çerçevesinde 113E640 nolu proje kapsamında desteklenmiştir.

Daha önceki çalışmalarda anjiyografik verileri iyileştirmek
için önsel bilgi kullanılmış olsa da bu teknikler spektral
katlanmanın ve gürültünün etkin olduğu kontrastsız anjiyogram
yöntemleri için uygun değildir [7], [8]. Zamansal ilişkileri kullanan dinamik görüntüleme teknikleriyse, statik akış bağımsız
anjiografi yöntemleri için yetersizdir [8].
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Hızlandırılmış
Görüntüleme

FFT
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doğrusal şekilde arttırılan RF uyarımları kullanılmıştır.
Toplanan verilerde yağ dokusundan gelen sinyalleri baskılamak amacıyla, değişken tekrarlama zamanlı SSFP darbe dizinlerine dayalı bir yöntem kullanılmıştır [5], [12], [13].
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B. Örnekleme Düzeni
Görüntüleme süresini kısaltma amacıyla k-uzayında rastgele örnekleme düzenleri kullanılmıştır. Örnekleme düzenleri oluşturulurken değişken örnekleme yoğunluğu ile iki
faz yönünde hızlandırma amaçlanmıştır. Örnekleme düzenleri,
polinom temelli bir şekilde oluşturulmuştur [6], [14]:

Bölütleme

n

P (k) = a(1 − k) + b
SA
z

Düzenleme Terimi
Haritası

y

Uyarlanmış
Geriçatım

Şekil 1: Düşük örnekleme yöntemleriyle elde edilen veriler,
sıfır eklendikten ve yoğunluk telafisinde bulunulduktan sonra
dönüştürülerek Fourier geriçatımları elde edilmiştir. Özel bir
bölütleme algoritması kullanılarak bu geriçatımlardan damar
haritaları oluşturulmuştur. Bu haritalar kullanılarak damar konumuna bağlı değişken uzamsal ağırlıklı düzenleme terimleri
oluşturulmuş ve geriçatım sırasında kullanılmıştır.

Bu çalışmada damar dokusunu korurken yüksek kontrast oluşturmayı hedefleyen bir teknik değerlendirilmektedir. Bu teknik öncelikle Fourier geriçatımlarında traktografik
bölütleme algoritmaları kullanarak damar haritaları oluşturmaktadır [9]. Sonrasında kan dokusu haricindeki istenmeyen
dokuları, elde edilen damar haritaları ile oluşturulan `1 norm ve toplam değişim (total variation-TV) düzenleme terimleri ile baskılamaktadır [10]. Geriçatılan görüntüler, geleneksel sıkıştırılmış algılama (SA) yöntemleri ile tepe sinyal
gürültü oranı, yapısal benzerlik ve kontrast değerleri bakımından karşılaştırılmıştır. Uyarlanmış geriçatım tekniğinin damar
dokusunu korurken, geleneksel yöntemlerden daha yüksek
kontrast değeri elde ettiği görülmüştür. Tepe sinyal gürültü
oranı ve yapısal benzerlik ölçütleri ise geleneksel yöntemlerle
yakın değerler göstermiştir.
II.

YÖNTEM

Bu çalışmada insan kol ve alt bacağının anjiyografisi,
üç boyutlu T2 manyetizasyon hazırlıklı akış bağımsız bir
yöntem ile, k-uzayında değişken-yoğunlukta rastgele örnekleme yoluyla elde edilmiştir [3], [4]. Toplanan verilere sıfır
eklendikten sonra yoğunluk telafisinde bulunularak Fourier
geriçatımları elde edilmiştir. Damar haritaları bir bölütleme
algoritmasıyla çıkartılmış ve uyarlanmış geriçatım sırasında
kullanılmıştır. Sistemin akış şeması Şekil 1’de görülebilir.
A. Darbe Dizini
Anjiyogramlar, üç boyutlu manyetizasyon hazırlıklı akış
bağımsız bir yöntem ile görüntülenmiştir. T2 -hazırlıklı
manyetizasyon, bölünmüş merkezi kare-sarmal faz kodu
düzenlemeli bir yöntem ile algılanmıştır [3], [11]. Her
bölümde, istenmeyen sinyal salınımlarını azaltmak amacıyla,

(1)

Denklem 1’de k k-uzay yarıçapını, n, a, b polinom parametrelerini temsil etmektedir. K-uzayın %2’lik kısmında tam örnekleme kullanılmıştır. 1000 farklı deneme içinden hedeflenen
hızlandırma oranını sağlayan örnekleme düzeni, ikili arama
yöntemi ile bulunularak kullanılmıştır.
C. Damar Haritaları
Damar haritalarını oluşturmak için, öncelikle düşük örneklendirilmiş anjiyografik verilere sıfır eklenmiş, ve değişkenyoğunluklu örnekleme düzenine karşın yoğunluk telafisinde
bulunulmuştur. Görüntülerdeki gürültülerin etkisini azaltmak
amacıyla geriçatımlar, Gaussian filtre ile yumuşatılmıştır. Bu
işlemleri takiben, damar yapılarını ayırt etmeye özelleşmiş
bir bölütleme algoritması ile damar haritaları elde edilmiştir.
Kullanılan bölütleme algoritması, dördüncü dereceden bir tensör kullanarak, damar dokusundaki T-tipi, Y-tipi, asimetrik ve
çapraz bağlantılar gibi birçok çatallanma yapısını, damarlanmalar ile birlikte takip edebilmektedir [9], [15]. Alt bacak verilerinde bölütleme algoritması ile elde edilen damar haritaları,
Şekil 2’de görülebilir. İki ve dört kat hızlandırılmış verilerdeki
bölütleme sonuçlarının, R = 1 sonuçları ile benzerlik gösterdiği gözlenebilmektedir. R = 6 verilerinde ise artan düşük
örneklendirmeden dolayı küçük damar yapılarında kayıplar
gözlenmektedir.
D. Uyarlanmış Damar Geriçatımları
Sıkıştırılmış algılama yöntemi ile hızlandırılmış manyetik
rezonans verilerindeki eksik örnekler, manyetik rezonans
görüntülerinin seyreltik yapısı ile rastgele örnekleme düzenleri
R=1

R=2

R=4

R=6

Şekil 2: Alt bacakta R = 1-6 için elde edilen damar haritalarının maksimum yoğunluk projeksiyonu geriçatımları. R =
1-4 verilerdeki sonuçlar R = 1 ile benzerlik göstermektedir, R
= 6 verilerinde ise artan düşük örneklendirmeden dolayı küçük
damar yapılarında kayıplar gözlenmektedir.

kullanılarak elde edilebilir. Bu çalışmada anjiyografik geriçatımlar Denklem 2’de ifade edilen problem çözülerek elde
edilmiştir [10].
min
m

2

kFp m − Dk2 + kλ1 · mk1 + kλT V · ∆mk1

(2)

Denklem 2’de m geriçatılan görüntüyü, (Fp m) ise geriçatılan
görüntünün Fourier dönüşümünü temsil etmektedir. Denklem
2’de görülebileceği üzere ilk terim, görüntüleme sırasında
elde edilmiş veriler (D) ile geriçatım arasındaki `2 -norm
farkını minimize etmeye çalışmaktadır. Bu denklemdeki ikinci
terim, λ1 düzenleme terimi ile geriçatılan görüntünün seyreltik
olmasını, son terim ise λT V düzenleme terimi ile toplam
değişim farklarını (∆ operatörü) minimize ederek görüntüdeki
gürültüyü düşürmeyi hedeflemektedir.
Geleneksel yöntemlerde, Denklem 2’deki λ1 ve λT V
düzenleme terimleri sabit bir sayıyı temsil etmektedir. Uyarlanmış geriçatımlarda ise bu terimler uzamsal bir şekilde
değişmektedir. Damar dokusunda denklemin ikinci terimindeki düzenleme terimi 10×λ1 , arka plan dokusunda ise λ1
değerindedir. Benzer şekilde damar dokusunda denklemin
üçüncü terimindeki düzenleme terimi λT V /10, arka plan
dokusunda ise λT V değerindedir.

E. Deneyler
In-vivo el ve alt bacak anjiyogramları, 1.5 T GE sistemi ile
toplanmıştır. El anjiyogramları sağlıklı bir bireyden, 8 kanallı
diz alıcısı, 0.5 mm uzamsal çözünürlük, α = 60o , TR =
4.8 ms, TE = 1.8 ms, 80-ms T2 -hazırlık ile 3 dakika 40
saniyede toplanmıştır. Alt bacak anjiyogramları ise uzuv alıcısı
ile 1 mm uzamsal çözünürlük, TR = 4.6 ms, TE = 1.7 ms
parametreleriyle, toplam 1 dakika 30 saniyede toplanmıştır.
Veriler dört farklı yöntem ile geriçatılmıştır. Bunlardan
ilki, damar haritalarının çıkartılmasında kullanılan sıfır eklenmiş ve yoğunluk telafisinde bulunulmuş Fourier geriçatımıdır
(SE). Ayrıca değerlendirilen yöntemi geleneksel sıkıştırılmış
algılama yöntemleriyle karşılaştırmak amacıyla iki farklı geriçatım elde edilmiştir. Bu geriçatımlar, düşük düzenleme
terimi (SAdusuk ) ile yüksek düzenleme terimi (SAyuksek )
kullanılarak oluşturulmuştur. SAyuksek yönteminde SAdusuk
yöntemine oranla 10 kat daha yüksek düzenleme terimleri
kullanılmıştır. Son olarak, uyarlanmış sıkıştırılmış algılama
(USA) yöntemi kullanılmıştır.
Geriçatımları karşılaştırmak amacıyla tepe sinyal gürültü
oranı, yapısal benzerlik ile kontrast değerleri hesaplanmıştır.
Bu karşılaştırmalar hesaplanırken referans görüntüsü olarak
herhangi bir düşük örneklendirmenin yapılmadığı R = 1 verilerinden, Fourier dönüşümü ile elde edilen geriçatım kullanılmıştır. Kontrast değerleri hesaplanırken, iki eşik değeri
kullanılmıştır. Büyük eşik değerinden daha yüksek sinyal seviyesine sahip dokular kan doku, iki eşik değerinin arasında
sinyal seviyesine sahip olan dokular ise arka plan dokusu
olarak nitelendirilmiştir. Kan ve arka plan dokularındaki ortalama sinyal seviyelerinin oranı kontrast değeri olarak nitelendirilmiştir. Eşik değerleri, iki anjiyografik veri için empirik
olarak bulunmuştur. Bu ölçümler 40 farklı kesitte hesaplanmış
ve ortalama değerleri rapor edilmiştir.

Hızlandırma Katsayısı
R=1
R=2
R=4
R=6
R=8

SE
32.41
28.49
25.39
23.93

PSNR
SAdusuk
36.96
33.68
31.64
31.11
30.48

SAyuksek
25.14
26.20
27.67
31.43
30.89

USA
25.25
26.12
27.55
30.52
30.37

Hızlandırma Katsayısı
R=1
R=2
R=4
R=6
R=8

SE
1
0.82
0.64
0.49
0.40

SSIM
SAdusuk
0.91
0.81
0.71
0.70
0.67

SAyuksek
0.27
0.39
0.53
0.71
0.68

USA
0.28
0.38
0.53
0.70
0.67

Hızlandırma Katsayısı
R=1
R=2
R=4
R=6
R=8

Kontrast
SE
SAdusuk
2.22
2.44
2.04
2.48
1.89
2.46
1.81
2.41
1.80
2.40

SAyuksek
2.32
2.38
2.39
2.42
2.40

USA
2.54
2.69
3.17
3.07
3.05

Tablo I: El verilerinde farklı hızlandırma katsayıları
(R) için tepe sinyal gürültü oranı (PSNR), yapısal
benzerlik oranı (SSIM) ve kontrast değerleri.

Hızlandırma Katsayısı
R=1
R=2
R=4
R=6
R=8

SE
25.69
24.11
23.74
22.79

PSNR
SAdusuk
35.54
27.91
27.25
26.72
26.73

SAyuksek
25.05
24.87
24.71
25.97
26.13

USA
24.69
24.54
24.10
25.04
24.82

Hızlandırma Katsayısı
R=1
R=2
R=4
R=6
R=8

SE
1
0.37
0.28
0.26
0.23

SSIM
SAdusuk
0.90
0.48
0.43
0.39
0.39

SAyuksek
0.40
0.27
0.26
0.33
0.33

USA
0.38
0.26
0.24
0.30
0.30

Hızlandırma Katsayısı
R=1
R=2
R=4
R=6
R=8

Kontrast
SE
SAdusuk
1.79
1.93
1.88
2.11
1.88
2.55
1.84
2.54
1.78
2.40

SAyuksek
2.54
2.59
2.75
2.48
2.27

USA
2.61
2.79
3.08
2.97
3.00

Tablo II: Alt bacak verilerinde farklı hızlandırma
katsayıları (R) için tepe sinyal gürültü oranı (PSNR),
yapısal benzerlik oranı (SSIM) ve kontrast değerleri.

III.

SONUÇLAR

Tepe sinyal gürültü oranları (PSNR), yapısal benzerlik
değerleri (SSIM) ve kontrast değerleri, el ve alt bacak anjiyogramları için sırasıyla Tablo I ve Tablo II’de görülebilir.
Tablolarda R değerleri hızlandırma katsayılarına (i.e, düşük
örnekleme katsayısı) karşılık gelmektedir. Her R değeri için
değerlendirilen geriçatım yönteminin, yüksek düzenleme teriminin kullanıldığı SAyuksek yöntemine yakın PSNR ve SSIM
değerlerine sahipken, diğer yöntemlere oranla daha yüksek
kontrast değerine sahip olduğu görülebilir.
Alt bacakta dört kat hızlandırılmış veri alımı için geriçatım
sonuçları Şekil 3’de görülebilir. USA yönteminin kontrastı
arttırmanın yanı sıra diğer yöntemlerde baskılanmış damar
yapılarını da koruduğu gözlemlenebilir.

SE

SAdusuk

SAyuksek

USA

[5]

[6]

Şekil 3: Alt bacak verilerden R = 4 için maksimum yoğunluk
projeksiyonu geriçatımları. USA yöntemine kıyasla, sıfır eklenmiş Fourier geriçatımındaki (SE) düşük kontrast değeri ile
küçük damar yapılarının tekdüze ağırlıklı düzenleme terimli
geriçatımlarda sinyal kaybına uğradığı gözlenebilmektedir.

[7]

[8]

[9]

IV.

TARTI ŞMA

Yapılan çalışmada uyarlanmış anjiyografik geriçatım yöntemi değerlendirilmiştir. Bölütleme ile tespit edilen morfolojik özellikler kullanılarak damar dokusu haricindeki dokular,
daha yüksek düzenleme terimleri yardımıyla bastırılmıştır. Bu
sayede geleneksel sıkıştırılmış algılama yöntemlerine kıyasla
damar dokusu korunurken daha yüksek kontrast elde edilmiştir.
PSNR ve SSIM değerlerinin diğer yöntemlere göre düşük
çıkması, bu ölçütlerin referans görüntüsü kullanması ile açıklanabilir. Referans görüntüsü olarak kullanılan SE geriçatımının gürültü barındırması, ölçümler arasındaki bu farklılıklara
neden olmaktadır. Bu durum, yüksek düzenleme terimlerinin
kullanıldığı SAyuksek geriçatımları için de geçerlidir.
USA tekniğinin eksikliklerini gidermeye yönelik birtakım
iyileştirmeler bulunmaktadır. Uyumsuz deneklerin hareketlerinden kaynaklanacak görüntü artifaktları, kamera kaydına
dayalı veya geriye yönelik görüntü bazlı hareket düzeltme
algoritmaları ile engellenebilir [16]. SSFP darbe dizinleri,
manyetik alan şiddetindeki kaymalar sonucu yerel görüntü
kaybına yol açabilmektedir. Bu durumda, birden fazla görüntünün birleştirilerek kayıpların engellenmesi mümkün olabilir
[17]–[19]. Yağ dokusundan gelen sinyalleri bastırmak için
kullanılan teknik, yüksek manyetik alan şiddetinde gürbüz
biçimde çalışmayabilir. Bu sorunu gidermek için, çoklu tekrarlama zamanına veya çoklu eko örneklemesine dayalı gürbüz
teknikler kullanılabilir [20], [21]. Son olarak SA tekniklerinin
geriçatım kalitesi veya hızlandırma oranlarının yeterli olmadığı
durumlarda, çok kanallı bobinlerin sağladığı uzamsal kodlama
bilgisi kullanılarak performans artışı sağlanabilir [22]–[24].

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]
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