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مجلسه شش
Cervical Spine MRI
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  Cervical spineتصویربرداری  از مهره های  گردني

کاربردهای  بالیني

(گرفتاربررسي ريشه هاي عصبي )ميلوپاتي گردني •

بررسي طناب نخاعي گردني ويا تروماهاي آن ناحيه و هرني ديسك•

ارزيابي  گسترش عفونتهاي کانال و يا تومور•

syrinxتشخيص•

در ميان طناب نخاعي MSتشخيص پالکهاي•
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Illustration of  the bulging disk . The disk bulges diffusely beyond the vertebral body 

margin . The annular fibers are stretched but completely intact .

Illustration of  the disk protrusion . A portion of  the nucleus pulposus herniates 

focally through a rent in the inner annular fibers . The outer annular fibers are intact .
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Illustration of  the disk extrusion . The nucleus has herniated through a complete annular 

tear but remains connected to the parent disk .

Illustration of  a sequestered disk . Disk material has herniated through a complete annular  

tear and has broken off  from the parent disk .The disk fragment can migrate freely .
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مهره های گردني MRIآماده سازی بیمار در

.قبل از شروع آزمايش  بيمار بايد به دستشويي برود•

.مراحل تصويربرداري را براي بيمار توضيح دهيد•

.هد فون يا پد محافظ گوش در اختيار بيمار قرار دهيد•

دندان مصنوعي، سمعك، جواهر آالت ، ) بيماربايد هرگونه شيء فلزي •
.را خارج نمايد...( گوشواره و

.داشتن يك رگ براي تزريق در موارد ضروري توصيه مي شود•

ازبيمار بخواهيد از قورت دادن آب دهان خودداري نموده و حرکت سرو گردن•
.خود را به حداقل برساند

.انجام نمي شود  MRIقلبي pace makerاز بيماران داراي: نكته•
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نیازمورد وسایل

CTLکويل مخصوص گردن ويا کويلها ي

وضعیت بیمار
HF

Supine
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پروتکلهای پیشنهادی گردن

1.Myelogram (SSFSE) 
FD AP            FOV =28

 cordانجام داد تاCorو Sagمقطع2در ابتدا بايد سكانسهاي ميلوگرام را در 

با زمان بسيار Heavily T2Wکه البته اين يك تكنيك.) بخوبي نمايان گردد

(.است mm 40کوتاه و ضخامت مقطع باال

انتخاب   Sag. (T1& T2)به عنوان پايلوت براي ترسيم  مقاطع  Corميلوگرام

.مي شود

ر روي کانال براي بررسي تنگي کانال و هرگونه فشار ب(ميلوگرام )اين تكنيك 

.نخاعي بسيار مفيد است
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1.Sagittal T1W  (FSE-XL ) & T2W ( FRFSE-XL)
FD         AP            FOV =28

ميلو گرام  کامالً  موازي کانال تنظيم مي   corروي پايلوت mm4ضخامت مقطع
ف را شود بطوري که مقاطع پاراساژيتال تمام نواحي سوراخ هاي بين مهره اي دو طر

اساليس انتخاب مي گردد تا تمام ناحيه ي مورد نظر را پوشش9معموال .شامل شود
(.دباز کناره  سمت راست تنه مهره تا کناره سمت چپ تنه مهره امتداد مي يا .)دهد

به منظورجلوگيري از ايجاد   (presaturation)در ضمن با استفاده از باند
.آرتيفكت  ، قسمت قدّامي مهره ها به صورت گرافيكي پوشانده مي شود
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3- Axial T2* ( FGRE)
FD RL            FOV =28

جهت بررسي ديسكهاي بين مهره اي روي  mm  4مقاطع با  ضخامتهاي
مقطع به ازاي هر 2حداقل استفاده از . انتخاب مي شود T2پايلوت ساژيتال

پاييني بطوری كه كمي پايين تر ازلبه فوقانی  تنه مهره.  فضا ضروري است
.فضای موردنظر  شروع شده و شامل ساختمان کامل ديسك مربوطه باشد

مقطع براي پوشش کامل  ضايعه 3در هنگام هرني ديسك گاهی الزم است تا 
 multiبراي بررسي  فضاهای بين مهره اي به صورت.در نظر گرفته شود

planar    شکستگی و   يا هرگونه. هنگام بررسي   ضايعات تومور لو
انتخاب مي  (continuous)ضايعات کانال نخاعی مقاطع به صورت  متوالی

.ودشود بطوری كه مقداري از نواحی فوقانی و تحتانی ضايعه را نيز شامل ش
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:یادآوری 
در مواردي كه بيمار دارای هرگونه ايمپلنت 
جود فلزی باشد براي کاهش آرتيفكت  ناشی از و

.استفاده مي گردد T2 Ax (SE)تكنيكازآن 
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کاربرد ماده حاجب در ستون فقرات

تثناي به اس. )حاجب بطورروتين درضايعات ديسك توصيه نمي شودهماد•
تفاده از اگرچه در بعضي ضايعات تومورال اس( بررسي ديسكها پس از عمل

انديموما ، کنتراست بي ارزش مي باشد  ولي  ديگر ضايعات کورد مانند اپ
مي  enhanceاستروسايتوما و گليوما بخوبي پس ازتزريق ماده حاجب

و آبسه ها نيزبخوبي   MSگردند و ضايعاتي مانند عفونتها و پالکهاي فعال
.نمايان   مي گردند

سيگنال ضعيفي T1استخواني بخصوص آنهايي که در تصاويرتومورهاي •
شده و شدت سيگنال آنها افزايش enhanceدارند بخوبي پس از تزريق

يافته بطوري که در بعضي موارد براي افتراق آنها از مهره هاي اطراف
.نيز ضروري است  fat satاستفاده از  تكنيك
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A

D

SAG T1W SAG T2W SAG T1W + Gd AX T1W + Gd

Hematogenous metastasis to the conus 

medullaris from lung carcinoma
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