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ام آرآی
هاپارامترها ، پوزیشن ها ، تکنیک ها و پاتولوژی

کاری از کانال رادیولوژی دانشگاه ایران
http://www.telegram.me/iumsradiology
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جلسه پنجم
(Neck MRI)بافت نرم گردن 
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تصویربرداری از بافت نرم گردن
Soft tissue of  neck

1-Nasopharynx , Or pharynx & Hypo pharynx
2- Larynx
3- Thyroid & parathyroid  gland

کاربردهای بالینی
(لنفانژیوما–همانژیوما )بیماریهای  مادرزادی .1
(سلولیت ، آبسه ، فارنژیت، آدنوئیدیت)بیماریهای التهابی .2
(لیپوما)تومورهای خوش خیم .3
(ااسکوماسل کارسینوما ، تیروئید کارسینوم) تومورهای بدخیم .4
(آنوریسم) بیماریهای عروقی .5
ضایعات متاستاتیک.6



4

آماده سازی بیمار
.قبل از شروع آزمایش  بیمار باند به دستشویی برود•

.مراحل تصویربرداری را برای بیمار توضیح دهید•

.هد فون یا پد محافظ گوش در اختیار بیمار قرار دهید•

آالت ، دندان مصنوعی، سمعک، جواهر) بیمارباید هرگونه شیء فلزی •
.را خارج نماید...( گوشواره و

.داشتن یک رگ برای تزریق در موارد ضروری توصیه می شود•

ازبیمار بخواهید از قورت دادن آب دهان خودداری نموده و حرکت •
.سرو گردن خود را به حداقل برساند

.انجام نمی شود  MRIقلبی pace makerاز بیماران دارای: نکته•
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وسایل موردنیاز

جهت بررسی ناحیه سوپراهیوئید Headکویل استاندارد•
جهت بررسی ناحیه اینفراهیوئیدکویل سطحی گردن      •

وضعیت
•Supine

•HF
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پروتوکلهای پیشنهادی

1 - Axial ( T1W & T2W ) SE
نه ای بطور متوالی روی پایلوت ساژیتال بگو  mm6-4ضخامت مقاطع معموالً•

ها تا قسمت انتخاب می شود که مقاطع فوقانی از سالتورسیک شروع شده و در انت
(وگوالراز قاعده جمجمه تا حفره ژ. ) فوقانی و مدخل قفسه سینه امتداد می یابد

له و کنتراست  مناسبی بین چربی تومور و همچنین عضT1Wمعموالً تصاویر•
 .چربی ایجاد می نماید

ایجاد می کنتراست  مناسبی بین عضله و بافت لنفاویT2Wدر حالی که تصاویر•
– fatدر ضمن استفاده از تکنیک. نمایند sat  در تصاویرT2W برای نمایان

.شدن واضح ضایعات پاتولوژیک ضروری می باشد
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2- Coronal ( T1W & T2W ) SE

به روی پایلوت ساژیتال بگونه ای انتخاب می شود که از ل 6mm-4ضخامت مقاطع •

لفی زوائد آنتریور استخوان ماگزیال کامالً عمود بر سخت شامه شروع شده و تا قسمت خ

.عرضی مهره های گردنی امتداد می یابد

فصل باید در قسمت فوقانی سال تورسیک و در قسمت تحتانی م (FOV )میدان تصویر•

.استرنوکالویکوالر را شامل شود

سترش یافته و این تکنیک برای ارزیابی ضایعاتی که به قسمتهای مجاور قاعده جمجمه گ•

.می باشدیا در بین فضاهای ساب مندیبوالر و ساب لینگوال قرار گرفته اند ، ضروری
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3- Sagittal T1W

روی پایلوت کرونال به طوری که از پاروتید سمت  6mmضخامت مقاطع •

اد می راست و در امتداد راههای هوایی شروع شده و تا پاروتید سمت مقابل امتد

.یابد

تی که در خط این تکنیک به عنوان یک پروتکل تکمیلی جهت ارزیابی ضایعا•

.وسط نسج نرم گردن قرار گرفته اند بسیار کمک کننده می باشد
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تکنیکهای تکمیلی و پیشرفته

در تصویر برداری از نازوفارینکس و اوروفارینکسMRIجدیدتکنیکهای 
:برای ارزیابی مواردی خاص پیشنهاد می گردد

1.MR angiography 
جهت ارزیابی انسداد های عروقی یا جابجایی بر اثر توده های

فضا گیر گرد ن
2.Functional upper airway imaging 

واب یا جهت بررسی عملکرد نرم شامه در بیماران با ایست موقت تنفسی در خ
cleft palateبررسی

3.Perfusion imaging 
جهت بررسی تومورهای عروقی و نحوه پاسخ آنها به درمان
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تزریق ماده حاجب
:تزریق ماده حاجب در بررسی موارد زیر کاربرد دارد

ضایعات کوچک پاتولوژیک•
آدنوپاتی های گردنی•
توده های گردنی•
کمک به ارزیابی دقیق گسترش ضایعات•
بررسی و ارزیابی  تومورها پس از جراحی یا رادیوتراپی•
وان بررسی  ضایعاتی که در قاعده جمجمه توسط استخوان یا مغز استخ•

.همپوشانی شده است

در کلیه مقاطع  (0.2cc/kg)پس از تزریق ماده حاجب : نکته 
.تهیه می شود fat-satهمراه باT1Wتصاویر
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SAG T2W SAG T1W COR T1W + Gd

Follicular adenoma in lower 

lope of  the thyroid gland
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AX T2W COR T1W + Gd

Nasopharyngeal teratoma



19

SAG T1W + Gd AX T1W + Gd COR T1W + Gd

Rhabdomyosarcoma

A C

C . Intracranial extension of  an enhancing 

infratemporal fossa mass through the foramen ovale
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