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 اندام تحتانی: فصل هشتم

 مفصل هیپ 1-8

 آناتومی

در داخل حفره استابوالراستخوان  که از قرارگرفتن سر استخوان ران ستاای  از نوع گوی و کاسه مفصل هیپ یک مفصل سینوویال

افته و به پایین از دورادور لبه حفره استابولوم بافت محکمی به شکل پرده ای قوی به سمت پایین امتداد ی. گردد ایجاد می هیپ

میگویند سر ران را درون حفره استابولوم نگه داشته و مانع از بیرون  هیپاین بافت که آنرا کپسول مفصل . گردن ران میچسبد

هم سطح رویی سر فمور و هم سطح داخلی استابولوم پوشیده از  .دکن آمدن گوی از کاسه میشود و در واقع مفصل را پایدار می

است که وظیفه آن لغزنده کردن و کاهش اصطکاک بین دو سطع مفصلی است  غزنده و قابل ارتجاع بنام غضروفالیه ای سفید و ل

سطح داخلی  (Synovial membrane) یک الیه نازک به نام پرده سینوویال.کند و با این کار حرکت مفصل را تسهیل می

شبیه ) ع مفصلی یا مایع سینوویال است که موجب روانی پوشاند و وظیفه آن ترشح مایع لزجی بنام مای کپسول مفصلی را می

رباط های . قرار گرفته اند مفصل هیپسه رباط مهم در اطراف کپسول  .شود حرکت مفصل می( روغن کاری در ماشین ها

تر سطح این رباط ها بیش. قرار دارد هیپو رباط ایسکیوفمورال در پشت مفصل  مفصل هیپایلیوفمورال و پوبوفمورال در جلوی 

شایعتر از دررفتگی  مفصل هیپکنند تا سطح پشتی آن را و به همین دلیل دررفتگی پشتی  را تقویت می مفصل هیپجلویی 

این رباط را که به آن رباط گرد میگویند از یک طرف . یک رباط محکم دیگر هم در جایی خاص و عجیب قرار دارد. جلویی آن است

شود سر استخوان ران و حفره  این رباط موجب می. چسبد به سطح داخلی حفره استابولوم می به سر استخوان ران و از طرف دیگر

 (.8-1-1شکل ) غیر ممکن است مفصل هیپدررفتگی ، بدون پاره شدن این رباط. ر نشونداستابولوم زیاد از هم دو

 

 آناتومی مفصل هیپ -8-1-1-شکل
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 :کاربردها

 فصلیناهنجاریهای  مغز استخوان و غضروف م •

 سر فمور AVNنکروز  •

 شکستگی تروماتیک و پاتولوژیک •

 استئوآرتریت •

 آسیب های تاندون و عضالت •

 التهاب تاندون  •

 (Bursitis)بورسیت  •

 (Cellulitis)سلولیت  •

 نحوه تنظیم بیمار

 وازیپاها را مو  باالی بدنا ر ها دستبیمار سوپاین روی تخت می خوابد و  ،هیپبرای انجام تصویربرداری از مفصل 

 محل تقاطع . استفاده می شود از مفصل هیپ برای تصویر برداری آرایه فازیاز کویل های . قرار می دهد یکدیگر  

 و یا روی مفصل هیپ مورد( برای تصویربرداری از هر دو مفصل)لیزرها را  روی خط واصل بین دو  سر استخوان ران 

 (.8-1-2شکل ) نظر قرار می دهیم 

 

 ه تنظیم بیمار نحو -8-1-2-شکل
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 توالی های تصویربرداری از اندام تحتانی

برای داشتن تصویری با . قدرت تفکیک تصویر، عامل اساسی در به تصویر کشیدن آسیب های رباط های مفصل هیپ می باشد

اری حجمی می باشد راه حل دیگر، استفاده از تصویربرد. قدرت تفکیک باال باید از مقاطع نازک و ماتریس های کوچک استفاده کرد

، قدرت SNRاما چنانچه وسعت آسیب زیاد باشد، برای کاهش زمان و حفظ . که می تواند مقاطع نازک را بدون فاصله ایجاد کند

برای تصویربرداری از مفصل هیپ از کویل آرایه . کیفیت تصویر تا حدی به نوع کویل بستگی دارد .تفکیک تصویر را باید کاهش داد

همچنین نوع توالی که برای تصویربرداری از مفصل هیپ . باال فراهم کند SNRمی شود که می تواند تصاویری با  فازی استفاده

، قدرت FSEنسبت به  SEبرای مثال، توالی . استفاده می شوند نیز در قدرت تفکیک و کنتراست تصویر عامل مهمی بشمار می آید

شباع چربی در تمایز آسیب های استخوان از چربی مغز استخوان ضروری می استفاده از پیش پالس های ا. تفکیک بهتری دارند

 .باشد

 (Localizer Image)تصاویر لوکال 

 (.8-1-2  شکل)استفاده می کنیم  T1w، از توالی مفصل هیپبرای ایجاد تصاویر لوکال از . ابتدا تصاویر لوکال را بدست می آوریم

 

 تصاویر لوکال مفصل هیپ-8-1-2-شکل

 کرونال از مفصل هیپ تصاویرایجاد ه نحو

. دو طرف تنظیم می کنیم فمور سرها را به موازات  روی تصویر لوکال آگزیال، برشاز مفصل هیپ،  ایجاد تصاویر کرونالبرای 

ها را زاویه می دهیم و مقاطع نازک  برشدر تصویر لوکال ساجیتال، با توجه به چرخش مفصل هیپ در برخی بیماران، همچنین 

 (.8-1-3شکل )ساختار عضالنی لگن تهیه می کنیم  کرونال را از خلف تا قدام
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 های کرونال از مفصل هیپ نحوه تنظیم برش -8-1-3-شکل

1-Coronal T2w, FSE, fat saturation/STIR  

ست می آید، کنتراست بد FSEکه با استفاده از توالی  T2wاینکه در تصاویر  و T2wبا توجه به سیگنال زیاد مایعات در تصاویر 

شکستگی  آسیب غضروف مفصلی، وف مفصلیبرای مشاهده آسیب های غضرعالی بین پاتولوژی و چربی ایجاد می شود، می توانیم 

استفاده می  T2wاز توالی   (Cellulitis)سلولیت و  (Bursitis)بورسیت ، التهاب تاندون ، استئوآرتریت، تروماتیک و پاتولوژیک

 (.8-1-4شکل )ا توجه حذف چربی، شکستگی های کوچک استخوان سر فمور بهتر مشاهده می شوند همچنین ب. کنیم

 

 

 از مفصل هیپ T2wتصاویر کرونال  -8-1-4-شکل

 .از شرایط جدول زیر استفاده می کنیم ،هیپمفصل از  FSEبا  T2w کرونال برای ایجاد تصاویر

matrix Flip 
Angle 

rec.FOV 
(mm) 

FOV 
(mm) 

Thickness 
(mm) 

ETL TE(ms) TR (ms) 

652×652 181 111 051 0 5 11 1611 
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6-Coronal T1w, SE, SPIR  

سر استخوان ران و  همچنین شکستگی های آن،  AVNجهت مشاهده بیماریهای دژنراتیو استخوان، همانند پوکی استخوان، نکروز 

 (.8-1-5شکل )استفاده می کنیم  T1wاز توالی کرونال 

 

 از مفصل هیپ T1wتصاویر کرونال  -8-1-5-شکل

 .از شرایط جدول زیر استفاده می کنیم هیپ،مفصل از  SEبا  T1w کرونال برای ایجاد تصاویر

matrix Flip 
Angle 

rec.FOV 
(mm) 

FOV 
(mm) 

Thickness 
(mm) 

ETL TE(ms) TR (ms) 

652×652 01 111 051 0  -10 561 

 

 هیپ مفصل از آگزیال تصاویر ایجاد نحوه

 می ایجاد فمور سر دو هر وسط موازات به برش یک آگزیال، لوکال تصویر روی ابتداهیپ،  مفصل از آگزیالبرای ایجاد تصاویر 

 از باید مقاطع. کنیم می تنظیم طرف دو هیپ مفصل فوقانی سطح موازات رابه ها برش کرونال، لوکال تصویر روی سپس .کنیم

 (.8-1-6شکل )شوند  تعیین کوچک تروکانتر فوقانی هلب تا استابلوم مفصلی سطح باالی
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 های آگزیال از مفصل هیپ نحوه تنظیم برش -8-1-6-شکل

0-1-Axial T1/T2w, SE/FSE 

جهت تشخیص تومورهای بافت نرم و استخوان، کیست والتهاب استخوان، فضای مفصلی هیپ و همچنین وضعیت تاندون ها 

 (.8-1-7شکل )استفاده می کنیم ( با توجه به نتایج تصاویر کرونال) T1/T2w وعضالت مفصل هیپ، از توالی آگزیال

 

 از مفصل هیپ T1/T2wتصاویر آگزیال  -8-1-7-شکل

 هیپ مفصل از ساجیتال تصاویر ایجادنحوه 

 برش .کنیم یم تنظیم طرف هر فمور موازات به را ها برش کرونال، لوکال تصویر برای ایجاد تصاویر ساجیتال از مفصل هیپ، روی

 (.8-1-8شکل )شوند  شامل را هیپ مفصل قسمت سرتاسر در بزرگ تروکانتر خارجی قسمت از باید ها



184 

 

 

 های ساجیتال از مفصل هیپ نحوه تنظیم برش -8-1-8-شکل

5-Sagittal T2w, FSE 

، از تصاویر ستخوان رانسر ا AVNمفصل هیپ، میزان جابجایی شکستگی ها و همچنین نکروز  ر رفتگی هاید شاهدهبه منظور م

 (.8-1-9شکل ) استفاده می کنیم T2w ساجیتال

 

 از مفصل هیپ T2wتصاویر ساجیتال  -8-1-9-شکل

 توالی مکمل

 نحوه ایجاد تصاویر آگزیال ابلیک

ظیم می برای ایجاد تصاویر آگزیال ابلیک از مفصل هیپ، روی تصویر لوکال کرونال، برش ها را به موازات گردن استخوان ران تن

برش ها باید از دو اسالیس باالتر از حفره استابلوم تا . سپس روی تصاویر لوکال آگزیال و ساجیتال، زاویه آن را چک می کنیم. کنیم

 (.8-1-11شکل )دو اسالیس پائینتر از حفره استابلوم را شامل شود 
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 نحوه ایجاد برش های آگزیال ابلیک از مفصل هیپ-8-1-11-شکل

1-Axial Oblique, PDw, fat saturation 

همراه با تکنیک اشباع چربی  PDw، از توالی آگزیال ابلیک حاشیه فوقانی استابلومو  پارگی قسمت فوقانی البرالبرای مشاهده 

 .(8-1-11 شکل)استفاده می کنیم 

 

 PDwتصاویر آگزیال ابلیک -8-1-11-شکل

 .از شرایط جدول زیر استفاده می کنیم هیپ،مفصل از  PDwابلیک  آگزیال برای ایجاد تصاویر

matrix Flip 
Angle 

rec.FOV 
(mm) 

FOV 
(mm) 

Thickness 
(mm) 

ETL TE(ms) TR (ms) 

652×652 01 111 651 1  -61-15 0111-1111 
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 ام آر آرتروگرافی مستقیم از مفصل هیپ

 :کاربردها

 بررسی اجسام خارجی در حفره استابلوم 

 حفره استابلوم بررسی تغییرات کیستیک در 

 بررسی دیسپالزی در کودکان 

 ارزیابی آسیب های لیبروم 

 ارزیابی لیبروم تیرز 

 توالی های ام آر آرتروگرافی از مفصل هیپ

 آرتروگرافی 

 .کند کمک غضروفی نقایص و البرال پارگی تشخیص به تواند می هیپ ناحیه تصویربرداری در کنتراست عوامل از استفاده

 پوزیشن تزریق

برای تزریق، بیمار به حالت سوپاین خوابیده و مفصل هیپ را به داخل  .یشن تزریق در آرتروگرافی مفصل هیپ بسیار مهم استپوز

برای تعادل بهتر بیمار، الزم است کمی مفصل زانو خم شده و در زیر آن یک بالشتک و روی مچ پا، کیسه های شنی . می چرخاند

 .قرار گیرد

 مارک کردن برای تزریق

رای اجتناب از آسیب به تاندون ایلیو پسواس، و همچنین شریان فمورال، با استفاده از تصاویر فلوروسکوپی، یک خط که گردن و ب

در محل تقاطع سر  .سپس خط دیگری عمود بر خط فوق رسم می کنیم. سر فمور را به دو قسمت تقسیم می کند، رسم می کنیم

 (.8-1-12شکل ) روی بدن بیمار نیز مارک می کنیم القی دو خط فوق می گذاریم وز محل تو گردن فمور، یک نقطه باالتر ا
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 نحوه مارک کردن-8-1-12-شکل

 تزریق عوامل کنتراست

 مخلوط سالین با نرمال 111/1 نسبت به را( Gd-DTPA)از عوامل کنتراست گادلنیوم  mmol/Kg1/1 مقدار  آن انجام برای

 .قبل از تزریق توالی های زیر انجام می شود .شود می تزریق مفصلی داخل فضای به پیمستقیم تحت فلورسکو بطور و کرده

1-Coronal T2w, STIR, Pre Arthrogram  

6-Axial T1w, FSE, Pre Arthrogram 

 (.8-1-13شکل )بعد از تزریق، توالی های زیر انجام می شود 

1-Coronal T1w, fat sat, Vibe, Post Arthrogram 3D  

0-Coronal T1w, FSE, fat sat, Post Arthrogram  

5-Axial T1w, FSE, fat sat, Post Arthrogram  

2-Sagittal T1w, FSE, fat sat, Post Arthrogram  

7-Sagittal Oblique T1w, FSE, fat sat, Post Arthrogram  
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 ام آر آرتروگرافی مستقیم از مفصل هیپتصاویر -8-1-13-شکل
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 زانومفصل  6-8

 آناتومی

 حول چرخشی حرکات تواند می حدودی تا هم و دارد شدن باز و خم بصورت لوالیی حرکات هم و بوده بدن مفصل بزرگترین زانو

 قسمت و باال در ران استخوان تحتانی قسمت. است شده درست استخوان سه گرفتن قرار هم کنار از و بدهد انجام را طولی محور

 جلوی قسمت در. هستند زانو دهنده تشکیل های استخوان مهمترین پایین در( Tibia تیبیا) نی درشت واناستخ فوقانی

 استخوان هم نی درشت استخوان کنار در. است گرفته قرار (Patella) کشکک نام به استخوانی ،ران استخوان قسمت پایینترین

های متقاطع قدامی و خلفی و تاندون ها نیز  ها، رباط ر استخواندر تشکیل مفصل زانو عالوه ب .دارد قرار( Fibula) نی نازک

که در بین دو استخوان درشت نی و ران قرار دارند و سبب یند اختمان های غضروفی زانو می گوبه س کمینیس .دخیل هستند

 (.8-2-1شکل )شود  مفصل زانو میافزایش سطح تماس در استخوان فوق و افزایش پایداری 

.  

 آناتومی مفصل زانو -8-2-1-شکل

 :کاربردها

 پارگی تیرز و کیست منیسک: اختالالت منیسک •

 ، سندروم ادم مغز استخوان، شکستگی ناشی از فشارAVNنکروز : ناهنجاری های مغز استخوان •

 التهاب سینوویال، بورسیت و کیست پتال: اختالالت سینوویال •

 (Tendonitis)ندون و التهاب تا( Strain)کشش : اختالالت تاندون و عضالت •

 اختالالت نئوپالسم استخوان •

 آنوریسم و تنگی: اختالالت عروقی •
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 عفونت استخوان، مفصل و بافت نرم •

 (ACL, PCL, MCL and LCL)پارگی لیگمانها  •

 (همانژیومای سنوویال، بالستوما)تومورها  •

 روماتیسم مفصلی •

  شکستگی های کوچک استخوان •

 نوتوالی های تصویربرداری از مفصل زا

، استخوان و مایعات مفصلی، تصاویر ام آر آی از مفصل زانو با توجه به وجود تنوع بافتی در مفصل زانو اعم از چربی، عضله، غضروف

 SNR، مقدار استفاده از کویل آرایه فازی در تصویربرداری از مفصل زانوبه دلیل  .از کنتراست ذاتی قابل قبولی برخوردار می باشد

با توجه به وجود برخی آسیب های مفصل زانو از جمله پارگی منیسک مفصل زانو، استفاده از  .و باال می باشدتصاویر مفصل زان

و همچنین تصویربرداری  ماتریس های کوچکنیم از نسبت فاصله نازک به مقاطع وبنابراین می توا .مقاطع نازک الزم و ضروریست

 T2wبرای تشخیص شکستگی های کوچک ترابکوالر، از تصاویر  .اده کنیمبرای ایجاد تصاویر با قدرت تفکیک باال استفحجمی 

تشخیص پارگی منیسک و پاتولوژی های مفصل زانو از توالی  همچنین برای .همراه با تکنیک های اشباع چربی استفاده می کنیم

GRE بیمار و جریان خون در عروق عامل اصلی ایجاد آرتیفکت در تصویربرداری از مفصل زانو، حرکت پای  .استفاده می کنیم

 .استفاده می کنیم FOVبرای حذف آرتیفکت جریان، از پالس های پیش اشباع در باال و پائین  .پوپلیتال می باشد

 نحوه تنظیم بیمار

 جهت صاف شدن مفصل زانو، در زیر مچ پا. با پا وارد گنتری می شود و بیمار سوپاین زانو،مفصل برای انجام تصویربرداری از 

. بالشتک قرار می دهیم و پاهای بیمار را جهت عدم هرگونه حرکت در حین تصویربرداری، با استفاده از باندها ثابت می کنیم

 از لیزر طولی. برای تصویر برداری استفاده می شود (Knee phased Array) مخصوص زانو آرایه فازیاز کویل های همچنین 

می استفاده نیز  قرار می دهیم، قسمت تحتانی پتالآنرا روی که  عرضیلیزر  و بور می کنددر امتداد خط طولی پای مورد نظر عکه 

 (.8-2-2شکل ) کنیم



191 

 

 

 نحوه تنظیم بیمار -8-2-2-شکل

 (Localizer Image)تصاویر لوکال  

 (.8-2-3  شکل)می کنیم  استفاده T1w، از توالی زانومفصل برای ایجاد تصاویر لوکال از . ابتدا تصاویر لوکال را بدست می آوریم

 

 تصاویر لوکال از مفصل زانو-8-2-3-شکل

 ایجاد تصاویر ساجیتال از مفصل زانونحوه 

روی تصویر لوکال آگزیال، بدین صورت که . برای ایجاد تصاویر ساجیتال از مفصل زانو از تصویر لوکال آگزیال استفاده می کنیم

روی تصویر لوکال کرونال نیز چک می کنیم که همچنین  .تنظیم می کنیم( ACLیا )برشها را به موازات کوندیل خارجی فمور 

جهت جلوگیری از آرتیفکت )جهت کدگذاری فاز از سر به پا باشد الزم به ذکر است  .برشها موازی میدالین فمور و تیبیا باشد

رای حذف بهتر آرتیفکت ضربان عروق دیگر ب FOVباندهای پیش اشباع در باال و پائین و همچنین از  (.ن پاپلیته آلن شریاضربا

 (.8-2-4شکل ) مفصل استفاده می شود
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 ساجیتال از مفصل زانو برش هایایجاد نحوه  -8-2-4-شکل

1-Sagittal 3D, T1w, FSE 

 ACL, PCL, MCL and)پارگی لیگمانها ، و التهاب تاندون( Strain)کشش همانند اختالالت تاندون و عضالتجهت مشاهده 

LCL) ،نکروز  ناهنجاری های مغز استخوان مثلAVN 3، از تصاویر رشکستگی ناشی از فشا ، سندروم ادم مغز استخوان وD 

 (.8-2-5شکل )استفاده می کنیم  T1wساجیتال 

 

 از مفصل زانو T1wتصاویر ساجیتال  -8-2-5-شکل

 .استفاده می کنیماز شرایط جدول زیر  مفصل زانو،از  SEبا  T1wساجیتال  برای ایجاد تصاویر

matrix Flip 
Angle 

rec.FOV 
(mm) 

FOV 
(mm) 

Thickness 
(mm) 

ETL TE(ms) TR (ms) 

652×652 01 05 151 1  -10 551 

 

 

 



193 

 

2-Sagittal T2*w, Medic or FFE 

لتهاب سینوویال، ا همانند اختالالت سینوویالبسیار حساس به جریان مایعات می باشد، برای مشاهدهFFE1 با توجه به اینکه توالی 

شکل )از این توالی استفاده می شود  روماتیسم مفصلیو  پارگی تیرز و کیست منیسکمثل  اختالالت منیسک، بورسیت و کیست پتال

6-2-8.)  

 

 از مفصل زانو T2wتصاویر ساجیتال  -8-2-6-شکل

 .اده می کنیماز شرایط جدول زیر استف مفصل زانو،از  FFEبا  T2wساجیتال  برای ایجاد تصاویر

matrix Flip 
Angle 

rec.FOV 
(mm) 

FOV 
(mm) 

Thickness 
(mm) 

ETL TE(ms) TR (ms) 

161×161 11 05 171 0 6 65-16 1611-811 

 

3-Sagittal T2w, FSE, SPIR  

 با  ههمرا T2wتصاویر ساجیتال ، از شکستگی های کوچک استخوانو همچنین  عفونت استخوان، مفصل و بافت نرمبرای بررسی 

 (.8-2-7شکل)استفاده می کنیم  تکنیک اشباع فضایی چربی

                                                           
1
 . Fast Field Echo 
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 SPIRبا  T2wتصاویر ساجیتال -8-2-7-شکل

 .شرایط جدول زیر استفاده می کنیماز  مفصل زانو،از  FSEبا  T2wساجیتال  برای ایجاد تصاویر

matrix Flip 
Angle 

rec.FOV 
(mm) 

FOV 
(mm) 

Thickness 
(mm) 

ETL TE(ms) TR (ms) 

161×161 111 05 171 0 7 111 5111-0111 

 

 زانو مفصل از آگزیال تصاویر ایجاد نحوه

روی تصویر لوکال کرونال، برشها را بدین منظور . برای ایجاد تصاویر آگزیال از مفصل زانو از تصویر لوکال کرونال استفاده می نمائیم

روی تصویر لوکال ساجیتال نیز چک می کنیم که برشها مچنین ه .به موازات کوندیلهای داخلی و خارجی فمور تنظیم می کنیم

 (.جهت جلوگیری از آرتیفکت ضربان شریا ن پاپلیته آل)جهت کدگذاری فاز از سر به پا باشد  .عمود بر استخوان فمور و تیبیا باشد

 (.8-2-8شکل ) استفاده می شودن عروق دیگر مفصل برای حذف بهتر آرتیفکت ضربا FOVباندهای پیش اشباع در باال و پائین از 

 

 های آگزیال از مفصل زانو نحوه ایجاد برش -8-2-8-شکل
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4- Axial T2*w, Medic, FFE 

مفصلی از  مایع مفصلی و التهابات فضای فمور، بررسی های کوندیل های پتال، آسیب غضروف پتال، آسیب رفتگی جهت مشاهده در

 (.8-2-9شکل )می کنیم  استفاده FFEبا توالی  T2wتصاویر آگزیال 

 

 از مفصل زانو T2w, FFEتصاویر آگزیال  -8-2-9-شکل

 ایجاد تصاویر کرونال از مفصل زانو نحوه

وی تصویر لوکال آگزیال، برشها را به ر بدین منظور . از تصویر لوکال آگزیال استفاده می نمائیم ایجاد تصاویر کرونال از مفصل زانوبرای 

روی تصویر لوکال کرونال نیز چک می کنیم که برشها موازی همچنین  .لی و خارجی فمور تنظیم می کنیمموازات کوندیلهای داخ

از  (.جهت جلوگیری از آرتیفکت ضربان شریا ن پاپلیته آل)جهت کدگذاری فاز از راست به چپ باشد  .میدالین فمور و تیبیا باشد

 (.8-2-11شکل ) .ر آرتیفکت ضربان عروق دیگر مفصل استفاده می شودبرای حذف بهت FOVباندهای پیش اشباع در باال و پائین 

 

 های کرونال از مفصل زانو نحوه ایجاد برش -8-2-11-شکل
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5- Coronal PDw, SPIR  

بررسی آسیب های سطح مفصلی و همچنین شکستگی  تاندون های زانو، جهت مشاهده آناتومی مفصل زانو، آسیب های منیسک و

شکل )استفاده می نمائیم   SPIRو یا از توالی کرونالبا اشباع شیمیایی چربی  PDwها، از توالی کرونال  انهای کوچک استخو

11-2-8.) 

 

 از مفصل زانو STIRو T2wتصاویر کرونال  -8-2-11-شکل

 .از شرایط جدول زیر استفاده می کنیم مفصل زانو،از  SPIRبا  PDw کرونال برای ایجاد تصاویر

matrix Flip 
Angle 

rec.FOV 
(mm) 

FOV 
(mm) 

Thickness 
(mm) 

ETL TE(ms) TR (ms) 

652×161 111 81 171 0  -65-15 5111-0111 

 

 توالی های مکمل

1-Axial/Sagittal T1w,3D GRE 

بدست  GREکه با توالی  T1wبرای تشخیص پارگی عضالت و رباط های مفصل زانو باید از تصاویر حجمی آگزیال و ساجیتال 

 .ه استفاده نمائیمآمد

 .از شرایط جدول زیر استفاده می کنیم زانو،مفصل از  GREبا  T1w و ساجیتال آگزیال برای ایجاد تصاویر

matrix Flip 
Angle 

rec.FOV 
(mm) 

FOV 
(mm) 

Thickness 
(mm) 

ETL TE(ms) TR (ms) 

652×652 05 01 121 1  -11 51 
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2-Axial/Sagittal T2w, 3D EPI 

که با توالی فوق  T2wی در رفتگی ناقص و دیگر آسیب های مفصل زانو، از تصاویر حجمی دینامیک آگزیال و ساجیتال برای بررس

 .بدست آمده استفاده می کنیم EPIسریع 

 .، از شرایط جدول زیر استفاده می کنیمزانومفصل از  EPIبا  T2w و ساجیتال آگزیال برای ایجاد تصاویر

matrix Flip 
Angle 

rec.FOV 
(mm) 

FOV 
(mm) 

Thickness 
(mm) 

ETL TE(ms) TR (ms) 

652×652 05 01 121 6 0 11 55 

 

 کاربرد کنتراست

 زانومفصل  مستقیم از آرتروگرافیام آر 

از تکنیک ام آر آرتروگرافی زانو استفاده می  انو، جهت تشخیص پارگی مینیسک و نقایص غضروفی و بررسی اجسام آزاد در مفصل ز

 .کنیم

 وزیشن تزریقپ

صاف نگه را  زانوبرای تزریق، بیمار به حالت سوپاین خوابیده و مفصل . بسیار مهم است زانوپوزیشن تزریق در آرتروگرافی مفصل 

 . می دارد

 مارک کردن برای تزریق

یدالین  پتال  را پیدا می م، با استفاده از تصاویر فلوروسکوپی، پوپلیتالو همچنین شریان چهار سر برای اجتناب از آسیب به تاندون 

 (.8-2-12شکل )یم و روی بدن بیمار نیز مارک می کن کنیم

 

 نحوه مارک و تزریق-8-2-12-شکل
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 تزریق عوامل کنتراست

که بطور مستقیم وارد فضای  111/1در ترکیب با نرمال سالین به نسبت ( Gd-DTPA)لنیوم محلول بسیار رقیق عوامل گاد

  .ی شودمفصلی می شود، استفاده م

 توالی های تصویربرداری در ام آر آرتروگرافی مفصل زانو

1-Coronal T2w, STIR, Pre Arthrogram  

2-Axial T1w, FSE, Pre Arthrogram 

 (.8-2-13شکل )توالی های زیر اجراء می شود نیز بعد از تزریق 

3-Coronal T1w, fat sat, Vibe, Post Arthrogram 3D  

4-Coronal T1w, FSE, fat sat, Post Arthrogram  

5-Axial T1w, FSE, fat sat, Post Arthrogram  

6-Sagittal T1w, FSE, fat sat, Post Arthrogram  

7-Sagittal Oblique T1w, FSE, fat sat, Post Arthrogram  

 

 تصاویر ام آر آرتروگرافی مستقیم از مفصل زانو -8-2-13-شکل
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 مچ پامفصل  1-8

 میآناتو

 .است شده ساخته پاشنه و قاپ استخوان نی، نازک استخوان تیبیا،متمایز  استخوان 4 مجموعاز  مفصل مچ پا، مفصلی است که

استخوان قاپ در فضائی که توسط استخوان های درشت نی و نازک نی ایجاد شده است  .مفصل مچ پا از نوع مفاصل لوالیی است

عالوه بر نحوه ارتباط استخوان های مچ پا با یکدیگر  .مناسب جانب خارجی مچ پا می شودبگونه ای جای می گیرد که باعث ثبات 

 (.8-3-1شکل ) اعث تقویت بیشتر مچ پا می شوندبی نیز یلیگامنت ها می شوند، که سبب استحکام مچ پا

 

 آناتومی مفصل مچ پا -8-3-1-شکل

 :کاربردها

 ناهنجاریهای مغز استخوان •

 اختالالت سینوویال •

 ختالالت تاندون آشیلا •

 عفونت استخوان، مفصل و بافت نرم •

 ناهنجاریهای استخوان و مفاصل •

 (Fibromatosis)فیبروماتیز  •

 پارگی تاندونهای تیبیای خلفی و پرونه •
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 مفصل مچ پا از تصویربرداری های توالی

ایعات مفصلی، تصاویر ام آر آی از مفصل اعم از چربی، عضله، غضروف، استخوان و ممچ پا با توجه به وجود تنوع بافتی در مفصل 

، مقدار مچ پابه دلیل استفاده از کویل آرایه فازی در تصویربرداری از مفصل . از کنتراست ذاتی قابل قبولی برخوردار می باشد مچ پا

SNR  مچ پامفصل  ایرباط هاز جمله پارگی  مچ پابا توجه به وجود برخی آسیب های مفصل . باال می باشد مچ پاتصاویر مفصل ،

بنابراین می توانیم از نسبت فاصله نازک به مقاطع وماتریس های کوچک و همچنین . استفاده از مقاطع نازک الزم و ضروریست

برای تشخیص شکستگی های کوچک ترابکوالر، از . تصویربرداری حجمی برای ایجاد تصاویر با قدرت تفکیک باال استفاده کنیم

مچ و پاتولوژی های مفصل  رباظهمچنین برای تشخیص پارگی . کنیک های اشباع چربی استفاده می کنیمهمراه با ت T2wتصاویر 

، حرکت پای بیمار و جریان خون مچ پاعامل اصلی ایجاد آرتیفکت در تصویربرداری از مفصل . استفاده می کنیم GREاز توالی  پا

 .استفاده می کنیم FOVاز پالس های پیش اشباع در باال و پائین برای حذف آرتیفکت جریان، . می باشد تیبیال خلفیدر عروق 

 نحوه تنظیم بیمار

کف پا به حالت دورسی فلکشن قرار گرفته و . و با پا وارد گنتری می شودبیمار سوپاین  ،پا مچمفصل برای انجام تصویربرداری از 

جهت جلوگیری از هرگونه حرکت در حین  .یمهای مچ قرار می ده محل تقاطع لیزرها را روی مچ پا و همسطح با قوزک

رای تصویر برداری استفاده می ب مچآرایه فازی از کویل های ضمنأ . تصویربرداری، پاهای بیمار را با استفاده از باند، ثابت می کنیم

 (.8-3-2شکل ) شود

 

 نحوه تنظیم بیمار  -8-3-2-شکل

 پا مچمفصل  از آگزیال تصاویر ایجادنحوه 

 ،کرونال لوکال تصویر رویبدین صورت که . استفاده می نمائیم کرونالاز تصویر لوکال   پا مچمفصل  از آگزیال تصاویر دایجا برای

لوکال ساجیتال مچ پا، نیز چک می کنیم که برشها همچنین روی تصویر  .به موازات مفصل مورتیس تنظیم می کنیمرا  ها برش

 (.8-3-3شکل )  .موازی فضای مفصلی باشند
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 های آگزیال از مفصل مچ پا نحوه ایجاد برش -8-3-3-شکل

1-Axial PDw, FSE 

-3-4شکل )استفاده می شود  PDwاز توالی آگزیال  ،جهت مشاهده تصویر واضح از تاندون ها، عضالت، ساختار عروقی و اعصاب

8.) 

 

 از مفصل مچ پا PDwتصاویر آگزیال  -8-3-4-شکل

 .، از شرایط جدول زیر استفاده می کنیممفصل مچ پااز  FSEبا  PDwآگزیال  برای ایجاد تصاویر

matrix Flip 
Angle 

rec.FOV 
(mm) 

FOV 
(mm) 

Thickness 
(mm) 

ETL TE(ms) TR (ms) 

652×652 01 111 121 1 6 15-65 0111-1111 
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2-Axial T2w, STIR 

 توالیمفصل مچ از  افیوژنن آسیب های تاندون و تشخیص ایجاد تفاوت بی غضروف و ترابکوالر و همچنین آسیب های مشاهده برای

 (.8-3-5شکل ). استفاده می شود STIRهمراه با توالی T2w آگزیال 

 

 از مفصل مچ پا T2wتصاویر آگزیال  -8-3-5-شکل

 .، از شرایط جدول زیر استفاده می کنیممفصل مچ پااز  STIRبا  T2wآگزیال  برای ایجاد تصاویر

matrix Flip 
Angle 

rec.FOV 
(mm) 

FOV 
(mm) 

Thickness 
(mm) 

ETL TE(ms) TR (ms) 

652×652 181 111 121 1 7 111 5111-0111 

 

 پا مچمفصل  از ساجیتال تصاویر نحوه ایجاد

 آگزیال لوکال تصویر رویبدین صورت که . از تصویر لوکال آگزیال استفاده می کنیم پا مچمفصل  از ساجیتال تصاویر ایجاد برای

روی تصویر لوکال کرونال مچ پا، نیز چک می کنیم همچنین  .برشها را به موازات قوزک داخلی و خارجی تنظیم می کنیم  پا، مچ

 (.8-3-6شکل . )که برشها موازی استخوان تیبیا باشند

 

 از مفصل مچ پا ساجیتالهای  نحوه ایجاد برش -8-3-6-شکل
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3-Sagittal T1w, FSE 

پارگی تاندونهای تیبیای خلفی و ، (Fibromatosis)فیبروماتیز ، اختالالت تاندون آشیل، ی مغز استخوانناهنجاریهابررسی جهت 

 (.8-3-7شکل ) استفاده می نمائیم T1w ساجیتالتصاویراز  پرونه

 

 از مفصل مچ پا T1wتصاویر ساجیتال  -8-3-7-شکل

4-Sagittal T2w, STIR  

همراه با توالی  T2wدیابت و شکستگی های کوچک استخوان، از تصاویر ساجیتال  جهت مشاهده افیوژن مفصل مچ پا، بیماری

STIR  (.8-3-8شکل )استفاده می کنیم 

 

 از مفصل مچ پا STIRو  T2wتصاویر ساجیتال  -8-3-8-شکل

 پا مچمفصل  از کرونال تصاویر نحوه ایجاد

 ساجیتال لوکال تصویر روی بدین صورت که. ال استفاده می نمائیمپا از تصویر لوکال ساجیت مچمفصل  از کرونال تصاویر ایجاد برای

لوکال ساجیتال مچ پا، نیز چک می کنیم همچنین روی تصویر  .برشها را عمود بر قوزک داخلی و خارجی تنظیم می کنیم  پا، مچ

 (.8-3-9شکل ) که برشها موازی استخوان تیبیا باشند
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 ل از مفصل مچ پاهای کرونا نحوه ایجاد برش -8-3-9-شکل

5-Coronal PDw, fat sat 

 PDwبرای بررسی لیگمانهای کولترال مچ پا و آسیب های  غضروفی و استخوانی مادرزادی مفصل مچ پا، از تصاویر کرونال 

 (.8-3-11شکل )استفاده می شود 

 

 از مفصل مچ پا PDwتصاویر کرونال  -8-3-11-شکل

 توالی های مکمل

1-Axial/Sagittal T1w,3D GRE 

بدست  GREکه با توالی  T1wبرای تشخیص پارگی عضالت و رباط های مفصل مچ پا باید از تصاویر حجمی آگزیال و ساجیتال 

 .آمده استفاده نمائیم

 .، از شرایط جدول زیر استفاده می کنیممفصل مچ پااز  GREبا  T1w و ساجیتال آگزیال برای ایجاد تصاویر

matrix Flip 
Angle 

rec.FOV 
(mm) 

FOV 
(mm) 

Thickness 
(mm) 

ETL TE(ms) TR (ms) 

652×652 05 01 121 1  -11 51 
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2-Axial/Sagittal T2w, 3D EPI 

که با توالی  T2wبرای بررسی در رفتگی ناقص و دیگر آسیب های مفصل مچ پا، از تصاویر حجمی دینامیک آگزیال و ساجیتال 

 .بدست آمده استفاده می کنیم EPIفوق سریع 

 .، از شرایط جدول زیر استفاده می کنیممفصل مچ پااز  EPIبا  T2w و ساجیتال آگزیال برای ایجاد تصاویر

matrix Flip 
Angle 

rec.FOV 
(mm) 

FOV 
(mm) 

Thickness 
(mm) 

ETL TE(ms) TR (ms) 

652×652 05 01 121 6 0 11 55 

 

 مچ پاام آر آرتروگرافی مستقیم از مفصل 

استفاده  مچ پااز تکنیک ام آر آرتروگرافی ، مچ پامینیسک و نقایص غضروفی و بررسی اجسام آزاد در مفصل  جهت تشخیص پارگی

 .می کنیم

 پوزیشن تزریق

را صاف  مچ پابرای تزریق، بیمار به حالت سوپاین خوابیده و مفصل . بسیار مهم است مچ پاپوزیشن تزریق در آرتروگرافی مفصل 

 . نگه می دارد

 برای تزریق مارک کردن

را در محل اتصال تیبیا با کالکانئوس از تصاویر فلوروسکوپی،  ، با استفادهها و شریان های مچ پابرای اجتناب از آسیب به تاندون 

 (.8-3-11شکل ) روی بدن بیمار نیز مارک می کنیم پیدا می کنیم و

 

 نحوه مارک و تزریق -8-3-11-شکل
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 تزریق عوامل کنتراست

که بطور مستقیم وارد فضای  111/1در ترکیب با نرمال سالین به نسبت ( Gd-DTPA)رقیق عوامل گادلنیوم محلول بسیار 

 . مفصلی می شود، استفاده می شود

 مچ پاتوالی های تصویربرداری در ام آر آرتروگرافی مفصل 

1-Coronal T2w, STIR, Pre Arthrogram  

2-Axial T1w, FSE, Pre Arthrogram 

 (.8-3-12شکل )توالی های زیر اجراء می شود نیز زریق بعد از ت 

3-Coronal T1w, fat sat, Vibe, Post Arthrogram 3D  

4-Coronal T1w, FSE, fat sat, Post Arthrogram  

5-Axial T1w, FSE, fat sat, Post Arthrogram  

6-Sagittal T1w, FSE, fat sat, Post Arthrogram  

7-Sagittal Oblique T1w, FSE, fat sat, Post Arthrogram  

  

 مچ پاتصاویر ام آر آرتروگرافی مستقیم از مفصل  -8-3-12-شکل

 

 

 

 


