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 هقذهه *

ٝ ٞبي ّْٓٛ تدشثي ثب ػشٓتي غيشلبثُ تلٛس ساٜ  دا٘ؾ تلٛيشثشداسي دس پضؿىي ٕٞب٘ٙذ ثؼيبسي اص ؿبخ

ٝ ٞبي ٔختّف ّْٓٛ اص  ٜ ٌيشي اص دا٘ؾ ٔتخلليٗ سؿت ٝ ٞبي اخيش پيٕٛدٜ ٚ ثب ثٟش پيـشفت ٚ تىبُٔ سا دس دٞ

  .خّٕٝ پضؿىي، فيضيه ٚ ٟٔٙذػي پضؿىي ثٝ ٔٛفميت ٞبي زـٍٕيشي دػت يبفتٝ اػت

 ٔيالدي تٛػي دوتش ٚيّيبْ وٙشاد سٚ٘تٍٗ ّٓيشغٓ اثذاّ اثضاسٞب ٚ 1895پغ اص وـف اؿٔٝ ايىغ ثٝ ػبَ 

ٝ اي ٚ  سٚؽ ٞبي تلٛيشثشداسي پيـشفتٝ اص خّٕٝ ساديٌٛشافي ٞبي ػبدٜ، ػٌٛ٘ٛشافي، ػي تي اػىٗ، پضؿىي ٞؼت

  .ثٝ ٓٙٛاٖ ا٘مالثي ديٍش دس دا٘ؾ تلٛيشثشداسي پضؿىي اؿبسٜ ٕ٘ٛد M. R. I ، ٔي تٛاٖ ثٝ...

ٝ ٞبي اػتفبدٜ اص آٖ سا دس تـخيق ثؼيبسي  تٛا٘بيي ايٗ سٚؽ دس ٕ٘بيؾ ثؼيبسي اص آوبء ٚ ثبفت ٞبي ثذٖ، خبرث

ٝ ٞبي ٔختّف پضؿىي ٌـٛدٜ اػت . اص ثيٕبسي ٞب ثٝ اٚج خٛد سػب٘يذٜ ٚ د٘يبي ديذي سا فشاسٚي ٔتخلليٗ سؿت

ثب ايٗ ٚخٛد ثبيذ خبًش٘ـبٖ ػبخت وٝ خبيٍبٜ خبف ا٘ٛاّ سٚؽ ٞبي تلٛيشثشداسي دس ثؼيبسي اص ٔٛاسد ٔطفٍٛ 

ٖ تشيٗ سٚؽ تلٛيشثشداسي ٔٙبػت تشيٗ ٚ  ... ٔب٘ذٜ ٚ ؿبيذ يبدآٚسي ايٗ ٘ىتٝ هشٚسي ثبؿذ وٝ ٕٞيـٝ ٌشا

دليك تشيٗ سٚؽ ثشاي اسصيبثي ٕٞٝ ا٘ٛاّ ثيٕبسي ٞب ٘يؼتف ثّىٝ ٓٛأُ ٔتٔذدي دس ا٘تخبة ّ٘ٛ تلٛيشثشداسي 

ٖ ٞبي تـخيلي ٘مؾ ثيٕبساٖ ٚ آٔبدٌي آ٘بٖ پيؾ اص ا٘دبْ. دس ٞش ثيٕبس ٔؤثش٘ذ  M. R. I ٕٞب٘ٙذ تٕبٔي آصٔٛ

ثي تشديذ پضؿىبٖ ثب دس ِ٘ش ٌشفتٗ تٕبٔي ايٗ خٛا٘ت ٔجبدست ثٝ . ٘يض ٚاخذ إٞيتي خبف ٚ غيشلبثُ ا٘ىبس اػت

 .ا٘تخبة سٚؽ تلٛيشثشداسي ٔٙبػت ٔي ٕ٘بيٙذ

ثخؾ اَٚ تطت ٓٙٛاٖ )٘ٛؿتبس ضبهش ثخؾ دْٚ اص ٔدٕٛٓٝ ػٝ خّذي تلٛيشثشداسي دس پضؿىي اػت 

وٝ ثٝ آؿٙبيي ثيٕبساٖ ٌشأي ثب ٔفبٞيٓ اِٚيٝ ٚ آٔبدٌي ٞبي ٔٛسد ٘يبص  (ػٌٛ٘ٛشافي، لجالً ا٘تـبس يبفتٝ اػت

 .اختلبف داسد M. R. I ثيٕبساٖ پيؾ اص ا٘دبْ ا٘ٛاّ تلٛيشثشداسي ٞب دس سٚؽ

 M. R. I پيطيٌه *

ْ ٞبي ادٚاسد پٛسػُ ٚ فّيىغ ثالذ ٔٛفك ثٝ تٔشيف پذيذٜ 1942دس ػبَ  ٗ ثبس دٚ دا٘ـٕٙذ ثٝ ٘ب  ٘خؼتي

ٝ اي دس . ؿذ٘ذ ٚ ثٝ خٟت ايٗ وـف خبيضٜ ٘ٛثُ فيضيه ثٝ آ٘بٖ اٞذاء ؿذ (MMR) سصٚ٘ب٘غ ٔغٙبًيؼي ٞؼت

پضؿه )دس تلٛيشثشداسي اؿبسٜ ٕ٘ٛد ٚ دوتش دأبديبٖ  NMR  ثٛد وٝ آلبي ِٛتش ثٛس ثٝ وبس ثشد1971ػبَ 

ٝ اي االكُ ٖ ٞب دػت يبفت (آٔشيىبيي تشوي اص ديٍش . دس ٕٞبٖ ػبَ ثٝ اػتفبدٜ اص ايٗ سٚؽ دس ؿٙبخت ػشًب

ٝ اي  NMR اكٌالش. پيـٍبٔبٖ ايٗ ٔٛهّٛ ٔي تٛاٖ ثٝ دوتش ٔب٘ؼفيّذ اؿبسٜ ٕ٘ٛد وٝ دسثشداس٘ذٜ ٔفْٟٛ ٞؼت

ثٛد ثبٓث تشع ٚ ٚضـت ثيٕبساٖ ٔي ٌشديذ، ثٝ ٕٞيٗ خبًش ثٔذٞب ٓجبست تلٛيشثشداسي ثب سٚؽ سصٚ٘ب٘غ 

 .ٌشديذ NMR خبيٍضيٗ (M. R. I) ٔغٙبًيؼي

ٜ ٞبي ٝ تش ؿذٜ ٚ اص لذست ثبالتشي ثشخٛسداس ٌشديذ٘ذ ٚ ايٗ ػيش تىبُٔ  M. R. I ثٝ تذسيح دػتٍب پيـشفت

 .وٕبوبٖ ادأٝ داسد



 M. R. I اصَل *

ٞش ِٔٛىَٛ آة ٔتـىُ اص يه اتٓ اوؼيظٖ ٚ دٚ اتٓ . ثذٖ ا٘ؼبٖ اص ٔمذاس صيبدي آة تـىيُ ؿذٜ اػت

ٞش پشٚتٖٛ ثٝ كٛست يه رسٜ . ٞيذسٚطٖ اػت ٚ ٞش اتٓ ٞيذسٚطٖ دس ٞؼتٝ خٛد ٚاخذ يه پشٚتٖٛ ٔي ثبؿذ

وشٚي ضَٛ ٔطَٛ خٛد دس ضبَ ٌشدؽ اػت ٚ ثٝ ِطبٍ ايٗ ٌشدؽ، ٔيذا٘ي ٔغٙبًيؼي دس اًشاف آٖ ايدبد 

پغ . دا٘ـٕٙذاٖ ايٗ ّ٘ٛ ٌشدؽ سا ٕٞب٘ٙذ زشخؾ وشٜ صٔيٗ ثٝ دٚس ٔطٛس خٛد دس ِ٘ش ٔي ٌيش٘ذ. ٔي ؿٛد

 (S) ٚ خٙٛة (N) ئٙي ثشاي ٞش پشٚتٖٛ دٚ لٌت ؿٕبَ. ؿجبٞت يه پشٚتٖٛ ثٝ وشٜ صٔيٗ ثؼيبس صيبد اػت

 .فشم ٔي ؿٛد

ٖ ٞبي ٔٛخٛد دس  M. R. I دػتٍبٜ ٗ سثبيي تطت ٓٙٛاٖ ٍٔٙت ٔي ثبؿذ لبدس اػت تب ثخـي اص پشٚتٛ وٝ ٚاخذ آٞ

ٗ سثبيي وٛزه ُٕٓ ٔي وٙٙذ تطت تأثيش لشاس دادٜ، ػپغ آٟ٘ب  اتٓ ٞيذسٚطٖ ثذٖ ا٘ؼبٖ سا وٝ ٞشيه ٔب٘ٙذ آٞ

٘ـبٖ  (... ٓوّٝ، زشثي، ٔغض )سا دس ثبفت ٞبي ٔختّف  (ويفيت)ٚ ٔىبٖ ٚ ٔٛلٔيت آٟ٘ب  (وٕيّت)سا ؿٕبسؽ ٕ٘ٛدٜ 

 .دٞذ

ٓ ٞبي ٞيذسٚطٖ اػت، ِيىٗ تلٛيش ضبكّٝ دس ثبفت ٞبي  ٌشزٝ ٓبُٔ ايدبد تلٛيش، ثشسػي تٔذاد ٚ ٔٛلٔيت  ات

ٔختّف ٔتفبٚت ثٛدٜ ٚ ضتي دس ٔبئبت ٔختّف اص لجيُ خٖٛ، ادساس، ٔبيْ ٔغضي ٘خبٓي، وشٜ زـٓ ٚ ٔبئبتي وٝ 

ْ ٞبي ٔختّف ثبفتي ٚخٛد داس٘ذ ثب ٞٓ تفبٚت داسد لشاس  M. R. I ٍٞٙبٔي وٝ ثيٕبس سٚي تخت دػتٍبٜ. دس تٛس

ٖ ٞبي ثذٖ ثش ضؼت  (ٍٔٙت)ٌشفتٝ ٚ ثٝ داخُ وب٘بَ ٓىغ ثشداسي  ٞذايت ٔي ٌشدد، ٔطٛس اوثشيت پشٚتٛ

٘يشٚي ٔيذاٖ ٔغٙبًيؼي ٍٔٙت دػتٍبٜ تغييش خٟت دادٜ ٚ دس ساػتبيي خبف ثبثت ٔي ؿٛ٘ذ وٝ دس ٚالْ ٘مٌٝ 

 .ٔطؼٛة ٔي ؿٛد (Zero pint) كفش

ٖ ٞبي تطشيه ؿذٜ  (F. M ٔب٘ٙذ أٛاج ساديٛيي)دس ٔشضّٝ ثٔذ أٛاج ساديٛيي ثب ًَٛ ٔٛج وٛتبٜ  ثٝ پشٚتٛ

پغ اص خبٔٛؽ وشدٖ ثخؾ ِٔٛذ أٛاج ساديٛييف ا٘شطي . ٔي تبثٙذ ٚ ػجت ٚهٔيت خذيذي دس آٟ٘ب ٔي ؿٛ٘ذ

ٖ ٞبي ثذٖ»پغ دادٜ ؿذٜ ػٙدؾ ٔي ؿٛد ٚ ثٝ ايٗ تشتيت دػتٍبٜ  سا ؿٙيذٜ ٚ آٖ سا ثٝ « آٚاص وُش پشٚتٛ

 .تلٛيش ٔٛسد ِ٘ش اص ثبفت ٞبي ثذٖ ضبكُ ٔي آيذ

 :بيوار گراهي*

ايٗ ثذاٖ ٔٔٙبػت . داساي ضؼبػيت ٓبِي اػت أب اص دسخٝ اختلبكيت ثباليي ثشخٛسداس ٘يؼت M. R. I سٚؽ

ٔي تٛا٘ذ ثبفت ٔجتال ثٝ ثيٕبسي سا ثـٙبػذ أب لبدس ثٝ افتشاق ثؼيبسي اص ثيٕبسي ٞب اص يىذيٍش ٘يؼت  M. R. I وٝ

ِزا دس ايٗ ٔشضّٝ اػت وٝ ٓالٜٚ ثش ّ٘ٛ ٚ ويفيت دػتٍبٜ ٔٛسد اػتفبدٜ، ٘مؾ يه ٔتخلق ساديِٛٛطي خجشٜ، 

ٔي تٛا٘ذ ٘مق ٓذْ اختلبكي  M. R. I ٚخٛد يه ساديِٛٛطيؼت ٔؼّي ثٝ. وبسداٖ ٚ ثب تدشثٝ ٔـخق ٔي ؿٛد

٘يض  M. R. I ثذيٟي اػت ٚخٛد تىِٙٛٛطيؼت ٔتجطش ٚ آؿٙب ثٝ. سا ثٝ ضذالُ ثشػب٘ذ M. R. I ثٛدٖ تلبٚيش

 .ٓبُٔ ٟٔٓ ديٍشي دس تٟيٝ تلبٚيش دليك ٚ ثب اسصؽ خٛاٞذ ثٛد

* M. R. I از بُعذ اقتصاد پسضكي 

 10ٌشاٖ ثٝ ِ٘ش ٔي سػذ أب ثبيذ يبدآٚسي ٕ٘ٛد وٝ دس اوثش وـٛسٞب ايٗ ٞضيٙٝ ضذالُ  M. R. I ٞضيٙٝ ا٘دبْ

فٛق أِبدٜ پيسيذٜ  M. R. I ّٓت ايٗ ٔٛهّٛ آٖ اػت وٝ دػتٍبٜ. دس وـٛس ٔبػت M. R. I ثشاثش تٔشفٝ ا٘دبْ



ٚ ٌشاٖ ليٕت ثٛدٜ، ثٔالٜٚ ٞضيٙٝ ٍٟ٘ذاسي ثباليي داسد ٚ ايٗ دس ضبِي اػت وٝ ٘لت ٚ اػتفبدٜ اص دػتٍبٜ ثٝ 

 .ػبختٕبٖ ٔٙبػت ٚ ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي ٔتخلق دس ػٌٛش ٔختّف ٘يبص داسد وٝ خٕٔبً ٞضيٙٝ ثباليي سا دس ثشدا٘ذ

ٖ ٞبي ٔٙبػت  M. R. I أب آ٘سٝ اص ثٔذ التلبد دسٔبٖ إٞيت داسد ايٗ اػت وٝ دس كٛستي وٝ دس ٔٛاسد ٚ صٔب

ٝ ٞبي ًجي ؿذٜ ٚ ثٝ ػشٓت پضؿه سا ثٝ تـخيق سػب٘ذٜ ٚاص كشف  ا٘دبْ ؿٛد ػجت ضزف ثؼيبسي اص ٞضيٙ

ٝ ٞبي اهبفي خٌّٛيشي ٔي ٕ٘بيذ ثٝ ٓالٜٚ ثٝ خٟت ايٕٗ ثٛدٖ، اضتٕبَ خٌشات ٘بؿي اص . ٚلت ٚ ثؼيبسي اص ٞضيٙ

ثٝ  M. R. I سٚؽ ٞبي تٟبخٕي لذيٕي تش ٔب٘ٙذ تضسيك ٔبدٜ ضبخت ثٝ دسٖٚ ٘خبّ ٚ ٔغض سا وٝ لجُ اص اثذاّ

ٜ ٞبي  دفٔبت ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔي ٌشفت اص ٔيبٖ ثشٔي داسد؛ ثٝ ٓٙٛاٖ ٔثبَ خٟت تـخيق هبئٝ ديؼه ٟٔش

 (ٔيٌّٛشافي)وٕشي اٌش ثخٛاٞيٓ ثب تضسيك ٔبدٜ ضبخت ثٝ دسٖٚ وب٘بَ ٘خبّ ٚ ا٘دبْ تلٛيشثشداسي ثب اؿٔٝ ايىغ 

 ػبٓت دس ثيٕبسػتبٖ ثؼتشي ٕ٘ٛدٜ ٚ ثب ٚاسد ٕ٘ٛدٖ 24ثٝ تـخيق ثشػيٓ ثبيذ ثيٕبس سا ثشاي ضذالُ 

ٖ ٞبي ٔخلٛف ٔبدٜ ضبخت سا ثٝ دسٖٚ ٔبيْ ٔغضي  اص  X ٘خبٓي تضسيك وٙيٓ ٚ ػپغ ثب اػتفبدٜ اص اؿٔٝ- ػٛص

دس صٔب٘ي وٕتش  M. R. I ٔالضِٝ ٔي فشٔبييذ وٝ ايٗ سٚؽ ّٓيشغٓ دلت وٕتش ٘ؼجت ثٝ. سٚي ٓىغ تٟيٝ ٕ٘بييٓ

ٜ اي وٕش سا دس اختيبس پضؿه ٔٔبِح 15اص   دليمٝ ٚ ثذٖٚ ٞشٌٛ٘ٝ خٌشي اًالٓبت ٔشثٛى ثٝ ديؼه ٞبي ثيٗ ٟٔش

ٖ تش تٕبْ ٔي ؿٛد M. R. I ِزا. ٔي ٌزاسد ٝ ٞبي ثٟذاؿتي ثشاي دِٚت ٞب اسصا  .دليك تش ثٛدٜ ٚ اص ثُٔذ تطٕيُ ٞضيٙ

 M. R. I اهتيازات رٍش * 

ايٗ ٔٛهّٛ ػجت .  ػبَ ٌزؿتٝ تطَٛ صيبدي يبفتٝ اػت10دس ًي  M. R. I تىِٙٛٛطي ػبخت ٔغٙبًيغ دس

ٓ تشيٗ أتيبصات سٚؽ. افضٚدٜ ؿٛد M. R. I ؿذٜ تب ثش ويفيت تلبٚيش ثٝ دػت آٔذٜ دس  M. R. I اص ٟٔ

 :ٔي تٛاٖ ثٝ ٔٛاسد صيش اؿبسٜ ٕ٘ٛد

دس ثشخي اص ٔٛاسد فٛق أِبدٜ ثبالػت؛ ثٝ ٓٙٛاٖ ٔثبَ ٔي تٛاٖ ثٝ ا٘دبْ تلٛيشثشداسي ثٝ  M. R. I ػشٓت ا٘دبْ

 . دليمٝ اؿبسٜ ٕ٘ٛد15ٔغض دس صٔب٘ي وٕتش اص  M. R. I دس ػتٖٛ فمشات وٕشي ٚ يب M. R. I سٚؽ

ٚ ػبيش تـٔـٔبت خٌشصا ثٛدٜ، ِزا ا٘دبْ آٖ وبٔالً ثي خٌش اػت ٚ اػتفبدٜ اص آٖ  X فبلي اؿٔٝ M. R. I سٚؽ

 .ثٔالٜٚ، تبوٖٙٛ اثشات ػٛئي ثشاي آٖ ؿٙبختٝ ٘ـذٜ اػت. ضتي دس ضبٍّٔي ثالٔبْ٘ ٔي ثبؿذ

ٝ ٞبي )ٔي تٛاٖ ثذٖٚ اػتفبدٜ اص وبتتش  (M. R. I آ٘ظيٌٛشافي ثب اػتفبدٜ اص) M. R. A ثب اػتفبدٜ اص ِِٛ

ثٝ داخُ ٓشٚق ٚ ضتي ٌبٞي ثذٖٚ تضسيك وٙتشاػت ثٟتشيٗ تلبٚيش سا اص ػشخشي ٞب ٚ ػيبٞشي ٞب  (ٔخلٛف

 .ثٝ دػت آٚسد

M. R. I دس تلٛيشثشداسي اص ػيؼتٓ كفشاٚي ثذٖٚ تضسيك داسٚي ضبخت (M. R. C. P)  ٘يض تلٛيشثشداسي ٚ

 .وبسثشد ثؼضايي داسد (EMRU, MRU) اص ػيؼتٓ ادساسي ٚ وّيٛي ثب ٚ ثذٖٚ تضسيك

 .ثب ويفيتي ٔٙبػت لبثُ ا٘دبْ اػت M. R. I ثشسػي لّت ٚ ٓشٚق وشٚ٘ش ٘يض أشٚصٜ ثب اػتفبدٜ اص



 M. R. I وـف ايٗ داسٚ تطِٛي ِٓيٓ دس تلٛيشثشداسي. اػت M. R. I ٌبدِٚيٙيْٛ داسٚي ٔٛسد اػتفبدٜ دس

اص ٔضايبي ايٗ داسٚ ٔي تٛاٖ ثٝ ضؼبػيت صايي وٕتش دس ٔمبيؼٝ ثب ػبيش ٔٛاسد ضبخت دس ساديٌٛشافي . پذيذ آٚسد

 .ِٕٔٔٛي ٚ ػي تي اػىٗ اؿبسٜ ٕ٘ٛد

 بيوار گراهي *

ّٓيشغٓ ايٙىٝ داسٚي ٌبدِٚيٙيْٛ اص ضؼبػيت صايي ثؼيبس پبييٙي ثشخٛسداس اػت، ثب ايٗ ٚخٛد ػبثمٝ ٞشٌٛ٘ٝ 

 .ضؼبػيت داسٚيي لجّي سا ثٝ ٔتخلق ساديِٛٛطي يب وبسؿٙبع ٔشثًٛٝ اًالّ دٞيذ

ْ ٞب،  M. R. I تشويجبت ٌبدِٚيٙيْٛ داسٚٞبي ٌشا٘ي ٞؼتٙذ ٚ ّٓت آٖ وٕيبة ثٛدٖ ايٗ ٓٙلش دس ًجئت دس ا٘ذا

دس  M. R. Iثٝ ثيبٖ ديٍش، . ٔفبكُ ٚ ثٝ ًٛس وّي دس سؿتٝ استٛپذي ٘يض داساي لذست ٕ٘بيؾ ثباليي اػت

 .تلٛيشثشداسي اص سثبى ٞب، صسدپي ٞب، ٓوالت ٚ ٔغض اػتخٛاٖ ٔٙطلش ثٝ فشد ٚ ثي ِ٘يش اػت

 M. R. I خطرات*

M. R. I  ًٛسي وٝ فبلذ فشوب٘غ ٔخشة ٚ ثذٖٚ هشس ٝ ٜ اي اػت وٝ ا٘شطي وٕي ثٝ ثذٖ ٚاسد ٔي ػبصد، ث پذيذ

ٜ ٞب ٚ يب ٔـىالت صيش  M. R. I لٛي ا٘دبْ (آٞٙشثب)ٔي ثبؿذ ِٚي ثٝ خٟت ٚخٛد ٍٔٙت  دس ثيٕبساٖ ٚاخذ دػتٍب

 :ثبيذ ثب اضتيبى ٚ دلّت كٛست پزيشد

ٖ ػبصٞبي لّجي  *  (پيغ ٔيىش)هشثب

ٝ ٞبي ٔلٙٛٓي لّت  *  (٘بّْٔٔٛ يب لذيٕي ٚ فّضي)دسيس

ٝ ٞبي فّضي ٚخٛد  * ٓ ؿبٖ پّيؼ تشاؿىبساٖ ٚ افشادي وٝ ٕٔىٗ اػت ثٝ خٟت ػشٚوبس داؿتٗ ثب فّضات دس زـ

ٓ ؿبٖ تشوؾ ٞبي خٍٙي داس٘ذ. داؿتٝ ثبؿذ  .ٕٞسٙيٗ سصٔٙذٌب٘ي وٝ اص لجُ دس خٕدٕٝ يب داخُ زـ

 وبست ٞبي آتجبسي ٔغٙبًيؼي *

  ويٌّٛش140ْ- 150ثيٕبساٖ ثب ٚصٖ ثبال  *

ٖ ٞبي تًٙ ٚ ثبسيه دزبس ٞشاع ٚ اهٌشاة ٔي ؿٛ٘ذ * اكٌالضبً ثٝ ايٗ . افشادي وٝ دس صٔبٖ لشاسٌيشي دس ٔىب

 سٚص لجُ اص آصٔبيؾ 2ثشاي پيـٍيشي اص ايدبد ضٕالت اهٌشاة ٔي تٛا٘يذ اص . افشاد والػتشٚفٛة ٔي ٌٛيٙذ

ُ ٞبي تًٙ سا تطُٕ وٙيذ دس ثخؾ ٞبي ثٔذ ثٝ ايٗ ٔٛهّٛ خٛاٞيٓ . ؿشايٌي سا ايدبد وٙيذ تب ثتٛا٘يذ ٔط

 .پشداخت

* IUD: اي وٝ خٟت پيـٍيشي اص ثبسداسي دس سضٓ ص٘بٖ ػيٙٗ ثبسٚسي لشاس دادٜ ٔي ؿٛد ٝ  .ٚػيّ

 ٚػبيُ وٕه ؿٙٛايي *

 تشوؾ ٞبي فّضي صيشپٛػتي *

ٜ ٞب)وّيپغ ٞبي خشاضي  *  (ٌيش

ْ ٞب دس فّح ٞبي ٓوال٘ي ٚ ثيٕبساٖ لٌْ : ٘ٛسٚاػتيٕٛالتٛسٞب * ايٗ اثضاسٞب خٟت تطشيه ٚ وٙتشَ ٓوالت ا٘ذا

 .٘خبّ ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔي ٌيش٘ذ

 پشٚتضٞبي فّضي ٔفلُ ساٖ ٚ صا٘ٛ *



 دسيسٝ ٔلٙٛٓي لّت *

 وبؿت ضّضٖٚ ٌٛؽ *

 بيوار گراهي *

ثٙبثشايٗ ػٔي وٙيذ تٕبٔي ايٗ ٔٛاسد . ثؼيبسي اص ايٗ ٔٛاسد ًي ٔـبٚسٜ ثب ٔتخلق ساديِٛٛطي لبثُ ضُ اػت

 .سا ثٝ ًٛس وبُٔ ٔذ ِ٘ش داؿتٝ ثبؿيذ ٚ آٖ سا ثٝ ساديِٛٛطيؼت ٔشثًٛٝ اًالّ دٞيذ

 M. R. I آهادگي های عوَهي برای اًجام *

ٝ اي ٚ خٛاة پبتِٛٛطي M. R. I وّيٝ ػٛاثك لجّي ِ٘يش ػي تي اػىٗ ، ٓىغ ٞبي ساديِٛٛطي، تلبٚيش پضؿىي ٞؼت

 .سا ٕٞشاٜ ثيبٚسيذ

سا دس خشيبٖ لشاس  M. R. I دس كٛست داؿتٗ ٔٛاسدي وٝ دس ثخؾ لجُ ثٝ آٟ٘ب اؿبسٜ ؿذ، ضتٕبً وبسؿٙبع

 .دٞيذ

تٕبٔي ػٔي ٔب ثش ايٗ اػت وٝ تلٛيشثشداسي اص ؿٕب دس صٔبٖ تٔييٗ ؿذٜ ا٘دبْ ؿٛد ِٚي ٕٔىٗ اػت ٓٛأّي 

ؿٕب سا ثٝ  M. R. I اص لجيُ لٌْ ٔٛلت ثشق، اؿىبالت ٔٛلت دػتٍبٜ ٚ ٔشاخٔٝ ثيٕبساٖ اٚسطا٘ؼي ٌبٞي صٔبٖ

سا ثشاي ٔـغَٛ وشدٖ ... تأخيش ا٘ذاصد، ِزا خٛ٘ؼشدي خٛد سا ضفَ ٕ٘ٛدٜ ٚ ٚػبيّي ٔب٘ٙذ ٔدّٝ، خذَٚ، ثبفتٙي ٚ 

 .خٛد ثٝ ٕٞشاٜ داؿتٝ ثبؿيذ

سا ثٝ پضؿه ... ثب ٔبدٜ وٙتشاػت ٞش ّ٘ٛ ػبثمٝ ضؼبػيت غزايي، داسٚيي، فلّي ٚ  M. R. I دس ٔٛاسد ا٘دبْ

 .ٔشثًٛٝ اًالّ دٞيذ

ٞير دسدي ٘ذاسد، ِزا ثي ضشوت ٚ آساْ ثبؿيذ صيشا ضشوبت اهبفي ؿٕب ٔٛخت خشاثي تلبٚيش  M. R. I ا٘دبْ

 .اص ضشوت تخت ٚ كذاي دػتٍبٜ ٞشاػي ثٝ خٛد ساٜ ٘ذٞيذ. خٛاٞذ ؿذ

ِزا . وبسؿٙبع ساديِٛٛطي ٔٛاُت ؿٕب ثٛدٜ ٚ تٕبْ ضبالت ؿٕب سا ثٝ ٔتخلق ساديِٛٛطي ٌضاسؽ ٔي وٙذ

هٕٙبً ساديِٛٛطيؼت ٔشثًٛٝ دس اتبق ديٍش اص ًشيك تّٛيضيٖٛ ٔخلٛكي . آػٛدٜ خبًش ٚ ثي ضشوت ثبؿيذ

 .تلبٚيش ؿٕب سا تطت ِ٘ش داسد

 M. R. I ثب وٙتشاػت، آٔپَٛ ٔخلٛف ٔبدٜ ضبخت M. R. I دس كٛست دسخٛاػت پضؿه ٔٔبِح ثشاي ا٘دبْ

دس كٛست ثشٚص ٞشٌٛ٘ٝ ٘بساضتي پغ اص تضسيك ٔبدٜ . ضبٚي ٌبدِٚيٙيْٛ دس سٚيتخت ثٝ ؿٕب تضسيك ٔي ؿٛد

 .ضبخت، وبسؿٙبع ساديِٛٛطي سا دس خشيبٖ ثٍزاسيذ

 .دس ثشخي ٔٛاسد اص ؿٕب خٛاػتٝ ٔي ؿٛد تب ثشاي زٙذ ثب٘يٝ وٛتبٜ ٘فغ خٛد سا ضجغ ٕ٘بييذ



ٝ اي ساضت ثٝ ؿٕب دادٜ ٔي ؿٛد M. R. I ثشاي ا٘دبْ . آٖ سا ثپٛؿيذ ٚ داخُ دػتٍبٜ ٍٔٙت ثشٚيذ. يه ِجبع پبسز

ْ خٓ خٟت ضفَ ٚ سٓبيت ثٟذاؿت، ِجبع ٔٛسد ِ٘ش كشفبً خٟت ؿٕب تٟيٝ ؿذٜ  دس ٔشوض تلٛيشثشداسي خب

 .اػت، ِزا ٔي تٛا٘يذ پغ اص ا٘دبْ آصٖٔٛ آٖ سا ثب خٛد ثٝ ٔٙضَ ثجشيذ

 هقابله كٌين؟ (ترض از هكاى های تٌگ)چگًَه با كالسترٍفَبي  **** 

ٖ ٞبي تٗ ٔثُ وب٘بَ دػتٍبٜ دزبس اضؼبع تشع، اهٌشاة ٚ  ٓذٜ وٕي اص افشاد دس كٛست لشاسٌيشي دسٔىب

ٜ ٞبي ٔختّفي ثشاي ٔمبثّٝ ثب ايٗ ٔـىُ ٚخٛد داسد وٝ ثٝ خٟت إٞيت خبكي وٝ داسد . ًپؾ لّت ٔي ؿٛ٘ذ سا

 .ثٝ كٛست وبُٔ ٔٛسد ثطث لشاس ٔي ٌيشد

ٚ ٘طٜٛ  M. R. I يميٙبً ؿٙبخت وبّٔي وٝ اص. لجُ اص ا٘دبْ آصٖٔٛ ايٗ ٘ٛؿتبس سا ثٝ ًٛس وبُٔ ٌٔبِٔٝ ٕ٘بييذ *

 .ا٘دبْ آٖ ثٝ دػت ٔي آٚسيذ دس آسأؾ ؿٕب ٚ ٕٞىبسي ثيـتشتبٖ دس صٔبٖ ا٘دبْ آصٖٔٛ ٔؤثش خٛاٞذ ثٛد

. تٛهيطبت اٚ ؿٕب سا لبّ٘ٛ ٔي وٙذ وٝ خٌشي ٔتٛخٝ ؿٕب ٘يؼت. كطجت وٙيذ M. R. I ثب وبسؿٙبع دػتٍبٜ *

ٝ اي ٔي تٛا٘يذ اص داخُ وب٘بَ ثب  ثٔالٜٚ اٚ ثٝ ؿٕب إًيٙبٖ خٛاٞذ وٝ ؿٕب سا تطت ِ٘ش داسد ٚ دس كٛست ٞش ٔؼئّ

 .اٚ ٔىبِٕٝ ٕ٘بئيذ

 .اػتفبدٜ اص ٘ٛس وبفي دس داخُ وب٘بَ ٔي تٛا٘ذ ؿٕب سا آساْ ٕ٘بيذ *

 .ثب پٙجٝ يب ٌٛؿي ٞبي ؿٙب ٔي تٛا٘يذ ػٛساظ خبسخي ٌٛؽ تبٖ سا ثؼتٝ ٚ يب ضتي ثب ٞذفٖٛ ٔٛصيه ٌٛؽ وٙيذ *

ٝ اي دس دػت ؿٕب لشاس ٔي ٌيشد وٝ دس ٞش ِطِٝ وٝ ٘يبص ثٛد ٔي تٛا٘يذ ثب فـبس دادٖ آٖ ثب وبسؿٙبع  * دوٕ

 .دػتٍبٜ تٕبع ثشلشاس ٕ٘بييذ

دس ثشخي ٔٛالْ ٚ پغ اص ٕٞبٍٞٙي ثب وبسؿٙبع دػتٍبٜ ٔي تٛا٘يذ ثٝ خبي ٚاسد ؿذٖ ثب ػش، ثب پب ٚاسد وب٘بَ  *

أىب٘پزيش  M. R. I ثبيذ تٛخٝ داؿتٝ ثبؿيذ وٝ ايٗ سٚؽ دس ثشخي اص ا٘ٛاّ تلٛيشثشداسي ٞبي. ٍٔٙت ؿٛيذ

 .٘يؼت

ٓ ٞب دس ٍٞٙبْ خٛاة دس ٞٛاپيٕب ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔي ٌيشد ٘يض ٔي تٛا٘ذ  * اثضاسٞبيي وٝ خٟت ثؼتٗ زـ

 .ٔي تٛا٘يذ ايٗ اثضاس سا اص وبسؿٙبع ٔشثًٛٝ دسخٛاػت ٕ٘بييذ. ػٛدٔٙذ ثبؿذ

٘فغ ٞبي آساْ ٚ ِٕٔٔٛي ثىـيذ  M. R. I لجُ اص آغبص تلٛيشثشداسي زٙذ ٘فغ ٕٓيك وـيذٜ ٚ دس ضيٗ ا٘دبْ *

 .تب ٔضاضٓ تلٛيشثشداسي ٘ـٛد

پغ اص ٔـٛست ثب وبسؿٙبع دػتٍبٜ دس كٛست أىبٖ ثخٛاٞيذ تب ثب سٓبيت تٕبٔي ٘ىبت الصْ يىي اص ٕٞشاٞبٖ  *

 .دس وٙبس تخت ؿٕب ثٙـيٙذ ٚ ٔٛاُت تبٖ ثبؿذ

سٚص لجُ اص تلٛيشثشداسي، يه خٔجٝ ٔمٛايي سا ثٝ ا٘ذاصٜ ػشتبٖ تٟيٝ ٕ٘ٛدٜ، يه ًشف آٖ سا ػٛساظ وٙيذ ٚ  *

ٜ ايذ ِطِبتي آٖ سا سٚي ػشتبٖ لشاس دادٜ ٚ فشم وٙيذ وٝ داخُ ٍٔٙت  دس ضبِي وٝ دس ٔٙضَ دساص وـيذ

 .ؿشايي داخُ وب٘بَ تلٛيشثشداسي ٞٓ ثٝ ٕٞيٗ ػبدٌي اػت. ٞؼتيذ

 .ثب ا٘دبْ ايٗ ٔشاضُ لٌٔبً ؿٕب ؿدبٓت خبكي يبفتٝ ٚ ثٝ ساضتي فوبي داخُ دػتٍبٜ سا تطُٕ خٛاٞيذ ٕ٘ٛد *



 بيوار گراهي*

ثٝ ٔشوض ٔب ٔٔشفي ٕ٘ٛدٜ اػت، ضتٕبً خٛاٞبٖ ػالٔتي ؿٕبػت پغ  M. R. I پضؿىي وٝ ؿٕب سا خٟت ا٘دبْ

ػٔي وٙيذ تب ثب ٕٞىبسي وبُٔ، تلبٚيشي اص ؿٕب ٌشفتٝ ؿٛد وٝ ثتٛا٘ذ دس تـخيق ثيٕبسي ؿٕب وٕه وٙٙذٜ 

تٕبْ ػٔي ٔب ثش ايٗ اػت تب تلٛيشي وٝ اص ؿٕب ٔي ٌيشيٓ اص ثٟتشيٗ ويفيت ثشخٛسداس ثبؿذ ٚ اص خذاٚ٘ذ . ثبؿذ

ٜ تبٖ ثبؿذ ْ آٚس تٙذسػتي ثشاي ؿٕب ٚ خب٘ٛاد  .ٔي خٛاٞيٓ تب ايٗ تلٛيش ثذٖٚ ٞشٌٛ٘ٝ هبئٝ ٚ پيب

 دٍست عسیس *

ْ ثخؾ  دس كٛستي وٝ تطت ٞير ٓٙٛاٖ ؿشايي داخُ دػتٍبٜ ثشاي ؿٕب لبثُ تطُٕ ٘يؼت ٔي تٛا٘يذ تمبهبي آسا

ْ ثخؾ تضسيمي ثذٖٚ ِ٘ش پضؿه ٔٔبِح تطت ٞير ٓٙٛاٖ ٘جبيذ . خٛساوي وٙيذ تٛخٝ داؿتٝ ثبؿيذ وٝ تدٛيض آسا

 .كٛست پزيشد

اٌش دس ٟ٘بيت ؿٕب تطت ٞير ؿشايٌي أىبٖ ا٘دبْ آصٖٔٛ سا ٘ذاؿتيذ ٔي تٛاٖ ثب ا٘دبْ يه ثيٟٛؿي ػجه ٔب٘ٙذ 

 .اػتفبدٜ ٔي ؿٛد، تلٛيشثشداسي سا ا٘دبْ داد M. R. I زيضي وٝ ثشاي وٛدوبٖ دس صٔبٖ ا٘دبْ

 در تصَیربرداری از اعضاء هختلف بذى M. R. I كاربرد *

دس ٔدٕٛٓٝ . دس تـخيق ثؼيبسي اص ثيٕبسي ٞب ٚ هبئبت ٚ آوبء ٔختّف ثذٖ ثٝ وبس ٔي سٚد M. R. I أشٚصٜ

ٜ ٞبي ثذٖ  M. R. I ضبهش ػٔي ؿذٜ اػت تب ثٝ كٛست خالكٝ ثٝ ٔٛاسد اػتفبدٜ اص دس ٞش يه اص آوبء ٚ دػتٍب

تٛخٝ ثٝ ايٗ ٘ىتٝ هشٚسي اػت وٝ . ٚ آٔبدٌي ٞبي هشٚسي پيؾ اص ا٘دبْ ٚ ضيٗ ا٘دبْ ايٗ آصٖٔٛ پشداختٝ ؿٛد

دس تٕبٔي ٔٛاسد صيش سٓبيت ٘ىبت ٚ آٔبدٌي ٞبي ٕٓٛٔي وٝ لجالً ثٝ آٟ٘ب اؿبسٜ ؿذٜ اػت هشٚسي ثٛدٜ، ِزا دس 

 .ثخؾ ٞبي ثٔذ تٟٙب ثٝ آٔبدٌي ٞبي اختلبكي ثؼٙذٜ ؿذٜ اػت

* M. R. I  در سرٍگردى ٍ ستَى فقرات 

M. R. I  دس ثشسػي ٔغض ٚ ٘خبّ، زـٓ، ٌٛؽ ٚ ثؼيبسي اص ديٍش آوبء ٔٛخٛد دس ٘بضيٝ ػشٌٚشدٖ ثٝ وبس

ثٝ  M. R. I ثبيذ يبدآٚس ٌشديذ وٝ ٘خؼتيٗ ثبس اص ايٗ سٚؽ دس ثشسػي ٔغض ٚ ٘خبّ اػتفبدٜ ؿذ ٚ. ٔي سٚد

اص ايٗ سٚؽ دس تـخيق پبسٌي ٚ خبثدبيي . ٔيضاٖ صيبدي ثٝ يبسي ٔتخلليٗ ٚ خشاضبٖ ٔغض ٚ آلبة آٔذ

ٜ ٞبي ػتٖٛ فمشات، كذٔبت ٚ تٛٔٛسٞبي ٘خبّ، تٛٔٛسٞبي ٔغض، خٛ٘شيضي ٞب ٚ ثٝ خلٛف  ديؼه ٞبي ثيٗ ٟٔش

ٝ ٞبي ٔغضي اػتفبدٜ ٔي ؿٛد دس ثشخي ٔٛاسد خبف وٝ تـخيق آٖ ثش ٟٓذٜ پضؿه ٔٔبِح ؿٕبػت، ٕٔىٗ . ػىت

 .ثبؿذ M. R. I اػت ٘يبص ثٝ اػتفبدٜ اص ٔبدٜ ٌبدِٚيٙيْٛ خٟت تلٛيشثشداسي دس سٚؽ

 بيوار گراهي *

 ػبٓت 4ثٝ ٓٙٛاٖ يه اكّي وّي، ٞشٌبٜ دس ٞش تلٛيشثشداسي ٘يبص ثٝ تضسيك وٙتشاػت ثٛد ػٔي وٙيذ ضذالُ 

 .لجُ اص ا٘دبْ آصٖٔٛ ٘بؿتب ثبؿيذ

ٔثالً دس صٔب٘ي وٕتش . اػتفبدٜ ٔي وٙٙذ M. R. I ٔتخلليٗ ٌٛؽ ٚ ضّك ٚ ثيٙي ٚ زـٓ ٘يض دس ٔٛاسد صيبدي اص

 .ؿٙبػبيي وشد M. R. I  دليمٝ ٔي تٛاٖ تٛٔٛسٞبي ٌٛؽ داخّي سا ثب اػتفبدٜ اص15اص 



 سر ٍ گردى M. R. I آهادگي های پيص از اًجام*

 آٔبدٌي ٞبي ٕٓٛٔي

 آٔبدٌي ٞبي اختلبكي

 .ٚلتي دس داخُ دػتٍبٜ لشاس ٌشفتيذ، وبٔالً ثي ضشوت ثبؿيذ *

ٜ ٞبي ٚيظٜ ثٝ ًٛس وبُٔ پبن ٕ٘بييذ * ٜ ٞب سا ثب پٙجٝ خيغ يب پبن وٙٙذ صيشا . ٔٛاد آسايـي پـت پّه ٞب ٚ ٔظ

ٔٛاد آسايـي ضبٚي فّضاتي ٔب٘ٙذ تشويجبت آٞٗ، ٘يىُ ٚ ِٔٛيجذٖ ٞؼتٙذ وٝ ٔي تٛا٘ذ ػجت خشاثي تلبٚيش 

ٓ ٞب ؿٛد  .ػشٔٝ ٘يضي ثٝ خٟت تشويجبت فّضي اهبفي ٔي تٛا٘ذ ايدبد ٔضاضٕت ٕ٘بيذ. زـ

 .لجُ اص ا٘دبْ آصٖٔٛ، ِٙضٞبي تٕبػي سا اص زـٓ خٛد خبسج ٕ٘بييذ *

 .دس ضيٗ آصٔبيؾ ٔغضي ضتي إِمذٚس اص پّه صدٖ ػشيْ ٚ غيشَٕٔٔٛ ثپشٞيضيذ *

 * M. R. I در قفسه سيٌه 

 .لفؼٝ ػيٙٝ ؿبُٔ دٚ ػيؼتٓ ضيبتي اكّي ئٙي دػتٍبٜ لّت ٚ ٓشٚق ٚ دػتٍبٜ تٙفؼي اػت

* M. R. I قلب 

ٖ سػب٘ي ٓشٚق وشٚ٘ش  M. R. I أشٚصٜ سي ٞبي )وبسثشد ٚػئي دس ثشسػي ّٕٓىشد لّت ٚ ٔيضاٖ خٛ

ٝ وٙٙذٜ لّت لّت، ٕٞىبسي تٍٙبتٍٙي سا ثيٗ ثيٕبس، ٔتخلق ساديِٛٛطي ٚ  M. R. I ا٘دبْ. پيذا وشدٜ اػت (تغزي

 .ٔتخلق لّت ٚ ٓشٚق ٔي ًّجذ

 قلب M. R. I آهادگي های پيص از اًجام *

 آٔبدٌي ٕٓٛٔي

 آٔبدٌي اختلبكي

 .داسٚيٟبي لّجي سا وٝ ٔلشف ٔي وٙيذ ثٝ ٕٞشاٜ داؿتٝ ثبؿيذ *

 .٘بؿتبئي سا دس كٛستيىٝ ٘يبص ثٝ تلٛيشثشداسي ثب تضسيك ثبؿذ، سٓبيت ٕ٘بييذ *

ٜ ٞبي پضؿىي آٓ اص ػٛاثك ثؼتشي دس ثيٕبسػتبٖ، ٌضاسؽ اوٛوبسديٌٛشافي، ٘ٛاس لّت،  * وّيٝ پشٚ٘ذ

 .سا ٕٞشاٜ خٛد ثيبٚسيذ C. C. U آ٘ظيٌٛشافي، ٌضاسؽ تؼت ٚسصؽ، إٓبَ خشاضي، پشٚ٘ذٜ ثؼتشي دس

دس ٔٛسد لٌْ ٚ يب ادأٝ ٔلشف داسٚٞبي خٛد پيؾ اص ا٘دبْ آصٖٔٛ ثب ٔتخلق لّت ٔٔبِح تبٖ ٔـٛست  *

 .ٕ٘بييذ

* M. R. I ریه، پستاى ها ٍ بافت های ًرم قفسه سيٌه 

دس ثشسػي ٘بف  M. R. I دس ثشسػي ثبفت سيٝ ٞٙٛص ثٝ دلت ػي تي اػىٗ ٘شػيذٜ اػت، ٞشزٙذ M. R. I دلت



ٜ ٞبي اكّي اػت ثٟتشيٗ سٚؽ ثٝ ضؼبة ٔي آيذ ٝ ٞب وٝ ٔطُ لشاسٌيشي ٓشٚق ٚ ٘بيظ ثشاي  M. R. I ثٔالٜٚ. سي

ٜ اَ اػت (ٔذيبػتٗ)ثشسػي خذاس لفؼٝ ػيٙٝ، ٔيبٖ ػيٙٝ   .ٚ ٓشٚق ثضسي ايٗ ٘بضيٝ ايذ

ٖ ٞب ٞٓ اػتفبدٜ ٕ٘ٛد M. R. I دس ثخؾ خذاسي لفؼٝ ػيٙٝ ٔي تٛاٖ اص اِجتٝ ٞٙٛص ٞٓ . ثشاي ثشسػي پؼتب

ٓ ٞبي ثبالي   M. R. I ٟٔٔزا.  ػبَ ضشف اَٚ سا ٔي ص٘ذ35ّٓيشغٓ پيـشفت ٞبي ٔختّف، ٔبٌٔٛشافي دس خب٘

ثب ضزف تلٛيش ثبفت ٞبي زشثي دس ثشسػي  (ثب تضسيك ضتٕبً الصْ اػت)پؼتبٖ ثب ٚ ثذٖٚ تضسيك ٌبدِٚيٙيْٛ 

ٜ ا٘ذ، ثؼيبس وٕه  تٛٔٛسٞبي پؼتبٖ ٚ تٛٔٛسٞبيي وٝ اص ديٍش ٘ٛاضي ثذٖ ٘ـأت ٌشفتٝ ٚ ثٝ پؼتبٖ ػشايت وشد

ٖ ٞبي ٚاخذ پشٚتضٞبي ػيّيىٖٛ. وٙٙذٜ اػت  .تلبٚيش فٛق أِبدٜ دليمي دس اختيبس ٔي ٌزاسد M. R. I دس پؼتب

 ریه ٍ سایر بافت های ًرم قفسه سيٌه M. R. I آهادگي های پيص از اًجام *

 آٔبدٌي ٕٓٛٔي

 آٔبدٌي اختلبكي

 . ػبٓت لجُ اص غزاٞبي ػٍٙيٗ ٚ زشة ٔلشف ٘ـٛد24 - 48تٛكيٝ ٔيـٛد اص  *

ٖ ٞب سا ٕٞشاٜ ثيبٚسيذ *  .٘تبيح ٔبٌٔٛشافي ٚ يب ػٌٛ٘ٛشافي لجّي اص پؼتب

* M. R. I ضكن ٍ لگي 

M. R. I  ٞب ثب ٔطذٚديت ٞبيي ٔٛاخٝ اػت صيشا ٜ ٞٙٛص دس ثشسػي اضـبء ؿىٕي تٛخبِي اص لجيُ ٔٔذٜ ٚ سٚد

ِٚي اًالٓبت ثبفت ؿٙبػي . ٞٙٛص وٙتشاػت ٔٙبػجي وٝ ثٝ كٛست خٛساوي لبثُ اػتفبدٜ ثبؿذ دس دػتشع ٘يؼت

اص ػبيش آوبء داخُ ؿىٓ دس اختيبس ٔي ٌزاسد اص اًالٓبتي وٝ دس ػي تي اػىٗ ثٝ دػت ٔي آيٙذ  M. R. I وٝ

دس ؿىٓ ٚ ٍِٗ اص تضسيك وٙتشاػت اػتفبدٜ ٕ٘ي ؿٛد  M. R. I ثٝ ًٛس وبُٔ دس ثشسػي ٞبي َٕٔٔٛ. دليك تش٘ذ

ٚ اٌش دس ٔٛاسد خبف ٘يض تٛػي پضؿه ٔٔبِح دسخٛاػت ؿٛد ضتٕبً ثب ٓىغ ٞبي ثذٖٚ تضسيك وٙتشاػت ٕٞشاٜ 

سٍ٘ي ثب تضسيك ثذٖٚ ٔمبيؼٝ ثب تلبٚيش ثذٖٚ تضسيك، ثخـي اص اًالٓبت سا پٛؿب٘ذٜ ٚ  M. R. I صيشا. خٛاٞذ ثٛد

 .تفؼيش تلبٚيش سا ٔـىُ ٔي ػبصد

 در ضكن ٍ لگي M. R. I آهادگي های پيص از *

 آٔبدٌي ٞبي ٕٓٛٔي

 آٔبدٌي ٞبي اختلبكي

 ػبٓت لجُ تٛكيٝ 24 - 48 ػبٓت لجُ ٚ ٓذْ ٔلشف غزاٞبي ػٍٙيٗ ٚ زشة اص 6٘بؿتبيي وبُٔ اص  *

 .ٔي ٌشدد

ؿىٓ ٔلشف لشف آٞٗ سا لٌْ وٙيذ، صيشا ٚخٛد لشف آٞٗ دس ٔٔذٜ ٚ  M. R. I ػبٓت پيؾ اص ا٘دبْ 24 *

ٜ ٞب ػجت افت ويفيت تلبٚيش ٔي ؿٛد  .سٚد



دس ثشخي اص ٔشاوض دس صٔبٖ آصٔبيؾ خٛسدٖ ٔٛاد آثىي ٔب٘ٙذ آة يب ٔٛاد سٚغٙي ٔب٘ٙذ سٚغٗ صيتٖٛ سا  *

ٜ ٞب ثٝ ثيٕبس پيـٟٙبد ٔي ٕ٘بيٙذ  .خٟت ٕ٘بيؾ سٚد

* M. R. I هجاری صفراٍی (MRCP) 

ٝ اي ٚاسد ثذٖ ٘ـذٜ ٚ اص ٞير ٔبدٜ ضبخجي ثٝ كٛست تضسيمي اػتفبدٜ ٕ٘ي ؿٛد ثب ايٗ . دس ايٗ سٚؽ ٞير ٚػيّ

ايٗ سٚؽ . سٚؽ ٔي تٛاٖ ويؼٝ كفشا ٚ ٔدبسي كفشاٚي سا ثٝ ثٟتشيٗ ٚخٝ ٕٔىٗ ٔٛسد ثشسػي لشاس داد

 . دس ثشسػي هبئبت ٘ؼدي اص خّٕٝ تٛٔٛسٞب دس آوبء ٔٛسد ِ٘ش وبسثشد داسد خلٛكبً

 MRCP آهادگي های پيص از *

 آٔبدٌي ٕٓٛٔي

 آٔبدٌي اختلبكي

٘تبيح وّيٝ تلٛيشثشداسي ٞبي لجّي ٔب٘ٙذ ػٌٛ٘ٛشافي، ػي تي اػىٗ ٚ ٘يض ٘تبيح آصٔبيـبت ّٕٓىشد وجذ سا ثٝ  *

 .ٔتخلق ساديِٛٛطي ٘ـبٖ دٞيذ

ٓ ٔشٕ، ؿيشيٙي  MRCP  ػبٓت پيؾ اص ا٘دبْ تلٛيشثشداسي ثٝ سٚؽ12-24ًي  * غزاي زشة ٔثُ وشدٜ، تخ

 .٘خٛسيذ تب ويؼٝ كفشا ٔٙمجن ٘ـذٜ ٚ خبِي ٘ـٛد... ٚ 

 .وبٔالً ٘بؿتب ثٛدٜ ٚ ضتي اص خٛسدٖ ٔبئبت ٘يض اختٙبة ٕ٘بييذ MRCP  ػبٓت لجُ اص ا٘دب4ْ-6اص  *

* M. R. I در بررسي سيستن ادراری 

يب تلٛيشثشداسي ػبدٜ ٚ ثب تضسيك  (MRU) تلٛيشثشداسي اص ػيؼتٓ ادساسي ثٝ دٚ كشٚت ثذٖٚ تضسيك

دس ػيؼتٓ ادساسي خٟت ثشسػي ّٕٓىشد  .M.R.I اص دػتٍبٜ ادساسي ا٘دبْ ٔي ؿٛد (EMRU) ٌبدِٚيٙيْٛ

ٝ ٞب ٚ زٍٍٛ٘ي تشؿص ادساس ٚ ٕٞسٙيٗ ٚخٛد تٛٔٛسٞب ٚ ا٘تـبس آٟ٘ب ثٝ  ٝ ٞب، ٚهٔيت ٌشدؽ خٖٛ وّي وّي

ٝ ٞب، ضبِت ٚ ٔثب٘ٝ ثٝ وبس ٌشفتٝ ٔي ؿٛد  .لؼٕت ٞبي ٔدبٚس اص ًشيك ٔـبٞذٜ وّي

 سيستن اداری M. R. I آهادگي های پيص از *

 آٔبدٌي ٞبي ٕٓٛٔي

 آٔبدٌي ٞبي اختلبكي

 .٘تبيح آصٔبيـبت خٖٛ ٚ ادساس سا ٕٞشاٜ خٛد ثيبٚسيذ *

تٕبْ تلٛيشثشداسي ٞبي لجّي اص لجيُ ٓىغ ػبدٜ ٚ يب ٓىغ ٞبي سٍ٘ي وّيٝ ٚ ٔدبسي ادساس، ػٌٛ٘ٛشافي،  *

 .ػي تي اػىٗ، يب اػىٗ ساديٛايضٚتٛح سا ٕٞشاٜ داؿتٝ ثبؿيذ

 . ػبٓت لجُ اص ٔشاخٔٝ ٘بؿتب ثبؿيذ6اص  *



 بيوار گراهي *

ِزا ثٝ . وٙتشاػت ٔٙبػت ثٝ ؿٕب تضسيك خٛاٞذ ؿذ EMRU ٚ ثشاي ا٘دبْ (ٔذس)داسٚي ادساس آٚس  MRU ثشاي

 .٘ىبت ٔشثٛى ثٝ تضسيك ٔبدٜ سٍ٘ي وٝ دس لؼٕت ٞبي لجُ آٔذٜ اػت دلت ٕ٘بئيذ

* M. R. I در ارتَپذی  

M. R. I ؿبيذ ثتٛاٖ ثيبٖ . ٓوال٘ي ثٝ وبس ٔي سٚد- ثٝ ٓٙٛاٖ ٚػيّٝ ثشسػي لذستٕٙذي دس ػيؼتٓ اػتخٛا٘ي

ٖ ٞب الصْ اػت،  ثشاي ثشسػي  M. R. Iٕ٘ٛد وٝ ثٝ ٕٞبٖ ٔيضاٖ وٝ ساديِٛٛطي ػبدٜ ثشاي ثشسػي اػتخٛا

ٜ اي داسد ساديٌٛشافي ٞبي ػبدٜ ٕٔٔٛالً ؿىؼتي ٞب سا ثٝ . ٔفبكُ ٚ ٘ؼٛج ٘شْ ٚ ٕٞسٙيٗ ٔغض اػتخٛاٖ خبيٍبٜ ٚيظ

خٛثي ٘ـبٖ ٔي دٞٙذ أب ثشخي ؿىؼتٍي ٞب دس ساديٌٛشافي ػبدٜ ديذٜ ٕ٘ي ؿٛ٘ذ ِٚي ثٝ ٚاػٌٝ تٛسٔي وٝ دس 

ثٝ خٛثي لبثُ ؿٙبػبيي ٚ ثشسػي  M. R. I اثش ؿىؼتٍي دس ٔغض اػتخٛاٖ ٚ ٘ؼٛج ٘شْ ايدبد ٔي ؿٛد، تٛػي

 .ٞؼتٙذ

 :در بررسي سيستن استخَاًي عبارتٌذ از M. R. I اهتيازات بسرگ

 ٕ٘بيؾ ٔؼتميٓ ٔغض اػتخٛاٖ ثب ويفيت ٓبِي

ٖ ٞب  ويفيت ثبال دس ٕ٘بيؾ ٘ؼٛج ٘شْ ٔدبٚس اص خّٕٝ ٓوالت ٚ تب٘ذٚ

 ٓىؼجشداسي دس زٙذ خٟت ثذٖٚ خبثدب وشدٖ ثيٕبس

ٖ ٞب دس ٔدبٚست ٔفبكُ ثب دلت ثيـتشي  ٖ ٞبي داخُ ٔفلّي ٚ ا٘تٟبي اػتخٛا ثٝ ٓالٜٚ تٛٔٛسٞب، تغييشات ػبختٕب

ْ ٞب سا ٘يض ٔي تٛاٖ ثب. لبثُ ثشسػي ٞؼتٙذ M. R. I دس تطت ثشسػي  M. R. A ػشخشي ٞب ٚ ػيبٞشي ٞبي ا٘ذا

دس استٛپذي ٔي تٛاٖ ثٝ ايٗ ٘ىتٝ اؿبسٜ ٕ٘ٛد وٝ ضتي آوبيي وٝ دس داخُ  M. R. I اص ٔضيت ٞبي ديٍش. لشاس داد

ضّمٝ يب وٛيُ . لشاس ٌيش٘ذ (COIL) لبثُ ثشسػي ٞؼتٙذ ثٝ ؿشًي وٝ داخُ ضّمٝ M. R. I ٌر ثبؿٙذ ٘يض ثب

ْ ٞب ثؼتٝ ؿذٜ ٚ ٕٞشاٜ آٖ ثيٕبس ثٝ داخُ وب٘بَ ٔي سٚد دسٚالْ ُٚيفٝ . دػتٍبٞي اػت وٝ ثٝ دٚس ػش، تٙٝ ٚ ا٘ذا

َ ٞب ثٝ پشداصؽ ٌشٞب خٟت  َ ٞب اص ا٘ذاْ ٔٛسد ِ٘ش ٚ اسػبَ آٖ ػيٍٙب وٛيُ اسػبَ أٛاج دسيبيي ٚ ٌشفتٗ ػيٍٙب

 .ثٝ تلٛيش وـذٖ ٓوٛ تطت تلٛيشثشداسي اػت

 در اًذام ها ٍ هفاصل M. R. I آهادگي های قبل از اًجام *

 آٔبدٌي ٞبي ٕٓٛٔي

 آٔبدٌي ٞبي اختلبكي

ْ ٞب ٔٙبػت ٘يؼت M. R. I ا٘دبْ * ِزا دس كٛست خٛ٘شيضي فٔبَ اثتذا ثبيذ آٖ . دس صٔبٖ خٛ٘شيضي فٔبَ اص ا٘ذا

 .ٕ٘ٛد M. R. I سا ثٙذ آٚسد ٚ ثٔذ ٔجبدست ثٝ ا٘دبْ

اٌش ا٘ذاْ ثب٘ذپيسي ؿذٜ اػت ٚ يب اص ثب٘ذٞبي وـي ثش سٚي ٔفلُ اػتفبدٜ ؿذٜ اػت ثبيذ ٌيشٜ فّضي ثب٘ذ  *

 .ثبص وشد M. R. I سا لجُ اص ا٘دبْ

 .ادساس خٛد سا تخيٝ ٕ٘بييذ M. R. I لجُ اص ٚسٚد ثٝ اتبق *



 .اًالّ دٞيذ M. R. I ادساس ضتٕبً ٔٛهّٛ سا ثٝ وبسؿٙبع اتبق (ِِٛٝ)دس كٛست داؿتٗ ػٛ٘ذ  *

ْ ٞبي ؿٕب ٚكُ اػت ٘جبيذ ٚاسد اتبق *  .ؿٛيذ M. R. I تب صٔب٘ي وٝ ٞشٌٛ٘ٝ آتُ فّضي ثٝ ا٘ذا

 .دس اختيبس ساديِٛٛطيؼت لشاس دٞيذ M. R. I ساديٌٛشافي ٞبي ػبدٜ سا ثشاي تفؼيش ثٟتش تلبٚيش *

* M. R. I در آًصیَگرافي سرخرگ ها ٍ سياهرگ ها 

M. R. I ٖدس آ٘ظيٌٛشافي ػشخشي ٞب تطت ٓٙٛا M. R. A دس ػيبٞشي ٞب ثٝ كٛست ٚ M. R. V  ٝؿٙبخت

ايٗ ٔٛهّٛ خلٛكبً دس ثشسػي ٚهٔيت ا٘ؼذاد ٚ ٌشفتٍي سي ٞبي ٔختّف ٘بضيٝ ػشٌٚشدٖ ٔٛسد . ٔي ؿٛد

 .اػتفبدٜ لشاس ٔي ٌيشد

 M. R. A ٍ M. R. V آهادگي های پيص از اًجام *

 آٔبدٌي ٞبي ٕٓٛٔي

 آٔبدٌي ٞبي اختلبكي

 .٘تبيح داپّش ٓشٚلي ٚ ٓىغ ٞبي لجّي خٛد سا ٕٞشاٜ داؿتٝ ثبؿيذ *

 ػبٓت لجُ ٘بؿتب ثٛدٜ، ػبثمٝ 4ِزا ضتٕبً اص . أىبٖ داسد وٝ اص وٙتشاػت تضسيمي ٘يض اػتفبدٜ ؿٛد *

 .ضؼبػيت ٞبي داسٚيي، غزايي ٚ تٙفؼي سا ثٝ پضؿه اًالّ دٞيذ

 بيوار گراهي *

ثٝ ػشٓت ثبصػبصي ٔي ؿٛ٘ذ ِٚي ثٟتش اػت ٔتخلليٗ ٚ وبسؿٙبػبٖ دس ٔٛالْ  M. R. I أشٚصٜ تلبٚيش

 ػبٓت صٔبٖ داؿتٝ ثبؿٙذ تب ثتٛا٘ٙذ ثب دلت ٚ ثذٖٚ ٓدّٝ تلبٚيش سا ثٝ ثٟتشيٗ ٚخٝ 24 - 48غيشاٚسطا٘غ 

 .ٕٔىٗ ثبصػبصي ٚ تفؼيش ٕ٘بيٙذ

 http://fa.parsiteb.comثٝ ٘فُ اص ػبيت 


