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 سر و گردن: فصل دوم

 مغز 1-2

 آناتومی 

، پل مغزی، هیپوتاالموس، تاالموس، مخاست و در انسان از بخشهای مختلفی مانند  دستگاه عصبی مرکزیمغز مهمترین بخش 

 جسم وسیله به که کند می تقسیم کره نیم دو به را انسان مغز طولی، برش .تشكیل شده است... و  ساقه مغز، های مغز بطن

 وجود با اما. اند متقارن کلی طور به ها کره نیم از کدام هر ساختار و هستند هم به شبیه طرف، دو. اند شده متصل هم به ای پینه

 .(2-1-1 شكل)است  فاوتمت قشر هر وظایف زیاد، های شباهت

 

 آناتومی مغز -2-1-1-شكل

  مغز تصویربرداری ازهای  توالی

بعنوان یک قاعده کلی، . های بالینی بیمار باشد برای بیماران باید مبتنی بر عالئم و پرسش مغزاز های تصویربرداری  توالی

، T1)ی دو وزن کنتراست اهمچنین دار (جهت تشخیص دقیق محل آسیب در مغز)تصویربرداری از مغز باید در سه سطح 

T2  یاPD )باشد . 

های  نسبت به کویل( برابر √2با نسبت )بهتری  SNRمقدار  1(CP)های پالریزه حلقوی  در تصویربرداری از مغز، کویل

استفاده ( Bird Cage)ها بنام کویل قفسه پرنده  های ام آر آی ابر رسانا از نوع خاصی از کویل در سیستم. غیرحلقوی دارند

 FOVفضایی در ام آر آی با ضخامت برش، اندازه ماتریس و مقدار  همچنین با توجه به اینكه مقدار قدرت تفكیک. می شود

های روتین  ضخامت برش برای توالی. تعیین می شود، این پارامترها برای افزایش کیفیت تصویربرداری از مغز باید بهینه شود

بسته به اندازه جمجمه ) mm 242نیز معموأل  FOVمقدار . می باشد mm 2/1 ها ین برشو فواصل ب mm 5مغز، معموأل 

برابر  SEو اندازه سایز ماتریس نیز بستگی به توالی مورد استفاده دارد که برای توالی ( می باشد mm 252-222در محدوده 

 11ین شرایط، کل حجم مغز را می توان در با در نظر گرفتن ا. در نظر گرفته می شود 512برابر  FSEو برای توالی  252

 .برش قرار داد

                                                           
1. Circular Polarization  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D9%BE%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84_%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%A8%D8%B7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%BA%D8%B2
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همچنین در تصاویر . شكل باید استفاده کرد 2مستطیلی FOVباید توجه داشت برای تصاویر آگزیال و کرونال از مغز، از 

ه راست از چپ ب 4ناشی از حرکت کره چشم، جهت کدگذاری فاز  آگزیال، برای جلوگیری از آرتیفكت رویهم قرارگیری فاز

 .انتخاب می شود

 :کاربردها

  اسكلروزیس متعدد(MS) 

 های متاستاتیک ارزیابی تومور یا سرطان 

 ایدز 

 انفارکتوس مغزی 

 اختالالت شنوایی وبینایی 

 عفونت 

 تروما 

 طراحی درمان رادیوتراپی 

 پیگیری بعد از جراحیو  برنامه ریزی قبل از جراحی 

 بیمار تنظیمنحوه 

سر . ویربرداری مغز، بیمار سوپاین روی تخت می خوابد و سرش را داخل کویل سر قرار می دهیمهای تص برای انجام آزمون

همچنین می توانیم از لیزرهای متقاطع طولی و . باید صاف و طوری تنظیم شود که خط بین مردمكی موازی با تخت باشد

 .(2-1-2 شكل) قرار دهیم گالبال عرضی استفاده کرده و محل تقاطع آنها را روی 

 

 نحوه قرارگیری بیمار  -2-1-2-شكل

 .همچنین برای ثابت کردن بیماران بدحال و کودکان می توانیم از باند استفاده نمائیم

                                                           
2 . Rectangular FOV 

3 . Superimposition Phase 

4 . Phase Encoding 
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 (Localizer Image) لوکالتصاویر 

ی را اضاف ه می توانیم، تصاویر لوکالاولی بر اساس تصاویر لوکال. می شود شروع ر آی با یک یا چند اسكن لوکالآزمون ام آ

را برای ما ( کرونال، ساجیتال و آگزیال)اولیه در سه سطح  لام آر آی قادرند تصاویر لوکاسیستم های امروزی . بدست آوریم

  .(2-1-  شكل) .استفاده می کنیم T1wبرای ایجاد تصاویر لوکال از مغز، از توالی  .ایجاد نمایند

 

 از مغز لکروناو ساجیتال  ،آگزیال تصاویر لوکال-2 -1- -شكل

 آگزیال تصاویر نحوه ایجاد

بدین منظور، روی تصویر لوکال ساجیتال، برش . استفاده می کنیم از تصویر لوکال ساجیتال ای ایجاد تصاویر آگزیال از مغز،بر

را به هم ( جسم پینه ای)لبه تحتانی جنو و اسپلنیوم کورپوس کالوسوم  برش ها، کههای آگزیال را طوری تنظیم می کنیم 

همچنین روی تصاویر . یا می تواند موازی خطی باشد که کف سالتورسیكا را به سقف بطن چهارم وصل می کند. وصل کند

برش ها باید تمام نواحی مغز از کورتكس مغز تا خط فورامن مگنوم را . لوکال کرونال و آگزیال نیز زاویه آنرا چک می کنیم

 (.2-1-4 شكل) شامل شود

 

 از مغز آگزیالتصاویر  جادنحوه ای-2-1-4-شكل

1-Axial Double Echo (PDw, T2w), FSE 

 PDw، از تصاویر آگزیال های پارانشیمی مغز و همچنین آسیب آناتومی نواحی مختلف مغزساختار جزئیات  برای مشاهده

 (.2-1-5 شكل) .استفاده می کنیم
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 PDw ویر آگزیالاتص-2-1-5-شكل

 .از شرایط جدول زیر استفاده می کنیم از مغز، FSE با PDw آگزیال برای ایجاد تصاویر

 Flip Angle RecFOV ماتریس
(mm) 

FOV 
 (mm) 

 ضخامت  

(mm) 

ETL TE 
(ms) 

TR 
 (ms) 

023×023 153-103 55 203 5 15 03-15 0333-0333 

، 5ادم عروقیلی، می توانیم توااین با توجه به روشن بودن سیگنال ناشی از مایعات در  ، T2w در تصاویر بدست آمده از توالی

آسیب های با شدت سیگنال پائین که در مجاورت بطن ها یا  .در مغز را مشاهده نمائیم، نكروز و کیست 2ادم سیتوتوکسیک

نمایان T2wفضاهای ساب آراکنوئید، مثل پری ونتریكوالر ماده سفید و کورتیكال ماده خاکستری، ممكن است در تصاویر 

، شدت بیشتری داشته و در نتیجه این آسیب ها   (CSF)نخاعی -ین تصاویر، سیگنال ناشی از ماده مغزینشوند زیرا که در ا

 CSFبخوبی قابل افتراق از  PDwکه این آسیب ها در تصاویر  در صورتی. در این تصاویر قابل نمایان سازی نخواهند بود

 (.2-1-2 شكل)هستند 

 

 T2wویر آگزیال اتص-2 -1-2-شكل

 .از شرایط جدول زیر استفاده می کنیم از مغز، FSEبا  T2w آگزیال اد تصاویربرای ایج

 Flip Angle RecFOV ماتریس
(mm) 

FOV 
 (mm) 

 ضخامت  

(mm) 

ETL TE 
(ms) 

TR 
 (ms) 

023×023 153-103 55 203 5 15 123-133 0333-0333 

                                                           
5 . Vasogenic Edema 

6 . Cytotoxic Edema 

7 . Cerebro Spinal Fluid 
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2-Axial T1w, SE 

داشته قابل تشخیص نیستند،  T2wکه در تصاویر  یمغز و آسیب های ومیو آنات چه بخواهیم یک ارزیابی کلی از ساختارنچنا 

سیگنال باالیی دارد، لذا چنانچه  T1wهمچنین با توجه به اینكه خون در تصاویر . استفاده نمائیم T1wباشیم، باید از توالی 

 (.2-1-  شكل) داخل مغز خونریزی وجود داشته باشد نیز قابل مشاهده است

 

 T1wویر آگزیال تص-2-1- -شكل

 .از شرایط جدول زیر استفاده می کنیم از مغز، SEبا  T1w آگزیال برای ایجاد تصاویر

 Flip Angle RecFOV ماتریس
(mm) 

FOV 
 (mm) 

 ضخامت  

(mm) 

ETL TE 
(ms) 

TR 
 (ms) 

023×023 03 55 203 5  -25-15 033-033 

 

0-Axial T2w, turbo FLAIR 

های ماده سفید، الزم است که سیگنال مربوط به  و همچنین مشاهده آسیب CSFن مغز و برای تفكیک بهتر مرزهای بی

CSF برای انجام این کار از توالی . را حذف نمائیمFLAIR (.2-1-8 شكل) استفاده می نمائیم 

 

 FLAIRتصویر آگزیال  -2-1-8-كلش

 .از شرایط جدول زیر استفاده می کنیم از مغز، FLAIR آگزیال برای ایجاد تصاویر

 Flip ماتریس
Angle 

RecFOV 
(mm) 

FOV 
 (mm) 

 ضخامت

(mm) 

T(I) ETL TE 
(ms) 

TR 
 (ms) 

023×023 103 55 203 5 2533 11-5 113   0333-5333 
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 ساجیتال تصاویر نحوه ایجاد

به موازات برش های ساجیتال را ، دین منظورب .استفاده می کنیمآگزیال از تصویر لوکال  از مغز، ساجیتالای ایجاد تصویر رب

-1 شكل)برش ها باید تمام نواحی مغز از لوب تمپورال چپ تا لوب تمپورال مغز را شامل شود میدالین مغز تنظیم می کنیم 

1-2.) 

 

 از مغز ساجیتالر تصاوی نحوه ایجاد -2-1-1-شكل

0- Sagittal T2w, FSE 

استفاده می شود  T2یا  T1وجود دارند، از تصاویر ساجیتال با وزن  8هایی که در مرز جمجمه و گردن برای مشاهده آسیب 

 (.2-1-12 شكل)

 

 T2wساجیتال  تصاویر-2-1-12-شكل

 کرونال تصاویر نحوه ایجاد

صفحه  ،، روی تصویر میدساجیتالدین منظورب .استفاده می کنیم یر لوکال ساجیتالاز تصو از مغز، کرونالای ایجاد تصاویر بر

 . همچنین روی تصاویر ساجیتال و آگزیال نیز زاویه آنرا چک می کنیم. قرار می دهیمبرش را موازی با قسمت خلفی ساقه مغز 

 (.2-1-11 شكل)ل شود برش ها باید تمام نواحی مغز از سینوس فرونتال تا برجستگی اکسیپیتال را شام

                                                           
8. Craniocervical Junction 
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 کرونالتصاویر  نحوه ایجاد-2 -1-11-شكل 

5-Coronal T2w, FSE 

عالوه بر تصاویر  لذا. ارزیابی برخی ناهنجاری های مغز و آسیب های کیستیک، تصویربرداری باید در سه جهت انجام شود برای

 (.2-1-12 شكل) نیز تصویر می گیریممقاطع کرونال از از مغز،  و ساجیتال آگزیال

 

 T2wکرونال  تصاویر-2-1-12-شكل

 کنتراست استفاده از عوامل

کمک  ،کنتراست به تشخیص محل و اندازه آسیب عواملها، استفاده از  و عفونت هاها از جمله تومور در بسیاری از بیماری 

شوند ولی بعضی از آسیب های  دیده می T2wی آب زیادی بوده و در تصاویر محتو ،ی هاژاگرچه پاتولو. بسیار زیادی می کند

عوامل ، بدون استفاده از (MSپالک )های ماده سفید  مخصوصأ در بعضی نواحی خاص از جمله آسیب ،بسیار کوچک

-Gd) دوتارم ماده کنتراست انتخابی از عوامل گادلنیوم مثل .تعیین محل و اندازه آنها بسیار مشكل می باشد ،کنتراست

DTPA) زی آن برابر با می باشد که دوز تجوی mmol/Kg1/2 می باشد. 

 .های زیر اجرا می شود قبل از تزریق ماده کنتراست، ابتدا توالی

1- Axial Double Echo (PDw, T2w), FSE 

2- Sagittal T2w, FSE 

0- Axial T2w, turbo FLAIR 

0- Axial T1w, SE  
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5- Sagittal T1w, SE  

0- Coronal T1w, SE  

جهت اجرای توالی های فوق، همان شرایط موجود در ( TEو  FOV ،TRتعداد برش، )رایط انتخابی الزم به ذکر است ش

 .توالی های مغز می باشد

بعد از تزریق ماده حاجب وریدی، با توجه به اینكه گادلنیوم یک ماده کنتراست زای مثبت می باشد و این نوع مواد باعث کوتاه 

 تكرار می کنیم تهایی را بعد از تزریق ماده حاجبی شود، بنابراین سه توالی انها م بافت( T1)شدن زمان آسایش طولی 

 (.2-1- 1شكل )

5-   Gd +Axial T1w, SE 

8- Sagittal T1w, SE + Gd  

0- Coronal T1w, SE + Gd  

 

 مغز از تصاویر با کنتراست-2-1- 1-شكل

  مکملتوالی های 

ط در برخی از بیماران و با توجه به شرایط بیمار و درخواست پزشک ، جنبه کلینیكی رایج نداشته و فقمغز مكملتوالی های  

 .انجام می شود

1- Axial IR 

مثأل جهت مجزا کردن ادم داخل بافت سفید از بافت زمینه و ، های مجاور نزدیک به هم باشد بافت T1هایی که  در مكان

، استفاده (رشته های سفید مغز كمیل میلین دربعلت عدم ت)همچنین در کودکان جهت مجزا کردن بافت سفید از خاکستری 

شدت افت معكوس که می تواند تصاویر باز روش بازی ،ها برای مجزا کردن این بافت. از تكنیک های روتین مناسب نمی باشد

T1w (.2-1-14 شكل) .ایجاد کند استفاده می نمائیم 
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 IRتصویر آگزیال  -2-1-14-شكل

2-Axial FLAIR EPI 

این توالی می تواند . ، از توالی فوق استفاده می شودCSFان اسكن در بیماران و همچنین سرکوب سیگنال جهت کاهش زم

 (.2-1-15 شكل)مفید باشد  MSدر بررسی ضایعات مربوط به نخاع یا اطراف بطن مثل پالک های 

 

 FLAIR EPI ویر آگزیالاتص-2-1-15-شكل

0-Axial GRE T1w 

همچنین می توان از آن . اهش زمان تصویربرداری در بیماران بدحال بسیار مفید می باشدجهت ک GREاستفاده از توالی 

 (.2-1-12 شكل)برای بررسی تومورهای مغزی قبل و بعد از اعمال کنتراست استفاده نمود 

 

 GRE T1w ویر آگزیالاتص -2-1-12-شكل

5-Axial 3D GRE T1w 

بعلت یک )و زمان تصویربرداری ( های نازک بعلت برش)تصویر  تفكیک باعث افزایش قدرت 3Dاستفاده از روش جمع آوری 

برای بررسی آسیب ها و ساختارهای بسیار کوچک داخل مغز از روش فوق استفاده می شود . می شود( مرحله اضافی کدگذاری

 (. 2-1- 1 شكل)
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 3D GRE T1wویر آگزیال اتص-2 -1- 1-شكل

0-Axial GRE T2w 

بعلت وجود )، بعلت وجود آرتیفكت پذیرفتاری مغناطیسی، باعث نمایش بهتر وجود خونریزی GREاستفاده از توالی 

 (.2-1-18 شكل)در داخل مغز می شود ( هموگلوبین در داخل خون و حساسیت آن به میدان مغناطیسی

 

 GRE T2w ویر آگزیالاتص -2-1-18-شكل

5- Axial DWI 

استفاده از این روش برای بررسی اثرات کاهش . سكته مغزی مفید می باشداستفاده از این توالی در تشخیص زود هنگام 

، دامنه و bمقدار . باشد s/mm2 1000-800باید بین  bبرای انجام این آزمون در مغز مقدار . اکسیژن مغز به کار می رود

 (.2-1-11 شكل)مدت زمان گرادیان دیفیوژن را کنترل می کند 

 

 DWIتصاویر آگزیال -2-1-11-شكل
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 سالتورسیکا و هیپوفیز 2-2

 آناتومی 

خوانده شده است زیرا “ غالب غده”این غده . درست زیر مغز قرار دارد هیپوفیز عضوى به اندازه یک انگشتانه است که غده

نوبه هیپوفیز به  فعالیت غده. شود کند و همچنین باعث رشد و تكامل مى ریز را تنظیم مى سایر غدد درون ترشحات آن فعالیت

اکثر اختالالت غده هیپوفیز از تولید بسیار زیاد یا . گردد مى شود تنظیم خود توسط بخشى از مغز که هیپوتاالموس خوانده مى

 .(2-2-1 شكل) شود هورمون آن ناشى مى بسیار کم یكى از شش

 

 نمای مقطعی از سالتورسیكا و هیپوفیز-2 -2-1-شكل

 :کاربردها

  (ایپرپروالکتینومیه)افزایش آنزیم پروالکتین 

 کم کاری و پرکاری هیپوفیز 

 آمنوره 

 ناباروری 

 دیابت بی مزه 

 سندروم کوشینگ 

 آکرومگالی 

  هیپوفیز آدنومایبررسی 

 و هیپوفیز اتصویربرداری سالتورسیک توالی های

از  ضایی،جهت افزایش قدرت تفكیک فو ( mm2 در حد )های کوچک  با توجه به اندازه کوچک غده هیپوفیز، باید از برش

FOV های کوچک( در حدmm 222 ) هر چند که استفاده از توالی اسپین اکو . استفاده کرد 512و اندازه ماتریس(SE )

را افزایش می دهد، لیكن با توجه به ( بعلت داشتن پهنای باند کوچک)زمان تصویربرداری وآرتیفكت جابجایی شیمیایی 

ام آر های  به مبحث آرتیفكت)دلیل وجود آرتیفكت های پذیرش مغناطیسی  نزدیكی سینوس اسفنوئید به سالتورسیكا و به
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جهت حذف آرتیفكت جابجایی فاز که از جریان خون . استفاده کرد GREبجای توالی  SE، باید از توالی (مراجعه شودآی 

های پیش اشباع،  ه از پالسهای پیش اشباع می تواند مفید باشد، هرچند که استفاد کاروتید ناشی می شود، استفاده از پالس

 . می تواند به دست آید را کم می کند TRتعداد برشی که در یک 

 جهت مشاهده ساختار آناتومیكی هیپوفیز و پاتولوژی های احتمالی آن، بهترین نماها، نماهای کرونال و ساجیتال می باشد و

 .نمای آگزیال از هیپوفیز ارزش تشخیصی کمی دارد

 نحوه تنظیم بیمار

 .می باشد از نحوه تنظیم بیمار برای تصویربرداری از هیپوفیز همانند آماده سازی بیمار جهت آزمونهای تصویربرداری مغز

 (Localizer Image) لوکالتصاویر 

 (.2-2-2 شكل) استفاده می کنیم T1wبرای ایجاد تصاویر لوکال از مغز، از توالی . ابتدا تصاویر لوکال را بدست می آوریم

 

  تصاویر لوکال-2 -2-2-لشك

 آگزیال تصاویر نحوه ایجاد

بدین منظور، روی تصویر لوکال ساجیتال، برش . استفاده می کنیم از تصویر لوکال ساجیتال ای ایجاد تصاویر آگزیال از مغز،بر

را به هم ( ای جسم پینه)لبه تحتانی جنو و اسپلنیوم کورپوس کالوسوم  برش ها، کههای آگزیال را طوری تنظیم می کنیم 

همچنین روی تصاویر . یا می تواند موازی خطی باشد که کف سالتورسیكا را به سقف بطن چهارم وصل می کند. وصل کند

برش ها باید تمام نواحی مغز از کورتكس مغز تا خط فورامن مگنوم را . لوکال کرونال و آگزیال نیز زاویه آنرا چک می کنیم

 (.2-1-  شكل) شامل شود

 

 از مغز آگزیالتصاویر  نحوه ایجاد-2-1- -شكل
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1-Axial Double Echo, FSE (big FOV)   

آگزیال دابل اکو، می توانیم نواحی مختلف مغز را از نظر آسیب، ادم و یا تومور بررسی نمائیم تا  در تصاویر بدست آمده از توالی

-2-4 شكل)های اطراف نیز گسترش یافته است  بافت محدود به هیپوفیز بوده یا اینكه بهاین آسیب ها مشخص شود که آیا 

2.) 

 

 آگزیال دابل اکو از مغز تصاویر-2-2-4-شكل

 .مغز استفاده می کنیم 1از همان مقادیر مربوط به توالی  ،برای اجرای توالی آگزیال دابل اکو

 سالتورسیکا و هیپوفیزکرونال از  نحوه ایجاد تصاویر

روی تصویر لوکال ساجیتال، برشها را عمود بر سالتورسیكا تنظیم کرده و  التورسیكا و هیپوفیز،برای ایجاد تصاویر کرونال از س

محدوده برشها باید کل سالتورسیكا و هیپوفیز، از . سپس روی دو تصویر لوکال آگزیال و ساجیتال زاویه آنرا چک می کنیم

 (.2-2-5شكل ) کنار قدامی پل مغزی را شامل شود کناره قدامی سینوس اسفنوئید تا

 

 از سالتورسیكا و هیپوفیزنحوه ایجاد تصاویر کرونال  -2-2-5-شكل

2-Coronal  FlAIR 

. را حذف نمائیم CSFهای مجاور در مغز، الزم است سیگنال مربوط به  تر ساختار آناتومیک هیپوفیز از بافتبرای تفكیک به

 (.2-2-2شكل )استفاده می نمائیم  FLAIRبرای انجام این کار از توالی 
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  FLAIRکرونال  تصاویر -2-2-2-شكل

با این تفاوت که ضخامت برشها  مغز استفاده می کنیم  لی به توا ، از همان مقادیر مربوطFLAIRبرای اجرای توالی کرونال 

 .باشد mm 3باید 

0-Coronal T1w, fat sat, SE 

همراه با  T1w، باید از توالی کرونال 1جهت ارزیابی کلی هیپوفیز و تشخیص آسیب هایی همانند عدم وجود ساقه هیپوفیز

 (.2-2- شكل ) ستفاده نمائیماتكنیک اشباع چربی 

 

  T1wکرونال  ویراتص-2 -2- -شكل

 .از شرایط جدول زیر استفاده می کنیم ،سال تورسیكا و هیپوفیز از SEبا   T1wتوالی کرونال برای ایجاد 

 Flip ماتریس
Angle 

RecFOV 
(mm) 

FOV 
 (mm) 

 ضخامت

(mm) 

T(I) ETL TE 
(ms) 

TR 
 (ms) 

250×250 03 55 123 0  - -15 033-033 

 

 

 

 

                                                           
 
 . Absence of the Stalk 
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0- Coronal T2w, FSE 

استفاده می  FSEهمراه با توالی  T2wهای پاتولوژیک همانند کیست و نكروز در هیپوفیز باید از توالی  آسیب جهت مشاهده

 (.2-2-8شكل )کنیم 

 

  T2w کرونال ویراتص -2-2-8-شكل

 .از شرایط جدول زیر استفاده می کنیم ،سال تورسیكا و هیپوفیز از FSEبا   T2wتوالی کرونالبرای ایجاد 

 Flip ماتریس
Angle 

RecFOV 
(mm) 

FOV 
 (mm) 

 ضخامت

(mm) 

T(I) ETL TE 
(ms) 

TR 
 (ms) 

250×250 183 55 203 0-2  -15-5 123-03 5333-0333 

 

 سالتورسیکا و هیپوفیزساجیتال از  نحوه ایجاد تصاویر

سالتورسیكا و هیپوفیز  ا را طوری که کلبرای ایجاد تصاویر کرونال از سالتورسیكا و هیپوفیز، روی تصویر لوکال آگزیال، برشه

همچنین روی تصویر لوکال کرونال نیز زاویه . را شامل شود، تنظیم می کنیم( از شریان کاروتید راست تا شریان کاروتید چپ)

 (.2-2-1شكل ) آنرا در راستای بطن سوم و ساقه مغز تنظیم می کنیم

              

 از سالتورسیكا و هیپوفیزنحوه ایجاد تصاویر ساجیتال -2 -2-1-شكل
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5-Sagittal T1w, fat sat, SE 

هیپوفیز که منجر به دیابت بی مزه می شود،  12كا و نابجایی لوب خلفیجهت بررسی گسترش تومورهای هیپوفیز به سالتورسی

منجر به  SEاستفاده از توالی  الزم به ذکر است هر چند .استفاده می نمائیم SEهمراه با توالی  T1wاز نمای ساجیتال 

می توان با قرار دادن  اورلب شدن سیگنال مربوط به چربی مغز استخوان سالتورسیكا با لوب خلفی هیپوفیز می شود، اما

 (.2-2-12شكل )خلف، تا حدی این اثر را کاهش داد -در جهت قدام 11گرادیان خوانش

 

  T1w ساجیتال ویراتص -2-2-12-شكل

با این تفاوت که ضخامت برشها باید  .استفاده می کنیم  به توالی ، از همان مقادیر مربوط T1wبرای اجرای توالی ساجیتال 

3 mm باشد. 

0-Sagittal T2w, FSE 

بنابراین . ها باید از نماهای مختلف تصویر داشته باشیم و همچنین تعیین وسعت آسیب های پاتولوژیک جهت مشاهده آسیب

 (.2-2-11شكل ) نمای ساجیتال نیز تصویر می گیریمعالوه بر نمای کرونال از 

 

  T2wویر ساجیتال اتص -2-2-11-شكل

با این تفاوت که ضخامت برشها باید  .استفاده می کنیم 4از همان مقادیر مربوط به توالی  ،T2wبرای اجرای توالی ساجیتال 

3 mm باشد. 

 

                                                           
10 . Ectopic of Posterior Lobe 

11 .Readout Gradient 
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 استفاده از عوامل کنتراست

5-Coronal T1w, SE + Gd 

در بسیاری از اختالالت هیپوفیز از جمله آدنوما و دیابت بی مزه، استفاده از ماده کنتراست به تشخیص محل، اندازه آسیب و 

در تصویر بدست آمده با استفاده از عوامل . کمک بسیار زیادی می کند 12همچنین تفكیک تومور از سینوس کاورنوس

 .کنتراست می توان ساقه هیپوفیز، آدنومای هیپوفیز و سینوس کاورنوس را بخوبی و با حداکثر کنتراست مشاهده نمود

ها را کاهش  بافت T1با توجه به اینكه عوامل گادلنیوم، زمان . ودبرای انجام آن از عوامل کنتراست گادلنیوم استفاده می ش

 (. 2-2-12 شكل)را اجرا می نمائیم  T1wدقیقه از زمان تزریق وریدی، توالی کرونال   می دهند، بنابراین بعد از گذشت 

 .می باشد mmol/Kg 25/2الزم به ذکر است مقدار دوز تجویزی برابر 

 

 بدون کنتراست  وبا  هیپوفیزاز T1w ال کرون ویراتص -2-2-12-شكل

8-Sagittal T1w, SE + Gd  

تصویر داشته باشیم تا محل،  باید عالوه بر نمای کرونال از نمای ساجیتال نیز، ...(تومور و )آسیب های هیپوفیز  جهت مشاهده

 (.2-2- 1 شكل)های مجاور نیز نمایان شود  وسعت و گسترش آن به بافت

 

 هیپوفیز با کنتراست از  T1w ویر ساجیتالاتص -2-2- 1-شكل

                                                           
12 . Cavernous Sinus 
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 گوش داخلی 0-2

 آناتومی 

گوش داخلی از تعدادی حفره استخوانی به نام البیرنت استخوانی تشكیل شده که کیسه ها و مجاری غشایی به نام البیرنت 

این حفره . ی و حلزون استالبیرنت استخوانی شامل دهلیز، سه مجرای نیمدایره ا .غشایی درون این حفرات قرار می گیرند

های استخوانی حاوی مایع شفافی به نام پری لنف است که از نظر ترکیب یونی شبیه مایع خارج سلولی است ولی نسبت به آن 

البیرنت غشایی درون پری . کیسه ها و مجاری به نام البیرنت غشایی قرار دارد  درون البیرنت استخوانی،. پروتئین کمتری دارد

البیرنت غشایی یک سیستم  .ور است و بنابراین مایع پری لنف بین البیرنت استخوانی و غشایی قرار می گیرد لنف غوطه

این بخش حاوی . متوالی از مجاری و کیسه ها است که درون البیرنت استخوانی قرار دارد و درون آنها با اندولنف پر شده است

 .است( ای نیمدایره ای و مجرای حلزونیسه مجر)و چهار مجرا ( اوتریكل و ساکول)دو کیسه 

مجرای حلزونی عضو شنوایی است و . ساختمان های گوش داخلی اطالعات مربوط به شنوایی و تعادل را به مغز می رسانند

 .(2- -1شكل ) مجرای نیمدایره ای، اوتریكول و ساکول اعضای تعادلی هستند

 

 نمای مقطعی از ساختمان گوش داخلی-2- -1-شكل

 :بردهاکار

 1کاهش شنوایی حسی عصبی  (SNHL) 

 بررسی مجرای داخلی گوش جهت سرگیجه و وزوز گوش 

 فلج عصب صورت 

  درد عصب سه قلو(Trigeminal ) 

 تومورهای کانال شنوایی داخلی 

 

                                                           
13.Sensonuerral Hearing Loss 
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 گوش داخلیاز تصویربرداری  توالی های

در )های کوچک FOVاز و  ( -mm 4در حد )های کوچک  داخلی، باید از برش گوش با توجه به اندازه کوچک ساختمان

با توجه به محل و ساختار گوش داخلی، بهترین نماها برای بررسی گوش . استفاده کرد 512و اندازه ماتریس ( mm242حد 

داخلی، نمای آگزیال و کرونال می باشد زیرا عالوه بر مشاهده کامل ساختار گوش داخلی، امكان مقایسه بین دو گوش نیز 

  .فراهم می شود

 نحوه تنظیم بیمار

مغز می از های تصویربرداری  نحوه تنظیم بیمار برای تصویربرداری از گوش داخلی همانند آماده سازی بیمار جهت آزمون

 .باشد

 (Localizer Image) لوکالتصاویر 

 (.2- -2شكل )کنیم استفاده می  T1wبرای ایجاد تصاویر لوکال از مغز، از توالی . ابتدا تصاویر لوکال را بدست می آوریم

 

  تصاویر لوکال-2 - -2-شكل

 نحوه ایجاد تصاویر آگزیال از گوش داخلی

به موازات مجرای شنوایی تصویر لوکال کرونال استفاده کرده و برش ها را  از آگزیال از ناحیه گوش داخلی،  برای ایجاد تصاویر

محدوده برشها در باال از قسمت . زاویه آنرا چک می کنیم روی دو تصویر لوکال دیگر نیز،. تنظیم می کنیمگوش راست و چپ 

 (.2- - شكل ) فوقانی هیپوکامپ و در پائین تا بادی مهره اول گردنی در فیلد باشند

    

 نحوه ایجاد تصاویر آگزیال از گوش داخلی -2- - -شكل
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1-Axial T2w, FSE 

و مایعات داخل البیرنت غشایی جهت بیمارانی با ( IAC) 14برای بررسی ساختارهای بسیار کوچک در کانال گوش داخلی

با توجه به اینكه . استفاده کنیم T2w، سرگیجه و وزوز گوش، باید از توالی آگزیال (SNHL)عصبی -کاهش شنوایی حسی

شته هدف، بررسی ساختارهای کوچک مجرای گوش داخلی می باشد بنابراین باید از توالی استفاده نمائیم که سرعت باالیی دا

، اثر GREهمچنین باید توجه داشت با توجه به اینكه در توالی . باشد تا بتوانیم تصاویری با قدرت تفكیک باال بدست آوریم

T2* در . حذف نمی شود، در نتیجه سیگنال ناشی از این پدیده با سیگنال مربوط به خونریزی های کوچک یكسان خواهد بود

 (.2- -4شكل )را حذف خواهند کرد  *T2درجه اثر  182الی پالس های متو FSEصورتیكه در توالی 

 

 از گوش داخلی T2wتصاویر آگزیال  -2- -4-شكل

 .از شرایط جدول زیر استفاده می کنیم ،گوش داخلی از FSEبا   T2wتوالی آگزیالبرای ایجاد 

 Flip ماتریس
Angle 

RecFOV 
(mm) 

FOV 
 (mm) 

 ضخامت

(mm) 

T(I) ETL TE 
(ms) 

TR 
 (ms) 

250×250 183 55 203 5  -15-5 123-03 5333-0333 

 

2-Axial FLAIR 

با توجه به اینكه بسیاری از اختالالت شنوایی مربوط به آسیب وارد به اعصاب شنوایی است، در بررسی ها ابتدا باید مسیرهای 

زوج هفتم و هشتم، از توالی عصاب بررسی ا، جهت CSFبا توجه به سیگنال کم اعصاب در مقایسه با . اعصاب را بررسی نمائیم

 (.2- -5شكل ) استفاده می کنیم FLAIRآگزیال 

                                                           
14 . Internal Auditory Chanel 
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 ز گوش داخلیا FLAIRآگزیال ویر اتص -2- -5-شكل

 .مغز استفاده می کنیم  ، از همان مقادیر مربوط به توالی FLAIRبرای اجرای توالی آگزیال 

0-Axial T1w, SE 

ساختار آناتومی گوش داخلی، جهت آشكار کردن آسیب هایی همانند شوانوم، لیپوم ، عالوه بر نمایش T1wاز تصاویر آگزیال 

 (.2- -2 شكل)دت باالیی دارند، استفاده می شود ش T1wو تروما که در تصاویر 

 

 گوش داخلیاز  T1wتصاویر آگزیال  -2- -2-شكل

 .فاده می کنیماز شرایط جدول زیر است ،گوش داخلی از SEبا   T1wتوالی آگزیالبرای ایجاد 

 Flip ماتریس
Angle 

RecFOV 
(mm) 

FOV 
 (mm) 

 ضخامت

(mm) 

T(I) ETL TE 
(ms) 

TR 
 (ms) 

250×250 03 55 203 0-2  - -03-13 033-033 

 

 از گوش داخلی کرونالنحوه ایجاد تصاویر 

به موازات مجرای شنوایی رش ها را تصویر لوکال کرونال استفاده کرده و ب از از ناحیه گوش داخلی،  کرونال برای ایجاد تصاویر

محدوده برشها در باال ازخلفی . روی دو تصویر لوکال دیگر نیز، زاویه آنرا چک می کنیم. تنظیم می کنیمگوش راست و چپ 

 (.2- - شكل ) سینوس اسفنوئید و در پائین تا بطن چهارم در فیلد باشند
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 لینحوه ایجاد تصاویر کرونال از گوش داخ -2- - -شكل

0-Coronal T1w, SE 

با استفاده از این توالی، چنانچه در ساختار آناتومیكی گوش داخلی آسیب هایی که منجر به افزایش سیگنال شود وجود داشته 

می باشد با این تفاوت که مقاطع بصورت کرونال بوده T1w شرایط انتخابی، مشابه آگزیال . باشد، به راحتی قابل مشاهده است

 (.2- -8 شكل)در محدوده تصویر باشد ( Clivus)نار خلفی مخچه تا کلیووس و باید از ک

 

 .از گوش داخلی T1w کرونال ویراتص -2- -8-شكل

5- Coronal T2w, FSE  

می شوند و همچنین تعیین وسعت و  T2wجهت مشاهده آسیب های گوش داخلی که منجر به افزایش سیگنال در تصاویر 

 (.2- -1 شكل)استفاده می نمائیم  T2wی مجاور، از توالی کرونال ها گسترش آن به دیگر بافت

 

 از گوش داخلی T2w کرونال ویراتص -2- -1-شكل
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0-Coronal FlAIR 

قابل تشخیص نیستند از توالی  T1wو T2wومشاهده آسیب های احتمالی که در تصاویر  CSFجهت حذف سیگنال 

FLAIR  (.2- -12 شكل)استفاده می نمایئم 

 

 از گوش داخلی FlAIR کرونال ویراتص -2- -12-لشك

 استفاده از عوامل کنتراست

، (IAM)، کنتراست بسیار کمی بین برجستگی پتروس و مجرای گوش شنوایی داخلی T1wبا توجه به اینكه توالی های 

فاده از عوامل کنتراست پاتولوژ های موجود در البیرنت غشایی و همچنین نروماهای آکوستیک ایجاد می کنند، بنابراین است

الزم به ذکر است تصویر بعد از تزریق  .کافی می باشد mmol/Kg1/2 به میزان  Gdتجویز عوامل  .الزم و ضروری می باشد

 (.2- -11 شكل)باید مشابه تصویر قبل از تزریق باشد تا امكان مقایسه وجود داشته باشد 

5- Axial T1w, SE + Gd 

8- Coronal T1w, SE + Gd 

 

 از گوش داخلیکرونال و آگزیال با کنتراست  ویراتص -2- -11-شكل

 مکمل توالی های

1-Axial/Coronal 3D GRE T1 ± Gd 

معمول ایجاد   mm  به جای mm1 برای بررسی ساختار های ریز موجود در گوش داخلی الزم می باشد که برشها با فواصل 

های نازک را دارد استفاده می شود که  رعت باال و قابلیت ایجاد برشکه س 3D GREبرای انجام این کار از توالی . شود
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در برخی از بیماران الزم می باشد که از عوامل کنتراست نیز استفاده شود که . بصورت مقاطع کرونال و آگزیال تهیه می شوند

 (.2- -12 شكل)در اینجا نیز تصاویر قبل و بعد از کنتراست باید مشابه هم باشند 

 

  کرونال و آگزیال با کنتراست از گوش داخلیویر اتص -2- -12-شكل

2-T1w, fat saturation Axial 

در بیمارانی که جراحی در ناحیه گوش داخلی انجام داده اند، جهت مشاهده شوانوم باقی مانده که باعث ایجاد سیگنال باالی 

 (.2- - 1 شكل) ستفاده نموداشباع چربی اتكنیک همراه با  T1wچربی می شوند، باید از توالی 

 

 از گوش داخلی T1w آگزیال ویراتص -2- - 1-شكل

0-TOF- MRA 

 mm 1  های با برش (TOF) های عروقی، باید از تصاویر آنژیوگرافی به روش زمان پرواز برای آشكار سازی ناهنجاری

 (.2- -14 شكل)این توالی در بیماران با مشكل وزوز گوش الزم می باشد . استفاده شود

 

 از عروق گوش داخلی TOF- MRAویر اتص -2- -14-شكل
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 ماده سفید مغز 0-2

 آناتومی 

یا ) ماده سفید یكی از دو جزء سیستم عصبی مرکزی است و متشكل از استوانه ها و دسته هایی از سلول عصبی میلین دار

مغز را با یكدیگر ارتباط می دهند، و پیام ( عصبیمحل اجسام سلول ) بوده که نواحی مختلف ماده ی خاکستری( آکسون ها

میلین به عنوان یک عایق و نارسانا عمل کرده، و سرعت انتقال تمامی سیگنال . های عصبی را بین نورون ها منتقل می کنند

 .(2-4-1 شكل) های عصبی را افزایش می دهد

 

 

 نمای مقطعی از ماده سفید مغز -2-4-1-شكل

 :کاربردها

 ی بطنی لوکومالیس(Per ventricular Leucomalacia) 

   میلیناسیون تأخیری(Delayed myelination) 

  لوکودیستروفی ماده سفید مغز(Leukodystrophy) 

  مولتیپل اسكلروزیس(Multiple Sclerosis) 

 تغییرات عروقی و هموراژ ماده سفید مغز  

 توالی های تصویربرداری از ماده سفید مغز

در اوایل تولد، . اری از ماده سفید مغز بستگی به نوع پاتولوژی که خود وابسته به سن بیمار می باشد، دارداستراتژی تصویربرد

و  لوکومالیسی بطنی و میلیناسیون تأخیری، در دهه اول زندگی لوکودیستروفی ماده سفید مغز، در میان سالی بیماری ام اس

 2میلناسیون طبیعی مغز در ماه پنجم جنینی شروع و در . ع می باشندهای عروقی ماده سفید مغز شای سالگی بیماری در کهن

لوکودیستروفی یا . می توان این تغییرات را مشاهده نمود T1wشدت با استفاده از تصاویر ب. می رسد خود% 12سالگی به 

با  ماده سفید و بصورت پخش متقارن T1wاختالالتی که منجر به تخریب میلین می شوند با سیگنال پائین در تصاویر 

 .دیده خواهد شد T2wسیگنال یكنواخت در تصاویر 
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با توجه به اهمیت تصویربرداری ام آر آی در تشخیص بیماری ام اس، در این قسمت فقط توالی های مورد استفاده در بررسی  

 (.2-4-2 شكل)این بیماری بیان خواهند شد 

 

 ام اسبیماری  -2-4 -2-شكل

 نحوه تنظیم بیمار

 از های تصویربرداری همانند آماده سازی بیمار جهت آزمونبیماران مبتال به ام اس ه تنظیم بیمار برای تصویربرداری از نحو

  .مغز می باشد

 آگزیال، ساجیتال و کرونال از ماده سفید تصاویرنحوه ایجاد 

 . از تمام مغز الزم می باشدبا توجه به اینكه پالک های ام اس در تمام مغز پخش هستند، بنابراین تصویربرداری 

1-Axial Double Echo, FSE 

های ام اس را در نواحی مختلف مغز بررسی  آگزیال دابل اکو می توانیم محل و گسترش پالک در تصاویر بدست آمده از توالی

 (.2-4-  شكل)د ندار T2wو  PDwالزم به ذکر است پالک های ام اس سیگنال باالیی در تصاویر . نمائیم

 

 آگزیال دابل اکو تصاویر -2-4- -شكل

 .مغز استفاده می کنیم 1از همان مقادیر مربوط به توالی  برای اجرای توالی آگزیال دابل اکو،

2-Axial T1w, SE 

های مجاور و همچنین آسیب های احتمالی ماده سفید از جمله  برای مشاهده ساختار ماده سفید مغز و تفكیک آن از بافت

الزم به ذکر . جهت افزایش کنتراست ذاتی بین آنها استفاده شود T1wک های ام اس، الزم است که از تصاویر تومورها و پال

 (.2-4-4 شكل)سیگنال پائینی دارند  T1wاست پالک های ام اس در تصاویر 
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  T1w آگزیال ویراتص-2 -4-4-شكل

 .جدول زیر استفاده می کنیم از شرایط ،ماده سفید مغز از SEبا   T1wآگزیال تصاویربرای ایجاد 

 Flip ماتریس
Angle 

RecFOV 
(mm) 

FOV 
 (mm) 

 ضخامت

(mm) 

T(I) ETL TE 
(ms) 

TR 
 (ms) 

250×250 03 55 203 5  - -15-13 833-033 

 

0-0-Axial/Coronal IR 

ها و تفكیک  بافت T1های داخل مغز، جهت جلوگیری از رویهم افتادن زمان  بافت T1با توجه به نزدیک بودن زمان آسایش 

 (.2-4-5 شكل)استفاده می کنیم  های مجاور از توالی بازیافت معكوس هر چه بهتر ماده سفید از بافت

 

  IR آگزیال و کرونالویراتص -2-4-5-شكل

 .از شرایط جدول زیر استفاده می کنیم ،ماده سفید مغز از IRآگزیال و کرونال تصاویربرای ایجاد 

 Flip ماتریس
Angle 

RecFOV 
(mm) 

FOV 
 (mm) 

 ضخامت

(mm) 

T(I) ETL TE 
(ms) 

TR 
 (ms) 

250×250 183 55 203 0 033  -15-13 8333-0333 
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0-5-Sagittal/Coronal FLAIR 

های مغز و ماده سفید وجود دارد از  و نمایش پالک های ام اس که در مرز بین بطن CSFجهت حذف سیگنال ناشی از 

به همچنین جهت تعیین مكان پالک های ام اس در مغز و ارزیابی سایز آنها نیاز . فاده می شوداست FLAIRتوالی ساجیتال 

 (2-4-2 شكل)نیز استفاده می کنیم  FLAIR، بنابراین از توالی کرونال تصویربرداری از جهات مختلف داریم

    

  FLAIR ساجیتال و کرونال تصاویر -2-4-2-شكل

 استفاده از عوامل کنتراست

5- Axial T1w, SE + Gd 

برای این منظور عوامل . های بسیار کوچک ام اس و تعیین اندازه آنها بسیار مفید می باشد کاربرد کنتراست در تشخیص پالک

الزم به ذکر است تصویر بعد از  .دقیقه تصویربرداری انجام می شود 5تزریق شده و بعد از  mmol/Kg1/2 گادلنیوم به میزان

 (.2-4- شكل )قایسه وجود داشته باشد ه تصویر قبل از تزریق باشد تا امكان متزریق باید مشاب

 

 با کنتراست تصاویر  -2-4- -شكل
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 لوب تمپورال 5-2

 آناتومی 

، لمس و عالوه بر تشخیص محل درد، گرما. و چپ تا حدودی با هم فرق می کننددر طرف راست  تمپورالظایف لوب های و

ب ول. می آورد در طرف راست بینش فضائی را در شخص بوجود تمپورالب وكه پشت شیار مرکزی ، لمحسوسات عمقی در باری

اختالل در . ت یابی فضائی و محسوسات طرف راست، وظیفه تكلم را نیز بعهده دارددر طرف چپ عالوه بر جه تمپورال

چپ دیده می  تمپورالرسیدن به لوب  ، تشخیص راست و چپ بدن ،خواندن و نوشتن و تكلم پس از آسیبریاضیات، محاسبه

 .(2-5-1 شكل) شود

 

 نمای مقطعی از لوب تمپورال- 2-5-1-شكل

 :کاربردها

  (تومور، ضایعات عروقی)ضایعات لوب تمپورال 

 آلزایمر 

 شیزوفرن 

 صرع و تشنج 

 بیمارتنظیم نحوه 

مغز می  از های تصویربرداری جهت آزمون همانند آماده سازی بیمارلوب تمپورال نحوه تنظیم بیمار برای تصویربرداری از 

  .باشد

 لوب تمپورال از تصویربرداری توالی های

با توجه به اینكه آسیب های داخل لوب تمپورال مغز، نسبتأ کوچک می باشند، لذا تصویربرداری حجمی در تشخیص این 

ها صحیح باشد، باعث بهتر دیده  برش همچنین در تصویربرداری دو بعدی چنانچه نوع. آسیب ها کمک بسیار زیادی می کند

استفاده   mm های  برای داشتن تصاویری با قدرت تفكیک باال از لوب تمپورال از برش. شدن ساختار لوب تمپورال می شود

 .می کنیم
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 (Localizer Image) لوکالتصاویر 

 .(2-5-2شكل )استفاده می کنیم  T1wوالی برای ایجاد تصاویر لوکال از مغز، از ت. ابتدا تصاویر لوکال را بدست می آوریم

 

 تصاویر لوکال -2-5-2-شكل

 آگزیال از لوب تمپورال تصاویرنحوه ایجاد 

. ها را روی آن تنظیم می کنیم ساجیتال استفاده کرده و برش لوب تمپورال، از تصویر لوکالآگزیال از  تصاویرایجاد  برای

 (.2-5- شكل )ای تا لبه تحتانی لوب تمپورال باشد  ها باید از لبه تحتانی جسم پینه محدوده برش

 

 لوب تمپورال از آگزیال تصاویرایجاد نحوه -2-5- -شكل

 از لوب تمپورالکرونال  تصاویرنحوه ایجاد 

ه از لوب تمپورال در تصویر لوکال ساجیتال، سیلوین فیشر را پیدا کرده و عمود بر آن را در نظر گرفت کرونال تصاویرایجاد  برای

 روی تصویر لوکال آگزیال نیز چک می کنیم که زاویه آن عمود بر میدالین مغز باشد. های کرونال را ایجاد می کنیم و برش

 (.2-5-4شكل )

 

 لوب تمپورال از کرونالتصاویر ایجاد نحوه  -2-5-4-شكل
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1-Axial Double Echo, FSE 

یم نواحی مختلف مغز را از نظر آسیب، خونریزی، ادم و یا تومور آگزیال دابل اکو، می توان در تصاویر بدست آمده از توالی

مناطق  .های اطراف نیز گسترش یافته است بوده یا اینكه به بافت لوب تمپورالبررسی نمائیم تا مشخص شود که آیا محدود به 

 (.2-5-5 شكل)دیده می شود  T2wآسیب دیده در لوب تمورال بصورت ناحیه آتروفی موضعی در تصاویر 

 

 آگزیال دابل اکو  تصاویر-2-5-5-شكل

2-Axial T1w, SE 

، عالوه بر نمایش ساختار آناتومی لوب تمپورال، جهت آشكار کردن آسیب هایی همانند تومور که در T1wتصاویر آگزیال 

 (.2-5-2شكل )دت باالیی دارند، استفاده می شود ش T1wتصاویر 

 

  T1wآگزیال تصاویر -2-5-2-شكل

 .از شرایط جدول زیر استفاده می کنیم ،لوب تمپورال از SE با T1wآگزیالتصاویر جاد برای ای

 Flip ماتریس
Angle 

RecFOV 
(mm) 

FOV 
 (mm) 

 ضخامت

(mm) 

T(I) ETL TE 
(ms) 

TR 
 (ms) 

250×250 03 55 203 0  - -15-13 833-033 

 

0-0-Axial/Coronal IR 

برای . باال بین ماده سفید و خاکستری مغز در ناحیه هیپوکامپ ایجاد می شود اغلب تصاویری با کنتراست ها در این توالی

 (.2-5- شكل )نال مربوط به ماده سفید خنثی شود انتخاب شود تا سیگ ms 22 در حدود  TIحصول، باید 
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 از لوب تمپورال IR و کرونال آگزیال تصاویر-2-5- -شكل

 .از شرایط جدول زیر استفاده می کنیم ،وب تمپورالل از IRآگزیال و کرونال تصاویر برای ایجاد 

 Flip ماتریس
Angle 

RecFOV 
(mm) 

FOV 
 (mm) 

 ضخامت

(mm) 

T(I) ETL TE 
(ms) 

TR 
 (ms) 

250×250 183 55 203 0 03  -15-13 8333-0333 

 

5- Sagittal T2w, FSE 

د تصاویر با قدرت تفكیک باال از لوب تمپورال اگر با ماتریس های کوچک همراه باشد، می توان T2wدر تصاویر  FSEتوالی 

در اسكلروز میانی لوب تمپورال شامل امواج تیز تمپورال قدامی بین حمالت در نوار مغز و آتروفی  یهای تشخیص یافته. بدهد

ه است یكطرفأ اسكلروز میانی لوپ تمپورال عمدت اگرچه. هستند قابل مشاهده T2 هیپوکامپ با افزایش سیگنال در تصاویر

 (.2-5-8شكل ) تاقی درگیری دو طرفه دیده شده اسطور اتف ولی به

 

  T2w ساجیتال تصاویر -2-5-8-شكل

 .از شرایط جدول زیر استفاده می کنیم ،لوب تمپورالاز  FSEبا  T2w ساجیتالتصاویر برای ایجاد 

 Flip ماتریس
Angle 

RecFOV 
(mm) 

FOV 
 (mm) 

 ضخامت

(mm) 

T(I) ETL TE 
(ms) 

TR 
 (ms) 

250×250 183 133 203 0  - -123-03 5333-0333 
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0-Coronal FLAIR 

های آناتومیكی که در اثر وجود تومور بوجود می آید، از توالی کرونال  و نمایش آسیب CSFجهت حذف سیگنال ناشی از 

FLAIR  (.2-5-1شكل )استفاده می کنیم 

 

   FLAIRکرونال تصاویر -2-5-1-شكل

 .مغز استفاده می کنیم FLAIRاز لوب تمپورال، از همان شرایط توالی  FLAIRصاویر آگزیال برای ایجاد ت

 استفاده از عوامل کنتراست

0-Axial T1w, SE + Gd 

برای این منظور تجویز عوامل گادلنیوم به . کاربرد کنتراست برای نشان دادن ضایعات کوچک در لوب تمپورال مفید می باشد

تصویر گرفته دقیقه از زمان تزریق   الزم به ذکر است تصویر باید بعد از گذشت  .کفایت می کند mmol/Kg1/2  میزان

مشابه تصویر قبل از تزریق باشد تا امكان مقایسه وجود داشته باشد  همچنین باید در نظر داشت، تصویر بعد از تزریق. شود

 (.2-5-12 شكل)

 

  آگزیال با کنتراستویر اتص -2-5-12-شكل
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 های عروقی مغز بیماری 0-2

 سکته مغزی

مغزی به وسیله یک لخته خونی  عروقآسیب عصبی حاد ناشی از اختالل خونرسانی به قسمتی از بافت مغز که ناشی از انسداد 

به بیان دیگر اگر خونرسانی به قسمتی از مغز دچار اختالل  .باشد مغز می و یا پارگی یكی از عروق تغذیه کننده آن قسمت بافت

این وضعیت را اصطالحاً سكته مغزی .تواند عملكرد طبیعی خود را داشته باشد این قسمت از مغز دیگر نمی شده و متوقف گردد

 . نامند می

 :علل سكته مغزی

 :دو علت اصلی برای سكته مغزی وجود دارد

علت بسته شدن مسیر رگ های خونی است که به آن سكته ایسكمیک می گویند و ( درصد موارد 82)  تمهمترین عل -1

 :که علت آن می تواند بخاطر مسدود نمایدمسیر جریان خون را  ،هنگامی اتفاق می افتد که یک لخته خون

 تشكیل یک لخته خون در یكی از شریان های اصلی مغز: ترمبوز مغزی •

روند بسته شدن مسیر جریان خون مغزی توسط لخته خون، حباب هوا، یا مواد چربی که در یكی از عروق : آمبولی مغزی •

 خونی تشكیل شده و به مغز می رود

  بسته شدن عروق بسیار کوچک درون بافت مغزی •

ز اتفاق می خونریزی داخل مغزی است که بدلیل پاره شدن عروق خونی مغ( درصد موارد 22)  دومین علت سكته مغزی -2

 :افتد که به سكته هموراژیک معروف است که ممكن است بخاطر

 پاره شدن یكی از عروق داخل مغز: خونریزی داخل مغزی

 شكل) وش خون بین مغز و جمجمه می شودراپاره شدن یكی از عروق سطحی مغز که باعث ت: خونریزی زیر عنكبوتیه مغزی

1- 2-2). 

 

 انواع سكته مغزی -2-2-1-شكل

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%AF
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 بیماران سکته مغزیاز توالی های تصویربرداری 

سه مرحله آسیب در بیماران سكته مغزی . استراتژی تصویربرداری از بیماران سكته مغزی با زمان وقوع آسیب تغییر می کند

 (. بعد از هشت هفته)و مزمن ( بین چهار روز تا هشت هفته)، تحت حاد (چهار روز اول وقوع)حاد  :وجود دارد

همانند  تكنیک های جدید ولی .اد، دچار محدودیت هستندبرای به تصویر کشیدن مرحله حهای معمولی ام آر آی تكنیک 

در مرحله تحت حاد با توجه به اینكه ادم عروقی زیاد است، . تصویربرداری دیفیوژن و پرفیوژن توانایی انجام این کار را دارند

هنگامی که زمان طوالنی . در تشخیص کمک بسیار زیادی می کند GREتوالی بنابراین استفاده از . هموراژ پدیده غالب است

...( یا گلیوز و  CSFانسفالومیلیت، جایگزینی بافت با )د، تغییرات غیرقابل برگشت مغزی بگذر( مرحله مزمن)از وقوع ایسكمی 

  .رخ می دهد

 

 نحوه تنظیم بیمار

مغز از های تصویربرداری  ته مغزی همانند آماده سازی بیمار جهت آزموننحوه تنظیم بیمار برای تصویربرداری از بیماران سك

 .می باشد

1-Axial Double Echo, FSE 

در تصاویر به دست آمده از این دو توالی می توانیم یک بررسی کلی از تمام مغز از لحاظ تغییرات آتروفی بافت مغز و هموراژ را 

 (.2-2-2 شكل) مشاهده نمائیم

 

 آگزیال دابل اکو از مغز صاویرت-2-2-2-شكل

 .مغز استفاده می کنیم 1آگزیال دابل اکو از همان مقادیر مربوط به توالی  ایجاد تصاویربرای 

 

2-Axial T1w, SE 

، می توانیم تغییرات آناتومیكی نواحی مختلف مغز در اثر ایسكمی احتمالی را T1wدر تصاویر بدست آمده از توالی آگزیال 

 (.2-2-  شكل)بررسی نمائیم 
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  T1wآگزیال  تصاویر-2-2- -شكل

 .از شرایط جدول زیر استفاده می کنیم ،مغز از SEبا   T1wآگزیال تصاویربرای ایجاد 

 Flip ماتریس
Angle 

RecFOV 
(mm) 

FOV 
 (mm) 

ضخامت 
(mm) 

T(I) ETL TE 
(ms) 

TR 
 (ms) 

250×250 03 133 203 5  - -23-13 533-033 

 

0-0- Sagittal/Coronal T2w, FSE 

همچنین . ، می توانیم نواحی هموراژ را بهتر مشاهده نمائیمT2wبا توجه به روشن بودن سیگنال ناشی از مایعات در تصاویر 

 شكل)اجرا می نمائیم ( ساجیتال، کرونال و آگزیال)برای تعیین دقیق محل آسیب و وسعت آن، این توالی را در هر سه جهت 

4-2-2.) 

 

  T2wتصاویر ساجیتال و کرونال  -2-2-4-شكل

 .از شرایط جدول زیر استفاده می کنیم ،مغز از FSEبا   T2wوکرونالساجیتال تصاویر برای ایجاد 

 Flip ماتریس
Angle 

RecFOV 
(mm) 

FOV 
 (mm) 

 ضخامت

(mm) 

T(I) ETL TE 
(ms) 

TR 
 (ms) 

512×512 183 133 203 5  -15-5 103-03 0333-0333 

 

 

 



 

34 

 

5-Axial T2w, turbo FLAIR 

 (.2-2-5 شكل)جهت تعیین وسعت ناحیه ایسكمیک، الزم است که سیگنال ناشی از مایعات مغز حذف شود 

 

  FLAIRویر آگزیال اتص -2-2-5-شكل

 .از شرایط جدول زیر استفاده می کنیم از مغز،  FLAIRآگزیالتصاویر برای ایجاد 

 Flip ماتریس
Angle 

RecFOV 
(mm) 

FOV 
 (mm) 

 تضخام

(mm) 

T(I) ETL TE 
(ms) 

TR 
 (ms) 

512×512 183 55 203 5 2233-1833 11-5 153-133 13333-0333 

 

0- Axial SE-EPI, Diffusion W  

 دیفیوژن توالی

همانطور که می دانیم در بافت های سالم، ملكول های آب به صورت تصادفی انتشار می یابند، در صورتیكه در بافت های 

 (.2-2-2 شكل) کرده و در نتیجه، پدیده انتشار کاهش می یابد ا متورم شده و ملكول های آب را جذبایسكمیک، سلول ه

 

 های ایسكمیک در بافت سالم و انتشار محدودهای  انتشار تصادفی در بافت -2-2-2-شكل

استفاده می  T2و  T1 لبرای کنتر زمان تكرار و زمان اکو معمولی، از پارامترهای خارجی مثل ام آر آی همانطور که در 

که نمایانگر مقدار حساسیت ، (s/mm2بر حسب ) bفاکتور  در تصویربرداری انتشار وزنی هم با یک پارامتر خارجی بنام کنیم،

که  توانیم کنترل کنیم در وزن کنتراستی تصویر می را ADCیا  15 سهم دخالت ضریب انتشار ظاهریدیفیوژن می باشد، 

                                                           
15 .Apparent Diffusion Coefficient  
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، شدت سیگنال در تصویر حاصله (b=0)چنانچه گرادیان دیفیوژنی اعمال نشود . باشد 1222و  522، 2مقدار آن می تواند 

 SNRبیشتر شود، میزان حساسیت دیفیوژن بیشتر می شود ولی مقدار  bهر چه قدر میزان فاکتور . است T2بدلیل اثر 

 (.2-2-  شكل)تصویر متعاقبأ کاهش پیدا می کند 

 

 های متفاوت b-factorژن با استفاده از ویر دیفیواتص -2-2- -شكل

 Trace images) ) تصاویر رد

کمتری دارند و  ظاهریانتشار ضریب  هستند، در نتیجه محدود انتشارهای صدمه دیده غالبا دارای خواص  در تصاویر رد، بافت

و در هستند  ظاهری بیشتریهای معمولی دارای ضریب انتشار  بافتحالیكه  در دهند نشان می شدت سیگنال بیشتری از خود

 (.2-2-8شكل ) می باشدتاریک  تصویر

 

 ویر رد با استفاده از توالی دیفیوژناتص -2-2-8-شكل

  های ضریب انتشار ظاهری نقشه

از بافت  واکسل هر ظاهری ، بعد از پردازش سیگنال، ضریب انتشار(ADC maps) ضریب انتشار ظاهری های در نقشه

لذا . شود ظاهری، شدت سیگنالی به آن واکسل نسبت داده می سب ارزش عددی آن ضریب انتشارمحاسبه گردیده، و بر ح

 بافت ضریب انتشار ظاهری کمتری دارند، و برعكس( بر خالف تصاویر از نوع رد)محدود اینجا  های با خواص دینامیكی بافت

ضریب انتشار ظاهری و  های براین کنتراست نقشهبنا. ظاهری زیادتری هستند ضریب انتشار های با ضریب انتشار باال دارای

بنابراین سیگنال روشن در تصویر  .حذف می شود T2حاصله، اثرات ناشی از  در تصاویر .تصاویر رد معكوس همدیگر هستند

 (. 2-2-1 شكل) بیانگر آسیب هموراژ است
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 ضریب انتشار ظاهری های نقشهویر اتص -2-2-1-شكل

 .از شرایط جدول زیر استفاده می کنیم ،از مغز ژندیفیوتصاویر برای ایجاد 

 Flip ماتریس
Angle 

RecFOV 
(mm) 

FOV 
 (mm) 

 ضخامت

(mm) 

T(I) ETL TE 
(ms) 

TR 
 (ms) 

128×128 183 55 203 5  -11-5 103-133     ∞ 

 

 توالی مکمل

5- Axial FID-EPI, Perfusion, Bolus Injection  

می شوند و همانطور که از بستر مویرگی مغزی عبور می  *T2لنیوم منجر به کاهش عوامل پارامغناطیس مثل چیالت گاد

این عوامل در تصاویر پرفیوژن باعث کاهش سیگنال بافت طبیعی .. نمایند، تغییراتی در شدت سیگنال تصویر ایجاد می کنند

این ماده . اجرا می شود بولوس کنتراسترت عوامل پارامغناطیس بصوتوالی آگزیال پرفیوژن بعد از ده ثانیه از تزریق می شوند 

مستعد درمان ترومبولیک هستند را مشخص اطالعاتی که از تصاویر دیفیوژن و پرفیوژن بدست می آید، افرادی که بطور بالقوه 

 .(2-2-12شكل ) می کنند

 

 ضریب انتشار ظاهری های نقشهتصاویر  -2-2-12-شكل

 .شرایط جدول زیر استفاده می کنیم از ،پرفیوژن از مغزتصاویر برای ایجاد 

 Flip ماتریس
Angle 

RecFOV 
(mm) 

FOV 
 (mm) 

 ضخامت

(mm) 

T(I) ETL TE 
(ms) 

TR 
 (ms) 

128×128 - 55 203 5  - -83-03 ∞ 



 

34 

 

 حفره خلفی مغز 5-2

 آناتومی

فوقانی جسم ترکی، ثلث خلفی سطح  زینبه در طرف جلو  .باشد ترین حفرة مغزی می ترین و وسیع این حفره عمیق

شود و در عقب، صدف استخوان اکسیپیتال، سطح خلفی فوقانی  می استخوان اکسیپیتال تشكیل فنوئید و بخش قاعدهاس

در این حفره، . نمایند های طرفی استخوان اکسیپیتال در تشكیل این حفره شرکت می و توده ، بخش ماستوئیدیسپترو

در مـرکـز حفره مغزی خلفی،  و آن خاع و پل دماغی قرار دارند و در عقبالنّ استخوان اکسیپیتال، بصل برروی بخش قاعده

النخاع و عروق ورتبرال  استقرار دارد که از آن بصل( foramenmagnum) سوراخ بیضی شكل تحت عنوان سوراخ بزرگ

 . (2- -1 شكل) گذرند می

 

 آناتومی حفره خلفی مغز -2- -1-شكل

 :کاربردها

 نرومای آکوستیک •

 مامننژیو •

 اپیدرموئیدها •

  CPAآسیب های  •

 ضایعات پتروس •

 آسیب های عروقی •

  توده های حفره خلفی مغز •

 توالی های تصویربرداری حفره خلفی مغز

های حفره خلفی مغز، تصاویر کرونال و آگزیال اولویت دارند و تصاویر ساجیتال فقط در بررسی تومورهای  در بررسی آسیب

   mmها باید  های اعصاب این حفره، ضخامت برش در مطالعه آسیب. گردن مفید استهای مرز سر و  بطن چهارم و آسیب

اما آسیب های بافت نرم و عروق موجود در . روش انتخابی جهت مشاهده آسیب های استخوانی، سی تی اسكن می باشد. باشد

 .می توان به تصویر کشاند حفره خلفی مغز را فقط با استفاده از ام آر آی
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 م بیمارنحوه تنظی

 نحوه تنظیم بیمار برای تصویربرداری از بیماران جهت تصویربرداری از حفره خلفی مغز همانند آماده سازی بیمار جهت آزمون

 .های تصویربرداری مغز می باشد

1-Axial Double Echo, FSE 

هایی  تومیكی در اثر وجود آسیبآنا ، می توانیم یک ارزیابی کلی از تغییراتPDwآگزیال  در تصاویر به دست آمده از توالی

چنانچه در این می توانیم  T2wبا استفاده از تصاویر آگزیال  .در حفره خلفی مغز داشته باشیم... همچون تومور، کیست و 

 شكل)در تومورهای این ناحیه وجود داشته باشد را بخوبی مشاهده نمائیم  CSF12حفره کیست، ادم، نكروز بافت مغز و شیار 

2- -2.) 

 

 آگزیال دابل اکو تصاویر  -2- -2-شكل

 .مغز استفاده می کنیم 1به توالی برای اجرای توالی آگزیال دابل اکو از همان مقادیر مربوط 

2-Axial T1w, SE 

تومورهای حفره خلفی مغز از جمله شوآنوم عصب شنوایی، مننژیوم،  می توانیم T1wدر تصاویر بدست آمده از توالی آگزیال 

 (.2- -  شكل)ساقه مغز و اپیدرموئید را بخوبی مشاهده نمائیم گلیومای 

 

  T1wآگزیال  تصاویر -2- - -شكل

 .از شرایط جدول زیر استفاده می کنیم ،از حفره خلفی مغز SEبا  T1wآگزیال تصاویر برای ایجاد 

                                                           
16 .CSF Cleft 
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 Flip ماتریس
Angle 

RecFOV 
(mm) 

FOV 
 (mm) 

 ضخامت

(mm) 

T(I) ETL TE 
(ms) 

TR 
 (ms) 

250×250 03 55 203 0  - -12-13 833-033 

 

0-Axial T2w, turbo FLAIR 

می توانیم اعصاب، عروق، تومور و پالک ام اس را بصورت  CSFدر این توالی با حذف سیگنال ناشی از مایعات همچون 

 (.2- -4 شكل)سیگنال روشن مشاهده نمائیم 

 

  FLAIRویر آگزیال اتص -2- -4-شكل

از  FLAIRاز حفره خلفی مغز، همان شرایط الزم برای ایجاد تصاویر آگزیال  FLAIRایجاد تصاویر آگزیال  شرایط الزم برای

 .مغز می باشد

0-Sagittal T1w, SE  

با استفاده از این توالی می توانیم تومورهای بطن چهارم مغز و تومورهای اطراف آن از جمله مدوالبالستوما و اپاندیوما و 

 (.2- -5شكل ) بكه کوروئید را بخوبی مشاهده کنیمش های همچنین آسیب

 

 T1w تصاویر ساجیتال  -2- -5-شكل

 .می باشد 2از حفره خلفی مغز، همان شرایط موجود در توالی T1w شرایط الزم برای ایجاد تصاویر ساجیتال 
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5-Coronal T2w, FSE 

می توانیم نواحی کیستیک، ادم و هموراژ را بهتر مشاهده  ،T2wبا توجه به روشن بودن سیگنال ناشی از مایعات در تصاویر 

 (.2- -2 شكل)همچنین می توانیم وسعت و مكان دقیق آسیب را بخوبی تعیین نمائیم . نمائیم

 

  T2wویر کرونال اتص -2- -2-شكل

 .از شرایط جدول زیر استفاده می کنیم ،از حفره خلفی مغز FSEبا  T2w کرونالتصاویر برای ایجاد 

 Flip ماتریس
Angle 

RecFOV 
(mm) 

FOV 
 (mm) 

 ضخامت

(mm) 

T(I) ETL TE 
(ms) 

TR 
 (ms) 

250×250 183 55 203 0  -15-5 123-133 5333-0333 

 

 استفاده از عوامل کنتراست

0-Axial T1 + Gd / Coronal 

می توان از  ،خوان های مجاورآسیب های حفره خلفی مغز از جمله بعضی تومورها و گسترش تومور به است بسیاری ازبرای 

  .عوامل کنتراست استفاده کرد که منجر به تشخیص بهتر محل و اندازه آسیب خواهد شد

دقیقه از زمان تزریق وریدی، توالی کرونال و   و بعد از گذشت . برای انجام آن از عوامل کنتراست گادلنیوم استفاده می شود

 (. 2- -  شكل)را اجرا می نمائیم  T1wآگزیال 

 .می باشد mmol/Kg1/2 الزم به ذکر است مقدار دوز تجویزی برابر

 

 تکنتراسبا  T1wآگزیال و کرونال تصاویر  -2- - -شكل
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 اربیت 8-2

 ناتومی آ

آنها و بخش اعظم دستگاه  اعصاب، عروق و چربی همراه، عضالت اربیت ها یک جفت حفره ی استخوانی هستند که کره چشم،

 (.2-8-1 شكل). را در خود جای می دهند( Lachrymal Apparatus)اشكی 

 

 آناتومی اربیت -2-8-1-شكل

 :کاربردها

 آسیب های عروقی اربیت 

 پروپتوز 

 مننژیومای عصب اپتیک 

 نوریت عصب اپتیک 

 گلیومای عصب اپتیک 

  توده های چشمی 

 التهاب و آبسه اربیت 

 

 اربیت از توالی های تصویربرداری

 FSEدر تصویربرداری از اربیت باید از توالی  ،چشم و پلک زدن های حرکتی ناشی از حرکت کره با توجه به وجود آرتیفكت

برای  .های اربیت از جمله نوریت اپتیک باید سیگنال ناشی از چربی اربیت حذف شود برای مشاهده برخی آسیب. استفاده کرد

چنین برای کاهش آرتیفكت حرکتی ناشی از جریان خون هم .استفاده می کنیمپیش اشباع چربی  های پالس از انجام این کار،

برای  .های پیش اشباع فضایی در باال و پائین محدوده تصویربرداری استفاده می کنیم در حلقه ویلیس و کاروتید، از پالس

 .باید باشد( mm222 ) های کوچک  FOVو   -mm4 ضخامت برش ها در حد  ،کردن قدرت تفكیک فضایی بهینه



 

34 

 

 یم بیمارنحوه تنظ

صر فرومغناطیس هستند مطمئن قبل از انجام آزمون باید از عدم وجود اجسام خارجی در چشم و یا مواد آرایشی که حاوی عنا

برای تصویربرداری از اربیت، بیمار سوپاین روی تخت می خوابد و سرش را داخل کویل سر قرار می دهد و یا از کویل . شویم

تصویر و افزایش قدرت تفكیک  SNRاستفاده از کویل سطحی باعث افزایش . کنیم سطحی مربوط به چشم استفاده می

همچنین می توانیم از . سر باید صاف و طوری تنظیم شود که خط بین مردمكی موازی با تخت باشد. می شود تصاویر فضایی

 .لیزرهای متقاطع طولی و عرضی استفاده کرده و محل تقاطع آنها را روی نازیون قرار دهیم

 (Localizer Image) لوکالتصاویر 

 (.2-8-2شكل ) استفاده می کنیم T1wبرای ایجاد تصاویر لوکال از مغز، از توالی . ابتدا تصاویر لوکال را بدست می آوریم

 

 تصاویر لوکال -2-8-2شكل 

 آگزیال از اربیت نحوه ایجاد تصاویر

رونال، برشها را در امتداد خطی که عصب اپتیک چپ و راست را بهم روی تصویر لوکال کبرای ایجاد تصاویر آگزیال از اربیت، 

. همچنین روی تصویر لوکال آگزیال نیز زاویه آنرا به موازات عصب اپتیک تنظیم می کنیم. متصل می کند، تنظیم می کنیم

 (.2-8- شكل ) برشها باید تمام اربیت از قسمت فوقانی تا قسمت تحتانی آنرا شامل شود

 

 تصاویر آگزیال نحوه ایجاد -2-8- -شكل
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1-Axial T2w, FSE, fat saturated  

 همراه با تكنیک پیش اشباع چربی استفاده کرد T2wبرای مشاهده آسیب عصب اپتیک مانند نوریت اپتیک باید از توالی 

 .(2-8-4شكل )

 

  T2wتصویر آگزیال  -2-8-4-شكل

 .از شرایط جدول زیر استفاده می کنیم ،از اربیت FSEبا  T2wآگزیال تصاویر برای ایجاد 

 Flip ماتریس
Angle 

RecFOV 
(mm) 

FOV 
 (mm) 

 ضخامت

(mm) 

T(I) ETL TE 
(ms) 

TR 
 (ms) 

250×250 183 55 233 0  -15-5 133-03 0333-0333 

 

2-Axial T1w, SE, fat saturated 

شكل )استفاده می نمائیم  T1wجهت بررسی آسیب های اعصاب اپتیک و ماهیچه های نگه دارنده چشم، از تصاویر آگزیال 

5-8-2.) 

 .برداری کردچناتچه بیمار مشكوک به التهاب اعصاب اپتیک و کیاسما باشد، باید کل سر را تصویر

 

  T1wتصویر آگزیال  -2-8-5-شكل

 .از شرایط جدول زیر استفاده می کنیم ،از اربیت SEبا  T1wتصاویر آگزیال برای ایجاد 

 Flip ماتریس
Angle 

RecFOV 
(mm) 

FOV 
 (mm) 

 ضخامت

(mm) 

T(I) ETL TE 
(ms) 

TR 
 (ms) 

250×250     03 55 203 0  - -12-13 833-033 
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 کرونال از اربیت صاویرنحوه ایجاد ت

به موازات لنز اربیت چپ و راست برای ایجاد تصاویر کرونال از اربیت، از تصویر لوکال آگزیال استفاده نموده و برش ها را 

برشها باید تمام . همچنین روی تصویر لوکال ساجیتال، زاویه آنرا عمود بر عصب اپتیک تنظیم می کنیم. تنظیم می کنیم

 (.2-8-2شكل )اربیت تا ساقه مغز را شامل شود اربیت، از لنز 

 

 تصاویر کرونال نحوه ایجاد -2-8-2-شكل

0-Coronal T2w, FSE, fat saturated 

شكل )استفاده می نمائیم  T2wتوده های بافت های اطراف، از تصاویر کرونال و  التهابات و آبسه های اربیتجهت مشاهده 

 -8-2.) 

 

    

  T2wتصویر کرونال  -2-8- -شكل

4-Coronal T1w, FSE, fat saturated 

 T2w، از تصاویر کرونال کو همچنین تومورهای گلیوما و نوریت عصب اپتی جهت مشاهده آسیب های کیاسما و اعصاب چشم

 (.2-8-8شكل )استفاده می نمائیم 
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  T2wتصویر کرونال  -2-8-8-شكل

 از اربیت ابلیک ساجیتال نحوه ایجاد تصاویر

برشها را  در امتداد عصب اپتیک تنظیم می  و کردهبرای ایجاد تصاویر ساجیتال از اربیت، از تصویر لوکال آگزیال استفاده 

تصویر لوکال کرونال، برشها را در امتداد عضله مستقیم فوقانی و تحتانی اربیت همان سمت، تنظیم می همچنین روی . کنیم

 (.2-8-1شكل )کنیم 

 

 نحوه ایجاد تصاویر ساجیتال  -2-8-1-شكل

5-Sagittal Oblique T2w, fat saturated 

و با استفاده از تكنیک پیش اشباع  T2wیک بهترین نما جهت مشاهده نوریت اپتیک، تصاویر پاراساجیتال یا ساجیتال ابل

 (.2-8-12 شكل)چربی می باشد 

 

  T2wساجیتال ابلیک تصویر  -2-8-12-شكل
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 استفاده از عوامل کنتراست

0-  Gd+ Axial T1w, SE, fat saturated  

عوامل کنتراست  ها عصب اپتیک و کیاسما و همچنین توده های چشمی الزم است که از برای تفیک بهتر تومورها، آسیب

بافت های چربی  T1استفاده شود لیكن با توجه به وجود چربی داخل چشم، استفاده از عوامل کنتراست منجر به کاهش زمان 

 (.2-8-11 شكل)نیز استفاده شود ( 1سكانس )نیز می شود بنابراین باید از پیش پالس های اشباع چربی 

 

 با کنتراست  تصاویر -2-8-11-شكل

5-Sagittal Oblique T1w, SE, fat saturation + Gd 

همراه با تكنیک  T1wبرای تشخیص تومورهایی که ماهیچه های نگهدارنده چشم را درگیر می کنند، از تصاویر ساجیتال 

 (.2-8-12شكل )اشباع چربی استفاده می شود 

 

 ساجیتال با کنتراست تصاویر -2-8-12-شكل

 

 

 

 

 

 


