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 اندام فوقانی: فصل هفتم

 مفصل شانه 1-7

 می آناتو

. شود و توسط یک کپسول مفصلی احاطه شده است میمفصل شانه مفصلی است که بین سر استخوان بازو و حفره گلنوئید ایجاد 

عضله  مفصل توسط عضالت روتاتور کاف و سر دراز تثبا .باشد میدارای محدوده حرکتی وسیعی  این مفصل چند محوری بوده و

وتر عضالتی که مفصل شانه را احاطه کرده است تا  .گردد مین میاستخوانی مربوطه و رباط های خارج مفصل تازوائد دو سر بازویی

 سوپرا اسپیناتوس)وترعضالت روتاتور کاف . کنند مین میحدودی با کپسول مفصلی مخلوط شده و استحکام واقعی کپسول را تا

دهند که  میباکپسول مفصلی مخلوط شده ویک لبه عضالنی وتری تشکیل ( ساب اسکاپوالریس رنومی ترس اینفرا اسپیناتوس 

دارد  میمحکم نگه  لنوئیدگاین کالهک عضالنی سر استخوان بازو را در حفره  .پوشانندمی مفصل را  میفوقانی و قدا سطوح خلفی،

یک قوس  ات مفصلی به وسیله وتر عضالنی اطراف شانه وثب. تداخل ایجاد کند ه در قابلیت خم شدن و حرکات بازوبدون این ک

 .(7-1-1شکل ) شود مین میال وجود دارد تامیکوراکو اکرو نیز رباط ون ومیاستخوانی که در باال بین زائده ی کوراکوئید و اکرو

 

 مفصل شانه میآناتو -7-1-1-شکل

 :کاربردها

 استخوان مغز اختالالت 

 منجمد شانه بررسی 

 سندروم Impingement 

 پارگی Rotator cuff 

 استخوانها و نرم بافت تومورهای 

 نکروز AVN بازو سر 

 استخوان شکستگی 
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 های تصویربرداری از مفصل شانه توالی

کویل های سطحی مخصوص شانه، بهترین کیفیت تصویر را فراهم می . تصویر بستگی به نوع کویل مورد استفاده دارد SNRمقدار 

در تصویربرداری مفصل  .با قدرت تفکیک باال باید از مقاطع نازک و ماتریس های کوچک استفاده کنیم برای ایجاد تصویر. کنند

با حذف سیگنال  ، نیز SPIRیا  STIRبعالوه توالی های  .کاربرد داردبیشترین  FSEهمراه با  T2wو  T1wشانه، توالی های 

همچنین استفاده از  .استفاده می شود GREغضروف از توالی  برای ارزیابی آسیب های. افیوژن هستند حساس به ادم وچربی، 

آرتیفکت هایی که ممکن است در بررسی مفصل شانه وجود داشته  .عوامل کنتراست نیز در ارزیابی بالستومای بدخیم کاربرد دارد

  .قرار می دهدباشد، آرتیفکت ایمپلنت های فلزی و آرتیفکت زاویه جادویی می باشد که بشدت تصویر را تحت تأثیر 

 نحوه تنظیم بیمار

برای همسطح . دهد میها را کنار بدن قرار  دست خوابد و میبیمار سوپاین روی تخت  ،برای انجام تصویربرداری از مفصل شانه

سطحی یا قابل انعطاف برای  از کویل های .گیرد میشود که در زیر دست قرار  میکردن دست و شانه از بالشتک استفاده 

وسط حفره همچنین از لیزرهای متقاطع طولی و عرضی استفاده کرده و محل تقاطع آنها را  .شود میداری استفاده برتصویر

 .(7-1-2شکل ) دهیم می قرار گلنوهومرال

 

  نحوه تنظیم بیمار -7-1-2-شکل

 .توانیم از باند استفاده نمائیممی ان بدحال و کودکان بیماردست  برای ثابت کردن

 (Localizer Image) تصاویر لوکال

 (.7-1-3  شکل)استفاده می کنیم  T1w، از توالی مفصل شانهبرای ایجاد تصاویر لوکال از . ابتدا تصاویر لوکال را بدست می آوریم
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 تصاویر لوکال مفصل شانه -7-1-3-شکل

 (کرونالپارا) ابلیک کرونالتصاویر نحوه ایجاد 

 ،بدین صورت که در تصاویر لوکال آگزیال .کنیم میآگزیال استفاده  از تصاویر لوکال ،نهاز مفصل شا کرونالپاراتصاویر  ایجادبرای 

از اینفرااسپیناتوس تا قدام سوپرااسپیناتوس و موازی عضله سوپرااسپیناتوس را کنیم که  میهای کرونال را طوری تنظیم  برش

 .(7-1-4شکل ) شامل بشود

 

 نال از مفصل شانهکروپاراهای  نحوه ایجاد برش -7-1-4-شکل

 تصاویر آگزیالنحوه ایجاد 

را آگزیال های  برش، کرونالویر لوکال تصدر بدین صورت که . کنیم میستفاده ا کرونال ویر لوکالاز تص ،آگزیالتصاویر  ایجادبرای 

که عمود بر سر همچنین در تصویر لوکال ساجیتال نیز زاویه آنرا چک می کنیم . عمود بر مفصل گلنوهمورال تنظیم می کنیم

از باالی مفصل و  باشدون با کالویکل میخط متصل کننده آکروکنیم که موازی  میطوری تنظیم .استخوان بازو باشد

 .(7-1-5شکل ) آکرمیوکالویکوالر تا پائین لبه تحتانی حفره گلنوئید را شامل بشود



149 
 

 

 های آگزیال از مفصل شانه نحوه ایجاد برش -7-1-5-شکل

 (ابلیک ساجیتال) ساجیتالپارا اویر تصنحوه ایجاد 

های  برش، آگزیالویر لوکال بدین صورت که در تص. کنیم میاستفاده آگزیال  از تصاویر لوکال ،ساجیتالپارا تصاویر  ایجادبرای 

 .(7-1-6شکل ) باشد بازواستخوان سر کنیم که موازی  میرا طوری تنظیم ساجیتال 

 

 ساجیتال از مفصل شانهارا پهای  نحوه ایجاد برش -7-1-5-شکل

1- Axial T2w, FSE, SPIR 

عضالت و پارگی  ،استخوانیتومورهای کیستیک  ،حاشیه حفره گلنوئید ،غضروف مفصل گلنوهومرالآسیب های برای مشاهده 

 باشد، می بیچر از تر پائین عضالت سیگنال اینکه به توجه با . کنیم میاستفاده  T2wاز تصاویر آگزیال  Rotator cuff تاندون

 .(7-1-6شکل ) شود می استفاده فضایی چربی اشباع پیش پالس از چربی سیگنال حذف برای بنابراین
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 از مفصل شانه T2Wتصاویر آگزیال  -7-1-6-شکل

 .از شرایط جدول زیر استفاده می کنیم ،شانهمفصل از  FSEبا  T2w آگزیال برای ایجاد تصاویر

 Flip ماتریس
Angle 

Rec.FOV 
 (mm) 

FOV 
(mm) 

 ضخامت              

(mm) 

ETL TE(ms) TR (ms) 

652×652 181 21 611 4 7 131 1411 

 

6-Coronal oblique T2w, FSE, SPIR  

ادم مغز ،  تومورهای کیستیک هومروس ،شکستگی های کوچک استخوان هوموروس ،1سندروم ایمپینجمنت جهت مشاهده

و همچنین مشاهده  سوپرا اسپیناتوس و تاندون هعضلالتهاب  ،المیی مفصلی ساب آکروفضا ،وکالویکلمیمفصل آکرو ،استخوان

 بنابراین باشد، می چربی از تر پائین عضالت سیگنال اینکه به توجه با. استفاده می شود T2wمایع مفصلی از تصاویر پاراکرونال 

شکل ) استفاده می شود فضایی اشباع چربی پالس پیشز برای حذف سیگنال چربی ا .باشد می الزم چربی اشباع تکنیک از استفاده

7-1-7). 

 

 از مفصل شانهT2W تصاویر پاراکرونال-7-1-7-شکل

                                                           
1. Impingement 
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 .از شرایط جدول زیر استفاده می کنیم ،شانهمفصل از  FSEبا  T2w پاراکرونال برای ایجاد تصاویر

 Flip ماتریس
Angle 

Rec.FOV 
 (mm) 

FOV 
(mm) 

 ضخامت             

(mm) 

ETL TE(ms) TR (ms) 

652×652 181 21 611 4 7 131 1411 

 

3-Coronal oblique T1w, SE  

ساب اسکاپوالریس و دلتوئید از تصاویر  عضالت سوپرااسپیناتوس،آسیب های  ،تومورهای کندروبالستومای استخوانجهت مشاهده 

 .(7-1-8شکل ) باشد میل تشخیص بصورت نواحی با دانسیته باال قابشود که  میاستفاده  T1wپاراکرونال 

 

 از مفصل شانهT1W  تصاویر پاراکرونال -7-1-8-شکل

 .از شرایط جدول زیر استفاده می کنیم ،مفصل شانه از SEبا  T1w پاراکرونال برای ایجاد تصاویر

matrix Flip 
Angle 

Rec.FOV 
 (mm) 

FOV 
(mm) 

Thickness 
(mm) 

ETL TE(ms) TR (ms) 

652×652 01 01 181 4  -14 531 

 

4-Sagittal oblique T1w, SE  

-9شکل ) شود میاستفاده T1wاز تصاویر پاراساجیتال  Rotator Cuffعضله  و ونمیآکرو ،وکالویکلمیقوس آکروجهت بررسی 

1-7). 
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 از مفصل شانهT1W  تصاویر پاراساجیتال -7-1-9-شکل

 .استفاده می کنیم 3ن شرایط توالی مفصل شانه، از هما T1wبرای ایجاد تصاویر پاراساجیتال 

5- Axial T2w, 3D GRE 

و برای افزایش قدرت تفکیک تصویر بصورت   T2wبرای بررسی هر چه بهتر آسیب های غضروف مفصلی شانه، از توالی آگزیال 

3D  و با استفاده از توالیGRE (7-1-11شکل ) بدست می آید. 

 

 شانهاز مفصل  T2w آگزیالتصاویر  -7-1-11-شکل

 .از شرایط جدول زیر استفاده می کنیم ،مفصل شانه GREبا  T2w آگزیال برای ایجاد تصاویر

 Flip ماتریس
Angle 

Rec.FOV 
 (mm) 

FOV 
(mm) 

 ضخامت             

(mm) 

ETL TE(ms) TR (ms) 

652×652 61 71 181 1  -10 51 
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 استفاده از عوامل کنتراست

2- Coronal oblique T1w, SE, SPIR + Gd 

برای بررسی هر چه بهتر تومورهای کندروبالستوما و همچنین پارگی عضالت مفصل شانه، از عوامل کنتراست گادلنیوم استفاده می 

 .(7-1-11شکل ) کنیم

 

 از مفصل شانه T1w کرونال ابلیکتصاویر  -7-1-11-شکل

 .ول زیر استفاده می کنیماز شرایط جد ،مفصل شانه SEبا  T1w پاراکرونال برای ایجاد تصاویر

 Flip ماتریس
Angle 

Rec.FOV  

(mm) 

FOV 
(mm) 

 sضخامت   

(mm) 

ETL TE(ms) TR (ms) 

652×652 181        01 181 4  -61 211 

 

 مفصل شانهمستقیم آرتروگرافی ام آر 

 :کاربردها

 بررسی اجسام آزاد در حفره گلنوئید 

 بررسی صحت روتور کاف 

 وسیسبررسی استئوکوندرومات 

 بررسی تهاجم کپسول 

 بررسی ناپایداری مفصل شانه 
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 آرتروگرافی 

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

 پوزیشن تزریق

بازو را به سمت خارج می لت سوپاین خوابیده و برای تزریق، بیمار به حا. بسیار مهم است شانهپوزیشن تزریق در آرتروگرافی مفصل 

 .چرخاند

 مارک کردن برای تزریق

یک نقطه روی نیمه فوقانی ، با استفاده از تصاویر فلوروسکوپی،  بازوییو همچنین شریان  دوسربرای اجتناب از آسیب به تاندون 

 .(7-1-12شکل ) می گذاریم و روی بدن بیمار نیز مارک می کنیمسر بازو، نزدیک خط مفصلی 

 

 نحوه مارک کردن-7-1-12-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

 (7-1-13شکل ) شود می تزریق مفصلی داخل فضای به مستقیم تحت فلورسکوپی بطور و کرده

 

 نحوه تزریق عامل کنتراست-7-1-13-شکل
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1-Coronal T2w, STIR, Pre Arthrogram 

 .از شرایط جدول زیر استفاده می کنیم ،شانهمفصل از  STIRبا  T2w کرونال برای ایجاد تصاویر

matrix Flip 
Angle 

Rec. FOV 
(mm) 

FOV 
(mm) 

Thickness 
(mm) 

ETL TE(ms) TR (ms) 

361×361 131 111 381 3 5 111 5111-4111 

 

6- Axial T1w, SE, SPIR, Pre Arthrogram  

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

matrix Flip 
Angle 

Rec.FOV 
(mm) 

FOV 
(mm) 

Thickness 
(mm) 

ETL TE(ms) TR (ms) 

361×361 01 111 451 3  -65-15 211-411 

 

 (7-1-14 شکل)ق، توالی های زیر انجام می شود بعد از تزری

1- Coronal T1w, SE, SPIR, Post Arthrogram  

2- Axial T1w, SE, SPIR, Post Arthrogram  

3- Sagittal T1w, SE, SPIR, Post Arthrogram  

 

 تصاویر ام آر آرتروگرافی از مفصل شانه -7-1-14-شکل

 

 



156 
 

 آرنج 6-7

 می آناتو

قرار دارد و در پایین دو استخوان ساعد در کنار آن  استخوان بازو یا هومروس در باال. است استخوان مفصل آرنج محل تالقی سه

استخوان زند در قسمت خارج یعنی در طرفی که شست دست قرار گرفته است و استخوان زند زبرین یا رادیوس .گیرند می قرار 

 .(7-3-1شکل ) که انگشت کوچک دست قرار گرفته است در سمت داخل یعنی در طرفی زیرین یا اولنا

 

 مفصل آرنج میآناتو -7-6-1-شکل

 کاربردها

 بررسی نقایص استخوان و غضروف 

 بررسی فشار روی عصب اولنار 

 تروما 

 ضایعات بافت نرم و عضالت 

 آرنجتوالی های تصویربرداری از 

بنابراین برای تصویربرداری از مفصل آرنج از توالی  .تصویر با قدرت تفکیک باال می باشدبرای بررسی آسیب های مفصل آرنج نیاز به 

FSE پائین عضالت سیگنال اینکه به توجه با. ، استفاده می کنیمکه تصاویری با قدرت تفکیک باال و در زمان کوتاه ایجاد می کند 

 اشباع پیشهای  پالس از چربی سیگنال حذف برای. باشد می الزم چربی اشباع تکنیک از استفاده بنابراین باشد، می چربی از تر

آرتیفکت های حرکتی در . نیز کنتراست خوبی از مایعات مفصلی ایجاد می کند GREتوالی  .شود می استفاده فضایی چربی

. دن آن استفاده نمائیمتصویربرداری از مفصل آرنج زیاد می باشد، بنابراین الزم است که در برخی موارد از باند برای ثابت کر

همچنین جریان خون ناشی از عروق حفره آنتی کوبیتال نیز باعث ایجاد آرتیفکت جریان می شود که برای کاهش آن از پالس های 

 .استفاده باید کرد FOVپیش اشباع فضایی در باال و پائین 

 

http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1332
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1440
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1440
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1496
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1497
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1497
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1497
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1497
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 نحوه تنظیم بیمار

 یا آرایه فازی از کویل سطحی. دهد میرا کنار بدن قرار آرنج خوابد و  میخت بیمار سوپاین روی ت، آرنجبرای انجام تصویربرداری از 

توانیم از لیزرهای متقاطع طولی و عرضی استفاده کرده و محل تقاطع آنها را  میهمچنین . شود میبرای تصویر برداری استفاده 

 .(7-2-2شکل ) دهیمقرار ROIوسط 

 

 نحوه تنظیم بیمار -7-2-2-شکل

 (Localiser Image) للوکا تصاویر

 (.7-2-3شکل )استفاده می کنیم  T1w، از توالی مفصل آرنجبرای ایجاد تصاویر لوکال از . ابتدا تصاویر لوکال را بدست می آوریم

 

 تصاویر لوکال مفصل آرنج -7-2-3-شکل

 آرنج ازمفصل کرونال تصاویر ایجادنحوه 

ابتدا روی تصویر لوکال ساجیتال  .نمائیم مییر لوکال ساجیتال و آگزیال استفاده از تصاو ،برای ایجاد تصاویر کرونال از مفصل آرنج

ها را طوری تنظیم  امتداد برش سپس روی تصویر لوکال آگزیال .کنیم میهای کرونال را در امتداد هومروس و اولنا تنظیم  برش

 .(7-2-4شکل ) حاصله باشدکنیم که مقاطع در سرتاسر خط اتصال اپی کوندیل های هومروس در تصاویر  می
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 آرنج مفصل از کرونالبرش های نحوه ایجاد -7-2-4-شکل

 ساجیتال از مفصل آرنجتصاویر ایجاد نحوه 

های نازک از مفصل  برش ابتدا روی تصویر لوکال کرونال.برای ایجاد تصاویر ساجیتال نیاز به تصاویر لوکال آگزیال و کرونال داریم

دهیم که عمود بر اپی کوندیل های  میطوری زاویه های ساجیتال را  برش وی تصویر لوکال آگزیالسپس ر.کنیم میآرنج تهیه 

 .(7-2-5شکل ) بازو یا عمود بر حالت اول باشد

 

 آرنج ازمفصل ساجیتالبرش های نحوه ایجاد -7-2-5-شکل

 ایجاد تصاویر آگزیال مفصل آرنجنحوه 

 برش ابتدا روی تصویر لوکال کرونال.کنیم میتصاویر لوکال ساجیتال و کرونال استفاده  ازیجاد تصاویر آگزیال از مفصل آرنج، برای ا

کنیم که عمود بر محور  میها را تنظیم  سپس روی تصویر لوکال ساجیتال طوری برش.کنیم میهای نازک از مفصل آرنج ایجاد 

 .(7-2-6شکل ) بلند هومروس و ساعد باشد
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 آرنج ازمفصل آگزیالی برش هانحوه ایجاد  -7-2-6-شکل

1-Coronal T2w, FSE,  fat saturation/ SPIR 

شکستگی های ، غضروف مفصلیآسیب های  ،4و سه سر 3دو سر ،2کولترالهمانند پارگی تاندون  آرنججهت مشاهده پاتولوژی های 

عضالت و ادم و آتروفی  ،رگیپا، ی آرنجرهای بافت نرم در قسمت حفره قدامتومو ،تومورهای کیستیک استخوان ،کوچک استخوان

 باشد، می چربی از تر پائین عضالت سیگنال اینکه به توجه با. کنیم میاستفاده  T2wاز توالی کرونال  ،ادم مغز استخوان همچنین

استفاده می  فضایی اشباع چربی پالس پیشبرای حذف سیگنال چربی از  .باشد می الزم چربی اشباع تکنیک از استفاده بنابراین

 .(7-2-7شکل ) ودش

 

 از مفصل آرنج T2Wتصاویر کرونال -7-2-7-شکل

 .از شرایط جدول زیر استفاده می کنیم مفصل آرنج،از   T2w, FSEکرونال برای ایجاد تصاویر

 Flip ماتریس
Angle 

Rec.FOV 

 (mm)) 

FOV 
(mm) 

 ضخامت           

(mm) 

ETL TE(ms) TR (ms) 

652×652 181 75 151 3 7 01 4111 

                                                           
2
. Collateral Ligaments  

3
. Biceps 

4
. Triceps 
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6-Coronal T1w, SE  

استفاده  T1wباید از توالی کرونال  AVNو همچنین نکروز  کاپیتلیوم ،همانند استئوکندریت استخوانی تومورهایجهت تشخیص 

 .(7-2-8شکل ) کرد

 

 

 از مفصل آرنج T1Wتصاویر کرونال -7-2-8-شکل

 .استفاده می کنیم از شرایط جدول زیر مفصل آرنج،از  T1w, SE کرونال برای ایجاد تصاویر

 Flip ماتریس
Angle 

Rec.FOV 

 (mm)) 

FOV 
(mm) 

 ضخامت           

(mm) 

ETL TE(ms) TR (ms) 

516×652 01 01 151 3  -15 511 

 

3-Sagittal T1w, SE  

دون ها از تان پارگی عضالت وتومورهای بافت نرم و  همانند شکستگی ها و تومورهای استخوان استخوانی آسیب های برای مشاهده

 .(7-2-9شکل ) شود میاستفاده  T1wتوالی ساجیتال 
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 از مفصل آرنج T1Wتصاویر ساجیتال -7-2-9-شکل

 .می باشد 2از مفصل آرنج، همان شرایط توالی  T1w, SEشرایط الزم برای ایجاد تصاویر ساجیتال الزم به ذکر است، 

4-Axial T2w, FSE, fat Saturation/ SPIR 

شکل ) شود میاستفاده  T2wاز تصاویر آگزیال  ،آرنجمفصل  بافت های نرم تعیین ضایعات همچنین و Tearsرگی پا برای بررسی

11-2-7). 

 

 از مفصل آرنج T2Wتصاویر آگزیال  -7-2-11-شکل

الزم به  .شود میها برای این تصاویر بسته به یافته های پاتولوژیک یافت شده در تصاویر کرونال و ساجیتال انجام  وضعیت برش

 .می باشد 1از مفصل آرنج، همان شرایط توالی  T2w, FSE آگزیالشرایط الزم برای ایجاد تصاویر ذکر است، 
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 مکملتوالی های 

1-Sagittal STIR 

استفاده کرد تا چربی  STIRباید از توالی ساجیتال  همانند ادم برای تشخیص پاتولوژی های موجود در بافت نرم و مغز استخوان

 .(7-2-11شکل ) جود در آن را به حالت اشباع برده و پاتولوژی ها بهتر نمایان شودمو

 

 از مفصل آرنج STIRتصویر ساجیتال  -7-2-11-شکل

6-Sagittal T1w GRE 

اده برای بررسی بهتر آناتومی مفصل آرنج الزم است که سیگنال ناشی از مغز استخوان حذف شود بنابراین از توالی گرادیان اکو استف

 .(7-2-12شکل ) می شود تا سیگنال ناشی از مغز استخوان را بعلت آرتیفکت پذیرفتاری مغناطیسی کاهش دهد
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 از مفصل آرنج GREتصویر ساجیتال  -7-2-12-شکل

 .از شرایط جدول زیر استفاده می کنیم مفصل آرنج،از  T1w, GRE ساجیتال برای ایجاد تصاویر

 Flip ماتریس
Angle 

Rec.FOV 

 (mm)) 

FOV 
(mm) 

 ضخامت           

(mm) 

ETL TE(ms) TR (ms) 

516×652 01 35 151 3  -11 65 

 

3-Coronal 3D GRE 

برای بررسی بهتر آناتومی مفصل آرنج الزم است تا از توالی با مقاطع نازک استفاده شود بنابراین از توالی گرادیان اکوی سه بعدی 

 .(7-2-13شکل ) ایجاد کند cm 1یی در حد ها استفاده می شود که می تواند برش
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 از مفصل آرنج GREتصویر کرونال -7-2-13-شکل

 استفاده از عوامل کنتراست

1-Axial/Coronal T1w, SE, SPIR + Gd 

برای بررسی هر چه بهتر تومورهای استخوان و بافت نرم، از عوامل کنتراست گادلنیوم استفاده می کنیم که بصورت تزریق وریدی 

 .(7-2-14شکل ) ستفاده می شوندا

 

 با کنتراست از مفصل آرنج T1wتصاویر آگزیال و کرونال  -7-2-14-شکل                          

 .می باشد 2از مفصل آرنج، همان شرایط توالی  T1w, SEالزم به ذکر است، شرایط الزم برای ایجاد تصاویر آگزیال و کرونال 
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 مفصل آرنجم مستقی ام آر آرتروگرافی

 :کاربردها

  آرنجبررسی اجسام آزاد در حفره 

 بررسی استئوکوندروماتوسیس 

 بررسی تهاجم کپسول 

  آرنجبررسی ناپایداری مفصل 

 آرتروگرافی 

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

 پوزیشن تزریق

برای تزریق، بیمار به حالت سوپاین خوابیده و بازو را به سمت خارج می . بسیار مهم است آرنجشن تزریق در آرتروگرافی مفصل پوزی

 .چرخاند

 مارک کردن برای تزریق

ی سر یک نقطه روی نیمه فوقاناستفاده از تصاویر فلوروسکوپی،  برای اجتناب از آسیب به تاندون دوسر و همچنین شریان بازویی، با

 .(7-2-15شکل ) ، نزدیک خط مفصلی می گذاریم و روی بدن بیمار نیز مارک می کنیمرادیوس

 

 و تزریقنحوه مارک -7-2-15-شکل
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 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

 .شود می تزریق مفصلی داخل فضای به ستقیم تحت فلورسکوپیم بطور و کرده

 توالی های ام آرتروگرافی از مفصل آرنج

1-Coronal T2w, STIR, Pre Arthrogram 

 .از شرایط جدول زیر استفاده می کنیم ،آرنجمفصل از  STIRبا  T2w کرونال برای ایجاد تصاویر

matrix Flip 
Angle 

Rec. FOV 
(mm) 

FOV 
(mm) 

Thickness 
(mm) 

ETL TE(ms) TR (ms) 

361×361 131 111 381 3 5 111 5111-4111 

 

6- Axial T1w, SE, SPIR, Pre Arthrogram  

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

matrix Flip 
Angle 

Rec.FOV 
(mm) 

FOV 
(mm) 

Thickness 
(mm) 

ETL TE(ms) TR (ms) 

361×361 01 111 451 3  -65-15 211-411 

 

 .(7-2-16شکل )بعد از تزریق، توالی های زیر انجام می شود 

4- Coronal T1w, SE, SPIR, Post Arthrogram  

5- Axial T1w, SE, SPIR, Post Arthrogram  

6- Sagittal T1w, SE, SPIR, Post Arthrogram 
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 تروگرافی از مفصل آرنجتصاویر ام آر آر -7-2-16-شکل
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 مچ دستمفصل  3-7

 آناتومی 

از یک طرف و استخوان های کارپ از طرف  مچ دست از کنار هم قرار گرفتن سطح مفصلی پایینی استخوان های رادیوس و اولنا

استخوان های تشکیل .استاین ناحیه از مفاصل بسیاز زیادی تشکیل شده . دیگر درست شده و ساعد را به دست متصل می کند

لیگامان از  دعبارتن ین آنهامهم ترکه دهنده مفصل مچ دست به وسیله نوارهای محکم بافتی به نام رباط به هم متصل می شوند 

این رباط از طرف باال به لبه پایینی و مفصلی استخوان رادیوس متصل شده و در پایین به که  کلترال رادیال یاکلترال خارجی 

این رباط از باال به قسمت پایینی استخوان اولنا  که لیگامان کلترال داخلی یا کلترال اولنارو  داسکافویید متصل می شو استخوان

 .(7-3-1شکل ) متصل شده و در پایین به تری کتروم و پیزیفورم می چسبد

 

 آناتومی مفصل مچ دست -7-3-1-شکل

 :کاربردها

 درد با علت نامشخص •

 AVNنکروز  •

 Carpal tunnelدروم تشخیص سن •

 توده های بافت نرم و عضالت •

 بررسی نقایص استخوان و غضروف •

 بررسی فشار روی عصب   •

 کیست گانگلیون •

 پارگی لیگامنت  •

 مچ دستمفصل توالی های تصویربرداری از 

مچ اری از مفصل بنابراین برای تصویربرد. نیاز به تصویر با قدرت تفکیک باال می باشد مچ دستبرای بررسی آسیب های مفصل 

 سیگنال اینکه به توجه با. ، استفاده می کنیمکه تصاویری با قدرت تفکیک باال و در زمان کوتاه ایجاد می کند FSEاز توالی  دست
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 پیش پالس از چربی سیگنال حذف برای. باشد می الزم چربی اشباع تکنیک از استفاده بنابراین باشد، می چربی از تر پائین عضالت

آرتیفکت های حرکتی در . نیز کنتراست خوبی از مایعات مفصلی ایجاد می کند GREتوالی . شود می استفاده فضایی ربیچ اشباع

. زیاد می باشد، بنابراین الزم است که در برخی موارد از باند برای ثابت کردن آن استفاده نمائیم مچ دستمفصل تصویربرداری از 

باعث ایجاد آرتیفکت جریان می شود که برای کاهش آن از پالس های پیش اشباع فضایی همچنین جریان خون ناشی از عروق نیز 

 .استفاده باید کرد FOVدر باال و پائین 

 نحوه تنظیم بیمار

همچنین . را کنار بدن قرار می دهدمچ دست بیمار سوپاین روی تخت می خوابد و  مچ دستمفصل برای انجام تصویربرداری از 

از کویل  (.پوزیشن سوپرمن)ا سر وارد گنتری شود و به حالت دمر بخوابد و دستش را باالی سرش دراز کند بیمار می تواند ب

همچنین می توانیم از لیزرهای متقاطع طولی و عرضی استفاده کرده و . برای تصویر برداری استفاده می شود یا آرایه فازی سطحی

 .(7-3-2شکل ) دهیم محل تقاطع آنها را وسط منطقه مورد آزمون قرار می

 

 نحوه تنظیم بیمار -7-3-2-شکل

 (Localizer Image)لوکال  تصاویر

 (.7-3-3 شکل)استفاده می کنیم  T1wبرای ایجاد تصاویر لوکال از فقرات گردن، از توالی . ابتدا تصاویر لوکال را بدست می آوریم

 

 تصاویر لوکال مفصل مچ -7-3-3-شکل
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 دست فصل مچکرونال از م تصاویرایجاد 

برای این منظور،  .برای ایجاد تصاویر کرونال از مفصل مچ دست نیاز به تصاویر لوکال آگزیال و ساجیتال از مفصل مچ دست داریم

هایی به موازات سطح پالمار مفصل استخوان های مچ دست ایجاد کرده و سپس در تصویر  برش ،ابتدا روی تصویر لوکال آگزیال

 .(7-3-4شکل )ری تنظیم می کنیم که از قسمت قدام تا خلف پوست را شامل شود ها را طو کرونال برش

 

 دست کرونال از مفصل مچهای برش نحوه ایجاد -7-3-4-شکل

 دست ساجیتال از مفصل مچتصاویر ایجاد 

برای این منظور،  .یمبرای ایجاد تصاویر ساجیتال از مفصل مچ دست نیاز به تصاویر لوکال کرونال و ساجیتال از مفصل مچ دست دار

هایی عمود بر سطح پالمار مفصل استخوان های مچ ایجاد کرده و سپس در تصویر  برشا روی تصویر لوکال کرونال مچ دست، ابتد

 .(7-3-5شکل )ها را تنظیم می کنیم که از کناره داخلی تا خارجی سطح پوست را شامل شود  لوکال آگزیال طوری برش

 

 دست ساجیتال از مفصل مچهای برش  نحوه ایجاد-7-3-5-شکل
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 دست آگزیال از مفصل مچتصاویر ایجاد 

ابتدا روی تصویر لوکال برای این منظور، . تصویر لوکال کرونال مچ دست استفاده می کنیم برای ایجاد تصاویر آگزیال از مچ دست از

ها را طوری تنظیم می کنیم که از متاکارپ  و سپس برش هایی به موازات زواید استایلوئید اولنا و رادیوس ایجاد کرده برش ،کرونال

 .(7-3-4شکل )ها تا انتهای تحتانی رادیوس و اولنا در تصویر باشد 

 

 دست آگزیال از مفصل مچهای برش نحوه ایجاد -7-3-4-شکل

1-Coronal T2w, FSE, fat saturation/ SPIR 

استخوان، تومورهای استخوانی از جمله لیپوم، کیست،  آسیب های تاندون های مچ، شکستگی های کوچکجهت مشاهده 

با توجه به . استفاده می کنیم T2wاز توالی کرونال مفصل مچ دست  AVNگانگلیون، همانژیومای مفصل مچ دست و نکروز 

برای حذف  .سیگنال بیشتر چربی در مقایسه با پاتولوژی الزم است که چربی مچ دست حذف شود تا پاتولوژی ها بهتر نمایان شود

 .(7-3-5شکل ) داستفاده می شو فضایی اشباع چربی پیش های پالسسیگنال چربی از 

 

 از مفصل مچ دست T2Wتصاویر کرونال  -7-3-5-شکل

 .از شرایط جدول زیر استفاده می کنیم ،از مفصل مچ دست T2w, FSE برای ایجاد تصاویر کرونال
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 Flip ماتریس
Angle 

Rec.FOV 

 (mm)) 

FOV 
(mm) 

 ضخامت           

(mm) 

ETL TE(ms) TR (ms) 

652×652 181 35 141 3 5 12 1611 

 

6-Coronal T1w, SE 

 .(7-3-6شکل) استفاده کرد T1wباید از توالی کرونال شکستگی ها و تومورهای استخوان و بافت نرم جهت تشخیص 

 

 از مفصل مچ دست T1Wتصاویر کرونال  -7-3-6-شکل

 .از شرایط جدول زیر استفاده می کنیم ،از مفصل مچ دست T1w, FSE ر کرونالبرای ایجاد تصاوی

 Flip ماتریس
Angle 

Rec.FOV 

 (mm)) 

FOV 
(mm) 

 ضخامت           

(mm) 

ETL TE(ms) TR (ms) 

652×652 18 35 141 3 3 61 511 

 

3-Sagittal T1w, SE 

از توالی ی مفصل مچ دست عضالت و تاندون های های آسیب ها و پارگاستخوانی جابجایی در شکستگی برای مشاهده 

 .(7-3-6شکل ) استفاده می شود T1wساجیتال 
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 از مفصل مچ دست T1Wتصاویر ساجیتال -7-3-6-شکل

 .استفاده می کنیم 2از مفصل مچ دست، از همان شرایط توالی  T1wساجیتال برای ایجاد تصاویر 

4-Axial T2w,FSE, fat Saturation/ SPIR 

 استفاده می شود T2Wاز تصاویر آگزیال 6سندروم ایمپینجمنت و دورسال گانگلیون 5سندروم کارپال تونل بررسیهت مشاهده و ج

 .(7-3-7شکل )

 

 از مفصل مچ دست T2Wتصاویر آگزیال -7-3-7-شکل

برای ایجاد  .یتال انجام می شودساج ها برای این تصاویر بسته به یافته های پاتولوژیک یافت شده در تصاویر کرونال و وضعیت برش

 .استفاده می کنیم 1شرایط توالی  از مفصل مچ دست، از همان T2Wآگزیالتصاویر 

 

                                                           
5
. Carpal Tunnel 

6
. Dorsal Ganglion 



174 
 

 مکملتوالی های 

1-Sagittal T2w, STIR 

استفاده کرد تا چربی موجود در آن  STIRموجود در بافت نرم و مغز استخوان باید از توالی ساجیتال برای تشخیص پاتولوژی های 

 .(7-3-8شکل ) به حالت اشباع برده و پاتولوژی ها بهتر نمایان شود را

 

 از مفصل مچ دست STIRتصویر ساجیتال -7-3-8-شکل

6-Sagittal T1w GRE 

برای بررسی بهتر آناتومی مفصل مچ دست الزم است که سیگنال ناشی از مغز استخوان حذف شود بنابراین از توالی گرادیان اکو 

 .(7-3-9شکل ) تا سیگنال ناشی از مغز استخوان را بعلت آرتیفکت پذیرفتاری مغناطیسی کاهش دهداستفاده می شود 

 

 از مفصل مچ دست GREتصویر ساجیتال -7-3-9-شکل
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3-Coronal 3D GRE 

ی مفصل مچ دست الزم است تا از توالی با مقاطع نازک استفاده شود بنابراین از توالی گرادیان اکوی سه برای بررسی بهتر آناتوم

 .(7-3-11شکل ) ایجاد کند cm 1بعدی استفاده می شود که می تواند برشهایی در حد 

 

 از مفصل مچ دست GREتصویر کرونال-7-3-11-شکل

 

 ام آر آرتروگرافی مستقیم مفصل مچ دست

 :دهاکاربر

  فضای مفصلیبررسی اجسام آزاد در 

 بررسی استئوکوندروماتوسیس 

 بررسی تهاجم کپسول 

  مچ دستبررسی ناپایداری مفصل 

 آرتروگرافی 

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

 پوزیشن تزریق

را به کف دست برای تزریق، بیمار به حالت سوپاین خوابیده و . بسیار مهم است مچ دستآرتروگرافی مفصل پوزیشن تزریق در 

  .باال نگه می داردسمت 
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 مارک کردن برای تزریق

، رادیوس انتهاییک نقطه روی استفاده از تصاویر فلوروسکوپی،  ، باعصب مدینو همچنین  پالماربرای اجتناب از آسیب به تاندون 

 .(7-3-11شکل ) زدیک خط مفصلی می گذاریم و روی بدن بیمار نیز مارک می کنیمن

 

 نحوه مارک وتزریق-7-3-11-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

 .شود می تزریق مفصلی داخل فضای به وپیمستقیم تحت فلورسک بطور و کرده

 مچ دستتوالی های ام آرتروگرافی از مفصل 

1-Coronal T2w, STIR, Pre Arthrogram 

 .از شرایط جدول زیر استفاده می کنیم ،مچ دستمفصل از  STIRبا  T2w کرونال برای ایجاد تصاویر

matrix Flip 
Angle 

Rec. FOV 
(mm) 

FOV 
(mm) 

Thickness 
(mm) 

ETL TE(ms) TR (ms) 

361×361 131 111 381 3 5 111 5111-4111 

 

6- Axial T1w, SE, SPIR, Pre Arthrogram  

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

matrix Flip 
Angle 

Rec.FOV 
(mm) 

FOV 
(mm) 

Thickness 
(mm) 

ETL TE(ms) TR (ms) 

361×361 01 111 451 3  -65-15 211-411 
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 .(7-3-12شکل )بعد از تزریق، توالی های زیر انجام می شود 

7- Coronal T1w, SE, SPIR, Post Arthrogram  

8- Axial T1w, SE, SPIR, Post Arthrogram  

9- Sagittal T1w, SE, SPIR, Post Arthrogram 

 

 

 ز مفصل مچ دستتصاویر ام آر آرتروگرافی ا -7-3-12-شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


