
  در هغش چِ هي گذرد؟ عولنزد هغش در تصَيز بزداري عولنزدي

تصاٍيزي مِ در سهيٌِ تْيِ ًقطِ تغييزات عولنزدي هغش بِ ٍسيلِ تصَيزبزداري تطديد 

تَاًايي . گزفتِ هي ضَد بز عولنزدّاي هغشي ٍ تصاٍيز آًاتَهيل هَجَد هٌطبق است(MRI)هغٌاطيسي

ًواياى ساختي ساختارّايي مِ در عولنزدّاي خاظ هغش ًقص دارًد با استفادُ اس تنٌيل جديدي بِ ًام 

اهناى پذيزاست مِ تصاٍيز آى رسٍلَضي بااليي داضتِ   (fMRI) تصَيزبزداري تطديد هغٌاطيسي عولنزدي

ٍ فعاليت ّاي هغشي را با رٍش ّاي غيز تْاجوي اس طزيق ثبت سيگٌال ّاي ٍابستِ بِ سطح امسيژى خَى 

ايي تَاًايي ًوايص هستقين عولنزد هغشي ، بزداضت ٍ درك اًساى را اس رًٍد فعاليت ّاي . فزاّن هي مٌد

 .هغشي ٍ ٍضعيت عصبي ٍ ريسل ّاي عصبي افشايص هي دّد

  بافت در يل هيداى هغٌاطيسي خارجي

اتتسا ايٗ پطٚتٖٛ ٞا يا . ٚخٛز زاضز (پطٚتٖٛ)زض ٞط ؾا٘تي ٔتط ٔىؼة اظ تافت ٘طْ، ٔيّياضزٞا ٞؿتٝ ٞيسضٚغٖ 

ٔغٙاعيؽ ٞاي وٛچه تٝ عٛض ٘أطتة زض أتسازٞاي ٔرتّفي لطاض زاض٘س تٝ عٛضي وٝ تطايٙس ٘يطٚٞاي ٔغٙاعيؿي 

ٖ ٞا تطاتط نفط اؾت  .آ

ٖ ٞا ؾؼي ٔي وٙٙس ذٛز ضا زض ضاؾتاي ٔيساٖ  پؽ اظ لطاض ٌطفتٗ زض يه ٔيساٖ ٔغٙاعيؿي ذاضخي لٛي، پطٚتٛ

تؼساز پطٚتٖٛ ٞايي وٝ زض خٟت ٔيساٖ ٔغٙاعيؿي ذاضخي لطاض ٔي ٌيط٘س، ا٘سوي . ٔغٙاعيؿي ذاضخي لطاض زٞٙس

ِصا تطايٙس ٔيساٖ . تيف اظ تؼساز پطٚتٖٛ ٞايي اؾت وٝ زض خٟت ذالف ٔيساٖ ٔغٙاعيؿي ذاضخي لطاض ٔي ٌيط٘س

ٔغٙاعيؿي پطٚتٖٛ ٞا، تطزاضي زض خٟت ٔيساٖ ٔغٙاعيؿي ذاضخي ذٛاٞس تٛز وٝ تٝ آٖ تطزاض ٔغٙاعيؿي 

 .ٔي ٌٛيٙس ( Magnetization Vector ) تطايٙس،

تا اػٕاَ ٔيساٖ ٞاي ٔغٙاعيؿي ٌطازيا٘ي تٝ ٔيساٖ يىٙٛاذت ذاضخي، ٔيساٖ ٔغٙاعيؿي تطايٙس زض ٞط خعء وٛچه اظ 

تفاٚت وطزٜ ٚ ِصا فطوا٘ؽ الضٔٛض زض ٞط   تا اخعاء وٙاضي ( Voxel) خؿٓ

ٚوؿُ ٔمساض ذاني ذٛاٞس قس وٝ تا فطوا٘ؽ الضٔٛض ٚوؿُ ٞاي اعطاف 

 .آٖ ٔتفاٚت اؾت

  اعوال هَج با فزماًس راديَيي

(RF Waves)  

ظٔا٘ي وٝ ايٗ أٛاج تافطوا٘ؽ الضٔٛض تط ٞط ٚوؿُ زض خؿٓ تاتيسٜ 

قٛز،يه ٔيساٖ ٔغٙاعيؿي ٔتٙاٚب تطٚوؿُ ٔٛضز ٘ظطاػٕاَ قسٜ ٚزض 

 ظاٚيٝ ا٘حطاف.زض آٖ ٚوؿُ ٔٙحطف ٔي قٛز(M)٘تيدٝ تطزاض تطايٙس

(Rotation  Angle) تؿتٍي تٝ قست أٛاج RF  ٖٔست ظٔا ٚ

 .ػٕٛز تط ٔيساٖ ذاضخي، اػٕاَ ٔي قٛز RF ٔيساٖ ٔغٙاعيؿي أٛاج. زاضز (Duration Pulse) تاتف

ذٛز ضا زض خٟت ٔيساٖ ٔغٙاعيؿي ذاضخي  (فطفطٜ اي  )تا يه حطوت تمسيٕي  (M) ، تطزاض تطايٙسRF تا لغغ أٛاج

 تٛخٛز ٔي آٚضز  ايٗ تاظٌكت زض يه ؾيٓ پيچ، يه خطياٖ اِمايي.لطاض ٔي زٞس RF ( ضاؾتاي لثُ اظ اػٕاَ أٛاج )

 Free Induction Decay, FID ) ٚاپاقي اِمايي آظاز " اؾت ٚ تٝ آٖ ؾيٍٙاَ  MR وٝ ٕٞاٖ ؾيٍٙاَ اِىتطيىي

 .ٌٛيٙس(

 :ؾٝ پاضأتط ظيط ضا ٔي تٛاٖ تٝ زؾت آٚضز FID اظ ؾيٍٙاَ



 (PD) پطٚتٛ٘ي (زا٘ؿيتٝ  )تطاوٓ  -1

 Spin - Lattice Relaxation Time  (T1) قثىٝ- ظٔاٖ اؾتطاحت اؾپيٗ  -2

    Spin - Spin Relaxation Time (T2) اؾپيٗ- ظٔاٖ اؾتطاحت اؾپيٗ  -3

 (PD)تزامن پزٍتًَي

. ضا ٘كاٖ ٔي زٞس (ٚوؿُ ٔٛضز ٘ظط)ايٗ پاضأتط زض حميمت ٔيعاٖ تطاوٓ ٞؿتٝ ٞاي ٞيسضٚغٖ زض تافت ٔٛضز ٘ظط 

تهاٚيطي وٝ تطاؾاؼ اذتالف تطاوٓ پطٚتٛ٘ي . تيكتطي زاض٘س(PD)تافت ٞاي تا ٔمساض آب تيكتط، تطاوٓ پطٚتٛ٘ي 

٘يع  (Spin Density) تطاوٓ پطٚتٛ٘ي ضا تطاوٓ اؾپيٗ. ٔي ٌٛيٙس  PD-Weighted   Image ضا  تٝ زؾت ٔي آيس

 .٘أيسٜ ٔي قٛز

 (T1)  ضبنِ- سهاى استزاحت اسپيي 

، پطٚتٖٛ ٞايي وٝ تحت تاثيط ايٗ أٛاج اظ ٚضؼيت تؼازَ ذٛز ذاضج قسٜ تٛز٘س، تا يه حطوت RF تا حصف ٔٛج

ٓ ٞاي ٔٛخٛز زض ٞط ٚوؿُ تٝ ٚضؼيت اَٚ ذٛز تطٔي  تٝ ٚضؼيت اَٚ ذٛز تط ٔي ٌطز٘س ٚ زض ٘تيدٝ قثىٝ ات

قثىٝ ٌٛيٙس ٚ تا پاضأتط - ظٔاٖ الظْ تطاي ايٗ تاظٌكت قثىٝ اتٓ ٞا تٝ حاِت اَٚ ضا ظٔاٖ اؾتطاحت اؾپيٗ . ٌطزز

1T 1.ٔؼطفي ٔي قٛزT   ٝزضنس قثىٝ تٝ ٚضؼيت تؼازَ ذٛز تطٔي ٌطزز63ٔست ظٔا٘ي اؾت و . 

 :T1 عَاهل هؤثز در

 ػٙانط تكىيُ زٞٙسٜ تافت -1

 ؾاذتٕاٖ تافت  -2

 ػٙانط اعطاف تافت  -3

 قست ٔيساٖ ٔغٙاعيؿي  -4

 (T2) اسپيي- سهاى استزاحت اسپيي 

ظٔاٖ تطٌكت پطٚتٖٛ ٞا تٝ  .، پطٚتٖٛ ٞاي تحطيه قسٜ ، تٝ حاِت اَٚ ذٛز تطٔي ٌطز٘سRF  پؽ اظ لغغ أٛاج

  .تياٖ ٔي قٛز 2Tاؾپيٗ ٌٛيٙس ٚ تا پاضأتط - حاِت اَٚ ضا ظٔاٖ اؾتطاحت اؾپيٗ 

2T  ٝزضنس پطٚتٖٛ ٞاي تحطيه قسٜ ٞٙٛظ زض حاِت تحطيىي تالي ٞؿتٙس37ٔست ظٔا٘ي اؾت و . 

  (MRI)  تصَيزبزداري تطديد هغٌاطيسي

MRI   ٔغٙاعيؿي   لٛي   تاػث   ايداز   تهاٚيط   تؿياض   ٖ ٜ   اظ   يه   ٔيسا ٝ   تا   اؾتفاز ٖ   زضز   تكريهي   اؾت   و تؿت   تسٚ

ٖ   ٔي  قٛز ُ   تس ٜ   تا   خعئيات   اظ   ؾاذتاضٞاي   زاذ ٚ   ٕٞطا ٖ    MRI  تىِٙٛٛغي .  زليك    لازض   اؾت   تافت ٞاي   زضٚ

  ٖ ٖ   لطاض   زاضز   ضا   تٝ      ( ٔغع   اؾترٛاٖ )  اؾترٛا ٝ   زض   پكت   اؾترٛا ٝ   تافت ٞايي   ضا   و ٝ   تهٛيط   تىكس   ٕٞچٙاٖ و  ضا   ت

ٖ   ٔي   زٞس   ٗ   ٘ٛع   تهٛيطتطزاضي   ٘يؿت ) ذٛتي   ٘كا ٜ   اي ٖ   ٔا٘ؼي   تط   ؾط   ضا   (.اؾترٛا

 MRI    اذتالالت   ٚ ٝ  ٞاي   ٔغعي   لثّي،   ذٛ٘طيعي    ٓ   ؾىت ٝ   تؿياض   واضآٔس   تطاي   تكريم   تٛٔٛض   ٔغعي،   ػالئ يه   ٚؾيّ

ْ   اؾت ٚ   تافت   ٘ط    ُ ٝ   اؾترٛاٖ،   ٔفان ٜ   ت ٖ   ذٖٛ،   نسٔات   ٚاضز ٚ   عٙاب   ٘راػي،   ؾطعا  . ؾاذتاض   زض   ٔغع   

ُ   اؾىّطٚظ   ٔتؼسز ٓ   ػهثي   ٔث ٗ   تطاي   تكريم   تؼضي   تيٕاضي ٞاي   ؾيؿت تٝ واض   ٔي  ضٚز، ٌاٞي   ٘يع   (MS)ٕٞچٙي

ـ   واضتطز   زاضز ٌٛ   ٚ ٓ   ،   تيٙي    ٚ   اذتالالت   چك   . تطاي   تكريم   تؼضي   اظ   تيٕاضي ٞاي   لّثي   

MRI   ٝ ٝ   ت ٜ   ضازيٌٛطافي   ٘تٛا٘ٙس   اعالػات   وافي   ضا   اظ   تافت   ٔٛضز   ٔغاِؼ ٝ   ػىؽ ٞاي   ؾاز ْ   ٔي   قٛز   و ٚلتي   ا٘دا

 ٝ ٗ   اعالػات  ٘ياظ ت ٝ   تطاي   اي ٖ   CT   پعقه ٔؼاِح   زٞٙس   يا  ٍٞٙأي   و ٝ   آ اؾىٗ ٞاي   ٔىطض   تيٕاض   ٚخٛز زاقتٝ تاقس   و

ٗ   تٝ خاي  ٚ   تٙاتطاي    ٜ ٝ   ٔمساض   ظياز   قس ٗ   تيٕاض   ت ٝ   لطاض   ٌطفت ٓ   تاػث   زض   ٔؼطو   اقؼ ٞ   CT  اظ   ٗ ٜ    MRI  اؾى اؾتفاز



ٝ   ٔضط   ٘ساضز ٝ   اقؼ  . ٔي   قٛز   و

 ٝ ْ    MRI  ٌط   چ ٖ   ٘يؿت   أا   تؼضي   افطاز   تايس   اظ   ا٘دا ْ   آ ٝ   آٔازٌي   تطاي   ا٘دا ٝ   ٞيچٍٛ٘ ٚ  ٘ياظي  ت    ٜ ٜ   تٛز تؿياض   ؾاز

ٖ   ذٛززاضي   وٙٙس  : آ

ٔا٘ٙس ٔؼِّٛيٗ ٚ ) يا تٝ عٛض   وّي فّع زض تسٖ ذٛز زاقتٝ تاقس اٌط فطز لّة ٔهٙٛػي   يا زضٖٚ واقت فّعي .1

اؾتفازٜ وٙٙس، ظيطا   ٔيساٖ ٔغٙاعيؿي ٔي تٛا٘س تاػث خاتدايي آٖ ٞا     MRI  ، ٘ثايس اظ (خا٘ثاظاٖ خًٙ تحٕيّي

  . ٔي قٛز

ٖ   ؾاظ   لّثي .2 ٝ   ضطتا ٖ   ؾاظ   (Pacemaker) وؿا٘ي و ٝ   ضطتا ٖ   ت ٖ   ٔغٙاعيؿي   تاػث   آؾية   ضؾا٘س زاض٘س   ظيطا   ٔيسا

 . ٔي   قٛز

ٚ   وٛچه   زاض٘س    ،ظيطا   زض     ٝ ٝ   تطؼ   اظ   ٔحيظ ٞاي   تؿت ٔست   عٛال٘ي   تايس   زض   يه   فضاي   وٛچه   زضاظ    MRI  وؿا٘ي و

ْ   وكيس ُ   اظ   ا٘دا ٝ   تاضزاض   ٞؿتٙس   لث ٗ   ظ٘ا٘ي و ٝ   پعقه   اعالع   زٞٙس، ٌطچٝ زض   MRI   ٚ ٕٞچٙي تايس   قطايظ   ذٛز   ضا   ت

ٜ   اؾت ٗ   ٞٙٛظ   ٔكرم   ٘كس ٜ   ٕ٘ي  قٛز   أا   تأثيط   أٛاج   ٔغٙاعيؿي   تط   ضٚي   خٙي ٝ   اؾتفاز ٗ   تىٙيه   اقؼ    . اي

  MRI ًحَُ اًجام آى ٍ  

ٖ      MRI  پيف   اظ   قطٚع  ٗ   ذٛز   تيطٚ ٝ      اظ   ت ٖ   فّع   تٝ واض   ضفت ٝ   زض   آ ٝ   ِثاؾي ضا  و ٝ   ٔي   قٛز   ٞطٌٛ٘ اظ   تيٕاض   ذٛاؾت

ٚ   ِثاؼ   يه زؾت   تيٕاضؾتا٘ي   ٗ   وٙس   (ٌاٖ)  آٚضز    ٝ   ت   . ت

ٝ   لطاض   ٝ   اي   و ٖ   أٛاج   ٔغٙاعيؿي   اؾت   زض   اعطاف   ٘احي ٚ   زضيافت   وطز    ٖ ٝ   واض   آٖ ٞا   فطؾتاز ٔثسَ ٞاي   وٛچىي   و

ٖ . قٛز   لطاض   زاض٘س  MRI   اؾت  ٚ   ٌطز ٝ   تيٕاض   يه    MRI  اٌط   لطاض   اؾت   فمظ   اظ   ؾط    ٗ   اؾت   فمظ   ت ٝ   قٛز،   ٕٔى ٌطفت

ٝ   آٖ ضا   ضٚي   ؾط   ذٛز   تٍصاضز   ٜ   قٛز   و ٜ   ذٛز   زاز ُ   وال ٝ   قى ٝ   ت ٜ   ذٛز   ٞؿتٙس)  ٚؾيّ ٗ   وال   ِٚي   اٌط  (ٔثسَ ٞا   زض   اي

MRI    آٞؿتٍي   ٚاضز   ٝ ٚ   ترت   ت ٜ   زضاظ   ٔي   وكس    ٝ   قس ٝ   تؼثي ٖ   ٔٛضز   ٘ياظ   تاقس   فطز   تطضٚي   ترتي   و ؾايط   ٘ماط   تس

ٜ   ٔي   قٛز ٛ   ذاِي   زؾتٍا ٝ   ت ِِٛ . 

 ْ ْ   ا٘دا ٚ   ٌاٞي   فطز   ضا   تٝ   MRI  تايس   زض   ٍٞٙا ٓ   ٔي   قٛ٘س    ٜ    زض غيط ايٗ نٛضت   تهاٚيط   ٔثٟ وأال   تي   حطوت   تٛز

ٚ   وٕه   قٛز ٝ   تي   حطوتي   ا ٝ   تٙسٞاي   وٙاض   ترت   ٔي   تٙسز   تا   ت ٜ . ٚؾيّ ٖ   اتاق   زؾتٍا يه   اتاق   وٛچه     MRI  تيطٚ

ُ   ا٘داْ ٝ   ٔطاح ٕٞ   ٜ ٝ   ضازيِٛٛغيؿت   اظ   پكت   پٙدط ٖ     MRI  ٚخٛز   زاضز   و ٝ   يه   ٔيىطٚفٛ ٚ   تٝ ٚؾيّ ضا   ظيط   ٘ظط   زاضز   

 ْ َ   ا٘دا  .نحثت   ٔي   وٙس   MRI   تا   تيٕاض   زض   حا

 ْ َ   ا٘دا ٜ   ِٚي   فطز   چيعي   ضا   حؽ   ٕ٘ي   وٙس   أا   تهٛيط    MRI  زض   عٛ ٖ   فطز   ػثٛض   وطز أٛاج   ٔغٙاعيؿي   اظ   تس

  ٖ ٝ   اظ   تس ٖ   اظ   يه   ٘مغ ٗ   تطتية   تهاٚيط   ظيازي   ضا   ٔي   تٛا ٝ   اي ٚ   ت ُ   ضٚيت   اؾت    ٝ   تط   ضٚي   ٕ٘ايكٍط   وأپيٛتط   لات  حانّ

 . ٌطفت

 ٜ ٖ   زؾتٍا ٗ   اؾت   MRI  چٛ ٚ   نسا   اؾت،   ٕٔى ٝ   پط   ؾط    ْ   تؿت   ت َ   ا٘دا ٜ  قٛز   تا   زض   عٛ ٝ   تيٕاض   زاز يه   ٌٛقي   ت

ـ   وٙس ْ   تؿت   ٔمساضي  .  ٔٛؾيمي   ٌٛ ُ   اظ   ا٘دا ٖ   لث ٝ   اؾت   ٔي   تٛا ٚ   تؿت ٝ   زچاض   تطؼ   اظ   ٔىاٖ ٞاي   وٛچه    ٝ   فطزي   و ت

ٝ   اظ  ُ   يه   )Open MRI( تاظ   MRI    زاضٚي   آضاْ ترف   تعضيك   وطز   يا   ايٙى ٝ   ٘ياظي   ٘يؿت   فطز   زاذ ٜ   وطز   و اؾتفاز

ٝ   ترٛاتس ِِٛ . 

ٖ   تٝ زؾت   تيايس ٜ   حاخة   تعضيك   ٔي   قٛز   تا   تهٛيط   تٟتطي   اظ   لؿٕت   ذاني   اظ   تس ٖ   ٔاز ٝ   تؼضي   اظ   تيٕاضا اٌط  . ت

ٜ   تايس   حتٕا   پعقه   ذٛز   ضا   ٔغّغ   ؾاظز ٖ   زاز ٗ   ٔٛاز   لثال   حؿاؾيت   ٘كا ٝ   اي   MRI  زض   تؿياضي   اظ   ٔٛاضز .  فطز   ت

ٖ   و30ٝ-90حسٚز ٝ   اي   اظ   تس ٚ   ٘احي ٖ   ػىؽ    ٝ   ٔيعا ٝ   ت ٝ   تؿت ٖ   ٔي   تطز   MRI  زليم   .ٔي   قٛز   ظٔا

 MRI هَارد ماربزد 

تؿياض ظياز اؾت اظ ايٗ ضٚـ ٔي تٛاٖ تطاي تكريم ، زضٔاٖ ٚ ز٘ثاَ وطزٖ ٔؿيط   تيٕاضي  MRI  ٔٛاضز واضتطز 



ٝ . اؾتفازٜ وطز ٚ  ٘راع  تٝ ٚؾيّ تا ايٗ ضٚـ ٔي تٛاٖ . ٘كاٖ زازٜ ٔي قٛز  MRI  ٔثال تٕاْ ٘اٞٙداضي ٞاي   ٔغع   

ٝ   اؾت يا تٝ ػّت   فكاض ضٚي ػهة   اؾت ٝ  زضز   وٕط  تٝ ػّت   زضز ػضّ ٕٞچٙيٗ زض زضٔاٖ ٚ  .تكريم زاز و

ٝ  ؾطعاٖ ٚ ٘يع تيٕاضي ٞاي لّثي ػطٚلي اظ ايٗ تىٙيه اؾتفازٜ ٔي قٛز   .تكريم ٚ ضٚ٘س تٛؾؼ

 MRI  ميفيت تصَيز 

 .تاثيط زاض٘س MRI چٟاض پاضأتط زض ويفيت تهٛيط

  Signal    to    Nois     Ratio     (SNR) ٘طخ ؾيٍٙاَ تٝ ٘ٛيع   (1

٘ؿثت زأٙٝ ؾيٍٙاَ تٝ زأٙٝ ٔتٛؾظ ٘ٛيع ؾيؿتٓ ، ؾيٍٙاَ خطياٖ اِىتطيىي يا ِٚتاغي اؾت وٝ : ػثاضت اؾت اظ 

  .زض اثط چطذف تطزاض ٔغٙاعيؽ ػطضي زاذُ وٛيُ ٌيط٘سٜ اِما ٔي قٛز

َ ٞاي ظٔيٙٝ ٚ ٔعاحٕي ٞؿتٙس وٝ زض اثط ػٛأُ ٔرتّف اظ خّٕٝ ٘ٛيع اِىتطيىي ظٔيٙٝ ؾيؿتٓ ايداز ٔي  ٘ٛيع، ؾيٍٙا

 .قٛز

 :تاثيط زاض٘س ػثاضتٙس اظ  SNR ػٛأّي وٝ تط

تؼساز پطٚتٖٛ ٞاي ٔٛخٛز زض ٘احيٝ ٔٛضز  (Proton    Density):داًسيتِ پزٍتًَي ًاحيِ هَرد آسهايص

 ٘ٛاحي زاضاي زا٘ؿيتٝ پطٚتٛ٘ي وٓ زاضاي ؾيٍٙاَ وٛچه تط ٚ. تطضؾي زأٙٝ ؾيٍٙاَ زضيافتي ضا وٙتطَ ٔي وٙس 

SNR تطي ٞؿتٙس ٗ  SNR زاضاي ؾيٍٙاَ لٛي تط ِصا (ٔثُ ٍِٗ)زض حاِي وٝ ٘ٛاحي تا زا٘ؿيتٝ پطٚتٛ٘ي تاال . پايي

 .تاالتطي ٞؿتٙس

 (Contrast to Nois Ratio-CNR)٘طخ وٙتطاؾت تٝ ٘ٛيع (2

 (Spatial Resolution) ضظِٚٛقٗ ٔىا٘ي(3

  (Scan Time)ظٔاٖ اؾىٗ(4

   (Volume Voxel) حجن ٍمسل

ٔؼطف قست ؾيٍٙاَ تِٛيس قسٜ تٛؾظ ٚاحس  Pixelاؾت ضٚقٙايي  Pixel ٚاحس ؾاذتٕا٘ي يه تهٛيط زيديتاَ

ٞط ٚوؿُ ٔؼطف حدٕي اظ تافت زاذُ تسٖ تيٕاض اؾت ٚ حدٓ آٖ عثيؼتا . اؾت  Voxel حدٓ تافت تسٖ تيٕاض يا

تيكتط تاقس اظآ٘دا وٝ تؼساز پطٚتٖٛ  Voxel ٞط چٝ حدٓ. ٚ ضرأت ٔمغغ اؾت  Pixel ٚاتؿتٝ تٝ ٔؿاحت

 . تيكتط ٔي قٛز SNRتيكتطي زاذُ آٖ لطاض ٔي ٌيطز ؾيٍٙاَ لٛي تط ٔي زٞس ٚ 

  MRI هشايا ٍ هعايب رٍش

 :ػثاضتٙس اظ MRI تطذي ٔعاياي ضٚـ

 تهاٚيط تا وٙتطاؾت تاال* 

 تهٛيط تطزاضي اظ خٟت ٞاي ٔرتّف تسٖ * 

 ػسْ اؾتفازٜ اظ پطتٛٞاي يٛ٘يعاٖ* 

 (.تٝ ذهٛل زض ٔٛاضزي وٝ ضايؼٝ زض وٙاض اؾترٛاٖ لطاض زاضز )٘ساقتٗ آضتيفىت ؾرتي زؾتٝ اقؼٝ * 

 لاتُ پيف تيٙي تٛزٖ آضتيفىت ٘اقي اظ خؿٓ فّعي زض تسٖ* 

 .تيٕاض ٘ياظ تٝ آٔازٌي ذاني ٘ساضز* 



 :٘يع ٔي تٛاٖ تٝ ٔٛاضز ظيط اقاضٜ وطز   MRI اظ ٔؼاية ضٚـ* 

ٖ تط ٚ وٕتط زض زؾتطؼ تٛزٖ*   ٌطا

 ٔست ظٔاٖ تهٛيط تطزاضي عٛال٘ي تط اؾت* 

 لسضت تفىيه فضايي وٕتط* 

 آضتيفىت خطياٖ تسٖ تيٕاض* 

 (fMRI) اّويت تصَيزبزداري تطديد هغٌاطيسي عولنزدي

fMRI  تط پايٝ افعايف خطياٖ ذٖٛ ػطٚق ( Local ٔحُ ٞايي وٝ فؼاِيت ٞاي ػهثي ٔغع ضا ؾاظٔا٘سٞي ٔي

 ٚ ٔٛضؼي زض زي اوؿي ٌّٕٞٛٛتيٗ Local ايٗ ٘تيدٝ زض اثط واٞف. ػُٕ ٔي وٙس (وٙٙس

(deoxyhemoglobin) ٞاي تا ضظِٚٛقٗ تهٛيطي َ . ضا تغييط ٔي زٞس 2weighted Tپاضأٍٙتيه اؾت ٚ ؾيٍٙا

ٝ ذٛزي زاذّي ػُٕ ٔي وٙس ٚ تٝ ػٙٛاٖ ٔٙثغ  تٙاتطايٗ ايٗ ٔازٜ ٌاٞي تٝ ػٙٛاٖ يه ٔازٜ وٙتطاؾت ظاي ذٛزت

ٔغع ا٘ؿاٖ  Cortical ػُٕ ٔي وٙس ٚ تا اؾتفازٜ اظ يه ؾىا٘ؽ تهٛيطي ٔٙاؾة ػّٕىطزٞاي fMRI ؾيٍٙاَ زض

فؼاِيت ٞاي ػّٕىطزي ٔغع وٝ تٝ . تسٖٚ اؾتفازٜ اظ ٔٛاز وٙتطاؾت ظاي تيطٚ٘ي زض اؾىٙط پعقىي ٕ٘اياٖ ٔي قٛز

َ ٞاي  ٜ ا٘س ٔكرهات آ٘اتٛٔيه ٔرتّف ٔغع اظ خّٕٝ لكط ٔد، وٛضتىؽ حطوتي ٚ  MRٚؾيّٝ ؾيٍٙا تٟيٝ قس

 ٚ تىٙيه ٞاي fMRI ٔمايؿٝ.  ٚ فؼاِيت ٞاي تىّٕي ضا تهسيك ٔي وٙس نحثت Broca ٘ٛاحي

electrophysiological ٜٔؼِٕٛي، تٛا٘ايي فٛق اِؼاز fMRI  ضا زض تطضؾي زليك ٚ تٕطوع ػّٕىطزٞاي ذال ٔغع

تعضي تطيٗ . زض حاَ افعايف اؾت fMRI تٙاتطايٗ تؼساز ٔطاوع پعقىي ٚ تحميماتي ٔطتٛط تٝ. ا٘ؿاٖ ٘كاٖ ٔي زٞس

تٝ ػٙٛاٖ يه تىٙيه ثثت تهاٚيط فؼاِيت ٞاي ٔغعي تا تٛخٝ تٝ پطٚؾٝ ٞاي حؿاؼ ٚ زليك تٝ  fMRIٔعيت 

 :واضٌطفتٝ قسٜ زض آٖ قأُ ٔٛاضز ظيط اؾت

 .ؾيٍٙاَ احتياج تٝ تعضيك ايعٚتٛج ضازيٛاوتيٛ ٘ساضز -1

 .  زليم2ٝ تا 5/1ظٔاٖ ٟ٘ايي اؾىٗ ٔي تٛا٘س ذيّي وٛتاٜ تاقس تطاي ٔثاَ   -2

اؾت اٌط چٝ أىاٖ ايداز ضظِٚٛقٗ  mm5/1*5/1 تهاٚيط ػّٕىطزي ٔؼٕٛال زض حسٚز In-plan ضظِٚٛقٗ -3

 .ٚخٛز زاضز mm1 وٕتط اظ

      ٔي تٛاٖ آٖ ضا تا يىي زيٍط اظ ضٚـ ٞاي تهٛيط تطزاضي تٝ ٘اْ  fMRI تطاي پي تطزٖ تٝ إٞيت ضٚـ

                  PET)    Positron Emission Tomography) ٔٛضز ٔمايؿٝ لطاض زاز. 

PET   احتياج تٝ تعضيك ٔٛاز ضازيٛايعٚتٛج زاضز تٙاتطايٗ ظٔاٖ تهٛيطتطزاضي ظياز قسٜ ٚ ضظِٚٛقٗ لاتُ ا٘تظاض

ٔؼٕٛال تايس تهاٚيط ٔغعي  PET تٝ ػالٜٚ زض. اؾت  fMRI تؿياض تعضي تط اظ ا٘ساظٜ پيىؿُ زض    PET تهاٚيط

خساٌا٘ٝ ظيازي تا ٞٓ خٕغ قٛ٘س تا يه ؾيٍٙاَ لاتُ لثَٛ ايداز وٙٙس تٙاتطايٗ اعالػات ؾيٍٙاَ تيٕاض تٝ ذغط ٔي 

تا ٚخٛز ايٗ . افتس ٚ ٔحسٚز ٔي قٛز

زض واضٞاي ٟٕٔي زض   PETٔحسٚزيت ٞا، 

ٔكىالت ػهثي واضتطز زاضز ِٚي تطاي عطاحي 

يه ػُٕ خطاحي اػهاب يا ٘مكٝ زضٔاٖ زض 

 .ٔٛاضز ذال ٔٙاؾة ٘يؿت



 تا زيٍط تىٙيه ٞاي تهٛيطتطزاضي fMRI ٔمايؿٝ (1خسَٚ 

 

 رٍش ّا

ضٚـ ٞاي تهٛيطتطزاضي ذال اظ يه ٔطوع تٝ ٔطوع زيٍط ٔتفاٚت ٞؿتٙس ظيطا ٞط ٌطٜٚ پيكطفت ٞاي ٔؿتمّي 

زض ظٔيٙٝ ضٚـ ٚ ضٚـ ٞاي آ٘اِيع حانُ وطزٜ ا٘س ٚ ٞٙٛظ يه ضٚـ ٚاحس ٚ اؾتا٘ساضز تطاي اؾتفازٜ زض وّيٝ 

زض : ٔطاوع ٚخٛز ٘ساضز ِٚي فاوتٛضٞاي ٔٛضز اؾتفازٜ زض وُ ٚ تا ٔياٍ٘يٗ واضتطز تيكتط قأُ ٔٛاضز ظيط اؾت

  ٚ ؾيؿتٓ = ms60TE = ٚ  s3TR = ،90flip angle  تا ؾىا٘ؽ ٌطازياٖ اوٛ، weighted 2Tتٟيٝ تهاٚيط اظ

T5/1 ضرأت تطـ. اؾتفازٜ ٔي قٛز mm 5 ٌاٞي ٚ mm 3  تطـ زض وٙاض ٞٓ تٝ 16تا تهاٚيط ٕٞعٔاٖ تا 

 .زؾت ٔي آيس 

ٝ   ٌطفتٝ ٔي قٛز90 تهٛيط زض ٔست 30ٔؼٕٛالً  fMRI زض ضٚـ  baseline تهٛيط اَٚ ٚ آذط 10.  ثا٘ي

conditions  ٚ10 زض عي واض ٌطفتٝ ٔي قٛز ( ثا٘ي30ٝ) تهٛيط ٚؾظ. 

ػهثي تيٕاضاٖ اظ آ٘دا وٝ فؼاِيت ٞاي ػهثي زض تطؾيٓ نحيح ؾاذتاض ٚ ػّٕىطز  Planning زض fMRI٘مف 

٘ياظ تٝ ٘مكٝ ٞاي ٔدعاي ٔغعي ٚلتي إٞيت ذٛز ضا ٘كاٖ ٔي زٞس . ٔغعي تؿياض ٟٔٓ اؾت ، غيط لاتُ ا٘ىاض اؾت

وٝ حضٛض يه تٛٔٛض ٔغعي ٔحُ ٔٛضز ا٘تظاض يه فؼاِيت ضا تغييط زٞس يا ٚلتي تٛٔٛض زض يه ٘احيٝ تا فؼاِيت 

 Electrophysiology ،PET ،Corticalٌطفتٝ قسٜ تا ايٗ ٞسف، ٔٛافك ٘تايح  fMRI ٘تايح. ٘أؼّْٛ تاقس

Stimulation ٚ Encephalography Magneto  ٕٞچٙيٗ ا٘تراب ٔحُ ػُٕ تٛٔٛض اٌط تط پايٝ اعالػات .اؾت

 .ػّٕىطزي ٔغع تاقس ٘تيدٝ ضضايت تركي حانُ ٔي قٛز

. ٔي تٛا٘س ٚلايغ ٕٞعٔاٖ ٚ ٕٞاًٞٙ ٔغع ضا ٔدعا وٙس fMRIتٝ ز٘ثاَ تٛا٘ايي تٝ تهٛيط وكيسٖ ؾٝ تؼسي ٔغع،  

ٕ٘ايف چٙس ؾغحي فؼاِيت ٞاي ٔغع ٔي تٛا٘س قأُ ػّٕىطزٞاي ازضاوي ٚ واضٞاي قٙاذتي ٕٞعٔاٖ وٝ اظ عطيك 

ؾاذتاض ٔغع ضا زض حيٗ فؼاِيت ٞاي ٕٞعٔا٘ي  fMRI .تيٙايي ٚ قٙٛايي حانُ قسٜ اؾت، تاقس )Input( ٚضٚزي

 .تطضؾي ٔي وٙس... چٖٛ تيٙايي ، ٌفتاضي ٚ ازضاوي ٚ حُ ٔكىالت ٚ 

fMRI اؾتفازٜ اظ ، MRI  ضا تطاي ا٘ساظٜ ٌيطي ؾيٍٙاَ ٌّٕٞٛٛتيٗ ٚاتؿتٝ تٝ فؼاِيت

 .ػهثي زض ٔغع يا ٘راع ا٘ؿاٖ يا ٞط حيٛاٖ زيٍطي، قطح ٔي زٞس

 ؾاَ اؾت وٝ ٔغاِؼٝ حطوت ذٖٛ قسيسا تٝ فؼاِيت ٞاي ػهثي 100تيكتط اظ 

ٚلتي ؾَّٛ ٞاي ػهثي فؼاَ ٞؿتٙس، اوؿيػٖ تٟيٝ قسٜ تٝ ٚؾيّٝ  .ٚاتؿتٝ اؾت

 ثا٘يٝ پؽ اظ يه فؼاِيت 4 - 6تمطيثا  . ٔٛيطي ٞاي ٔٛضؼي ضا ٔهطف ٔي وٙٙس

٘اٌٟا٘ي ػهثي، يه ٚاوٙف خطياٖ ذٖٛ اتفاق ٔي افتس ٚ ذٖٛ ؾطقاض اظ اوؿيػٖ تٝ 

 .٘ٛاحي ٔرتّف ٔغع ٚاضز ٔي قٛ٘س

زضعي اظ زؾت ضفتٗ اوؿيػٖ ذٖٛ . ايٗ ٔٛضٛع ٌّٕٞٛٛتيٗ اوؿيػٖ زاض ضا تثسيُ تٝ ٔازٜ زيا ٔغٙاعيؿي ٔي وٙس

اؾىٙطي  MR يه. ايداز ٔي قٛز MRI ايٗ ٔازٜ پاضأغٙاعيؽ ٔي قٛز، تٙاتطايٗ ؾيٍٙاَ ٞاي ٔتفاٚتي ٘ؿثت تٝ

َ ٞاي ٔتفاٚت اؾتفازٜ قٛز وٙتطاؾت ٚاتؿتٍي ؾغح اوؿيــــــػٖ ذٖٛ ٗ  ؾيٍٙا  وٝ ٔي تٛا٘س تطاي پيسا وطزٖ اي

(Blood   Oxygen   Level   Dependent  (BOLD)  Contrast) ٘أيسٜ ٔي قٛز. 

ٌطفتٝ قسٜ  1Tوٝ تا اؾىٗ  2Tلاتُ ا٘ساظٜ ٌيطي اؾت زض ٚالغ  2Tتا اؾتفازٜ اظ فطايٙس تهٛيطي  BOLD اثطات

ٔٛضز اذيط ؾطػت تغييط فاظ اؾپيٗ ٞا ضا ا٘ساظٜ ٌيطي ٔي وٙس ، )ؾاذتاضي فطق ٔي وٙس  MRI زض تهٛيطتطزاضي



.  تٝ زؾت آيٙس ٔي تٛا٘س تا فضاي ؾٝ تؼسي ٔتٛؾظ ٚ 2Tتهاٚيط (زض پي آقىاض قسٖ ٘يٕٝ ػٕط اؾپيٗ ٚاضٚ٘ٝ 

 ثا٘يٝ تىطاض ٔي قٛ٘س ٚ ٚوؿُ ٞا زض ٘تيدٝ تهاٚيط اضائٝ قسٜ تٝ نٛضت ٔىؼة اظ تافت 2-5اؾىٗ ٞا ٔؼٕٛال ٞط 

 . ٔيّي ٔتط زض ٞط عطف ٕ٘ايف زازٜ ٔي قٛ٘س3ٞا، تمطيثا 

 :تؿياض پيچيسٜ اؾت ٚ ٔٛاضز ظيط ضا قأُ ٔي قٛز fMRI زا٘ف اخطاي

 MRI زضن نحيحي اظ فيعيه اؾىٙطٞاي 

 اظ آ٘دا وٝ ؾيٍٙاَ ٞا ذيّي زليك ٚ ظطيف ٞؿتٙس، واضتطز نحيح آٔاض الظٔٝ ٔكاٞسات ٚالؼي  آ٘اِيع آٔاضي ٘تايح،

 .ٚ خٌّٛيطي اظ ٘تايح ٔثثت واشب اؾت

زض ٔٛضز ا٘ؿاٖ تطاي آظٔايف ٞاي زليك تٝ واض ضٚز أىاٖ تطضؾي  fMRI عطح ٔكاٞسٜ ضٚا٘كٙاذتي، ٍٞٙأي وٝ 

 . لطاض ٔي زٞس اذتهاني اثطات ػهثي زضؾت ضا زض اذتياض

  وٕي زاضز Temporal أا ضظِٚٛقٗ. ضظِٚٛقٗ فضايي ذٛتي زاضز  MRIتطاي يه اؾىٗ غيط تٟاخٕي،  

 .تٝ واض ٔي ضٚز وٝ تؿأس ضثظ تاالتطي زاض٘س  EEG ٚ MEG   تا تىٙيه ٞاي زيٍط اظ خّٕٝ تٙاتطايٗ

يىپاضچٍي تا زيٍط زا٘ف ٞاي ٔطتٛط تٝ ػّٓ ػهة قٙاؾي اظ خّٕٝ قيٕي ػهة ٚ تيٕاضي ٞاي اػهاب تطاي 

 .٘كاٖ ٔي زٞس الظْ اؾت fMRI زضن تٟتط ٔٛلؼيت ٚ واض ؾيٍٙاَ ٞايي وٝ

 .ٚخٛز زاضز MRI ضٚـ ٞاي زيٍطي تطاي ضزياتي فؼاِيت ٔغع زض اؾتفازٜ اظ fMRI زض وٙاض

، يه تٛظيغ ٔٛضؼي زض ٔيساٖ ٔغٙاعيؿي ايداز ٔي قٛز وٝ MION تا اؾتفازٜ اظ يه ػأُ وٙتطاؾت تطاي ٔثاَ  

َ ٞاي ٔطتٛط تٝ ايٗ ػٛأُ وٙتطاؾت تا حدٓ ذٖٛ ٔغع  .لاتُ ا٘ساظٜ ٌيطي اؾت MRI تٝ ٚؾيّٝ اؾىٙطٞاي ؾيٍٙا

 .ٔتٙاؾة ٞؿتٙس

٘اْ زاضز ؾيٍٙاَ ٞاي ٔطتٛط  (ASL) (Arterial Spin Labeling) اؾتفازٜ اظ چيعي وٝ تطچؿة اؾپيٗ قطيا٘ي 

 .ضا ٘كاٖ ٔي زٞس Perfusion تٝ يه ٘احيٝ خطياٖ ذٖٛ ٔغعي يا

ضٚـ زيٍطي اؾت وٝ فطايٙسي تط  Magnetic   Resonance    Spectroscopic (MRS)تهٛيطتطزاضي 

اظ ايٗ ٔعيت وٝ  MRI .تطاي ؾٙديسٖ واضوطز ٔغع ؾآِ اؾت Nuclear Magnetic   (Resonance (NMRپايٝ

ٖ ٞا لطاض زاض٘س  زاضاي ذٛال  H(O2 ٔثُ پطٚتٖٛ ٔٛخٛز   زض)پطٚتٖٛ ٞا تا تٛخٝ تٝ ِٔٛىَٛ ٞاي ٔرتّفي وٝ زض آ

، تٛظيغ ايٗ تكسيس ٚ (cm1 وٕي تيكتط اظ)تطاي يه حدٓ ٔؼيٗ ٔغع . ضظٚ٘ا٘ؿي ٔرتّفي ٞؿتٙس اؾتفازٜ ٔي وٙس

ٔؿاحت ظيط ٘مغٝ اٚج تطاي ٞط ضظٚ٘ا٘ؽ يه . ضظٚ٘ا٘ؽ ٞيسضٚغٖ ٔي تٛا٘س تٝ نٛضت يه عيف ٕ٘ايف زازٜ قٛز

 . اؾت O2H تيكتطيٗ ٘مغٝ اٚج ٔطتٛط تٝ. ا٘ساظٜ ٌيطي وٕي فطاٚا٘ي ٘ؿثي آٖ تٝ تطوية ضا ٘كاٖ ٔي زٞس

 قيٜٛ اؾىٗ

تايس وأال  تي حطوت تاقس ٚ ٔؼٕٛال تا يه تاِكته ٘طْ خّٛي حطوات وٕي ضا وٝ ا٘ساظٜ  fMRI ػضٛ ٔٛضز ٘ظط زض

اِثتٝ أىاٖ انالح حطوات ذفيف تٝ ٚؾيّٝ تط٘أٝ ٞاي پطزاظـ ٚخٛز زاض٘س . ٌيطي ضا ٔرتُ ٔي وٙس ٔي ٌيط٘س

تايس زض تطاتط ايٗ  fMRI ٕٞٛاضٜ اظ ٚلتي وٝ ايٗ واض قطٚع قسٜ اؾت. ِٚي حطوات قسيس لاتُ انالح ٘يؿت

  .ؾؤاَ وٝ فؼاِيت ٞاي ٔغع ودا اتفاق ٔي افتٙس پاؾرٍٛ تاقس
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