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مقدمه

مانند سایر روش های تصویر برداری   MRIتصویر برداری

با توجه به ارزش روز افزون.آرتیفکت های خاص خود را دارد

ا و این روش در علوم تصویر برداری شناخت این آرتیفکت ه

رود وسایلی که برای حذف و یا به حداقل رساندن آنها به کار می

.،ضروری می باشد

رد هر گونه انحراف یا خطا در تصویر که به شئ مو:آرتیفکت 

.بررسی مربوط نباشد

ه علتهای مختلفی دارند که به طور خالصه ب MRIآرتیفکت ها در

:آنها اشاره خواهیم کرد
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:آرتیفکت های پردازش تصویر

تاشدگی(aliasing)

جابجایی شیمیایی(chemical shift)

بریده شدن یا کشیدگی سیگنال(truncation)

ثبت نابجای شیمیایی(chemical misregistration artifact)

حجم جزئی(partial volume)

آرتیفکت های مربوط به بیمار
آرتیفکت حرکتی(motion and ghosting)
زاویه جادویی(magic angle)

 RFآرتیفکت های مربوط

تداخل(crosstalk)

آرتیفکت زیپر(zipper Artifact)

آرتیفکت فروپاشی القایی آزاد(FID)

نویزRF
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:آرتیفکت های مربوط به میدان مغناطیسی خارجی

غیر یکنواختی مغناطیسی

 Magnetic):آرتیفکت های مربوط به پذیرفتاری مغناطیسی

susceptibility artifact)

:آرتیفکت های مربوط به گرادیان

(Eddy currents)جریان های گردابی

غیرخطی بودن

 geometric distortion ))بهم ریختگی هندسی

آرتیفکت های مربوط به جریان
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Hardware Issues  e.g. calibration, power stability

Software problems  e.g. programming errors

Physiological phenomena  e.g. blood flow

Physics limitations  e.g. Gibbs and susceptibility



فقط  fovاگر:or(phase wrap around) (aliasing)تاشدگی

اما علت.بخشی ازبدن را پوشش دهد،ممکن است تاشدگی اتفاق افتد

وبیشترین فرکانس (GX)داریمxچیست؟ما یک گرادیان در جهت

(Fmax)را در یک طرفfovوکمترین فرکانس(-fmax)  را در طرف

.این فرکانس ها ،فرکانس نایکوئیست می باشند.داریم fovدیگر

22/08/1389
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می شود هر فرکانس بزرگتر از فرکانس ماکزیمم که توسط گرادیان ایجاد

انتهایبا توجه به شکل زیر گرادیان در.بدرستی نمی تواند آشکار گردد

fov ه علت ب.متوقف نمی شود،بلکه گرادیان تمایل دارد که ادامه پیدا کند

 fovاینکه میدان های مغناطیسی هنوز در خارج از فضایی که توسط

قرار fovمشخص شده است وجود دارند،قسمت هایی از بدن که خارج از

در معرض( بازوها)دارند 

گرادیان های این میدان

.مغناطیسی قرار خواهند گرفت

. Increase FOV- Avoid Aliasing
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تار از یکی از بازوهاا میادان مغناطیسای را دریافات مای کناد کاه فرکانسای بزرگ
ناد حتای تاا این فرکانس می توا.فرکانس ماکزیمم در میدان دید را تولید می کند

.دو برابر فرکانس ماکزیمم باشد

(a)بافت های خارج ازFOV در جهت کدگذاری فاز به داخل تصویر پیچیده
زباا نموناه گیاری زیااد فااز تصاویر بازساازی  شاده  بزرگتار ا (b).مای شاود

fovربدست می آید که قسمت های ناخواسته آن در نهایت توسط کامپیوت
.حذف می شود
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-)یا پایین(fmax)چون کامپیوتر نمی تواند فرکانس های باالی
fmax) را تشخیص دهد بنابراین این فرکانس ها به صورت

نس های یعنی فرکا.فرکانسی در پهنای باند تشخیص داده می شوند
شود ؛بزرگتر به صورت فرکانس کوچکتر در پهنای باند دیده می

چنین حالتی

بنابراین اطالعات آن به سمت مخالف تصویر تاشدگی پیدا می
که منطبق بر کوچکترین فرکانس fovکند،یعنی به سمتی از

رج در مثال باال قسمتی از بدن وآرنج سمت چپ بیمار که خا.هاست
،قرار دارد fovاز

10



ست در معرض یک میدان مغناطیسی بزرگتر بوده ودارای اسپین هایی ا

نوسان می کنند،در نتیجه به عنوان  fmaxکه با فرکانس بزرگتر از

ر با در سمتی از تصوی)قسمتی در سمت راست بیمار شناخته می شود

می تواند در هر محور از جمله محور  aliasing.(فرکانس پایین

در امتداد (بعدی 3کدگذاری فاز ،کدگذاری فرکانس و در تصویربرداری 

در محور کدگذاری فرکانس نمونه .ایجاد گردد)محور انتخاب برش 

صورت برداری یک اکو با سرعتی متناسب با پهنای باند نمونه برداری

مونه با افزایش پهنای باند نمونه برداری ،محدوده فرکانس ن.می گیرد

ند مورد برداری شده افزایش می یابد ،اما باالترین فرکانسی که می توا

 (nyquyst)نمونه برداری قرار گیرد اصطالحل فرکانس نایکوئیست

ت بوده و فرکانس هایی که باالتر از فرکانس نایکوئیس.نامیده می شود

وط معین قرار گرفته اند بطور اشتباه در قسمت مرب fovخارج از یک

یرطبیعی فرکانس های پایین تر ثبت می گردند ،زیرا این فرکانس های غ

 :ت استدر واقع نتیجه تفریق فرکانس واقعی از فرکانس نایکوئیس
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:که ما در پروسه تفکیک تصویر می بینیمفرکانسی 

مدرن امروزی  MRIدستگاههایواقعیدر فرکانس -نایکوئیست فرکانس 

مال آرتیفکت تاشدگی به دلیل استفاده از روش های نمونه برداری کا

شافزای.اتوماتیک ، در امتداد محور کدگذاری فرکانس ایجاد نمی شود

FOV از طریق افزایش نمونه برداری(over sampling) باعث

.می شود aliasingکاهش آرتیفکت

گفته آرتیفکت تاشدگی در محور کدگذاری فاز نیز بر اساس همان دالیل

یگنال با شده در مورد کدگذاری فرکانس اتفاق می افتد ،بدین ترتیب که س

ای خام دقت کافی نمونه برداری نشده و در نتیجه تسهیم سیگنال در داده ه

در محور کدگذاری فاز نیز افزایش.بطور منطقی نمایش داده نمی شود

می تواند باعث کاهش تاشدگی  fovنمونه برداری و به دنبال آن افزایش

 .در امتداد محور فاز شود

12



یش نمونه برداری بیش از حد در محور کدگذاری فاز باعث افزا

در مقابل باعث ( عدم مزیت)زمان تصویر برداری می شود

هم چنین در تصویر برداری سه بعدی .می شود SNRافزایش

عه تاشدگی می تواند در محور انتخاب برش به شرط آنکه قط

مورد تصویربرداری حاوی ساختمان های فراتر از فاز مورد 

.کدگذاری باشد ،اتفاق می افتد

: Aliasingراه های کمینه سازی آرتیفکت

ت ساده ترین راه طراحی روشی اس:استفاده از کویل سطحی-1

می آیند، دریافت  FOVکه در آن سیگنال هایی که از خارج

ه کل دریافتی بزرگ ک-اگر بیمار در یک کویل ارسالی.نشوند

بدن را در بر می گیرد قرار گیرد ،سیگنال های تمام بدن و

قرار دارند را دریافت خواهد  FOVقسمت هایی که خارج از

  .کرد که در نتیجه ان تاشدگی اتفاق می افتد
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را  FOVاما اگر کویلی را به کار ببریم که فقط ناحیه داخل

ود و بپوشاند تنها سیگنال هایی را که از این ناحیه ساطع می ش

در محدوده بیشترین فرکانس قرار دارند را دریافت می 

باعث ، aliasingاستفاده از کویل سطحی عالوه بر کاهش.کند

.نیز می شود SNRافزایش

دو برابر شود ،کل ناحیه مورد  FOVاگر :FOVافزایش-2

رین محدوده بررسی را شامل شده بدین ترتیب که بیشترین و کمت

ت فرکانس یک محدوده بزرگتر را پوشش می دهد و تمام قسم

قرار دارند داخل پهنای باند فرکانس  FOVهای بدن که در

قرار خواهند گرفت و در نتیجه آن تاشدگی رخ نمی 

باید از یک  FOVطبق اصول فیزیکی برای افزایش:نکته.)دهد

(فضایی؛گرادیان ضعیف استفاده کرد؛برای حفظ قدرت تفکیک

14



دو نوع دارد که نرم افزاری می :  نمونه برداری اضافی-3

 :باشند

:(NFW)نمونه برداری بیش از حد فرکانس(الف

بههافرکانستمامکهایگونهبهبردارینمونهآهنگافزایش

فرکانسجهتدرراشوند،آالیزینگبردارینمونهکافیحد

ایناز.(دهدمیافزایشرانویزکاراینانجام).کندمیحذف

خارجکههاییفرکانسحذفبرایفرکانسفیلتریکرو

نتیجهدرکهشودمیدهند،استفادهمیرخانتخابیFOVاز

میمنشاFOVازخارجفرکانسمحورطولدرکهسیگنالی

این.(تاسشدهفیلتر)شودنمینگاشتهنابجانابجادیگرگیرد

وعناین.رودمیکاربهدستگاهتوسطخودکارطوربهگزینه

در(treble)تربلو(bass)باسکردنفیلتربهشبیهفیلتر

.استگرافیکیاکوالیزریکباموسیقیسیستمیک
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آنتی آالیزینگ در طول محور فرکانسـ    NPWقبل از

آنتی آالیزینگ در طول محور فاز را :(NPW)نمونه برداری بیش از حد فاز( ب

(no phase wrap)اصطالحا عدم پیچش فاز

.می نامند(anti fold over)یاضد تاشدگی

از طریق افزایش تعدادکدگذاری های فاز عدم پیچش

.فازدر طول محور کدگذاری حاصل می شود

NPWهنگام اعمال

16



در جهت  fovافزایش تعداد کدگذاری های فاز با بزرگ کردن
سترده فاز نتیجه بخش است به طوری که منحنی فاز در ناحیه گ

یر در این حال رونویسی مقاد. تری از  آناتومی توسعه می یابد
مقدار فاز متفاوتی  fovفاز وجود ندارد ،چون سیگنال خارج از

با داخل دارد و دیگر آناتومی جابجا نمی شود و آالیزینگ رخ
به افت  fovدراین روش چون بسط دادن(: عدم مزیت.)نمی دهد

د تفکیک فضایی منجر می شود،برای جبران آن باید تعدا
کدگذاری های فاز افزایش یابد ،این کار به نوبه خود باعث
ه افزایش زمان اسکن می شود بنابراین برخی از سیستم ها ب

یا تعداد متوسط سیگنال ها را کاهش می  NEXطور خودکار
فکت دهند تا زمان اسکن کاهش یابد که این حالت نیز تظاهر آرتی

.حرکتی را افزایش می دهد
 FOVاگر سیگنال هایی که از خارج:پالس های اشباع کننده -4

.می آیند را اشباع کنیم می توانیم آالیزینگ را کاهش دهیم
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Chemical shift artifact  :ط در آرتیفکت جابجایی شیمیایی  فق

ایجاد شده و اغلب در فصل  (readout )راستای کدگذاری فرکانس

می مشترک بافت ها خصوصا با محتوای متفاوت آب و چربی روی

و آب دهد و هم چنین باعث فقدان سیگنال بین دو ناحیه حاوی چربی

ناحیه اطراف کلیه ها ،که چربی آن را احاطه :می شود برای مثال

علت اینست که پروتون های مولکول های آب و چربی. کرده است

تون ها در با فرکانس مختصر متفاوتی اسپین دارند به طوری که پرو

نطبق محاسبات ریاضی ای.آب کمی سریعتر از جربی می چرخند

میایی میزان آرتیفکت جابجایی شی: نکته)می باشد 3.5PPMاختالف

ای ،بر.( از میدان مغناطیسی اصلی بیان می کنند PPMرا با واحد

 :تسال فرکانس چرخشی برابر با1.5مثال یک آهنربای 

F=ÿ*B0 = (42.6MHZ/T) * (1.5 T) ≈64MHZ

(64 * 106 HZ)*(3.5 * 10-6)=220HZ
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ن تسال اختالف فرکانس چرخشی پروتون های هیدروژ1.5به بیان دیگر در 

داشته  0.5Tاما اگر یک آهنربای. می باشد 220HZدر آب و چربی 

فرکانس(یک سوم)1/3باشیم فرکانس چرخشی پروتون ها در آن برابر با 

بنابراین اختالف فرکانس . است 1.5Tچرخشی پروتون ها در آهنربای 

73HZ= 3/ 220:     برابر است با 0.5Tچرخشی در آهنربای 

20



روی 32000HZباشد  +/-KHZ  16برای مثال اگر پهنای باند گیرنده

FOV نمونه فرکانس جمع آوری شود256اگر .نگاشته می شود.FOV 

ک گستره پیکسل فرکانس تقسیم می شود بنابراین هر پیکسل ی256به 

دارد و داشتیم که اختالف  125HZ (32000/256)فرکانس فردی 

است ،بدین ترتیب پروتون  220HZفرکانس پرسیشنال بین آب و چربی 

ازه های آب و چربی که در مجاور یکدیگر در بدن بیمار قرار دارند به اند

.دور از یکدیگر نگاشته می شود(220/125)پیکسل1.76
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تنظیم می شود به  Xوقتی که قطبیت گرادیان کدگذاری فرکانس در جهت

آب طریقی که فرکانس های باالتر به طرف راست هستند، پروتون های

ده جابجا ش(به سمت فرکانس های باالتر)به طور نسبی به طرف راست 

های به سمت فرکانس)وپروتون های چربی به طور نسبی به طرف چپ 

یشتری چون پروتون های آب با فرکانس ب: دلیل.)جابجا می شوند(پایین تر

این جابجایی باعث.( نسبت به پروتون های چربی تشدید می شوند

در فرکانس وکاهش سیگنال( افزایش سیگنال)همپوشانی در فرکانس پایین 

ت باال شده که این کار به نوبه خودباعث ایجاد یک نوار روشن به سم

االتر در فرکانس های پایین تر و یک نوار تاریک به سمت فرکانس های ب

.یا دانسیته پروتونی با تکنیک اسپین اکومی شودT1تصویر

یک نوار سیاه در سمت-آرتیفکت جابجایی شیمیایی

.راست هر دو کلیه دیده می شود

22/08/1389
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چربی تیره است بنابراین T2در توالی اسپین اکوی معمولی با وزن
با  FSEرآرتیفکت جابجایی شیمیایی کاهش می یابد اما در یک تصوی

 .چربی روشن است و این نوع ٱرتیفکت دیده می شودT2وزن
:راه های کمینه سازی آرتیفکت جابجایی شیمیایی

ود اگر سیگنالی از چربی دریافت نش:فرو نشانی اثر چربی (1
یک جابجایی شیمیایی هم وجود نخواهد داشت ،این کار را می توان با

.انجام داد STIRپالس طیف نگاری اشباع چربی یا توالی
  FOVبا ثابت نگه داشتن  NEXافزایش اندازه پیکسل و کاهش (2
.(به بهای بدتر شدن قدرت تفکیک)
.(عملی نیست)کاهش قدرت میدان مغناطیسی(3

پهنای باند را افزایش دهیم پهنای اگر:(BW)افزایش پهنای باند (4
یکسل نیز باند بزرگتری برای هر پیکسل داریم ونسبت فرکانس به پ

س چون این نسبت در مخرج کسر قرار می گیرد پ.)بیشتر می شود
 .هر چه بزرگتر باشد اختالف ثبت چربی و آب کاهش می یابد
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تصویر آکسیال بدست آمده از شکم که با افزایش پهنای باند
.آرتیفکت جابجایی شیمیایی کاهش یافته است

(در مقایسه با شکل قبل)

را تغییر این کارفقط جهت آرتیفکت)تغییر جهت فاز و فرکانس  (5
می دهد واین امکان را می دهد که اگر ما در جهتی که آرتیفکت 

بوده
الف بتوانیم پاتولوژی داشته باشیم با انتفال این آرتیفکت به جهت مخ

 .به پاتولوژی دسترسی پیدا کنیم
باعث ناهمفازی بیشتر شده و )طوالنی  TEبه کار بردن (6

(.سیگنالی که از چربی دریافت می شود ،کاهش می یابد
22/08/1389
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:(Truncation or Gibbs ringing )آرتیفکت قطع

این آرتیفکت پیامد دیگری از کم نمونه گیری

undersampling)) ممکن است در )در جهت کدگذاری فاز

ین دو که معموال ب(جهت کدگذاری فرکانس به ندرت اتفاق افتد

،مثالجمجمه.)قسمت که کنتراست باالیی دارند رخ می دهد

و می تواند باعث به( منیسک در مفصل زانو،CSF،مغز ،نخاع

وجود آمدن نوارهای متناوب روشن و تاریک شود که ممکن 

.است با ضایعات اشتباه گرفته شود

25



تصویر آکسیال از مغز آرتیفکت قطع را به صورت

–خطوط کمرنگ در مجاورت سطح تماس جمجمه
.مغز نشان می دهد

نخاع، پارگی منیسک syrinx :برای مثال)
این آرتیفکت .( hydromyeliaزانو و یا

.معموال در جهت فاز دیده می شود
زیرا در جهت فاز نسبت به فرکانس، تعداد )

(.پیکسل ها کم وقدرت تفکیک پایین است
اهده می آرتیفکت قطع وقتی در تصویر ساجیتال ستون فقرات گردن مش

شود
.نامیده می شود Gibbsآرتیفکت

:ممکن است به اشکال Truncationآرتیفکت
.که به صورت نوارهای متناوب تیره و روشن است:(ringing)حلقوی (1
بین مناطقی با شدت سیگنال :(edge enhancement)تقویت شدگی لبه (2

کم و زیاد
.در اندازه و شکل ساختمان ها تظاهر کند:(distortion)بهم ریختگی (3

26



 Bright or dark lines that are seen parallel & next 

to borders of abrupt intensity change. May 

simulate a syerinx on saggital image of spinal 

cord. 

 Related to the finite number of encoding steps 

used by the Fourier transform.

 Mitigation: More encoding steps lessen the 

intensity and narrows the artifact.
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تمان با کاهش اندازه پیکسل های تصویر نسبت به اندازه ساخ(1

یا افزایش  fovهای هندسی موجود در تصویر از طریق کاهش

:اندازه پیکسل طبق رابطه زیر

اندازه  پیکسل=  fov  /اندازه ماتریس

یافته با افزایش اندازه ماتریس تصویر برداری افزایش:عدم مزیت)

کاهش می یابد هم چنین با  (SNR)ومقدار سیگنال به نویز

احتمال ایجاد آرتیفکت تاشدگی FOVکاهش

(aliasing)افزایش می یابد.)

اد به دلیل تعد)افزایش زمان نمونه برداری برای کاهش ریپل(2

محدود نمونه ها و کاهش زمان نمونه برداری نمی توان تخمین 

دقیقی از تغییرات پله ای در شدت سیگنال را بدست 
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روتون های این آرتیفکت بر اثر اختالف فرکانس حرکت تقدیمی بین پ
آب و چربی به وجود می آید که در نتیجه آن ممان مغناطیسی آن دو
در زمان های مشخصی با یکدیگر هم فاز و در زمان های دیگر نا 

وقتی سیگنال های چربی و آب نا هم فاز باشند. هم فاز می شوند
اگر در .اشدیکدیگر را خنثی می کنند که نتیجه آن فقدان سیگنال می ب

به نام ثبت هنگام تشکیل تصویر چربی و آب نا هم فاز شوند آرتیفکتی
م فاصله زمانی که در آن چربی و آب ه.نابجای شیمیایی رخ می دهد

به طول این فاصله زمانی. فاز می شوند به دوره تناوب مشهور است
بسته است تغییر فرکانسی بستگی دارد که در نهایت به شدت میدان وا

دوره تناوب بین آب و 1.5Tبه طوری که در میدانی با شدت , 

این دوره تناوب 0.5Tاست درحالی که در شدت     4.2msچربی  
.می رسد 7msبه

22/08/1389
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:نمای آرتیفکت
 .ی کندتصویری که خارج از فاز باشد،یک لبه غیرقرینه در جهت فاز ایجاد م

تیره دراین آرتیفکت معموال درجهت فاز اتفاق می افتد و باعث ایجاد حلقه ای

.اطراف ساختمان های آناتومیکی می شود که حاوی چربی و آب هستند

 GEاین آرتیفکت در رشته پالس

.شایع تر است SEنسبت به

تناوب  چربی وآب
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کرونال T1برمبنای GEتصویر

از خلف شکم

32
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 :راه های کمینه سازی
دارای  SEزیرا دنباله های)GEبه جای SEاستفاده از توالی

بوده که در جبران اختالف  RF 1800پالس های  تناوب چربی و آب
از این نظر  GEفاز چربی و آب بسیار موثر می باشد ولی دنباله

 (.بسیار ضعیف می باشند

به طوری که مطابق با  GEمناسب در توالی های TEاستفاده از
باید طوری انتخاب شود  TEبه بیانی دیگر. تناوب اب و چربی باشد

گنال در این حالت  سی.که وقتی چربی و آب هم فازند اکو تولید شود
دوره تناوب آب )های انها به طور سازنده به هم اضافه می شود

برای مثال در شدت میدان . وچربی بستگی به شدت میدان دارد
1.5T  4.2تناوب بین آب و چربیms  می باشد که در این حالت

تناوب بین چربی وآب   0.5Tآرتیفکت کاهش می یابد ،اما در میدان 
7ms می باشد و وقوع آرتیفکت افزایش می یابد.)



هر جا که وکسلی محتوی مخلوطی از انواع بافت ها باشد ، 

برای مثال وکسلی به اندازه .آرتیفکت حجم جزئی اتفاق می افتد 

1mm*1mm*5mm  در بدن انسان ،مخلوطی از انواع

انتخاببنابراین خطا در. بافتها ی طبیعی وغیرطبیعی می باشد

10mm                  3mmبرش که منجر به کاهش           

اطالعات می شود

باعث به وجود آمدن

.این آرتیفکت می شود
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ازک با انتخاب یک برش به حد کافی ن: راه های کمینه سازی

انیم آن با حفظ دیگر فاکتورها برای ناحیه تحت اسکن  می تو

برای مثال برای سوراخ گوش داخلی.)را کاهش دهیم 

(IAM)  3برش هایmm  استفاده کنیم  چون عصب فقط

4mm  قطر دارد وآسیب ها ممکن است قطری به اندازه

3mm نجر به داشته باشند ،بنابراین استفاده از برش ضخیم م

.(پرش اطالعات)فقدان بخشی از اطالعات می شود



 ( phase mis mapping or)آرتیفکت های حرکتی
:(motion and ghosting 

یا سایه  (phase mis mapping)نگاشت نابجای فاز
 MRIمتداول ترین آرتیفکت در تصاویر (ghosting)افکنی

اوب می باشد که ناشی از آناتومی متحرکی است که به طور متن
:در سراسر اسکن حرکت می کند مانند
جدار قفسه سینه در هنگام تنفس، حرکت

بلع وحرکات چشم ؛، CSFنبض دار عروق
که در اثر آن آناتومی متحرک در جهت

این. فاز روی تصویرتکرار می شود
آرتیفکت در طول گرادیان کدگذار فاز

:اتفاق می افتد زیرا
36



دامنه متفاوتی دارد در حالی که  TRگرادیان کدگذار فاز در هر(1
دامنه یکسانی  TRگرادیان های انتخاب فرکانس و برش در هر

، در بنابراین چون در حین اسکن آناتومی حرکت می کند. دارند
برخالف چیزی که )جهت کدگذاری فاز در مکان های نادرست 

ه در حین قفسه سین:مانند.قرار می گیرد( از قبل تعیین شده است
د و بازدم در طول گرادیان کدگذار فاز در یک وضعیت قرار دار

.در هنگام دم در وضعیت دیگری می باشد
یک تاخیر زمانی بین کدگذاری فاز و خواندن وجود دارد   (2

ه بنابرین آناتومی ممکن است بین کدگذاری فاز ،هنگامی ک
سیگنال در حین کدگذاری فرکانس خوانده می شود و در 

در مقابل هیچگونه .گذاشته می شود؛ حرکت کند  Kفضای
چون )نگاشت نابجای در طول محور فرکانس رخ نمی دهد

ه و کدگذاری فرکانس هنگامی انجام می شود که سیگنال خواند
(.دیجیتایزرمی شود
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Motion 

Periodic: cardiac motion, respiration, blood flow

Sporadic: irritable patients’ motion

Translation, rotation, through-plane



Artifact in MRI

 blurring and ghosting 

Cause 

 Longer encoding step



تصویر شماتیک

از نگاشت نابجای

تصویر

22/08/1389
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 :انواع حرکت اندام ها
بیحرکت تناوبی بر اثر حرکت پالسی یا تناو:حرکت تناوبی *

در این نوع حرکت  تصاویر اندام .)ایجاد می شود CSFرگها قلب یا
ایجاد می( شبح مانند)ها و اعضا  بدن می تواند به صورت دوبله 

 .شود
بر اثرحرکات ارادی یا غیرارادی:حرکت تصادفی*

ویر می ایجاد می شود وباعث تیرگی تص(نفس کشیدن ،سرفه)بیمار 
شود،هم چنین می تواند نوارهای موازی در جهت کدگذاری

 .فاز ایجاد کند
ممکن است شبیه  CSFناهمفازی ناشی از حرکت: CSFاثرات جریان

:نداین اثرات می تواند به صورت زیر بروز ک. یک ضایعه باشد
ایجاد آنوریسم کاذب شریان بازیالر ناشی از حرکات ضربانی(1

CSF در اطراف آن
در CSFکاذب در پایه مغز که ناشی از جریان MSپالک های(2

basal cisterns  است.
   CSFفتق دیسک کاذب مربوط به جریان(3



باشد با این  Truncationاین حالت ممکن است شبیه آرتیفکت)
(.دتفاوت که پدیده قطع نوارهای موازی کمرنگ تری ایجاد می کن

 :راه های کمینه سازی
(.دبیشترین اثر را دار)از بیمار بخواهیم که بدون حرکت باشد

استفاده از گلوکاگون در تصویربرداری از شکم برای کاهش
.(پریستالتیک)آرتیفکت های ناشی از حرکات دودی روده 

استفاده از آرام بخش برای آرامش حال عمومی بیمار
(EPI , FSE)اسکن سریع

کت را اگر چه این کار فقط جهت آرتیف)جابجایی جهت فرکانس وفاز
را فراهم تغییر می دهد اما امکان تمایز بین ضایعه واقعی و آرتیفکت

(.می کند
قلبی gatingاستفاده از

،TR ،NYافزایش فاصله سایه ها از هم با استفاده از افزایش
ی با افزایش فاصله از ساختار اصلی آرتیفکت کاهش م) NEXو

/SEP=TR* NY* NEX(.یابد T(motion)؛T (زمان تناوب اندام).
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Bright noise or repeating densities 

usually oriented in the phase direction.

Extend across the entire FOV, unlike 

truncation artifacts that diminish quickly 

away from the boundary causing them.

Examples: Arterial pulsations, CSF 

pulsations, swallowing, breathing, 

peristalsis, and physical movement.



Mitigation:

Arterial and CSF pulsation artifacts can 

be reduced with flow compensation and 

cardiac gaiting. 

Spatial pre-saturation can reduce some 

swallowing and breathing artifacts and 

arterial pulsations.





 Mitigation (cont.):                    

Surface coil localization can reduce 

artifacts generated at a distance from the 

area of interest.





Solution for motion compensation

-Navigator echo usage to estimate the motion or

motion related phase from extra collected data 

-Cardiac and respiratory gating                       

-Respiratory ordering of the phase encoding 

projections based on location in respiratory 

cycle

-Signal averaging to reduce artifacts of random 

motion

-Short TE spin echo sequences (limited to spin 

density, 

T1-weighted scans). Long TE scans (T2 

weighting) are more susceptible to motion





gating قلبی در دو مرحله انجام می شود:
در این روش  :(ECG)هماهنگی از طریق الکتروکادیوگرام(1

روی  (agelجنس)لیدهای مخصوص که غیرمغناطیس هستند
نصب می شوند که در این   ECGدیواره قفسه سینه جهت گرفتن

ل حالت زمان تهیج هر پالس تعین شده و هر برش در فاز سیک
ب  از این روش در تصویربرداری از قل.قلبی دریافت می شود

.،قفسه سینه و شکم استفاده می شود
در این روش با استفاده از :(PG)هماهنگی با عروق محیطی(2

گهای یک سنسور نوری که به انگشت بیمار اتصال دارد پالس ر
هیج پالس گرفته شده از رگ با پالس ت.محیطی آشکار می شود

شده هماهنگی داشته ،لذا برش در مدت زمان فاز سیکل قلبی
این روش برای کاهش آرتیفکت در عروق .دریافت می گردد

.مورد استفاده قرار می گیرد (CSF)محیطی یا فضای نخاعی
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ای این آرتیفکت  به علت قرارگیری  ساختارهای دارای رشته ه
به وجود  (B0)با میدان اصلی550در زاویه ( تاندون ها)فیبری

می آید که در این حالت شدت سیگنال های حاصله می تواند 
این }.ندتصویر آناتومی  طبیعی را به صورت پاتولوژی تقلید ک

{.به وجود می آید( مانند زانو )آرتیفکت در مناطق خاصی 
نظر و وزن دانسیته  پروتونی ،تاندون روشن تر بهT1در تصویر

چون کالژن در ساختار تاندون) طبیعی استT2می رسد اما در
ت ، بیشترین سهم را دارد و دارای یک ساختار غیریکنواخت اس
یری این ساختارها دارای خصوصیاتی هستند که با جهت اندازه گ

به جهت T2تغییر می کنند در نتیجه باعث عدم وابستگی زمان
(.شوندقرارگیری تاندون ها می 
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:راه های کمینه سازی

PDWو T1طوالنی تر در TEاستفاده از

تغییر زاویه قرارگیری اندام



 cross-talk or cross-excitation or slice)تداخل
overlap ):

ل فوریه  این شکل آرتیفکت از این واقعیت ناشی می شود که تبدی
.یک مربع کامل نیست بلکه قطعه های کناری دارد RFپالس

ینبرای حالت ایده آل باید پهنای پالس نصف دامنه آن باشد اما ا
نسبت به طور طبیعی

.تغییر می کند% 10تا 
در نتیجه هسته های

موجود در مقاطع مجاور
ممکن است با پالس

تحریک، RFتحریک
مقاطع مجاور این.گردند

تحریک را به صورت
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هسته های مقاطع مجاور را به  NMVاین انرژی. انرژی دریافت می کنند

سته طرف صفحه عرضی می راند، بنابراین ممکن است هنگامی که این ه

اخل ها خودشان تحریک می شوند به حالت  اشباع برسند؛ این اثر را  تد

ر گویند که بر کنتراست تصوی (CROSS EXCITATION)تحریک

موثردر هر برش  TRهم چنین تداخل باعث می شود که.اثر می گذارد

برش های  RFدر نتیجه اشباع  پروتون ها با سیگنال های)کاهش یابد   

این مساله  برای( .مجاور

 T2Wو  PDWتصاویر

مشکل آفرین است ،  بدنبال

نیز SNR؛ TRکاهش

به طور. کاهش می یابد

خالصه تداخل باعث افزایش

 SNRو کاهش T1وزن

.می شود
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تغییرات کنتراست در نتیجه  تداخل
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:راه های کمینه سازی

زایش اگر فاصله بین برش ها  را اف: ایجاد فاصله بین برش های مجاور

ریدهیم  تداخل کاهش می یابد در عوض  باعث افزایش حجم تصویرگی

.و از دست دادن ضایعه کوچک در فضای بین برش ها می شود

:فضای بین برش% 100گرفتن دو توالی مجزا هر کدام با 

.  استفاده می شود(Inter leaving)برای این کار از تکنیک میان گذاری

ول ،برشکه در آن ترتیب تصویر برداری به طریقی است که ابتدا برش ا

 (برش های زوج)سپس برش دوم و چهارم ( برش های فرد)سوم 

5،7، 3، 1: اولین توالی

8، 4،6، 2: توالی بعدی

فاصله بین برش ها در این
درصد50تا 25حالت معموال 

زمان .)ضخامت برش است

اسکن

دو برابر می شود ،چون دو توالی



Loss of signal seen in an image from a 

multi-angle, multi-slice acquisition.

Same mechanism as spatial pre-saturation 

for reduction of motion and flow artifacts.

Example: Two groups of non-parallel slices 

in the same sequence, e.g., L4-5 and L5-S1.

 The level acquired second will include 

spins that have already been saturated.







Correction:

Avoid steep change in angle between 

slice groups.

Use separate acquisitions.

Use small flip angle, i.e. GE sequence



Result of imperfect slice excitation, i.e. 

non-rectangular, of adjacent slices 

causing reduction in signal over entire 

image.

May be reduced by using gap, 

interleaving slices and optimized (but 

longer) rf pulses.





در طول جمع آوری  اطالعات  RFاین نوع آرتیفکت وقتی که تحریک

ذ می کند هماهنگ نباشد، اتفاق می افتد وبه داخل کویل دریافت کننده  نفو

که به شکل نوارهای زیپ مانندی در طول محور کدگذاری فاز در 

سل های این آرتیفکت به صورت یک خط از پیک. )فرکانس صفر ظاهر می شود

(.متناوب تیره وروشن ظاهر می شود

:راه های کمینه سازی

با تغییر دادن فاز پالس تحریک

RF  در تصویربرداری1800با زاویه

متوالی می توان این آرتیفکت را کاهش

در نتیجه این کار هنگامی که.داد 

تحریکات تعویض فاز میان گیری

 RFمی شود باعث کاهش اثر نفوذ

.می شود



و1800این نوع آرتیفکت بر اثر همپوشانی قطعه های کناری پالس 
FID ،اشند؛ به قبل از اینکه به طور کامل شانس کاهش یافتن داشته ب

این همپوشانی باعث به وجود آمدن یک آرتیفکت. وجود می آید 
.زیپر در راستای کدگذاری فرکانس می شود

 FIDافزایش تفکیک بین) TEافزایش:       راه های کمینه سازی
RF 1800وپالس

افزایش ضخامت برش
این کار باعث انتخاب یک پهنای
باند باریکتر می شود و سیگنال

RF را در حوزه  زمان باریکتر
می کند و در نتیجه احتمال
 .همپوشانی کاهش می یابد
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ناخواسته خارجی ایجاد می شود  RFبه وسیله نویز RFنویز

شبکه تلویزیونی ،ایستگاه رادیویی ،المپ های :مانند)

م قلبی فلوئورسنت و سیستم های الکترونیکی نشان دهنده عالئ

این آرتیفکت شبیه(. بیمار

آرتیفکت زیپر است با این تفاوت که

در فرکانس صفر RFآرتیفکت زیپر

در جهت فاز اتفاق می افتد ولی
در محدوده فرکانس RFآرتیفکت نویز

ناخواسته که RFخاصی از پالس های

بیش از فرکانس صفر می باشند، اتفاق

 .می افتد



:راه های کمینه سازی

 RFاصالح حفاظ

یمار از در صورت امکان سیستم های مانیتورینگ عالئم قلبی ب

.اتاق مگنت بیرون کشیده  شود

بستن درب اتاق مگنت با وسایل پیشرفته
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ایجاد می این نوع آرتیفکت معموال بر اثر غیریکنواختی میدان مغناطیسی

عوامل محیطی  shimmingاین غیریکنواختی ها معموال ناشی از.شوند

در . می باشد که می تواند منجر به بهم ریختگی تصویر شود

هر غیریکنواختی GEتصویرگیری

باعث ایجاد لبه های

  .موج دار می شود
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or zebbra model) moire fringes): این آثار معموال در لبه

fov ار های بزرگ به خصوص وقتی که آرنج ها یا بازوهای بیمار بسی

یفکت نمای این آرت. نزدیک به  کویل فرستنده تنه باشد،مشاهده می شود

ظاهر می  fovبه صورت یک آرتیفکت نواری سیاه وسفید روی لبه

نوعا به هنگام استفاده از یک GEهمیشه در تصویربرداری.)شود

FOV بزرگ مشاهده می شود.

22/08/1389
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Magnetic Inhomogeneity Artifact

) moire fringes)



از  SEیا FSEبرای کاهش این آرتیفکت در تصویربرداری

.استفاده می کنند1800پالس های متمرکزکننده 

د باعث استفاده از تکنیک های فرونشانی چربی که به نوبه خو

.ایجاد ناهمگنی تصویر و آرتیفکت شبح می شوند

استفاده از کویل شیمینگ مناسب

SHIM COIL(  کویل های اضافی که جهت همگون کردن میدان

(.مغناطیسی اصلی به کار می روند

SHIMMING( روندی که طی آن میدان مغناطیسی از نظر

(.یکنواختی به بهترین شرایط می رسد
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 Types:

 Main magnetic field

 RF coil inhomogeneity

 Dielectric effects – worst at 3T+

 May cause variation in intensity across image

 May cause non-uniform fat suppression



Mitigation:
Shimming, area of interest in near iso-

center
Use STIR for Fat sat vs. Chess. Caution 

with Gad.
Coil – Use volume vs. surface coil, allow 

space between coil and body.
Dielectric – use phased array coils, 

software compensation 







به طور کلی هر ماده ای که در یک میدان مغناطیسی قرار می 
ا نمایگیرد تا حدی خاصیت مغناطیسی پیدا می کند که آن را ب

X (کای )سی سه نوع ماده با پذیرفتاری مغناطی. نشان می دهند
پارامغناطیس ،دیامغناطیس و :متفاوت وجود دارد که شامل

.فرومغناطیس می باشد
د که مواد پارامغناطیس الکترون های اوربیتال جفت نشده دارن(1

می باشند و به طور ضعیف (X≥0)دارای یک کای کوچک
عنصر گروه.توسط میدان مغناطیسی خارجی جذب می شوند

الکترون جفت 7با  (Gd)،گادولونیوم(النتانیدها)نادر خاکی 
ات برخی از تولید. نشده یک ماده پارامغناطیس قوی می باشد

.دناشی از شکستن هموگلوبین نیز پارامغناطیس می باشن
(.الکنرون جفت نشده دارد5مت هموگلوبین که :مانند)
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نشده دیامغناطیس موادی هستند که الکترون های آنهااوربیتال جفت (2
این مواد  .(X<0)این مواد پذیرفتاری مغناطیسی منفی دارند. ندارد

.اشنداکثر بافت های بدن دیامغناطیس می ب.اساسا غیرمغناطیس اند
مواد فرومغناطیس به شدت توسط میدان های خارجی جذب شده و  (3

سه نوع ماده فرومغناطیس قوی .می باشند (X>0)دارای کای بزرگ
(Ni)و نیکل (Co)کبالت،(Fe)آهن:وجود دارد

بین دو قسمت مستعد MRIآرتیفکت های پذیرفتاری مغناطیسی در
می چربی رخ–هوا و بافت -بافت:شونده مغناطیسی متفاوت مانند 

(سینوس های پارانازال ،قاعده جمجمه و زین ترکی.)دهند
محیط این تفاوت در پذیرفتاری مغناطیسی منجر به بهم ریختگی در

مغناطیسی محدوده مورد نظر شده و موجب ناهمفازی اسپین ها 
بخصوص مواد فرو .)همراه با کاهش سیگنال می گردد

(؛مغناطیس؛گیره های فلزی و اجسام فلزی خارجی
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بعد از آن ،(GE)به ترتیب گرادیان اکو  MRدر میان تکنیک های

 (FSE)وبعد از آن اسپین اکوی سریع (SE)اسپین اکو معمولی

نابراینب. بیشترین حساسیت را به پذیرفتاری مغناطیسی دارند

FSE  متعدد ( 1800)به علت وجود گرادیان های متمرکزکننده

.دارای کمترین حساسیت است

ا توصیه به بیماران که تا حد ممکن ب: راه های کمینه سازی

.اجسام فلزی وارد اتاق مگنت نشوند
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Ferromagnetic Susceptibility Artifact



Saggital MR image shows a 

magnetic susceptibility 

artefact that resulted from 

the presence of metallic 

dental fillings



Variations in the magnetic field strength 

that occurs near the interfaces of 

substance of different magnetic 

susceptibility such as ferromagnetic 

foreign bodies.

Causes de-phasing of spins and 

frequency shifts of the surrounding 

tissue.



Worst with long echo times and with 

gradient echo sequences. 

Worst at higher magnetic field strength.

Less with fast/turbo spin echo 

sequences.







:(Eddy current)جریان های القایی
گام جریان های القایی عبارتند از جریان های الکتریکی کوچکی که در هن

ریعنی در اث. )خاموش یا روشن کرن سریع گرادیان ها به وجود می آیند

(.شودافزایش و کاهش ناگهانی میدان مغناطیسی جریان های القایی تولید می

ر این جریان ها منجر به یک بهم ریختگی در نیمرخ گرادیان می شوند و د

 .نتیجه باعث ایجاد آرتیفکت می شوند
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Varying magnetic field from gradients can 

induce electrical currents in conductors 

such as the cryostat causing distortion of 

the gradient waveforms.

Particularly a problem with echo-planar 

imaging that uses strong, rapidly changing 

gradients.





Mitigation:

Pre-compensation- A “distorted” 

gradient waveform is used which 

corrects to normal with the eddy current 

effects.

Shielded gradients – Active shielding 

coils between gradient coils and main 

gradients.



:(non linearity Gradient)غیرخطی بودن گرادیان
گرادیان های مطلوب خطی هستند اما مانند سایر رویدادهای زندگی 

ی این غیرخط.هیچ چیزی از جمله گرادیان ها کامال ایده آل نیستند
فکت بودن باعث بهم ریختگی مغناطیسی موضعی و در نتیجه آرتی

یر این نوع آرتیفکت به آرتیفکت ناشی از غ.تصویر می شوند
 .شبیه است (B0)یکنواختی میدان

artifact geometric )بهم ریختگی هندسی distortion ):
طیبهم ریختگی هندسی در نتیجه  کاهش قدرت گرادیان و غیرخ

ان ها،نقشه بودن گرادیان ،تنظیم نادرست و کالیبراسیون نادرست گرادی
برداری غیرصحیح از داده های سیگنالی به دلیل بروز خطا در 

گرادیان در کل تغییر شکل. محاسبه فاز یا فرکانس اتفاق می افتد
وامل ع. واقعی باعث بهم ریختگی  و تغییر شکل تصویر می شود

گاه ها ذاتی مانند غیریکنواختی اجتناب ناپذیر در هنگام ساخت دست
.نیز باعث ایجاد این آرتیفکت می شود
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:راه های کمینه سازی

استفاده از شیم کویل ها

استفاده از وکسل های کوچک

ارجاع به مهندس تعمیرات



Unsaturated spins in blood or CSF entering 

the initial slices results in greater signal 

than reduces on subsequent slices.

May be confused with thrombus.

Can use spatial saturation to reduce.

Mechanism for TOF angiography.





1) رونگ ترجمه دکتر فریبرز فائقی. ام. کتاب وال

2) کتاب مبانیMRI ترجمه دکتر محمد علی عقابیان

3) وب سایت حمیدرضا غیاثی

4) website of Dr. joseph 

hornak                                          

5)website of Dr. hundress
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:با نصف شدن پهنای باند (1

.آرتیفکت جابجایی شیمیایی دو برابر می شود( الف

.آرتیفکت جابجایی شیمیایی نصف می شود( ب

بدون تاثیر می باشد( ج

.کت شودبسته به شرایط می تواند باعث افزایش یا کاهش آرتیف( د

ود؟جابجایی شیمیایی با کدام یک از موارد زیر بیشتر می ش (2

پهنای باند کوچکتر( الف

شدت میدان مغناطیسی قوی تر( ب

پهنای باند بزرگتر( ج

الف و ب( د
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بر تعداد شبح چگونه است؟ NEXتاثیر افزایش(3
افزایش شبح( کاهش شبح                        ب( الف

بدون تاثیر( ج
.بسته به شرایط همه موارد می تواند اتفاق افتد( د

:تاشدگی را با همه موارد زیر می توان کاهش داد بجز (4
استفاده از کویل سطحی( الف
 FOVکاهش( ب
 pre-saturationاستفاده از پالس های( ج
 NPWاستفاده از( د

می تواند با همه موارد زیر کاهش یابد  Truncationآرتیفکت (5
:بجز

کاهش اندازه پیکسل( الف
افزایش زمان نمونه برداری( ب
 NYافزایش( ج

FOVافزایش( د
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:آرتیفکت های حرکتی با همه موارد زیر کاهش می یابد بجز(6
استفاده از آرام بخش( اسکن سریع                ب( الف

جبران اثر جریان( تصویربرداری سه بعدی      د( ج
اتفاق نمی افتد؟ CSFکدام یک از موارد زیر در اثر جریان (7
در ساقه مغز  MSپالک های کاذب( الف
آنوریسم کاذب شریان بازیالر( فتق کاذب دیسک       ج( ب
کاذب  Syrinx (د

در تصویر برداری از مفاصل ،آرتیفکت زاویه جادویی باعث (8
.به نظر برسد..... تاندون.... می شود تا در تصویر 

روشن تر– T1(تیره تر        ب– T1 (الف
ب و ج( طبیعی             د– T2 (ج

با  کاهش کدام یک امکان   partial volumeکاهش آرتیفکت (9
پذیر است؟

کاهش ابعاد پیکسل( افزایش ابعاد پیکسل       ب(الف
افزایش ضخامت برش( کاهش ضخامت برش          د(ج
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نقشی  RFکدام یک از موارد زیر در کاهش آرتیفکت نودز (10
ندارد؟

بستن درب اتاق مگنت( اصالح حفاظ                   ب( الف
گ بیمارخروج سیستم های مانیتورین(تنظیم فرستنده             د( ج

کدام مورد درست می   MRIدرباره آرتیفکت های تصویر (11
باشد؟

بر اثر سوئیچ  Eddy currentآرتیفکت های حاصل از( الف
.کردن میدان گرادیان به وجود می آیند

از تاکید چربی بر آرتیفکت های حرکتی در گرادیان کدگذاری ف( ب
.می کند

شن ٱرتیفکت های جابجایی شیمیایی باعث خطوط تیره و رو( ج
.روی تصویر می شوند

همه موارد(د
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