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 ستون فقرات: فصل سوم

ستون فقرات گردنی 1-3  
 آناتومی 

این مهره ها با تحمل وزن سر، عامل حرکات متنوع آن . های بین مهره ای است ستون فقرات گردنی شامل هفت مهره و دیسک 

دومین مهره به . ، اطلس نام دارد که دارای جسم مهره ای نمی باشد و به صورت یک حلقه استخوانی است اولین مهره. نیز هستند

مهره هفتم گردنی دارای بلند ترین . ت چرخش سر به چپ و راست می شودنام اکسیس که به مهره اول متصل شده و موجب حرکا

در بخش خلفی گردن قابل لمس می باشد و در ضمن متمایز کننده که بوده و از بقیه مهره های گردن بلند تر است خاری زائده 

های فوقانی از میان مهره های گردن عبور کرده و سپس به  ریشه های عصبی مربوط به اندام. ی استپشت ازمهره های گردنی 

 (.3-1-1 شکل) دستان امتداد می یابند نواحی بازو، ساعد و انگشتان

 

 گردنی های مهره آناتومی -3-1-1-شکل

 :کاربردها

 های نخاع گردنی  بیماری(Myelopathy) 

 یهای ریشه عصبی گردن بیماری 

 نخاعی تروما 

 بررسی گسترش تومور یا عفونت فقرات گردنی 

 های تشخیص ناهنجاری Chiari وSyrinx 

  پالک هایMS داخل نخاع گردنی 
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 ستون فقرات گردنی  های تصویربرداری  توالی

تصاویر . دست می آید به و در موارد نادر تصاویر کرونال به طور کلی در تصویربرداری از ستون فقرات، تصاویر ساجیتال و آگزیال

در  SNR مقدار .را از مهره ها می دهند یبدست می آید، اطالعات متفاوت و مکمل T2 و T1ساجیتال که با استفاده  از توالی 

های آرایه  کویلهای خلفی گردن و  کویلاز  .بستگی دارد مورد استفاده تا حد زیادی به نوع کویل فقرات ستونتصویربرداری از 

های خلف گردن، سیگنال بیشتری از نخاع و  کویلاستفاده از . تصویربرداری از ستون فقرات گردن استفاده می شودبرای فازی 

حنجره  بیشتر برای تصویربرداری از تیروئید وآرایه فازی های  کویل .ایجاد می کنندآرایه فازی های  فقرات را نسبت به کویل

از  بدین منظور .باالیی باشدفضایی  بی، تصویر باید دارای قدرت تفکیکهای عصبرای به تصویر کشیدن ریشه  .استفاده می شود

با توجه . های نازک، تصاویری بدون گپ از ستون فقرات ایجاد می کند عالوه بر ایجاد برشاستفاده می شود که  3Dتصویربرداری 

مستطیلی نامتقارن استفاده کرده تا  FOVیم از به اینکه فقرات گردنی در راستای محور طولی مستطیل هستند، بنابراین می توان

داخل مجرای نخاعی، ایجاد آرتیفکت روی  CSFحرکت ناشی از  .پذیر باشد های کوچک در زمان کوتاه امکان جمع آوری ماتریس

یان را حذف ، سیگنال ناشی از جرFOVهای پیش اشباع فضایی در باال و پائین  ، استفاده از پالسT1wدر تصاویر  .تصاویر می کند

برای رفع این مشکل، جهت کدگذاری فاز را باال به پائین انتخاب  .آرتیفکت جریان مشکل ساز است، T2wند، اما در تصاویر نمی ک

های پیش اشباع  از پالس ،کاهش اثر این آرتیفکت برای حلمی تواند باعث ایجاد آرتفکت شود که عمل بلع نیز  نهمچنی .می کنیم

 .تفاده می کنیمفضایی روی حلق اس

 نحوه تنظیم بیمار

گردنی، کویل حجمی یا کویل آرایه فازی  خلفیکویل ) کویل فقرات گردنی، بیمار سوپاین روی فقرات گردنی از برای تصویربرداری

که  سر باید صاف و طوری تنظیم شود. کویل باید از قاعده جمجمه تا مفصل استرنوکالویکوالر را پوشش دهد. می خوابد (مهره ها

همچنین می توانیم از لیزرهای متقاطع طولی و عرضی استفاده کرده و محل تقاطع آنها را . خط بین مردمکی موازی با تخت باشد

  .(3-1-2شکل ) قرار دهیم (باالی غضروف تیروئید)استخوان هیوئید روی 

 

 نحوه تنظیم بیمار-3-1-2-شکل
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ان بدحال و کودکان می توانیم از باندها مارر پاهای بیمار و جهت ثابت کردن بیها در زی همچنین برای صاف کردن بیمار از بالشتک

 .استفاده نمائیم

 (Localiser Image) لوکالتصاویر 

 (.3-1-3شکل) استفاده می کنیم T1w، از توالی فقرات گردنبرای ایجاد تصاویر لوکال از . ابتدا تصاویر لوکال را بدست می آوریم

 

 لوکال ستون فقرات گردن تصاویر -3-1-3-شکل

 اویر ساجیتال از ستون فقرات گردننحوه ایجاد تص

بدین منظور روی تصویر لوکال کرونال، برش . از تصویر لوکال کرونال استفاده می کنیم برای ایجاد تصاویر ساجیتال از فقرات گردن،

 .چک می کنیم برشها در وسط بادی مهره ها باشدروی تصویر لوکال آگزیال نیز  .ها را در امتداد طناب نخاعی تنظیم می کنیم

برش ها باید کل مهره، از کنار راست زائده خاری تا کنار چپ آن را شامل . را پوشش دهد T4تا مهره ( Pons)برشها باید از پونز 

اجتناب از آرتیفکت همچنین برای . برای جلوگیری از آرتیفکت بلع از باندهای پیش اشباع در ناحیه مری استفاده می کنیم. شود

 (.3-1-4شکل )های حرکتی گردن، جهت فاز را از سر به پا تنظیم می کنیم  

 

 نحوه ایجاد تصاویر ساجیتال فقرات گردن  -3-1-4شکل 

مقاطع باید از . استفاده می شود( جهت مقایسه سوراخ های عصبی دو طرف)تعداد برش فرد از  برای تصویربرداری از فقرات گردن

 .است کناره های لترال بادی مهره ها و از قاعده جمجمه تا مهره دوم پشتی را شامل شودچپ به ر
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1-Sagittal T2w, FSE 

، (های دژنراتیو دیسک بیماری)با افزایش سن و با کاهش آب . های بین مهره ای نرمال، روشن هستند ، دیسکT2wدر تصاویر 

همچنین برای مشاهده نخاع،  T2wتصاویر . یره تر مشاهده خواهند شدها بصورت ت تر شده و در نتیجه دیسک کوتاه T2زمان 

 .(3-1-5 شکل) عالی هستند Syrinxو همچنین بیماری  ریشه های عصبی، تنگی کانال نخاعی و فشار روی ساک دورال

 

  T2wویر ساجیتال اتص -3-1-5-شکل

 .زیر استفاده می کنیمجدول ایط از ناحیه فقرات گردن از شر FSEبا  T2w تصاویر ساجیتالبرای ایجاد 

 Flip Angle rec FOV ماتریس
(mm) 

FOV 
(mm) 

 ضخامت   

(mm) 

ETL TE(ms) TR 
(ms) 

652×652 131 111 681 3 15 111 4111 

 

6-Sagittal T1w, FSE 

. ندتخوانی هستهای مغز استخوان مثل تغییرات صفحه انتهایی و متاستازهای اس بیشتر حساس به بیماری T1wتصاویر ساجیتال 

 بیماریبرای آشکار ساختن . بهتر قابل تشخیص هستند T1wو فتق دیسک در تصاویر ساجیتال  ها همچنین تفاوت بین استئوفیت

، T1wتصاویر ساجیتال از ، Chiariو فتق دیسک و ناهنجاری  تفاوت بین استئوفیت و متاستازهای مهره ای، های مغز استخوان

 (.3-1-6 شکل) استفاده می شود

 

  T1wتصاویر ساجیتال  -3-1-6-شکل
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 .زیر استفاده می کنیم جدول از ناحیه فقرات گردن از شرایط FSEبا  T1w ساجیتال برای ایجاد تصاویر

 Flip Angle rec FOV ماتریس
(mm) 

FOV 
(mm) 

 ضخامت   

(mm) 

ETL TE(ms) TR 
(ms) 

652×652 151 111 661 3 3 16 211 

 

3-Sagittal T2w, FSE, fat saturation 

به تنهایی کافی نیست، بلکه باید با تکنیک های  FSEبا استفاده  T2wبرای تشخیص بیماری های مغز استخوان، استفاده از توالی 

 (.3-1-7شکل )  اشباع چربی همراه باشند

 

  T2wتصاویر ساجیتال  -3-1-7-شکل

از ناحیه فقرات گردن از شرایط جدول زیر استفاده  کنیک اشباع چربیو با استفاده از ت FSEبا  T2wبرای ایجاد تصاویر ساجیتال 

 .می کنیم

 Flip Angle rec FOV ماتریس
(mm) 

FOV 
(mm) 

 ضخامت   

(mm) 

ETL TE(ms) TR (ms) 

652×652 131 111 681 3 15 111 0111-0111 

 

 از ستون فقرات گردنآگزیال نحوه ایجاد تصاویر 

ساجیتال، بدین منظور روی تصویر لوکال . استفاده می کنیم ساجیتالاز تصویر لوکال  ز فقرات گردن،ا آگزیالبرای ایجاد تصاویر 

برش ها را روی دیسک و به موازات فضای بین مفصلی مورد بررسی تنظیم کرده و سپس روی تصویر لوکال کرونال، برش های 

 (.3-1-8شکل )مربوط را به موازات صفحات انتهایی مهره ها تنظیم می کنیم 
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 آگزیال فقرات گردن تصاویرنحوه ایجاد  -3-1-8-شکل

 .در تصاویر بدست آمده می توان ریشه های عصبی، نخاع و دورال ساک و دیسک بین مهره ای را به وضوح مشاهده کرد

4- Axial T2*, medic 

دیسک های بین مهره ای، از تصاویر آگزیال برای مشاهده ریشه های عصبی، مدوالر و همچنین کنتراست بهینه بین دورال ساک و 

T2w با استفاده از توالی  .استفاده می کنیمSE  وFSE دیسک مشکل است ولی در توالی ، افتراق بین استئوفیت ازGRE  بخوبی

 .(3-1-9شکل ) ها نسبتأ تیره و دیسک روشن هستند ، استخوانGREدر تصاویر قابل افتراق هستند زیرا که 

 .نیز ضرورریست T1wاست اگر متاستاز استخوانی به کانال نخاعی یا فورامن گسترش یافته باشد، تصویر آگزیال الزم به ذکر 

 

 *T2ویر آگزیال اتص-3-1-9-شکل

 .از ناحیه فقرات گردن از شرایط جدول زیر استفاده می کنیم GREبا  T2w آگزیال برای ایجاد تصاویر

 Flip Angle rec FOV ماتریس
(mm) 

FOV 
(mm) 

ضخامت    

(mm) 

ETL TE(ms) TR (ms) 

652×652 31 111 611 4  -66-15 1611-811 
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شدت تصویر را تحت تأثیر قرار می ه های فلزی است که ب در فقرات گردنی، وجود ایمپلنت GREنکته مهم در استفاده از توالی 

 .ارجحیت دارد FSEو  SEدر این موارد استفاده از توالی  .دهند

5- Coronal T2w, FSE 

از  Foramina neurinomasو  گردن-های جمجمه ، ناهنجاریهای مادرزادیی ارزیابی اسکولیوز فقرات گردنی، ناهنجاربرای  

 .(3-1-11شکل ) استفاده می کنیم T2wتصاویر کرونال 

          

 T2wتصاویر کرونال  -3-1-11-شکل

و  mm 281که برابر  FOVمی باشد بجز مقدار  1توالی  گردن، همان شرایط از فقرات T2wشرایط الزم برای ایجاد تصویر کرونال 

 .خواهد بود mm 4 ها برابر ضخامت برش

2-Myelogram (Sagittal, Coronal) 

قوی در ام آر آی که برای ایجاد کنتراست  T2مطالعه کانال نخاعی و فضای ساب آراکنوئید با استفاده از تکنیک ام آر میلوگرافی، 

در تصاویر بدست آمده از ام آر مایلوگرام، می توانیم تنگی کانال  .می باشد، انجام می شود( روشن) CSFو ( تیره)بین نخاع باال 

-1-11 شکل)نخاعی، دفورمیتی ساک دورال، فشار روی ریشه های عصبی و ناهنجاری اسپاندیلوزیس رادیکولوپاتی را مشاهده کرد 

3.) 

       

 یلوگرافی ام آر ما -3-1-11-شکل

 .برای ایجاد ام آر میلوگرام، از شرایط زیر استفاده می کنیم T2wبرای ایجاد تصاویر بشدت 
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 Flip Angle rec FOV ماتریس
(mm) 

FOV 
(mm) 

 ضخامت   

(mm) 

ETL TE(ms) TR 
(ms) 

641×652 181 111 661 3 15 1111 8111 

 

م بدست آمده وسپس با استفاده از این تصاویر، برشهای آگزیال و ساجیتال الزم به ذکر است در اکثر مراکز ابتدا تصاویر مایلوگرا

 .تنظیم می شود

 تومور و التهاب

انجام شده و سپس توالی آگزیال و  T2wتوالی ساجیتال ابتدا مهره های گردن، و در نخاع برای بیماران مشکوک به تومور و التهاب 

 .با و بدون کنتراست بدست می آید T1wساجیتال 

1-Sagittal T2w,FSE 

، چنانچه در طناب نخاعی و یا مهره ها، تومور بیماران مشکوک به تومورهای نخاع و مهره های گردنیاز  T2wدر تصویر ساجیتال 

نخاع و مهره ها، نمایان ساخت ها، می توان آنها را در زمینه تیره  روشن بودن این آسیبیا التهاب وجود داشته باشد، با توجه به 

این تومورها قادرند با گسترش . محدود به قسمت قدامی ناحیه مدولواسپینال بسیار نادر است C1شوانوم ریشه قدامی  (.11-شکل)

 .(3-1-12شکل ) قابل تشخیص هستند T2wکه در تصاویر  به فورامن مگنوم سبب سندرم فورامن مگنوم شوند

 

  T2wویر ساجیتال اتص -3-1-12-شکل

روتین  T2wساجیتال  توالی، مشابه T2wها و شرایط برای تصاویر ساجیتال  و ضخامت برش FOVده الزم به ذکر است محدو

 .گردن می باشد
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 Sagittal T1w, SE ± Gd -6و3

عوامل کنتراست بخوبی  و آسیب ها را با توجه به سایز کوچک آنها فقط می توان با استفاده از با توجه به اینکه بعضی از تومورها

ها، لذا از بیماران مبتال به تومور و التهاب، توالی  بافت T1و همچنین با توجه به تأثیر عوامل کنتراست بر زمان  مشاهده کرد

 (.3-1-13 شکل)با و بدون کنتراست اجرا می شود  T1w ساجیتال

    

  با و بدون کنتراست T1ویر ساجیتال اتص -3-1-13-شکل

 Axial T1w, SE ± Gd-4و5

بنابراین در بیماران مذکور، توالی . ها باید از جهات مختلف تصویر داشته باشیم مکان تومورها و آسیب جهت تشخیص وسعت و

 (.3-1-14 شکل)نیز اجرا خواهد شد با و بدون کنتراست  T1wآگزیال 

 

 با و بدون کنتراست  T1ویر آگزیال اتص-3-1-14-شکل

 تروما و شکستگی

در مهره های  در موارد مشکوک به شکستگی. در اثر تصادفات و سوانح شایع می باشدشکستگی مهره ای در ناحیه فقرات گردنی 

استفاده کرد تا شکستگی  T2wبه همرا تصاویر کنیک های اشباع چربی ، با توجه به وجود چربی پیرامون استخوان، باید از تگردنی

 .های کوچک قابل تشخیص باشد
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1-Sagittal T2w, FSE, fat saturation 

کوچک نیز به صورت خط روشن در مهره ها ، بنابراین وجود هر شکستگی T2wجه به تیره بودن مهره ها در تصاویر ساجیتال با تو

 (.3-1-15 شکل)اجرا خواهد شد  T2wتوالی ساجیتال  بنابراین برای بیماران مشکوک به شکستگی مهره ها، .نمایان خواهد بود

 

  T2wویر ساجیتال اتص-3-1 -15-شکل

 Coronal/Axial T2w, FSE, fat saturation-6و3

بنابراین در این بیماران توالی های کرونال  .داشته باشیمجهت تشخیص ابعاد شکستگی ها، الزم است که در نماهای مختلف تصویر 

 .شد اجرا خواهدناحیه مشکوک  درالزم به ذکر است که توالی آگزیال فقط  (.3-1-16 شکل)و آگزیال نیز اجرا خواهد شد 

                             

  T2w  تصاویر کرونال و آگزیال -3-1-16-شکل

4-Axial T1w, SE ± Gd 

کنتراست مثبت بصورت خطوط پر شده روی مهره ها نمایان خواهند با توجه به اینکه شکستگی های کوچک با استفاده از عوامل 

 (.3-1-17 شکل)دون کنتراست نیز اجرا خواهد شد با و ب T1wشد، بنابراین برای بیماران توالی آگزیال 
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 با وبدون کنتراست  T1wآگزیال تصاویر  -3-1-17-شکل

5-Sagittal T1w, SE ± Gd 

نماهایی تکمیلی برای بررسی شکستگی هنگام استفاده از عوامل کنتراست الزم و ضروری است، لذا در این بیماران توالی ساجیتال 

T1w (.3-1-18 شکل)یز اجرا خواهد شد با و بدون کنتراست ن 

 

 با و بدون کنتراست  T1wتصاویر ساجیتال  -3-1-18-شکل
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 ستون فقرات پشتی 6-3

 آناتومی 

 بزرگ T12ترین و  کوچک T1مهره . باشند می  T12تا T1دوازده مهره پشتی قرار دارند که از  ،C7،در زیر آخرین مهره گردنی

ابراین در ناحیه بن. دهد های پشتی قدرت بیشتری به این قسمت از بدن می ها به مهره ال دندهاتص. ترین مهره پشتی هستند

قفسه سینه و  ،عالوه بر این. سبت به ناحیه کمری و گردنی دارندها استحکام بیشتری ن به دلیل اتصال به دنده، پشتی ستون فقرات

سازند و به این ترتیب ارگان حیاتی داخل فقسه سینه را محافظت  حرکات ستون فقرات پشتی را محدودتر می ،های آن ناحیه رباط

 (.3-2-1 شکل) کنند می

 

 آناتومی فقرات پشتی -3-2-1-شکل

 :کاربردها

 بررسی دیسک فقرات پشتی 

  مشاهده پالک هایMS 

 بررسی تومورهای نخاعی 

  مشاهدهSyrinx  گسترش یافته 

 ستون فقرات پشتی های تصویربرداری  توالی

در تصاویر . به دست می آید و در موارد نادر تصاویر کرونال کلی در تصویربرداری از ستون فقرات، تصاویر ساجیتال و آگزیال به طور

در  SNR مقدار .بدست می آید، اطالعات متفاوت و مکمل را از مهره ها می دهند T2 و T1ساجیتال که با استفاده  از توالی 

های آرایه  و کویل پشتیهای خلفی  از کویل. زیادی به نوع کویل مورد استفاده بستگی دارد تا حد فقرات ستونتصویربرداری از 
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فقرات که در داخل تخت کار گذاشته  یهای خلف استفاده از کویل. استفاده می شود پشتیفازی برای تصویربرداری از ستون فقرات 

بیشتر برای آرایه فازی های  کویل. آرایه فازی ایجاد می کنندهای  ، سیگنال بیشتری از نخاع و فقرات را نسبت به کویلشده است

فضایی  بی، تصویر باید دارای قدرت تفکیکبرای به تصویر کشیدن ریشه های عص. استفاده می شود قفسه سینهتصویربرداری از 

تصاویری بدون گپ از ستون  های نازک، عالوه بر ایجاد برشاستفاده می کنیم که  3Dاز تصویربرداری  بدین منظور. باالیی باشد

 FOVدر راستای محور طولی مستطیل هستند، بنابراین می توانیم از  پشتیبا توجه به اینکه فقرات . فقرات ایجاد می کند

 CSFحرکت ضربانی ناشی از  .پذیر باشد های کوچک در زمان کوتاه امکان مستطیلی نامتقارن استفاده کرده تا جمع آوری ماتریس

، T1wدر تصاویر  .نخاعی و حرکات تنفسی و قلبی در ناحیه فقرات پشتی، ایجاد آرتیفکت روی تصاویر می کند داخل مجرای

، T2w، سیگنال ناشی از جریان را حذف می کند، اما در تصاویر FOVهای پیش اشباع فضایی در باال و پائین  استفاده از پالس

های  استفاده از پالس .جهت کدگذاری فاز را باال به پائین انتخاب می کنیمبرای رفع این مشکل، . آرتیفکت جریان مشکل ساز است

 .تا حدی این آرتیفکت را کاهش می کند نیز پیش اشباع فضایی که روی قلب و ریه قرار می گیرد،

 نحوه تنظیم بیمار

، کل فقرات پشتی از باالی فقراتستون  کویل به شکلی که ،تخت می خوابد ، بیمار سوپاین رویپشتیفقرات  از برای تصویربرداری

همچنین می . سر باید صاف و طوری تنظیم شود که خط بین مردمکی موازی با تخت باشد .شانه ها تا انتهای دنده ها را شامل شود

-2 شکل) قرار دهیم مهره چهارم پشتیتوانیم از لیزرهای متقاطع طولی و عرضی استفاده کرده و محل تقاطع آنها را روی استخوان 

2-3) . 

 

 نحوه تنظیم بیمار-3-2-2-شکل

 .یمان بدحال و کودکان می توانیم از باندها استفاده نمائهمچنین جهت ثابت کردن بیمار
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 (Localiser Image) لوکالتصاویر 

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

 

 تصاویر لوکال ستون فقرات پشتی -3-2-3-شکل

 ساجیتال از فقرات پشتی تصاویر نحوه ایجاد

بدین منظور روی تصویر لوکال کرونال، برش . از تصویر لوکال کرونال استفاده می کنیم پشتیاجیتال از فقرات برای ایجاد تصاویر س

 .روی تصویر لوکال آگزیال نیز چک می کنیم برشها در وسط بادی مهره ها باشد .ها را در امتداد طناب نخاعی تنظیم می کنیم

ش ها باید کل مهره، از کنار راست زائده خاری تا کنار چپ آن را شامل شود بر. را پوشش دهد T12تا مهره  C1برشها  باید از 

همچنین برای اجتناب از . برای جلوگیری از آرتیفکت تنفس از باندهای پیش اشباع در ناحیه قفسه سینه استفاده می کنیم

 (.3-1-3شکل )، جهت فاز را از سر به پا تنظیم می کنیم  سینه قفسهآرتیفکت های حرکتی 

 

 فقرات پشتی از نحوه ایجاد تصاویر ساجیتال -3-2-3-شکل

مقاطع باید از . استفاده می شود( جهت مقایسه سوراخ های عصبی دو طرف)تعداد برش فرد از  پشتیبرای تصویربرداری از فقرات 

 .چپ به راست کناره های لترال بادی مهره ها و از قاعده جمجمه تا مهره دوم پشتی را شامل شود
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1-Sagittal T2w, FSE 

، (بیماری های دژنراتیو دیسک)با افزایش سن و با کاهش آب . ، دیسک های بین مهره ای نرمال، روشن هستندT2wدر تصاویر 

همچنین برای مشاهده نخاع،  T2wتصاویر . کوتاه تر شده و در نتیجه دیسک ها بصورت تیره تر مشاهده خواهند شد T2زمان 

 (.3-2-4شکل )کانال نخاعی و فشار روی ساک دورال عالی هستند ریشه های عصبی، تنگی 

 

  T2wتصاویر ساجیتال  -3-2-4-شکل

 .از ناحیه فقرات پشتی از شرایط جدول زیر استفاده می کنیم FSEبا  T2wبرای ایجاد تصاویر ساجیتال  

 Flip Angle rec FOV ماتریس
(mm) 

FOV 
(mm) 

 ضخامت   

(mm) 

ETL TE(ms) TR 
(ms) 

461×516 181 111 351 4 15 111 4111 

 

6-Sagittal T1w, FSE 

. بیشتر حساس به بیماری های مغز استخوان مثل تغییرات صفحه انتهایی و متاستازهای استخوانی هستند T1wتصاویر ساجیتال 

آشکار ساختن بیماری  برای. بهتر قابل تشخیص هستند T1wهمچنین تفاوت بین استئوفیت ها و فتق دیسک در تصاویر ساجیتال 

، متاستازهای مهره ای و تفاوت بین استئوفیت و فتق (هرچند بیماری های مغز در فقرات پشتی نادر است) های مغز استخوان

 (.3-2-5 شکل)، استفاده می شود T1wدیسک تصاویر ساجیتال 

 

  T1wتصاویر ساجیتال  -3-2-5-شکل
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 .احیه فقرات پشتی از شرایط جدول زیر استفاده می کنیماز ن FSEبا  T1wبرای ایجاد تصاویر ساجیتال 

 Flip Angle rec FOV ماتریس
(mm) 

FOV 
(mm) 

 ضخامت   

(mm) 

ETL TE(ms) TR 
(ms) 

308×516 181 111 351 4 0 15 1411 

  

3-Sagittal T2w, FSE, fat saturation  

کنیک های به تنهایی کافی نیست، بلکه باید با ت FSEاستفاده با  T2wبرای تشخیص بیماری های مغز استخوان، استفاده از توالی 

 (.3-2-6 شکل) اشباع چربی همراه باشند

 

  T2wتصاویر ساجیتال  -3-2-5-شکل

از شرایط جدول زیر استفاده  پشتیاز ناحیه فقرات  و با استفاده از تکنیک اشباع چربی FSEبا  T2wبرای ایجاد تصاویر ساجیتال 

 .می کنیم

 Flip Angle rec FOV ماتریس
(mm) 

FOV 
(mm) 

 ضخامت   

(mm) 

ETL TE(ms) TR (ms) 

652×652 131 111 681 3 15 111 0111-0111 

 

 آگزیال از فقرات پشتی تصاویرنحوه ایجاد 

اجیتال، سبدین منظور روی تصویر لوکال . استفاده می کنیم ساجیتالاز تصویر لوکال  ،پشتیاز فقرات  آگزیالبرای ایجاد تصاویر 

برش ها را روی دیسک و به موازات فضای بین مفصلی مورد بررسی تنظیم کرده و سپس روی تصویر لوکال کرونال، برش های 

 (.3-1-6شکل )مربوط را به موازات صفحات انتهایی مهره ها تنظیم می کنیم 
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 آگزیال از فقرات پشتی نحوه ایجاد تصاویر -3-2-6-شکل

 .توان ریشه های عصبی، نخاع و دورال ساک و دیسک بین مهره ای را به وضوح مشاهده کرد در تصاویر بدست آمده می

4- Axial T2*, medic 

برای مشاهده ریشه های عصبی، مدوالر و همچنین کنتراست بهینه بین دورال ساک و دیسک های بین مهره ای، از تصاویر آگزیال 

T2w با استفاده از توالی . استفاده می کنیمSE  وFSE افتراق بین استئوفیت از دیسک مشکل است ولی در توالی ،GRE  بخوبی

  .(3-2-7شکل ) ها نسبتأ تیره و دیسک روشن هستند ، استخوانGREقابل افتراق هستند زیرا که در تصاویر 

 .نیز ضرورریست  T1wالزم به ذکر است اگر متاستاز استخوانی به کانال نخاعی یا فورامن گسترش یافته باشد، تصویر آگزیال 

 

  *T2ویر آگزیال اتص -3-2-7-شکل

 .از شرایط جدول زیر استفاده می کنیم پشتیاز ناحیه فقرات  GREبا  T2w آگزیال برای ایجاد تصاویر

 Flip Angle rec FOV ماتریس
(mm) 

FOV 
(mm) 

ضخامت    
(mm) 

ETL TE(ms) TR (ms) 

652×652 31 111 611 4  -66-15 1611-811 
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شدت تصویر را تحت تأثیر قرار می ه های فلزی است که ب ، وجود ایمپلنتپشتیدر فقرات  GREنکته مهم در استفاده از توالی 

 .ارجحیت دارد FSEو  SEدر این موارد استفاده از توالی . دهند

5-Coronal T2w, FSE 

استفاده  T2wاز تصاویر کرونال  Foramina neurinomasبرای ارزیابی اسکولیوز فقرات گردنی، ناهنجاری های مادرزادی و  

 .(3-2-11شکل ) می کنیم

 

  T2wتصاویر کرونال  -3-2-11-شکل

و  mm 411که برابر  FOVمی باشد بجز مقدار  1توالی  ، همان شرایطپشتیاز فقرات  T2wشرایط الزم برای ایجاد تصویر کرونال 

 .خواهد بود mm 4 ها برابر ضخامت برش

6-Myelogram (Sagittal, Coronal) 

در تصاویر بدست آمده از ام آر مایلوگرام، می توانیم تنگی کانال نخاعی، دفورمیتی ساک دورال، فشار روی ریشه های عصبی و 

 (.3-2-12شکل )ناهنجاری اسپاندیلوزیس رادیکولوپاتی را مشاهده کرد 

 

 تصویر مایلوگرام -3-2-12-شکل
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 .می باشد گردنمایلوگرام از فقرات الزم برای ایجاد ایلوگرام از فقرات پشتی، همان شرایط شرایط الزم برای ایجاد تصاویر م

الزم به ذکر است در اکثر مراکز ابتدا تصاویر مایلوگرام بدست آمده وسپس با استفاده از این تصاویر، برشهای آگزیال و ساجیتال 

 .تنظیم می شود

 تومور و التهاب

انجام شده و سپس توالی آگزیال و  T2wابتدا توالی ساجیتال  در ناحیه فقرات پشتی ور و التهاببرای بیماران مشکوک به توم

 .با و بدون کنتراست بدست می آید T1wساجیتال 

1-Sagittal T2w, FSE 

اب ، چنانچه در طن(متاستازهای استخوانی)پشتی از بیماران مشکوک به تومورهای نخاع و مهره های  T2wدر تصویر ساجیتال 

ها، می توان آنها را در زمینه تیره نخاع و  نخاعی و یا مهره ها، تومور یا التهاب وجود داشته باشد، با توجه به روشن بودن این آسیب

 (.3-2-13شکل )مهره ها، نمایان ساخت 

 

  T2wویر ساجیتال اتص -3-2-13-شکل

روتین  T2wساجیتال  توالی، مشابه T2wر ساجیتال ها و شرایط برای تصاوی و ضخامت برش FOVالزم به ذکر است محدوده 

 .می باشد فقرات پشتی

 Sagittal T1w, SE ± Gd -6و3

با توجه به اینکه بعضی از تومورها و آسیب ها را با توجه به سایز کوچک آنها فقط می توان با استفاده از عوامل کنتراست بخوبی 

ها، لذا از بیماران مبتال به تومور و التهاب، توالی  بافت T1راست بر زمان مشاهده کرد و همچنین با توجه به تأثیر عوامل کنت

 (.13-2-14شکل )و بدون کنتراست اجرا می شود با  T1wساجیتال 
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 با وبدون کنتراست  T1wویر ساجیتال اتص -3-2-14-شکل

می  پشتیفقرات روتین  T1wل ساجیتا توالی، مشابه T1wها و شرایط برای تصاویر ساجیتال  و ضخامت برش FOVمحدوده 

 .باشد

 Axial T1w, SE ± Gd -4و5

بنابراین در بیماران مذکور، توالی . ها باید از جهات مختلف تصویر داشته باشیم جهت تشخیص وسعت و مکان تومورها و آسیب

 (.3-2-15شکل )با و بدون کنتراست نیز اجرا خواهد شد  T1wآگزیال 

               

 بدون کنتراست  با و T1wویر آگزیال اتص -3-2-15-شکل                              

 .می باشد پشتیفقرات روتین T1w آگزیال  توالی، مشابه T1wها و شرایط برای توالی آگزیال  و ضخامت برش FOVمحدوده 

 تروما و شکستگی

در موارد ولی با این وجود، . قرات کمتر می باشدشکستگی در مهره های پشتی با توجه به استحکام فقرات پشتی به نسبت دیگر ف

استفاده  T2wمشکوک به شکستگی، با توجه به وجود چربی پیرامون استخوان، باید از تکنیک های اشباع چربی به همرا تصاویر 

 .کرد تا شکستگی های کوچک قابل تشخیص باشد
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1-Sagittal T2w,FSE, fat saturation 

، بنابراین وجود هر شکستگی کوچک نیز به صورت خط روشن در مهره ها T2wه ها در تصاویر ساجیتال با توجه به تیره بودن مهر

 (.3-2-16 شکل)اجرا خواهد شد  T2wبنابراین برای بیماران مشکوک به شکستگی مهره ها، توالی ساجیتال . نمایان خواهد بود

                                                           

  T2wویر ساجیتال اتص -3-2-16-شکل                                                              

می  پشتیفقرات روتین  T2wساجیتال  توالی، مشابه T2wتال ها و شرایط برای تصاویر ساجی و ضخامت برش FOVمحدوده 

 .باشد

 Coronal/Axial T2w, FSE-6و3

بنابراین در این بیماران توالی های کرونال . جهت تشخیص ابعاد شکستگی ها، الزم است که در نماهای مختلف تصویر داشته باشیم

 (.3-2-17 شکل)اجرا خواهد شد و آگزیال نیز 

 .ت که توالی آگزیال فقط در ناحیه مشکوک اجرا خواهد شدالزم به ذکر اس

 

  T2w کرونال و آگزیالویر اتص -3-2-17-شکل
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 Axial T1w, SE ± Gd-4و5

با توجه به اینکه شکستگی های کوچک با استفاده از عوامل کنتراست مثبت بصورت خطوط پر شده روی مهره ها نمایان خواهند 

 (.3-2-18 شکل)با و بدون کنتراست نیز اجرا خواهد شد  T1wالی آگزیال شد، بنابراین برای بیماران تو

 

 با وبدون کنتراست  T1wویر آگزیال اتص -3-2-18-شکل

 Sagittal T1w, SE ± Gd-2و0

تکمیلی برای بررسی شکستگی هنگام استفاده از عوامل کنتراست الزم و ضروری است، لذا در این بیماران توالی ساجیتال  نماهای

T1w (.3-2-19شکل )کنتراست نیز اجرا خواهد شد  با و بدون 

 

 با وبدون کنتراست  T1wویر ساجیتال اتص -3-2-19-شکل
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 ستون فقرات کمری 3-3

 آناتومی 

اندازه و شکل . هستندی ستون فقرات ها ترین مهره بزرگ ونام دارند  L5تا  L1ستون فقرات کمری شامل پنج مهره است که از 

کمری باعث حرکاتی چون خم شدن و باز  در فقراتمفاصل بین مهره ای . برای تحمل وزن بدن طراحی شده اندکمری مهره های 

 .(3-3-1شکل ) شوند اما حرکات چرخشی آن محدود است شدن قابل توجه مهره های کمری می

 

 آناتومی فقرات کمری -3-3-1-شکل

 :کاربردها

 بررسی دیسک فقرات کمری 

 مشاهده پالک های MS 

 بررسی تومورهای نخاعی 

 نحوه تنظیم بیمار

ستون فقرات، کل فقرات کمری از ی تخت می خوابد به شکلی که کویل ، بیمار سوپاین روفقرات کمری از برای تصویربرداری

ده و محل همچنین می توانیم از لیزرهای متقاطع طولی و عرضی استفاده کر. باید صاف باشد بدن. را شامل شود ساکرومتا  استرنوم

 . (3-3-2شکل ) قرار دهیم سوم کمری یا انتهای دنده هاتقاطع آنها را روی استخوان مهره 
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 نحوه تنظیم بیمار -3-3-2شکل

حال و کودکان می ها در زیر زانوی بیمار و جهت ثابت کردن بیماران بد همچنین برای کاهش انحنای فقرات کمری از بالشتک

 .یماستفاده نمائ توانیم از باند

  کمری ستون فقراتاز های تصویربرداری  توالی

های خلفی  از کویل. تا حد زیادی به نوع کویل مورد استفاده بستگی دارد کمری فقرات ستوندر تصویربرداری از  SNR مقدار

خلفی فقرات که های  استفاده از کویل. استفاده می شود کمریهای آرایه فازی برای تصویربرداری از ستون فقرات  و کویل فقرات

 کویل. های آرایه فازی ایجاد می کنند در داخل تخت کار گذاشته شده است، سیگنال بیشتری از نخاع و فقرات را نسبت به کویل

بی، تصویر باید دارای برای به تصویر کشیدن ریشه های عص. استفاده می شود شکمبیشتر برای تصویربرداری از آرایه فازی های 

های نازک، تصاویری  عالوه بر ایجاد برشاستفاده می کنیم که  3Dاز تصویربرداری  بدین منظور. باالیی باشد فضایی قدرت تفکیک

در راستای محور طولی مستطیل هستند، بنابراین می  کمریبا توجه به اینکه فقرات . بدون گپ از ستون فقرات ایجاد می کند

حرکت . پذیر باشد های کوچک در زمان کوتاه امکان جمع آوری ماتریسمستطیلی نامتقارن استفاده کرده تا  FOVتوانیم از 

. داخل مجرای نخاعی و حرکات احشائ شکمی در ناحیه فقرات کمری، ایجاد آرتیفکت روی تصاویر می کند CSFضربانی ناشی از 

جریان را حذف می کند، اما در  ، سیگنال ناشی ازFOVهای پیش اشباع فضایی در باال و پائین  ، استفاده از پالسT1wدر تصاویر 

. برای رفع این مشکل، جهت کدگذاری فاز را باال به پائین انتخاب می کنیم. ، آرتیفکت جریان مشکل ساز استT2wتصاویر 

 .قرار می گیرد، تا حدی این آرتیفکت را کاهش می کند شکمهای پیش اشباع فضایی که روی  استفاده از پالس
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 (Localizer Image) لوکالتصاویر 

-3-3  شکل)استفاده می کنیم  T1w، از توالی فقرات کمریبرای ایجاد تصاویر لوکال از . ابتدا تصاویر لوکال را بدست می آوریم

3.) 

 

 تصاویر لوکال ستون فقرات کمری -3-3-3-شکل

 نحوه ایجاد تصاویر ساجیتال از فقرات کمری

بدین منظور روی تصویر لوکال کرونال، برش . تصویر لوکال کرونال استفاده می کنیم از کمریبرای ایجاد تصاویر ساجیتال از فقرات 

 .روی تصویر لوکال آگزیال نیز چک می کنیم برشها در وسط بادی مهره ها باشد .ها را در امتداد طناب نخاعی تنظیم می کنیم

. ار راست زائده خاری تا کنار چپ آن را شامل شودبرش ها باید کل مهره، از کن. تا کوکسیکس را پوشش دهد 1T1برشها باید از 

همچنین برای اجتناب از . استفاده می کنیم شکماز باندهای پیش اشباع در ناحیه  حرکات شکمبرای جلوگیری از آرتیفکت 

 (.3-3-4شکل )، جهت فاز را از سر به پا تنظیم می کنیم  شکمآرتیفکت های حرکتی 

 
 ساجیتال از فقرات کمری نحوه ایجاد تصاویر-3-3-4-شکل

مقاطع باید از . استفاده می شود( جهت مقایسه سوراخ های عصبی دو طرف)تعداد برش فرد از  کمریبرای تصویربرداری از فقرات 

 .چپ به راست کناره های لترال بادی مهره ها و از قاعده جمجمه تا مهره دوم پشتی را شامل شود
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1-Sagittal T2w, FSE 

، (بیماری های دژنراتیو دیسک)با افزایش سن و با کاهش آب . ، دیسک های بین مهره ای نرمال، روشن هستندT2wدر تصاویر 

همچنین برای مشاهده نخاع،  T2wتصاویر . کوتاه تر شده و در نتیجه دیسک ها بصورت تیره تر مشاهده خواهند شد T2زمان 

 (.3-3-5شکل . )ل عالی هستندریشه های عصبی، تنگی کانال نخاعی و فشار روی ساک دورا

 
  T2wتصاویر ساجیتال  -3-3-5-شکل

 .از شرایط جدول زیر استفاده می کنیمکمری از ناحیه فقرات  FSEبا  T2wبرای ایجاد تصاویر ساجیتال 

 Flip Angle rec FOV ماتریس
(mm) 

FOV 
(mm) 

 ضخامت   

(mm) 

ETL TE(ms) TR 
(ms) 

324×516 181 111 341 4 0 05 3111 

 

6-Sagittal T1w, FSE 

. بیشتر حساس به بیماری های مغز استخوان مثل تغییرات صفحه انتهایی و متاستازهای استخوانی هستند T1wتصاویر ساجیتال 

برای آشکار ساختن بیماری . بهتر قابل تشخیص هستند T1wهمچنین تفاوت بین استئوفیت ها و فتق دیسک در تصاویر ساجیتال 

-6شکل )، استفاده می شود T1wن، متاستازهای مهره ای و تفاوت بین استئوفیت و فتق دیسک تصاویر ساجیتال های مغزاستخوا

3-3.) 

 

  T1wتصاویر ساجیتال  -3-3-6-شکل
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 .از شرایط جدول زیر استفاده می کنیمکمری، از ناحیه فقرات  FSEبا  T1wبرای ایجاد تصاویر ساجیتال 

 Flip Angle rec FOV ماتریس
(mm) 

FOV 
(mm) 

 ضخامت   

(mm) 

ETL TE(ms) TR 
(ms) 

308×516 181 111 331 4 3 15 1351 

 

3-Sagittal T2w, FSE, fat saturation 

با توجه به اینکه چربی اطراف استخوان در ناحیه مهره های کمری بیشتر است، برای تشخیص بیماری های مغز استخوان، استفاده 

 (.3-3-7شکل ) کنیک های اشباع چربی همراه باشندبه تنهایی کافی نیست، بلکه باید با ت FSEبا استفاده  T2wاز توالی 

 

  T1wتصاویر ساجیتال  -3-3-7-شکل

از شرایط جدول زیر استفاده  پشتیاز ناحیه فقرات  و با استفاده از تکنیک اشباع چربی FSEبا  T2wبرای ایجاد تصاویر ساجیتال 

 .می کنیم

 Flip Angle rec FOV ماتریس
(mm) 

FOV 
(mm) 

 ضخامت   

(mm) 

ETL TE(ms) TR (ms) 

652×652 131 111 681 3 15 111 0111-0111 

 

 کمرینحوه ایجاد تصاویر آگزیال از فقرات 

ساجیتال، بدین منظور روی تصویر لوکال . استفاده می کنیم ساجیتالاز تصویر لوکال  ،کمریاز فقرات  آگزیالبرای ایجاد تصاویر 

ها را روی دیسک و به موازات فضای بین مفصلی مورد بررسی تنظیم کرده و سپس روی تصویر لوکال کرونال، برش های  برش

 (.3-1-8شکل )مربوط را به موازات صفحات انتهایی مهره ها تنظیم می کنیم 
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 کمرینحوه ایجاد تصاویر آگزیال از فقرات  -3-2-8-شکل

 .های عصبی، نخاع و دورال ساک و دیسک بین مهره ای را به وضوح مشاهده کرددر تصاویر بدست آمده می توان ریشه 

4- Axial T2*, medic 

برای مشاهده ریشه های عصبی، مدوالر و همچنین کنتراست بهینه بین دورال ساک و دیسک های بین مهره ای، از تصاویر آگزیال 

T2w با استفاده از توالی . استفاده می کنیمSE  وFSEاق بین استئوفیت از دیسک مشکل است ولی در توالی ، افترGRE  بخوبی

 . (3-3-9شکل )ها نسبتأ تیره و دیسک روشن هستند ، استخوانGREقابل افتراق هستند زیرا که در تصاویر 

 .ریستنیز ضرور  T1wالزم به ذکر است اگر متاستاز استخوانی به کانال نخاعی یا فورامن گسترش یافته باشد، تصویر آگزیال 

 

  T2wویر آگزیال اتص -3-3-9-شکل

 .از شرایط جدول زیر استفاده می کنیم کمریاز ناحیه فقرات  GREبا  T2w آگزیال برای ایجاد تصاویر

 Flip Angle rec FOV ماتریس
(mm) 

FOV 
(mm) 

ضخامت    
(mm) 

ETL TE(ms) TR (ms) 

652×652 31 111 611 4  -66-15 1611-811 
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شدت تصویر را تحت تأثیر قرار می ه های فلزی است که ب در فقرات کمری، وجود ایمپلنت GREستفاده از توالی نکته مهم در ا

 .ارجحیت دارد FSEو  SEدر این موارد استفاده از توالی . دهند

5-Coronal T2w, FSE 

 .(.3-3-11شکل )فاده می کنیماست T2wاز تصاویر کرونال و ناهنجاری های مادرزادی  کمریت برای ارزیابی اسکولیوز فقرا

 

 T2wتصاویر کرونال -3-3-11-شکل

 mm 411که برابر  FOVدار می باشد بجز مق 1از فقرات کمری، همان شرایط  توالی  T2wویر کرونال اشرایط الزم برای ایجاد تص

 .خواهد بود mm 4 ها برابر و ضخامت برش

2-Myelogram (Sagittal, Coronal) 

در تصاویر بدست آمده از ام آر مایلوگرام، می توانیم تنگی کانال نخاعی، دفورمیتی ساک دورال، فشار روی ریشه های عصبی و 

 (.3-3-11شکل )ناهنجاری اسپاندیلوزیس رادیکولوپاتی را مشاهده کرد 

 

 ویر مایلوگرام اتص -3-3-11-شکل
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 .می باشد گردنی، همان شرایط الزم برای ایجاد مایلوگرام از فقرات کمریشرایط الزم برای ایجاد تصاویر مایلوگرام از فقرات 

شهای آگزیال و ساجیتال الزم به ذکر است در اکثر مراکز ابتدا تصاویر مایلوگرام بدست آمده وسپس با استفاده از این تصاویر، بر

 .تنظیم می شود

 تومور و التهاب

انجام شده و سپس توالی آگزیال و  T2wابتدا توالی ساجیتال  کمریبرای بیماران مشکوک به تومور و التهاب در ناحیه فقرات 

 .با و بدون کنتراست بدست می آید T1wساجیتال 

1-Sagittal T2w, FSE 

، چنانچه در طناب نخاعی و یا مهره ها، تومور کمرین مشکوک به تومورهای نخاع و مهره های از بیمارا T2wدر تصویر ساجیتال 

ها، می توان آنها را در زمینه تیره نخاع و مهره ها، نمایان ساخت  یا التهاب وجود داشته باشد، با توجه به روشن بودن این آسیب

 (.3-3-12شکل )

 

  T2wویر ساجیتال اتص -3-3-12-شکل

روتین  T2wساجیتال  توالی، مشابه T2wها و شرایط برای تصاویر ساجیتال  ضخامت برش، FOVه ذکر است محدوده الزم ب

 .می باشد فقرات کمری

 Sagittal T1w, SE ± Gd -6و3

بخوبی  با توجه به اینکه بعضی از تومورها و آسیب ها را با توجه به سایز کوچک آنها فقط می توان با استفاده از عوامل کنتراست

ها، لذا از بیماران مبتال به تومور و التهاب، توالی  بافت T1مشاهده کرد و همچنین با توجه به تأثیر عوامل کنتراست بر زمان 

 (.3-3-13شکل )با و بدون کنتراست اجرا می شود  T1wساجیتال 
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 کنتراست بدون  با و T1w ساجیتالویر اتص -3-3-13-شکل                                 

 .می باشد فقرات کمریروتین  T1wساجیتال  توالی، مشابه T1wها و شرایط برای تصاویر ساجیتال  ضخامت برش، FOVمحدوده 

 Axial T1w ± Gd-4و5

بنابراین در بیماران مذکور، توالی . ها باید از جهات مختلف تصویر داشته باشیم جهت تشخیص وسعت و مکان تومورها و آسیب

 (.3-3-14شکل ) با و بدون کنتراست نیز اجرا خواهد شد T1wآگزیال 

 

 بدون کنتراست  با و T1wویر آگزیال اتص -3-3-14-شکل

 .می باشد کمریروتین T1w آگزیال  توالی، مشابه T1wها و شرایط برای توالی آگزیال  و ضخامت برش FOVمحدوده 

 تروما و شکستگی

 T2wتصاویر از تکنیک های اشباع چربی به همراه جود چربی پیرامون استخوان، باید در موارد مشکوک به شکستگی، با توجه به و

 .استفاده کرد تا شکستگی های کوچک قابل تشخیص باشد

 



116 
 

1-Sagittal T2w,FSE, fat saturation 

وشن در مهره ها ، بنابراین وجود هر شکستگی کوچک نیز به صورت خط رT2wبا توجه به تیره بودن مهره ها در تصاویر ساجیتال 

 (.3-3-15شکل )اجرا خواهد شد  T2wبنابراین برای بیماران مشکوک به شکستگی مهره ها، توالی ساجیتال . نمایان خواهد بود

 

  T2wویر ساجیتال اتص -3-3-15-شکل

 .باشد می کمریروتین  T2wساجیتال  توالی، مشابه T2wها و شرایط برای تصاویر ساجیتال  و ضخامت برش FOVمحدوده 

 Coronal/Axial T2w, FSE-6و3

بنابراین در این بیماران توالی های کرونال . جهت تشخیص ابعاد شکستگی ها، الزم است که در نماهای مختلف تصویر داشته باشیم

 (.3-3-16شکل )هد شد و آگزیال نیز اجرا خوا

 .الزم به ذکر است که توالی آگزیال فقط در ناحیه مشکوک اجرا خواهد شد

 

  T2w کرونال و آگزیالویر اتص -3-3-16-شکل

 



117 
 

 Axial T1w ± Gd-4و5

ا توجه به اینکه شکستگی های کوچک با استفاده از عوامل کنتراست مثبت بصورت خطوط پر شده روی مهره ها نمایان خواهند ب

 (.3-3-17شکل )با و بدون کنتراست نیز اجرا خواهد شد  T1wشد، بنابراین برای بیماران توالی آگزیال 

 

 با وبدون کنتراست  T1wتصویر آگزیال  -3-3-17-شکل

 Sagittal T1w ± Gd-2و0

تکمیلی برای بررسی شکستگی هنگام استفاده از عوامل کنتراست الزم و ضروری است، لذا در این بیماران توالی ساجیتال  نماهای

T1w  (.3-3-18شکل )خواهد شد با و بدون کنتراست نیز اجرا 

 

 بدون کنتراست  با و T1wویر ساجیتال اتص -3-3-18-شکل
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 کل ستون فقرات 4-3

 :کاربردها

 متاستازهای استخوانی 

 اسکولیوز و کیفوز 

  بررسی وسعتSyrinx 

 نحوه تنظیم بیمار

ا ، بیمار سوپاین روی تخت می خوابد به شکلی که کویل ها، کل فقرات از قاعده جمجمه تفقراتکل ستون  از برای تصویربرداری

همچنین محل تقاطع لیزرهای متقاطع طولی و . بدن باید صاف و لیزر طولی روی خط وسط بدن باشد. ساکروم را شامل شود

 (.3-4-1شکل ) عرضی را روی استرنوم قرار دهیم

می ها در زیر زانوی بیمار و جهت ثابت کردن بیماران بدحال و کودکان  همچنین برای کاهش انحنای فقرات کمری از بالشتک

 .توانیم از باندها استفاده نمائیم

 ستون فقرات کل های تصویربرداری  توالی

برای تصویربرداری از کل ستون فقرات، ابتدا تصاویر ساجیتال از نواحی گردن، پشتی و کمری که می تواند بسته به قد بیمار در دو 

تم، این تصاویر بصورت اتوماتیک در امتداد هم قرار داده می یا سه فیلد قرار گیرد، بدست آمده و سپس با استفاده از نرم افزار سیس

  .شوند

 .بطور کلی در تصویربرداری از کل ستون فقرات، فقط تصاویر ساجیتال بدست می آید

1-Sagittal T1w, FSE 

 (.3-4-2شکل )استفاده می شود  T1wبرای مشاهده متاستازهای استخوانی در کل ستون فقرات از تصاویر ساجیتال 
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  T1wتصویر ساجیتال  -3-4-2-شکل

6-Sagittal T2w, FSE 

 (.3-4-3شکل )استفاده کرد  T2w، باید از توالی ساجیتال Syrinxاهده آسیب های نخاعی در کل فقرات همانند مشبرای 

 

  T2wتصویر ساجیتال  -3-4-3-شکل
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3-STIR Sagittal 

ت مغز استخوان در کل ستون فقرات باید از توالی همراه با حذف چربی های استخوانی از جمله اختالال برای مشاهده برخی آسیب

 (.3-4-4شکل )استفاده کرد 

 

  STIRتصویر ساجیتال  -3-4-4-شکل                                        

 


