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MSهقایؼِ ی ام آس ای هؼوَلی ٍ ام آس ای پشفیَطى دس تیواسی 

Comparison cMRI and Perfusion MRI In MS 
Disease
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پرفیُژن دراصطالح یعىی تحُیل خُن در مقیاس مُیرگی.

تصُیربرداری مُیرگی امکان بررسی گردش خُن در مُیرگٍا را فراٌم میکىد.

 تصُیربرداری پرفیُژن بر مبىای اَلیه عبُر مادي کىتراست از بافت مُردوظر
.است

 ٌدف وٍایی تصُیربرداری پرفیُژن اودازي گیری فلُی خُن در بافت مُردوظر
.بیان میشُد ml/100gr/minاست کً معمُال با َاحد 

پارامترٌایی کً در پرفیُژن اودازي گیری میشُد؛

-CBV (Cerebral Blood Volume)

-CBF (Cerebral Blood Flow)

-MTT (Mean Transit Time)
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هغضی -ؿکؼتِ ؿذى ػذ خًَی(Blood Brain Barrier-BBB)

 ایجاد التْاب(Inflamation)

تغییش دس دیٌاهیک گشدؽ خَى دس هقیاع هَیشگی

ّذف تصَیشتشداسی پشفیَطى ًیض حؼاع کشدى هیذاى هغٌاطیؼی تِ     
.تغییشات فلَی خَى اػت
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؛ MSدس تیواسی  cMRIتصاٍیش تا 

T1-w

T2-w

FLAIR

T1-Enhanced With Gd
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cMRI حؼاػیت(Sensivity) تاالیی دس آؿکاسکشدى فؼالیت تیواسی

MS   ُداسد ٍ هؼوَال تشای هاًیتَسیٌگ ٍ پیـگَیی پاػخ دسهاًی اػتفاد

.هیـَد

 استثاط تیي اًذاصُ گیشیْایcMRI فؼالیت تیواسی ٍتظاّشات تیواسی ٍ

.ضؼیف اػت

 تکٌیک تصَیشتشداسیcMRI  ٍ تشای تَضیح طیف کاهلی اص سًٍذ تیواسی
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non cMRI تشای تجضیِ ٍتحلیل ضایؼِ ٍ اسائِ تقشیة تْتشی اص تؼتش

.اػتفادُ هیـَد MSپاتَلَطیک پالک

 تغییشات ػشیالی دسLesions  تـکیل ؿذُ جذیذ سا تْتش اسصیاتی هیکٌذ

ٍدسک پظٍّـگشاى سا دس هَسد استثاط تیي هکاًیؼوْای هخشب ٍ جثشاى  

.کٌٌذُ تْثَد هیثخـذ
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 تیواس  19اًتخابMS

 اًذاصُ گیشی کویتْای : ّذفCBF,CBV ٍ ًفَرپزیشیBBB

 3ػکاًؼْایD T1 Weighted spoiled gradient-

echo  تؼال 3دس هیذاى

44  اػالیغ ٍ ّشکذام تِ ضخاهتmm3  

هیلی هتش هشتغ  1/7×  1/7: سصٍلَؿي

128×   104: ػایض هاتشیکغ
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هقادیش قاتل قثَلی اص کویتْای پشفیَطى تِ دػت آهذ؛
کویتْای اسصیاتی اهکاى سٍؽ ایي اص اػتفادُ تا CBF، CBV ٍ  

(Permeability Surface) PS تیواسی هتؼذد ّای ضایؼِ دس 
MS پالکْای هحل قثلی داًؾ تذٍى حتی MS داسد ٍجَد.

CBF ٍCBV  ٍPS  دس ضایؼِ ّا تاC-E  دس هقایؼِ تا
NAWMتِ طَس هؼٌاداسی افضایؾ یافت.

 ،دس ضایؼِ ّای تذٍى کٌتشاػتCBV   تِ طَس هؼٌی داس اها کن
.افضایؾ یافت

افضایؾ هقادیشCBF  ،CBV  ٍPS   هوکي اػت یک  فؼالیت ػفًَی

.سا هٌؼکغ کٌذ
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 تیواس تا 33اًتخابR-R MS    طثقِ تٌذی تشاػاع گشٍُ ّای ػفًَی ٍ

خفیف یا ؿذیذ

 تیواس دس گشٍُ 13طثقِ تٌذیHigh-Inflammatory 

 ِهقایؼCBV  ٍCBF  دس تیواساىHigh-Inflammatory   ٍ

Low-inflammatory

ًِتیج :CBV  ٍCBF   ٍُدس ضایؼِ ّای گشٍُ ػفًَی ؿذیذ دس هقایؼِ تا گش

.ػفًَی خفیف تِ هقذاس تیـتشی افضایؾ یافت
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Fig 1. Segmentation results of white matter CBV 
(a,b) and CBF (c,d) maps with excluded lesions
(NAWM) in a single low inflammatory and high 
inflammatory patient. Exemplary regions of 
interest
drawn in the left frontal white matter of each 
individual map show elevated mean CBV (9.61 ±
1.35 vs 7.22 ±
0.77 ml/100g) and CBF (46.47 ±6.93 vs. 39.42 ±
6.32 ml/100g/min) in high inflammatory patients.



 تیواس 9اًتخابMS 

 اػتفادُ اص تکٌیک ػشیغGE-EPI

اػالیغ ضخاهت :mm4
 اػتفادُ اص ػکاًغT2*
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ًتایج اسصیاتی ًاحیِ تٌذی ضایؼات حاد ٍ هضهي تِ کوک 
تصاٍیش پشفیَطى هثتٌی تش هحاػثِ هیاًگیي هؼیاسّای  

ٍ دقت تشای ضایؼات حاد اختصاصی تَدى،حؼاػیت
ٍ تشای ضایؼات هضهي % 96ٍ % 96ٍ % 89تِ تشتیة تشاتش 

تَدًذ کِ تیاًگش ػولکشد  90%ٍ  % 90ٍ % 76تِ تشتیة 
.هطلَب طثقِ تٌذی دس سٍیکشد پیـٌْادی هیثاؿٌذ
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 اص اػتفادُ تاMSتیواسی دس ضایؼات اًَاع خَدکاس تٌذی ًاحیِ ًاهِ پایاى-4
1390-سػَلی احؼاى .پشفیَطى هغٌاطیؼی تـذیذ تصَیشتشداسی
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سپاس از همراهی شما
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