
، سّؽی بشای تقْیشبشداسی  MRAبَ اختقاس ( Magnetic Resonance Angiography ) آنژیوگرافی تشدید مغناطیسی

بَ تقاّیش تْلیذ ؽذٍ . دس پضؽکی اعت (سگ ًگاسی)

بَ  ّعیلَ ایي سّػ آًژیْگشام تؾذیذ هغٌاطیغی 
  .گْیٌذ

  استفاده می کنیم؟MRAچرا از 

اهشّصٍ اعتاًذاسد جِاًی تقْیشبشداسی بشای تؾخیـ 
بیواسی ؽشیاى ُای کشًّشی آًژیْگشافی با اؽؼَ 

ایکظ اعت، بطْسیکَ دس جْاهغ پیؾشفتَ عالیاًَ 

 Cardiac)ًضدیک بَ یک هیلیْى ػول با کاتتش للبی 
Catheterization) اًجام هی گیشد .

با ایي حال آًژیْگشافی با اؽؼَ ایکظ پش ُضیٌَ ّ 
بخقْؿ بشای )داسای خطشات تؾؼؾؼی عت 

ٍ ُا عشّکاس  کغاًی کَ هذام با ایي ًْع دعتگا
ًیض  (invasive)، گزؽتَ اص ایٌکَ تِاجوی (داسًذ

 اص ایٌگًَْ ًماط ضؼف ػاسی MRAدس ػْك . هی باؽذ

، ّ ( اعتnon-invasiveکاهالً غیش تِاجوی )اعت 
لزا هذت ُاعت هْسد تْجَ پضؽکاى ّ دیگش 

. هتخققاى بْدٍ اعت

 MRAمشکالت 

با ّجْد پیؾشفتِایی کَ دس کٌتشل ظِْس اثشات 

تحشکی دس تقْیشگیشی، ّ ًیض دس عخت افضاس، ًشم افضاس، 
پشّتکْل ُای اعکي ّ ػْاهل کٌتشاعت دس ػلْم ام 

آس آی دس عالیاى اخیش اًجام گشدیذٍ، با ایي حال 
لذست تفکیک عیغتن ُای ام آس آی ٌُْص بَ پای 

 دس بیواسعتاى ُا ّ دس تحمیمات فیضیک MRAلیکي . ًوی سعذ ( هیکشّهتش اعت۳۰۰کَ چیضی دس حذّد کوتش اص )آًژیْگشافی با اؽؼَ ایکظ 
. پضؽکی کاسبشدُای ّعیؼی داسد

 MRAکیفیت تصویری در 

ّ هؼوْالً ًیض بِبْد لذست تفکیک با خْد ػْالبی .  سا با همیاط ُایی ُواًٌذ لذست تفکیک هی عٌجٌذMRAهؼوْالً بِبْد کیفیت تقْیشی دس 
اها هی تْاى ایي هؾکالت سا با ساٍ حل ُایی ُواًٌذ اعتفادٍ اص عیغتن ُای ام آس آی با . بَ ُوشاٍ داسد (SNR)ُواًٌذ کاُؼ عیگٌال هفیذ 

.  باالتش ّ یا اعتفادٍ اص هادٍ حاجب هٌاعب تقحیح ًوْدBoلذست هیذاى 

  MRAسّؽِای بِبْد کٌتشاعت دس 

 

ّ یا  (in-flow effect)جشیاًی -ّ بافتِای احاطَ کٌٌذٍ سا هی تْاى با سّؽِایی هثل اثش دسّى (coronary blood pool)کٌتشاعت بیي خْى کشًشی 

افضایؼ کٌتشاعت بیي ؽشیاًِای کشًشی ّ بافتِای اطشاف تا .کٌتشل کشد (pre-pulse MR)پالظ ُای تؾذیذ هغٌاطیغی -با بکاسگیشی پیؼ
اص سّؽِای بکاس سفتَ . ًؾاى دادٍ ؽذٍ اعت (fat saturation pre-pulses)پالظ ُای اؽباع چشبی -کٌْى با سّؽِایی هثل اعتفادٍ اص پیؼ

 :دیگش هی تْاى هْاسد صیش سا ًام بشد

 پالظ ُای کٌتشاعت اًتمال هغٌاطیغی-پیؼ(Magnetic Transfer Contrast pre-pulses)  

 ضشباًِای -پیؼT2 ( َهْعْم بT2Prep)  کَ اص اختالف راتیT2با بکاسگیشی ایي . بیي خْى ّ بافتِای هیْکاسدیْم بِشٍ هی بشد

َ ًظش سعیذٍ ّ هیْکاسدیْم اطشاف با ؽذت عیگٌال کوتشی دیذٍ هی ؽْد اها بطْس ّاسًَّ ًیض هی تْاى . تکٌیکِا، لْهي کشًشی سّؽي ب
، عیگٌال لْهي کشًشی اعت کَ تضؼیف هی گشدد ّ دس ػْك بافت اطشاف (black blood MRA) خْى عیاٍ MRAدس سّػ : ػول کشد

 .داسای ؽذت عیگٌال باالیی اعت

 MRA استفاده از ماده حاجب در 

َ دًبال اعتفادٍ اص هادٍ حاجب دس آًژیْگشافی تؾذیذ هغٌاطیغی، صهاى   خْى کاُؼ یافتَ کَ باػث T1ُواًٌذ تقْیشگیشی دس ام آس آی، ب
 .هی ؽْد (CNR)افضایؼ کٌتشاعت هفیذ 

ّ هادٍ حاجب  (extracellular contrast agents)علْلی -هادٍ حاجب بشّى:  ػوْهاً بش دّ لغن اعتMRAّ باص ُواًٌذ ام آس آی، هادٍ حاجب 
َ ُای هادٍ حاجب بشّى.(intravascular contrast agents)ػشّلی -دسّى  :علْلی ػباست اًذ اص-ًوًْ

  هگٌْیغت( ؽشکتBerlex Laboratoriesًیْجشصی ،)  



  آهٌی اعکي( ؽشکتNycomed-Amershamاًگلغتاى ،)  

  پشُّاًظProhance ( ؽشکتBracco Diagnosticsًیْجشصی ،) 

َ ُای هادٍ حاجب دسّى  :ػشّلی ػباست اًذ اص-ّ ًوًْ

 AMI-227 ( ؽشکتAdvanced Magneticsهاعاچْعت ،) 

  اًجیْهاسکAngiomark ( ؽشکتEPIX Medicalهاعاچْعت ،)  

  کلشیغکيClariscan ( ؽشکتNycomed-Amershamاًگلغتاى ،)  

  اعیذ گذّکْلتیکB-22956 ( ؽشکتBracco Imaging SpAایتالیا ،) 

اّل -علْلی ًغبتاً بغشػت بَ فضای خاسج اص ػشّق ًؾت هی کٌذ، اعتفادٍ اص آى هغتلضم تقْیشبشداسی دّس-اص آًجایی کَ هادٍ حاجب بشّى
(first pass imaging) دس ًتیجَ ًگَ داؽتي ًفظ تْعظ بیواس هی باؽذ ّ. 

علْلی ُوچٌیي تْام با هحذّدیت ُایی ًظیش ًیاص هجذد بَ تکشاس بَ تضسیك هادٍ حاجب -اّل با هادٍ حاجب بشّى- کشًشی دّسMRAاخز 
 یا کٌتشاعت دس ّالغ کاُؼ هی یابذ، CNRدس حمیمت با ُش تضسیك هتْالی، . هی باؽذ، بخقْؿ صهاًی کَ بیؼ اص یک همطغ تقْیشبشداسی گشدد

ٍٔ اص هْاد حاجب دسّى. علْلی، هذام پظ اص تضسیك اّلیَ سفتَ سفتَ افضّدٍ هی گشدد-چشا کَ عیگٌال عاطغ ؽذٍ اص فضای بشّى -لزا اعتفاد

ّ ایي بذاى . ػشّلی ایي هضیت سا بِوشاٍ داسد کَ اجاصٍ بَ فشف صهاى بیؾتشی بشای اخز تقْیش پظ اص تضسیك هادٍ حاجب اّلیَ بَ ها هی دُذ
هؼٌاعت کَ ًیاصی بَ اعتفادٍ اص سّؽِای حبظ ًفظ دیگش ًخْاُذ بْد، ّ اعکي ُای هتْالی بذّى ًیاص بَ تضسیك ُای هتوادی کوابیؼ 

 . خْاٌُذ بْدCNRداسای یک 

 MRA کاربردهای 

 MRAبا ایٌکَ تکٌیک ُای فؼلی حبظ ًفظ کشًشی . اص کاسبشدُای آًژیْگشافی تؾذیذ هغٌاطیغی تؾخیـ اعتٌْعیظ کشًشی هی باؽذ

سدیف تقْیشعاصی گشادیاى اکْ . داسای لذست تفکیک هحذّدی هی باؽٌذ، لیکي تْاًایی تؾخیـ اعتٌْعیظ کشًشی پشّکغیوال سا داسًذ
 .اعتٌْعیظ سا یک ًاحیَ کن ؽذت ًؾاى هی دُذ

 


