"یا من اسمو دًا ً ذکره شفا"
معرفی ً آشنایی با تصٌیربرداری MRI
تيیو ً تنظیم  :ىادی ًرمسیار – کارشناش رادیٌلٌژی
مرکس آمٌزشی درمانی امام خمینی (ره) ارًمیو
MRI
کَ
تؼزیف  :Magnetic Resonance Imagingیا تصْیزتزداری تؼذیذ هغٌاطیظی ًْػی تصْیزتزداری پشػکی هی تاػذ
اطالػاتی در هْرد آًاتْهی (ػکل ) ّ کارکزد هی دُذ ّ تَ هٌظْر تؼخیص  ،درجَ تٌذی ّ پی گیزی درهاى هْرد اطتفادٍ قزار
هی گیزد.
معرفی :
MRIیکی اس کارتزدی تزیي رّع ُای هْجْد در تصْیزتزداری پشػکی ّ تصْیزتزداری ایوي هحظْب هی ػْد سیزا در ایي رّع
ًّیشاى هاًٌذ اػؼَ  Xکَ در طی تی اطکي ّ رادیْلْژی هؼوْلی اطتفادٍ هی ػْد خثزی ًیظت .
اس پزتُْای هضز ی
کاربردىای MRIدر تصٌیربرداری از:
هغش ّ اػصاب Neuron Imaging
قلة ّ ػزّق cardiovascular
طیظتن اطکلتی ّ اطتخْاًیMusculoskeletal
دطتگاٍ گْارع ّ کثذ Liver and gastrointestinal
MRIچگٌنو کار می کند ؟
ُواًطْر کَ هی داًین تیؼتزیي درصذ ّسى تذى را آب تؼکیل هی دُذ  ،یؼٌی ُز هْلکْل آب دّ ُیذّژى ّ یک اکظیژى
دارد  MRI ّH2Oتزاطاص خاصیت هغٌاطیظی پزّتْى ُای هْجْد در ُظتَ ُیذرّژى  H2ػول هی کٌذ  . MRIیک هیذاى
هغٌاطیظی قْی اطت کَ ّقتی تذى در داخل آى تًْل قزار هی گیزد  ،پزّتْى ُای تذى تزدار هغٌاطیظی تؼکیل هی دٌُذ
کَ ایي تزداردر ًِایت ُن جِت تا هیذاى هغٌاطیظی خارجی  0 Bقزار هی گیزًذ ّ،تؼذ اس آى اهْاج رادیْیی  RFتْطیلَ کْیل
ُا فزطتادٍ هی ػْد ّ جِت تزدار هغٌاطیظی تذى را تغییز هی د ٌُذ  ،در هزحلَ تؼذ اهْاج  RFقطغ هی ػًْذ ّدر ایي سهاى
تزدار هغٌاطیظی تَ حالت اّلیَ خْد تاس هی گزدد  .تظتَ تَ سهاى ّ طزػت تزگؼت تَ حالت اّلیَ اطالػاتی را در هْرد تافت
ُای تذى تَ ها هی دُذ کَ ایي اطالػات تؼذ اس پزداسع تَ ػٌْاى تصْیز  MRIهْرد اطتفادٍ قزار هی گیزد .
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ایمنی در MRI
تذلیل ایٌکَ  MRIتز اطاص خاصیت هغٌاطیظی هْاد کار هی کٌذ لذا ّجْد جظن خارجی فلشی کَ در تذى تَ کار رفتَ اطت
هاًٌذ اًْاع ایوپلٌت ُا  ،گیزٍ ُای آًْریظن  ،ضزتاى طاس  ،فٌز یا اطتٌت تزای فزد هْرد ًظز صذهات جثزاى ًاپذیزی ّ حتی
هٌجز تَ هزگ هی ػْد  .تٌاتزایي قثل ار اًجام  MRIفزم ُای پذیزع را تَ دقت تخْاًیذ ّ پاطخ صحیح را ّارد ًواییذ ّ در
صْرت ّجْد ُز گًَْ جظن خارجی کارػٌاص هزتْطَ را در جزیاى تگذاریذ .
ًکات هْرد تْجَ :
 - 1الثتَ اهزّسٍ تظیاری اس فٌزُا ( اطتٌت ) ّ پیي ُای ارتْپذی اس هْاد غیزهغٌاطیض هی تاػذ کَ ضزری را هتْجَ
تیوار ًوی طاسد.
 - 2تیواراًی کَ جزاحی قلة ػذٍ اًذ (داػتي تاتزی قلة  ،دریچَ هصٌْػی  ،فٌز ّ  ّ )...یا جزاحی هغش ػذٍ اًذ (
آًْریظن  )...حتوا اس پشػک هتخصص هزتْطَ هؼاّرٍ تگیزًذ تا اس تی خطز تْدى یا خطزًاک تْدى تصْیزتزداری
ًذ .
اطویٌاى حاصل ًوای
معایب :MRI
 - 1ایوپلٌت ُا ُ :زگًَْ جظن خارجی فلشی کَ در تذى تصْرت جزاحی کارگذاػتَ ػذٍ اطت خطز آفزیي هی
تاػذ ّ ُوچٌیي تاػث پاییي آهذى کیفیت تصْیز هی ػْد .

 - 2خاصیت  "Peripheral Nerve Stimulation " PNSیا تحزیک اػصاب هحیطی :
ایي حالت تز اثز رّػي ّ خاهْع ػذى طزیغ گزادیاى اتفاق هی افتذ ّ در ایي حالت فزد در اًذاهِای خْد هخصْصا
در دطت ّ پاُا احظاص تحزیک ػصثی ًاخْاطتَ هی ًوایذ ّ کٌتزل خْد را اس دطت هی دُذ  .ایي خاصیت در
دراسهذت ضزری ًذارد ّ تا خارج ػذى اس هگٌت ( تًْل ) تزطزف خْاُذ ػذ .
 - 3جذب گزها :
در ایي حالت تَ ػلت حاهل اًزژی تْدى اهْاج رادیْیی ) ّ (RFجذب ایي اهْاج در تذى تیوار هٌجز تَ ایجاد گزها در فزد
خْاُذ ػذ ّاحذ جذب ایي اًزژی ً SARاهیذٍ هی ػْد ّ در تواهی دطتگاُِای هغٌاطیظی اس جولَ هْتایل ُا
ًیش ّجْد دارد  .هیشاى ً SARثایذ اس هقذار خاصی تجاّس کٌذ در غیز ایٌصْر ت هٌجز تَ ایجاد هؼکالتی تزای فزد خْاُذ
ػذ اس جولَ آطیة تَ تافت ُای حظاص تَ گزها .
ًْ Acoustic noise - 4یش آکْطتیک یا ُواى صذاُای MRI
صذاُای  MRIتَ دلیل رّػي ّ خاهْع ػذى طزیغ کْیل ُای گزادیاى هی تاػٌذ کَ ایي صذاُا در دطتگاُِا
یی تا قذرت هگٌت تاالتز ّ ُوچٌیي د ر تصْیزتزداری طزیغ هاًٌذ  GRE,EPIتیؼتز هی تاػذ .
تزای رفغ ایي صذاُا اطتفادٍ اس  ( ear plugهحافظ گْع ) تْصیَ هی ػْد .
اهزّسٍ تصْرت طخت افشاری ّ ًزم افشاری ًیش تکٌْلْژی تزای کاُغ صذا تَ کارتزدٍ هی ػْد کَ در
ًیش ایي قاتلیت ّجْد دارد .

 MRIایي هزکش

تْجَ در تؼضی هْارد تیواراى تؼذ اس اًجام ٌُ ّ MRIگام خارج ػذى اس هگٌت احظاص طزگیجَ ّ ػذم تؼادل دارًذ
کَ تذلیل تحزیکات هایغ گْع داخلی تْاططَ ایي صذاُا تْجْد هی آیذ  " .احظاص طزگیجَ در خاًوِا ػایغ تز اس
آقایاى هؼاُذٍ ػذٍ اطت.
 Claustrophobia - 5تزص اس هحیظ تظتَ :
تا ّجْد ایٌکَ اًجام  MRIتذّى احظاص درد هی تاػذ ّلی تؼضی اس افزاد اس قزار گزفتي در هحیظ تظتَ ای کَ
تًْل  (MRIهگٌت ) دارد دچار تزص هی ػًْذ .در ایي هْارد صحثت کزدى تا فزد ّ دادى تْصیَ ُایی کَ هٌجز
تَ آراهغ فزد هی ػْد هاًٌذ تظتي چؼن  ،گْع دادى تَ هْطیقی  ،توزکس فکز تَ جای دیگز ّ کوک گزفتي
اس ُوزاٍ تیوار  ...تْصیَ هی ػْد  ّ .اگز ػلیزغن ایٌِا تاس ُن ایي احظاص تزص ّجْد داػت تْصیَ هی ػْد
کَ در ّاحذ  OPEN MRIهْرد تصْیزتزداری قزار گیزد .
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