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Constructive Interference in a Steady State (CISS) 

o FIESTA1  سکانس نام state gradient echo-balanced steady  شرکتGE را آن منسیز که است 

TrueFISP را آن پسیلیف و balanced-FFE نامد یم. 

o  منجر به تولید آرتیفکت که 2فاز رییتغ یخطاها توسط کانسس نیا  banding  می تواند  ی شودمدر تصویر

 susceptibility اب گرید واحین و جمجمه اعده یق در ژهیو به رتیفکت هاییآ نیچن. دریگب قرار ریتأث تحت

distortions کانسس کی رد ها اکو که یهنگامواقع در . یده می شودد SSFP-balanced 3جمع نیح در 

 طور به 4گنالیس دست رفتنز ا. شود یم مشاهده مخرب تداخل یالگو کی ،هستند ازف از خارج ها داده یآور

 نیا دهد یم رخ magnetic susceptibility در ادیز نسبتاًختالف ابا  هوا بافت رز م مانند یمناطق در عمده

 کوهایا عیسر فاز شدند به منجر و ،حت تاثیر قرار می دهدت را یمحل یسیمغناط دانیم کنواختیی ،ختالفا

 و اعصاب ،استخوان ،هوا ازاست که  دهیچیپ بافت کی از یخوب نمونه یداخل گوش) شود یم شده یرمزگذار

 سکانسبعدی  محدودیت. (است شده لیتشک بسیار متفاوت  magnetic susceptibilityبا  عروق
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FIESTA 3 درD acquisitions  ریمقاد کهقتی وو  است TR را  یمشکالت باشد شتریب هیثان لییم 15-10 از

  .دنکایجاد می 

o  ینیبال کیتکنیک  به یابیدست منظور بهنتیجه در b-SSFP با  یمناطق در باال وضوح با magnetic 

susceptibility  کیتکن ،متفاوت CISS  یاFIESTA-C شد عرفیم. 
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o C-FIESTA5   سکانس اصالح شده یTrueFISP / FIESTA که در زیمنس می باشد CISS دارد نام. 

o FIESTA-C / CISS  وکویزشنا جفت کیبا TrueFISP (یبعد 3 مجموعه دو شامل b-SSFP) به که 

با   RF یپالسها از یاول. شود یم انجام automatic shimmingبا اندازه گیری می شود  وستهیپ صورت

در . نداردرا   (... ,α, −α, +α, −α+) فازهای یدوم که یحال در کند یم استفاده (... ,α, −α, +α, −α+)فاز 

 صورت به( signal voids) مخرب تداخل یالگوها ،یکیتحر یها پالسدر  رییتغ یکم با CISS کیتکن

 جموعه دادهمو دکردن  معج یبرا دهیچیپ تمیالگور کی. شوند یم یدهد در تصویر گریکدی از یمکان شیفت 

 ،شوند یمروجکت پ maximum intensity ه صورتب ها داده مجموعه که یهنگام) شود یم استفاده

                                                
5 Fast Imaging Employing Steady-state Acquisition CISS 
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این به . (خواهیم داشت dispersion bandingعاری از  یریتصو جهینت در ،دشو یم ذفحفاز یخطاها

 و شده پردوم   acquisition یها داده با acquisitionک ی در تداخل ر نتیجه ید signal voidترتیب 

SNR انجام خودکار بطور ها داده یآور جمع از بعد ها گنالیس بیترک نیا. ابدی یم بهبود √2ا فاکتور ب زین 

 ابد.ی یم شیافزا یکم یبازساز زمان ر نتیجهد شود یم

o FIESTA-C / CISS یانتخاب کانسس حاضر حال در CSF-cisternography غزیم اعصابویت ر برای 

 اساس بر CSF از را ییباال گنالیس ،دشو یم استفاده یبعد سه حالت در که یهنگام. است جمجمه اعده یق

 کامالً  رادیان هایگ لیدل به ،نیا بر عالوه. کند یم فراهم باال یمکان زولوشنر با  T2 / T1 کنتراست

balanced ،  سکانس  مانندFIESTA / TrueFISP  ، inherent flow compensation دارددر خود  را. 
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o ی باشدم جمجمه داخل یزیدهل کوچک اریبسای شوانوم اب ماریب از یک زیر صویرت . 

o  اگزیال با وزن تصویرT2 به روش FSE  (a)، ا وزن تصویریبرتصوی T1  کنتراستتزریق بعد از (b )تصویر  و

برداری ریتصوز طریق ا عهیضا نیا صیتشخ بیمار تهیه شد. یداخل وشگ یکانالها از  CISS (c)سکانس  با 

FSE وزنبا  و میلی متر 3ضخامت برش  با T2 کانسس ، حال نیا با. است دشوار CISS یکانون شدن بزرگ 

. کند یم فراهم را کوچک تومور نیا صیتشخ امکان نیبنابرا ،( c فلش) دهد یم نشان یخوب به را عصب

 .شود یم دهید یخوب بهنیز  بعد از تزریق کنتراست T1 وزن با تصویر رد عهیضا
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o 3 سکانسD CISS وزن با معمول طور به heavily T2  متر یلیم ریز خامت برشض و باال یمکان وشنزولر با 

 شکل) ی شودانجام م دهد نشان را  cerebellopontine هیزاو و یداخل گوش کوچک یساختارهابتواند  که

a .)یها اسکن CISS یها تمیالگور از استفاده با یبعد سه maximum intensity و surface 

rendering شوند پردازش توانند یم (شکل b .) 
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o صویر اگزیالت زیر شکل CISS 1.5 ر اسکنرد فقرات ستون در T بین  یعالکنتراست . دهد یم نشان راCSF 

 .شود یم thecal sac از عبور هنگام دردامی و خلفی قردنی گ اعصاب ریتصو رویت بهبود باعث نرم بافت و
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