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o   مخففDual 1 در مقاالت با نام  .است منسیز یتجار مارک با یمحصول و 

 .شود یم دهینام2 آن   نسخه هم شناخته می شود.

o  برای  یاصالح کیتکن کیsteady-state gradient echo هر دررا  اکو دو که است TR تولید می کند. 

 RF echo (SE)اکو نیدوم و کاربرد دارد spoiled GRE سکانس در که است FID gradient echo  اول اکو

 شکل زیر را ببینید:  .شود یم استفاده PSIF سکانس در که است

 

o کیتحر از پس گنالیس ی استحاله میدان یم که همانطور، FID ییاکو انیگراد کیتکن هر با که شود یم دهینام 

 . دیآ بدست تواند یم

                                                 
1   
2  
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o یکیتحر پالس هر RF تیقابل یدارا refocusing پالس کی از استفاده با که ییاکو. است refocusing RF 

 .شود یم دهینام( SE) اکو نیاسپ شود، یم لیتشک

o با DESS، پالس هر RF در steady state سیگنال کی FID گنالیس کی و SE کند یم دیتول. 

o اکو نیاول یبرا که شود یم اعمال یا گونه به انیگراد:FID، rephrase و شود یم SE، spoil یبرا و  شود یم 

 slice پالس کی با DESS سکانس. شود یم SE، rephrase و FID، spoil یعنی :است برعکس دوم، اکو

selective  با و ( شکل در 1) کم هیزاو با FID  (2 شکل در  )قبالا  که مانده،یباق یعرض مغناطش. شود یم شروع 

 مغناطش. شود یم refocus دوباره بود، شده دفاز spatial encoding هدف با و فاز یکدگذار انیگراد کی با

 استفاده مورد مجدداا اکو نیاسپ یبرا یبعد کیتحر پالس مرکز در تا شود یم آماده برش انتخاب جهت در یعرض

 یریجلوگ یبراکه (  شکل در ۴) داریم اکو دو هر دوره یبرا فرکانس یکدگذار انیگراد (. شکل در ۳)  ردیگ قرار

 . شود یم balance ،ناقص طور به ۳رهیت باند فکتیازآرت

o که دیباش داشته توجه TE از  تر یطوالن واقع در اکو نیاسپ یبرا مؤثر TR یاجزا. است FID و SE یها پنجر در 

 .شوند یم بیترک ریتصو یبازساز از قبل و شده یبردار نمونه مجاور

                                                 
3 dark banding artifacts 
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o  نامتعادل و مدت یطوالن انیگراد کی از استفاده با در واقع readout ، یگنالهایس FID مانند  اکو و مانند

 به گنالیسنسبت  بیترت نیبد و کند یم بیترک کسلیپ به کسلیپ صورت به را ها گنالیس سپس کند یم دیتول را

 ، transverse steady state حفظ یبرا مقطع انتخابگرادیان  و فاز یگذارگرادیان کد .ابدی یم شیافزا زینو

balance هستند. 

 

o کنتراست DESS گنالیس از را ییها یژگیو رایز است فرد به منحصر FID-signal FISP گنالیس با Echo-

signal PSIF کند یم بیترک. 
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o  هستند روشن اریبس مایعات در سکانس (وزن ی کننده منعکس T2 / T1 از PSIF echo signal) و 

 susceptibilityاثر منعکس کننده ی ) ترابکولها T2* dephasing لیدل بهیره دیده می شود: ت نسبتاا استخوان

 نیبنابرا باشد، حساس اریبس حرکت به نسبت DESS شود یم باعث PSIF / echo سهم(. FISP / FIDمولفه

 .است شده محدود زانو یبعد سه یربرداریتصو مانند ، یارتوپد یها برنامه در اول درجه درکاربرد آن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNR کنتراست و  o بهبود شامل کردیرو نیا از استفاده یایمزا  

 spoiled GRE echo  بیترک لیدل به) است RF  و T1  وزن با

echo وزن با T2.)  

o که است ذکر به الزم DESS سکانس با یچندان تفاوت واقع در refocused GRE  FISP)  )،لیدل به اما ندارد 

 دو هر FISP و DESS ن،یهمچن .داشت دخواه یبهتر SNR معمول طور به د،شو یم یبردار نمونه دواکو نکهیا

 . دنباش یم  rephrased spin echo گنالیس سهم لیدل به  T2 و T1 وزن با ییاجزا یدارا

o یبرا یکاربرد یها برنامه DESS دهد یم اجازه که است مفاصل از باال رزولوشن با یبعد سه یربرداریتصو شامل 

 .داشته باشیم غضروفاز  یعال شیونما عاتیما یبرا باال گنالیس شدت و باال تیفیک با پلنار یمولت یها یبازساز
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 با یپاتولوژ صیتشخ نظر از کیتکن نیا از استفاده ،T2 و T1 کنتراست بیترک به توجه با که دیباش داشته توجه

 . دارد تیمحدود  infiltrative یها توده ای  ۴یاستخوان ورم مانند پراکنده عیتوز یالگو

o یبعد سه اسکن کی از  پلنار یمولت یبازساز ریز شکل DESS 0.5. 0.5×  0.6 وکسل اندازه با که دهد، یم ارائه  را 

 . است آمده دست به متر یلیم

o ریتصاوDESS تالیساژ (a )، الیاگز (b )، کرونال و (c )، ریتصو کی بهمراه STIR سهیمقا یبرا کرونال (d .)توجه 

 غضروف شدن نازک و تیاستئوف و( دیسف فلش) یداخل ران لیکند پوشاننده غضروف در نقص که دیباش داشته

 پاتالر غضروف به بیآس. شود یم دهید DESS در حالت نیبهتر به( ستاره) ران استخوان یخارج لیکند به مربوط

 .است شده دهیکش ریتصو به( اهیس فلش) الیاگز یبازساز در یخوب به زین

                                                 
4 bone edema 
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