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3D Imaging: MP-RAGE 

o ردTurboFLASH  (FSPGR, TFE) 2ازD 3 بهD پالس  اثرinversion  یابتدا درکه acquisition 

 زمان و تحریکی یها پالس ادیز تعداد لیدل به که رود یم بین از acquisition نیح دراعمال می شود 

 نام به یکنیکتدر  ،inversion پالس تکرار با ین مسئله می تواندا که است 3D acquisitions یطوالن نسبتاً

magnetization-prepared rapid gradient echo (MP-RAGE)  شود رفع . 

o است شده داده نشان ریز شکل در که همانطور ، RAGE-MP 180) 1یانتخاب ریغ یوارونگ پالس کی شامل 

 کوچک تلنگر هیزاو و( میلی ثانیه 4-2) کوتاه TE در اکوهاگرادیان  از یا مجموعه آن دنبال به که است( درجه

(5- 12º) کی معموال برای این تکنیک. دیآ یم بدست TI ومیلی ثانیه  900-600 متوسط TR باً یتقر طوالنی 

 .استفاده می شود هیثان یلیم 2000

                                                
1 non-selective (180º) inversion pulse 
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o درجه 180 پالس از سپ non-selective، Mz با مکانیسم آسایش  و شود یم معکوسT1 یزمان بازه در 

TI کی از استفاده با یزمان گنالیسو  بازیافت می شود spoiled GRE ("Turbo-FLASH" )هیزاو با 

 .دیآ یم بدست نییپا تلنگر

o کنتراست MP-RAGE کنتراست با شدت به T1 اثرات و دانسیته پروتونی اما شود، یم نییتع T2*  روی

  اثرات کاهش باعث 3کوتاه ی داده یآور جمع ی دوره و 2باال باند یپهنا از استفاده. آن تاثیر می گذارد

susceptibility جمله از eddy currents عنوان یک روش به روش نیا. شود یم فلز با مرتبط 

 .شود یم استفاده T1 وزن با مغز از یربرداریتصو یبرا کیزوتروپیا

o MP-RAGE وزن با یربرداریتصو یبرا T1 2 یربرداریتصو خالف بر. دارد تیمز نیچندD  مولتی اسالیس، 

و  نازک یها برشتصویربرداری با  امکان ، MP-RAGE در  3D acquisitions در slab کدگذاری

continuous coverage مناسب سکنا زمان کی در را (3 در کمتر ای قهیدق 5 T )یوارونگ . کند یم فراهم  

 در و بهتری بزرگتر 1T کنتراستوجود داشته باشد و 1T وزن  بر یبهتر کنترل تا دهد یم اجازه 4مغناطش

 .باشیمداشته  اکو انیگراد 2D وتصویربرداری اسپین اکو   با سهیمقا

                                                
2 high bandwidth 

3 short data collection period 

4 Inversion of the magnetization 
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o  با وزن  اگزیال  ریتصاوزیر شکل درT1  2بعد از تزریق کنتراست به روشD اکو انیگراد (a )و MP-RAGE 

(b )سابقهسال  7 با ساله 28 زن کی MS پالک یادیز تعداد. می بینیم MS اطراف  در کم، گنالیس شدت با

 ،MP-RAGE (b)در  بهتر T1 کنتراست که دیباش داشته توجه. شود یم مشاهده مغز دیسف ماده بطن ها و

در ا ر( دیسف فلش) MS پالک نمایش بهتر و( اهیس کوچک فلش) یخاکستر و دیسف مادهبین  بهتر زیتما

 پی خواهد داشت.
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o دقیقه:ثانیه در 1:52 بیترت به اسکن مانز(2D GRE )دقیقه:ثانیه در  3:52 و(MP-RAGE )2در. بودD 

acquisition  د و رزولوشن بو متر یلیم4 برش ضخامتin-plane 86*.86. یبعد سه اسکن. بود متر یلیم 

 . شدبازسازی  متر یلیم 1.5 برش ضخامت با اگزیال اسکن. آمد دست به متر یلیم 1* 1×  1 وکسل ابعاد با

o نوع نیا تیمز نیهمترم acquisition در همه ی  باال رزولوشن با ریتصاو یبازساز تیقابل ،کیزوتروپیا

 تالیساژی متریلیم 1.5 شده یبازساز ریتصاو است، شده داده نشان( c) و( b) در که همانطور ،است صفحات

: هستند دسترس در :ثانیهقهیدق 3:52 در عرض همه صفحات در باال رزولوشن با ریتصاو ن،یبنابرا. و کرونال

 را اگزیال ریتصاو فقط است آمده دست به زمان با نصف همین که  2D GRE اسکن کهاست  یحال در این

 .شود یم مشاهده صفحه سه هر در کنتراست شیافزا با( اهیس بزرگ فلش) MS فعال پالک. دهد یم ارائه
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o  تسال امکان تصویربرداری 3 وتسال  1.5 با هر دو دستگاه MP-RAGE  وجود دارد.  باالبا رزولوشن 

o با محدودیت هایی مواجه هستیم به هر حال در استفاده از این تکنیک: 

o MP-RAGE اسپین  روش از شتریب اتفلز آرتیفکت های ناشی از نیبنابرا و است گرادیان اکو کیتکن کی

 ممکن اتعیضا enhancementنمایش   پالس، یپارامترها انتخاب به بسته. خود را نشان می دهند اکو

در مقایسه با یک سکانس اسپین اکو معمول یا سکانس اسپین اکو سریع مثل  MP-RAGE در است

SPACE باشد فیضع . 

o روش  یطوالن نسبتاً زمان ،تسال 1.5 در ینیبال یربرداریتصو درMP-RAGE دراز آن  گسترده استفاده از 

کیفیت باال و  با MP-RAGE تصاویر ،تسال 3 در وجود نیا با. است کرده یریجلوگ مغز بررسی های روتین

با از این روش  گسترده استفاده به منجر و شوند یم دیتول معقول زمان کی در T1تصویری خوب وزن

 .شده استتسال  3دستگاه 

 منبع:

o The Physics of Clinical MR Taught Through Images 

 


