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3D Imaging: SPACE 

o وقتی MR 2 دو بعدی اکو نیاسپ یربرداریتصو ،به تازگی وارد بالین شده بودD SE کیتکن نیتر جیرا 

 ،یسیمغناط دانیم نیناهمگ از یناشهای آرتیفکت  ازاین است که  SE یربرداریتصویک مزیت . بود اسکن

 کسب را یا گسترده استقبال نتوانست یطوالن اسکن زمان لیدل به 3D SEمی باشد. تصویربرداری مصون 

 .ستا باال رزولوشن با ریتصاو یبازساز امکان ،اسکن این روش تیمز کی. کند

o  یربرداریتصو ظهور با (TSE ) turbo spin echo ا ای(FSE) fast spin echo، یبعد سه یربرداریتصو 

 3T .بود به ویژه در مضربیمار باال می رفت وبرای بیمار  SARدر این روش ها  ،حال نیا با. شد ریپذ امکان

o نوع تکنیک چند FSE  کاهش هدفبا SAR تلنگر هیزاو با کاهش بیمار refocusing pulse .معرفی شدند 

SPACE  کیتکنیک Fast (Turbo) spin echo که طوری  استmodify یبرا رااین روش  که شده است 

 جادیا یوکسلها که است یمعن بدان کیزوتروپیا اصطالح. کند یم نهیبه یکزوتروپیا یبعد سه یربرداریتصو

 که ،mm  0.6 mm x 0.6 mm x 0.6مثال ،ندازه یکسانی دارندا جهت هر در3D acquisition  توسط شده

 .را می دهد جهت هر از برابر رزولوشن با ریتصاوبازسازی  اجازه

o کیتکن در SPACE ، یپالسها از nonselective refocusing به یابیدست یبرا echo spacing   بسیار

 بیترک در که یهنگام ،می رساند 300 <را به   1اکو قطار طول که شود یم استفاده( میلی ثانیه 3 حداقل)کوتاه 

                                                
1 echo train lengths 
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 قابل اسکن زمان کی در باال رزولوشن با  3D امکان تصویربرداری شود یم استفاده parallel imaging با

 جمله از ده،یچیپ کیآناتوم اتیجزئ با یمناطق در ژهیو به ینیبال نظر از کردیرو نیا. را فراهم می کند قبول

 یبرا. است سودمند( یداخل گوش کانال) مغز و( سکیمن ، زانو) یعضالن یاسکلت ستمیس ،فقرات ستون

 ا ضخامتبدو بعدی  تصویربرداری از SPACE یربرداریتصو ، MS یها پالک مانند کوچک عاتیضا صیتشخ

 .است برتر( متریلیم 3) برش نازک

o CUBE نام GE سکانس SPACE و است  VISTA2  و  پسیلیف نسخهisoFSE تکنیک ی اینهیتاچ نسخه 

 نیتر خالق دیشا SPACE با انتخاب نام منسیز. می باشد Canon، 3D MVOXدر  SPACEنام . است

 Sampling Perfection with Application optimized Contrasts using"را برگزید نام

different flip angle Evolution." 

 

 

 

 

 

                                                
2 Volume ISotropic Turbo spin echo Acquisition 
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o کنیک ت یساز ادهیپSPACE می باشد مشترک این موارد اما ، است متفاوت کنندگان دیتول نیب در: 

o  3عیسراسپین اکوی  یبعد سهتصویربرداری  

o اکو 250-100 معمول طور به ، 4یطوالن اریبس اکو قطار طول 

o میلی ثانیه 4-3 معمول طور به ، 5بسیار کوتاه اکو فاصله 

o 6یانتخاب ریغ هم فاز کننده ی یپالسها 

o ( درجه 120 تا 30 معمول طور به ، است ریمتغ معموالا  اما باشد ثابت است ممکن) تلنگر یها هیزاو کاهش 

o  تصویربرداریparallel acquisition یربرداریتصو زمان کاهش یبرا 

o یربرداریتصو Partial Fourier  با zero-interpolation یربرداریتصو زمان کاهش یبرا 

o یفضا k جهت دو هر در یبردار نمونه با in-plane  وthrough-slab phase-encode directions  

o ویربرداری با وزنتص امکان T1 ، T2 ، PD شبیه وزن ای FLAIR نخاع و مغز از یربرداریتصو یبرا  

                                                
3 3D-fast (turbo) spin echo acquisition 

4 Very long echo train lengths 

5 Ultrashort echo spacing 

6 Non-selective refocusing pulses 
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o (قهیدق 10-5) معقول یربرداریتصو زمان 

o روش SPACE ، کاهشعالوه بر SAR،  یساز نهیبه و یحجمامکان تصویربرداری CNR آورد یم فراهم  را . 

 

 

 

 

 

 

 

T2-FLAIR-CUBE brain images 
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o  تصویربرداری  کی شکلاینSPACE وزن با 

T2 زمان. دهد یم نشان راگردنی  فقرات ستون از 

با  parallel imaging از استفاده با) قهیدق 6 اسکن

 یلیم 0.8 * 0.8* 0.8 یمکانرزولوشن  با( 3فاکتور

 ریتصاو تا دهد یم اجازه کیزوتروپیارزولوشن . متر

اگزیال یا  دلخواه صفحه هر در باال رزولوشن با

 داشته متر یلیم 1.5 اسکنضخامت  با ،ساژیتال

 .یمباش
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o تصویربرداری  کی زیر شکلSPACE هیشب کنتراست با مغز از FLAIR مزمن انفارکتوس به مبتال ماریب در 

نشان  را tissue loss و gliosis بیترت به گنالیس نییپا و باالبا شدت  ینواح در این تصویر  که ی باشدم

 acquisition 6.5 زمان ،است شده داده نشان متر یلیم 1.5 کرونال و تالیساژ ،اگزیال ریتصاو می دهد.

 .می باشد 1 *1 * 1 وکسل ابعاد باو ( 2با فاکتور  parallel imaging از استفاده با) قهیدق
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