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Susceptibility-Weighted Imaging 

o ریتصاو SWI اکو انیگرادسکانس  پالس از (GRE )سکانس. شوند یم دیتول GRE در تفاوت به 

susceptibility در  های دفاز شدهری فوکوس کردن اسپین  ییتوانا این سکانس رایز است حساس بافت

 .را ندارد یسیمغناط دانیم یناهمگن نتیجه ی

o سکانس اگرچه GRE وزن با  T2* قرار استفاده مورد ونیکاسیفیکلس و خون/ آهن محصوالت یابیرد یبرا 

 معمول طور به SWI سکانس. کند یم برتر را آن که هست یژگیو نیچند یدارا SWI سکانس ، است گرفته

 کوچکتر وکسل و تر نازک یها برشه تهی امکان بیترت نیا به ،دیآ یم بدست ( 2D یجا به) 3D حالت در

 .شود یم فراهم

o  سکانس درSWI از Flow compensation از و آرتیفکت کاهش یبرا جهت سه هر در parallel 

imaging هر در. شود یم استفاده یربرداریتصو زمان کاهش یبرا TR می آید بدست یک یا چند اکو .

 داده شینما شده و پردازش مستقل طور به 1فاز و یبزرگ به مربوط اطالعات که است نیا SWI یاصل یژگیو

 .شوند یم بیترک این اطالعات یصیتشخ اهداف یبرا نیهمچن و شوند یم

o معمول یربرداریتصو یپارامترها SWI شامل TR = 25-50 ms ، TE = 20-40 ms 15=  تلنگر هیزاو و-

20º شود یم استفاده کوچکتر تلنگر هیزاو و تر کوتاه اسکن یها زمان دانیم قدرت شیافزا با. است. 

                                                
1 magnitude and phase information 
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 ه این ترتیب است:ب SWI از سکانس هیه تصویرتل مراح

o image Magnitude شبیه  یکنتراست بارا  2نهیزم پس بافت و شود یم رهیذخ یصیتشخ اهداف یبراPD 

 .دهد یم نشان

o خام فاز ریتصو. باشند دیمف ینیبال نظر از تا باشند داشته یشتریب پردازش مراحل دیبا فاز یها داده  raw 

phase image گرادیان های  توسطsusceptibility، هستند ایجاد می شود رییتغ حال در یآرامبه  هک .

 از توان یم ناشی از ناهمگنی میدان و مرز هوا استخوان در جمجمه نییپا فرکانس با نوسانات حذف یبرا

 در آرتیفکت کاهش یبرا 3وکالل فاز حیتصح یها تمیالگور از و کرد استفاده باال گذر با تالیجید یلترهایف

 رهیذخ یصیتشخ اهداف برای که است 4شده لتریف فاز ریتصو کی یینها جهینت. شود استفاده جمجمه قاعده

 . ردیگ یم قرار استفاده مورد و شود یم

o تر برجسته یبرا 1-0 در بازه ی شده لتریف فاز ریتصاو از را ها داده که شود یم جادیا 5فاز ماسک کی سپس 

چندین  یتالیجید صورت به Magnitude image. می کند scaleها  بافت susceptibilityتفاوت  کردن

 ،عمل در .به حد قابل قبول برسد فاز اطالعات که یزمان تا شود یم ضرب فاز ماسکدر  (شکل در "n")بار 

                                                
2 background tissue 

3 local phase correction algorithms 

4 filtered phase image 

5 phase mask 
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  magnitude اطالعات یحاو همزمان طور به که است SW ریتصو کی یینها جهینت. کاربرد دارد n = 4 معموالً

به صورت معموال  SWتصاویر . ردیگ یم قرار استفاده مورد نیبالدر  صیتشخ یبرا و است phase و

(mIPs) intensity projections Minimum د.ننمایش داده می شو 
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o بنابراین SWI6  کانسس  کی D GRE3spoiled   و با تکنولوژی  باالرزولوشن  با-velocity

compensated (محور سه هر در انیجر یبرا )می باشد .SWI تفاوت بر دیتأک یبرا فاز اختالف اطالعات از 

susceptibility و گذر فیلتر بال  با شده لتریف فاز ریتصو کی. کند یم استفاده ها بافت نیب minimum 

 intensity projection. 

o فروشندگان MR  سکانسsusceptibility سکانس رااین  منسیز. دهند یم ارائه خود یتجار نام تحت را 

SWI می نامدGE   نامSWAN (Susceptibility Weighted ANgiography) ، پسیلیف SWIp 

(SWI-phase ، قبالً که VenoBOLD شد یم دهینام )، یتاچیه BSI (Blood Sensitive Imaging )

 .دهد یم ارائه راFSBB (Flow Sensitive Black Blood ) نام کانن و است

o SWI یزیخونر ،( نیهموگلوب یدئوکس) حاد یزیخونر ، خون انیجر ،یعیطب یدیور خون به ییباال تیحساس 

 .دارد نیتیفر شکل به آهن و( hemosiderin) مزمن

o  کیتکن SWI لیدل به SNR  و susceptibility effects   بیشترMRI 3T   3درT  ود.شاجرا می  

 

 

 

                                                
6 Susceptibility-Weighted Imaging 
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o کاربرد SWI نیهمچن. است 7کاورنوس یها یناهنجار و( مزمن و حاد) ناشی از تروما یمغز یها بیآس در 

 دهیکش ریتصو به CSF مقابل در کم گنالیس شدت با دو هر ،ساب آراکنوئید و یبطن داخل یزیخونر SWI با

 مارانیب مورد در. می باشد subarachnoid یزیخونر صیتشخ در FLAIR مکمل SWI نیبنابرا. می شود

 طور به عاتیضا نیا ،نیدریهموس به SWI تیحساس لیدل به ،زیر( شکل)کاورنوس یها یناهنجار به مبتال

 .(a) بزرگتر دیده می شوند T2 GRE  2D  اسکن با سهیمقا در( b لش درف) SWI در یکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 cavernous malformations 
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o که دهد یم نشان را کننده جیگ کیولوژیراد ریتصو کیزیر  شکل SWI کند یم لیتسه را نآ ریتفس .

FLAIR (a )شیافزا چیه کنتراستتزریق  از پس. دهد یم نشان را آن اطراف گنالیس یباال شدت و عهیضا 

نشان  یعیطب ریغ گنالیس یباال شدت  DWI (c) در. شود ینم مشاهده T1 (b) وزن با ریتصو در یعیرطبیغ

 کیوازوژن ادم و( دیسف یها فلش ،انفارکتوس لیدل به ادیز گنالیس شدت) سیتوتوکسیک ادم دهنده ی

 یمرکز توده) یمغز بزرگ هماتوم و کند یم تر ساده را صتشخی SWI (d)(. ضایعه لیدل به ،اهیس فلش)

 . کند یم آشکار یراحت به را( شدت سیگنال کم با
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