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TurboFLASH  

o TurboFLASH (FSPGR, TFE) کیتکن کیspoiled gradient echo  با 1عیسر العاده فوق  TR، TE 

 1T کنتراست و کم SNR یدارا ،سکانس نوع نیادر نتیجه این  است کوچک2 تلنگر هیزاو و کوتاه اریبس

یک پالس  ( preparation pulse کی از استفاده با تواند یم ریتصو تیفیک ،حال نیا با. است فیضع

180° inversion (  در ابتدایacquisition ، داده نشان شکل در که همانطور ابد،ی بهبود یتوجه قابل طور به 

 ”saturation recovery“ پالس از استفاده preparation pulse یبرا متفاوت روش کی. است شده

(SR )پالس کمی باشد ی RF 90 ه حالت اشباع ب یربرداریتصو یتوال شروع از قبلرا  ها بافت تمامکه  درجه

 .رساندمی

o  کیتکن نیا یکاربردها از یکی visualization یها کیتکن. است یقلب وژنیپرف TurboFLASH 

 یعیطب وکاردیم در contrast uptake آن دنبال به و قلب از کنتراست ماده عبور نیاول از یعال یریواتص

 مطالعات یبرا. شود انجام ها هیکل و کبد در است ممکن وژنیپرف مطالعات روش، نیهم به. دهد یم ارائه را

 .شوند یم نجاما single shotروش  با معموالً TurboFLASH یها کیتکن ،وژنیپرف

                                                
1 ultrafast 

2 flip angle 
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o به روش داده برداری نمونه روش کی از استفاده با segmented k-space ، کیتکن TurboFLASH ی م

 با تزریق ماده کنتراست یوگرافیآنژام آر یربرداریتصو یبرا ،( T1 وزن با) شکم از یربرداریتصو یبرا تواند

 . شود استفاده opposed-phase و in-phase حبس نفس به روش نیح در
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o TurboFLASH وزن با مغز از یربرداریتصو یبرا تواند یم T1  2به روشD  با پیاده سازی روشBLADE 

 و باال کنتراست ذاتی ،باال رزولوشن با داده مجموعه کی شود و استفاده زین3D (MP-RAGE ) روش یا

 . باال تهیه کند ریتصو تیفیک

o با چپ بطن از کنتراست لوس ماده یوعبور ب نیاولطی  در انفارکتوس سابقه با ماریب از یکزیر  تصویر 

-non توده( تهیه شده است. قلب ضربان هر در ریتصو کی) TurboFLASH سکانس کی از استفاده

enhance ( زترومبو به مربوط ) است شده دهیکش ریتصو به وکاردیمشدن  نازک و . 
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o با وزن  تالیساژ ریتصاو از یا سهیمقازیر  شکلT1 کنتراستتزریق  از پس (a) تکنیک  FLASH  باTE 

. دهد یم نشان را( اهیس فلش)ا ومیمننژ به مبتال ماریب در BLADE TurboFLASH تکنیک (b) و کوتاه

 به TurboFLASH اسکن در مغز یخاکسترماده  و دیسف ماده بین کنتراست بهبود که دیباش داشته توجه

 ( نشان داده شده است دیسف با فلش ، BLADEبه روش   a)که  در تصویر  3شبح آرتیفکت وجود عدم همراه

 

 

o دردسر تکنیک کی TurboFLASH فیتعر TR دو نوع واقع در. است TR کی. دارد وجود TR یبرا 

gradient echo readout است یلی ثانیهم 12 تا 6 بیترت به معمول طور به که ،سریع .TR همان گرید 

                                                
3 ghost artifacts 
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. است شتریب ای میلی ثانیه 3000 معمول طور به که است magnetization preparation زمان الزم برای

 که است شده رفتهیپذ شود، یم تعیین magnetization preparation توسط بافت کنتراست که آنجا از

TR "با تعریف دوم سازگار است."یواقع  
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