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Volume Interpolated Breath-Hold Examination (VIBE) 

o سکانس VIBE کانسس کی ED GR3 است. 

o  تکنیک های  و یابی درون یها کیتکن از استفاده با کانسس نیاpartial Fourier، با  یبعد سه ریتصاو

 یربرداریتصو که است FLASH کانسس از شده اصالح شکل کی VIBE. کند یم دیتولرا  T1 وزن

 کانسس با سهیمقا در. ازدس یم امکان پذیر نفس حبس هیثان 30 ریز در را باال رزولوشنبا  ،داینامیک

FLASH، کانسس VIBE ریتصو تیفیک (SNR ، CNR ) تا 2) یانتخاب یمکان زولوشنر شیافزا با مشابه 

 دیمف همزمان طور به عروق و نرم بافت یابیارز یبرا ژهیو به VIBE کانسس. کند یم فراهمرا ( متر یلیم 3

 .است

o یرونیب خطوط k-space یبرا. است باال یمکان یفرکانسها ،ریتصو در موجود اتیجزئ مورد در یاطالعات یحاو 

 ها داده حذف. است اندک اریبس اگرچه ،دارد وجود k یفضا از بخش نیا در ییگنالهایس ،ناهمگن جسم کی

 1صفر ریمقاد با داده خطوط نیا کردن پر .می شود truncationآرتیفکت یجاد ا باعث k یفضا بخش نیا از

مزمان ه ، صفربا  کردن پر. بخشد یم بهبود اریبس را ریتصو ظاهر( است شده داده نشانb شکل در که همانطور)

                                                
1 zero filling 
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 بهبود باعث صفر با کردن پر ، گرید عبارت به. بخشد یم بهبود را2 یجزئ حجم اثرات ،VIBEتکنیکاجرای  با 

 . دهد یم کاهش را ریتصودر  کسلیپ اندازه و شکل از یناش رتیفکت هایآ اما ،شود ینم مکانی زولوشنر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 partial volume effects 
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 با. دهد یم ارائه یکبد ومیهمانژ به مبتال ماریب در را  T VIBE acquisition 1.5از یریتصاویر ز شکل

VIBE، با بزرگ پوشش ،یا هیثان 20 نفس بسح کی در( متر یلیم 3 تا 2) نازک طعامق با یربرداریتصو 

 شکم اینامیکد اسکن یبرا VIBE ،نیبال در. امکان پذیر می باشدیلی مترم in-plane 2  ×2  زولوشنر

اربرد کآدرنال و کبد ،تصویربرداری از قفسه ی سینه ، MR colonography ،کنتراستماده تزریق  از پس

 یم انجام3D fast low-angle shot (FLASH ) از استفاده با و یچرب اپرسس با معمول طور به کهدارد 

 . شود
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o  با تکنیک   نفسبا حبس  کنتراست تصویر بعد از تزریق سهیمقا شکلاینVIBE یلیم 3.5  رشب ضخامتبا 

 در( HCC) یکبد بزرگ نومیکارس کی اسکن. می باشد (b) متر یلیم6با ضخامت  2D FLASH  و( a) متر

 ،تر نازک مقاطع هیته ییتوانا شامل 2D GREسبت به ن VIBE یایمزا. ا نشان می دهدر کبد چپ لوب

 3D تیماه لیدل به ها برش نیب gap وجود عدم و نفس حالت کی در باالتر SNR و یچرب اپرسس

acquisition است. 
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