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 (fMRI) یعملکرد یسیمغناط تشدید یربرداریتصو

o صورت می گیرد یکینامیهمود راتییتغ براساس ،نورونی تیفعال میمستق ریغ یریگ اندازه ،تصویربرداری در این نوع. 

o است یسیپارامغناط نیهموگلوب یکسئود که یحال در است، یسیامغناطید نیهموگلوب یاکس. 

o شیافزا نیهموگلوب یاکس ،بافت ار برای تامین اکسیژناکسیژن د خون زانیم شیافزاو نیاز به  نورونی تیفعال دنبال به 

 .یابد یم شیافزا MR گنالیس نیبنابرا ، ابدی یم

o یبرا میپارادا یطراح fMRI است زیبرانگ چالش. 

o یکوتاه اریبس زمان مدت درباید  هر والیومریتصاو ،)در حد ثانیه( زمان پاسخ هموداینامیک با توجه به کوتاه بودن 

و پایین  fMRI در به دلیل ضعیف بودن سیگنالاز طرفی . تا بتوانیم سیگنال را جمع آوری کنیم شوند یآور جمع

  .دقیقه( 5)سیگنال مورد انتظار برسیمباید تعداد زیادی والیوم جمع آوری شود تا به  زینو به گنالیس نسبتبودن 

o وجود دارد مارانیب همکاری به ازین. 

o 3 ،باال یسیمغناط یها دانیمT ،شوند یم داده حیترج. 

o fMRI  است جدید مفهوم یک1حالت استراحت. 

 

 

برای  یمختل یها حل راه واست  یسطح چند و رهیمتغ چند مسئله کی fMRI یها شیآزما یبرا نهیبه سکانس کی انتخاب

 مشکل حوزه نیا متخصصان یبرا تواند یم یحت و دارد ازین یا شرفتهیپ تجربه و دانش به که بهترین سکانس انتخابی وجود دارد

 .دارد یبستگ  یسیمغناط دانیم قدرت به همه از مهمتر و کنتراست به یادیز حد تا زین نهیبه سکانس انتخاب .باشد

 شیآزما کی در را تیحساس حداکثر   یتوال که رود یم انتظار ،BOLD گنالیس تیتقو به کمک یها سمیمکان به توجه با

fMRI 1970 دهه اواخر در. باشد داشته،Sir Peter  Mansfield  یربرداریتصوسکانس  ریعترینس single-shot با 

                                                 
1 rest-fMRI 
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 انتخاب دنباله نیتر محبوب EPI (GE-EPI) اکو-انیگراد رو، نیا از. کرد یمعرف را EPI ای Echo Planar Imaging نام

 .است شده داده نشان شکل در که همانطور است، fMRI یبرا شده

 
 افتیدر و کیتحر نیب یاضاف ریتاخ کی چرا که دهد یم حیتوض که ، است   برابر fMRI یبرا( TE) اکو نهیبه زمان

 هیثان یلیم 40 تا 30 حدود   ،تسال 3 در که یحال در است، میلی ثانیه 60 تا 50 حدود   ،تسال 1.5 در. میدار گنالیس

 .است

 وجود( SNR) زینو به گنالیس نسبت شیافزا رو نیا از و ابدی یم شیافزا هم 2خالص مغناطش  ،یسیمغناط دانیم شیافزا با

  .داردتاثیر مثبت 3 یساز فعال از یناش گنالیس رییتغ زانیم در هم و یکیآناتوم ریتصو بر روی هم SNR شیافزا نیا. دارد

 یرمزگذار جهت در یطوالن read-out انیگراد لیدل به susceptibility اثرات به بودن حساس GE-EPI یاصل مشکل

 ( دارد fMRI  در را دبرکار نیشتریب   ،( گنالیس رفتن دست از و ریتصو اعوجاج) مشکالت نیا رغم یعل ،است فاز

 multi-echo) یها کیتکن از استفاده با ها فکتیآرت نیا کاهش با البته

سیگنال  SE ریتصاودر . است( SE) اکو-نیاسپ دنباله gradient echo (GE) یبرا خوب نیگزیجا کی ،یقو یها دانیدرم

است  فکتیآرتعاری از  (FSE)تکنیک های اسپین اکو سریع  .وجود دارد EPI  لیدل به یهندس اعوجاج  اما از دست نمی رود

 یبرا ممکن راه تنها محققان از یاریبس یبرا .است یطوالن یبردار نمونه زمان و 4ادیز یانرژ انباشت آن عمده تیمحدود اما

  .است parallel imaging  یها کیتکن از استفاده با readout زمان مدت کاهش ،EPI یها اعوجاج کاهش

 واقع در PRESTO. کرد اشاره echo-multi روش وPRESTO 5 روش به توان یم fMRI انجام یبرا ندهایفرآ گرید از

  .(BOLD کنتراست ممیماکس به یابی دست یبرا ازین مورد ریتاخ تامین با)است  اکو انیگراد ییکارا شیافزا یبرا یتالش

                                                 
2  

3  

4 high energy deposition 

5 Principle of Echo Shifting with a Train of Observations 
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 شده شنهادیپ EPI سکانس یبرا ینیگزیجا عنوان به( TSE) اکو نیاسپ توربو  سکانس پالس  ، fMRI مطالعات یبعض در

 رزولوشن بهبود باعث که است شده شنهادیپ GRAPPA برابر سه با همراهmHASTE 6 یتوال یاصالحات با ، راًیاخ که است

است  یعال mHASTE ریتصو تیفیک در نظر می گیرد. BOLD لگنایس شتریب تیتقو یبرا را زمان کی و شود یم 7یزمان

 .( ریتصو اعوجاج ای گنالیس رفتن دست از بدون)

 fMRI یکینیکل یکاربردها

 (TLE) تمپورال لوب صرع یجراح یبرا Lateralization  اعصاب، و مغز یجراح  یبرا یجراح از قبل مغز از یبردار نقشه

 ،یکانون صرع به مبتال مارانیب در ictal یها کانون از یبردار نقشه ،

 fMRI  یعصب اختالالت یبررس عمل، از بعد مغز یابیارز ،یشناخت اختالالت یبرا8 استراحتحالت 

 کینزد ندهیآ در fMRI یکینیکل یکاربردها

  یها یاستراتژ یابیارز و نیتدو ، مزمن درد تیریمد و یابیارز ،Pharmacological fMRI  ،یمغز سکته در مغز یابیارز

 Real-time fMRI ،یدرمان دیجد

   کتاب  منبع:

                                                 
6 modified half Fourier acquisition single-shot TSE sequence 

7 temporal resolution 

8Resting state fMRI 


