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ایمىی درMRI
تا کٌْى ُیچ آثاس صیاى تاس تیْلْژیکی دساص هذتی دس اثش لشاسگشفتي دس هؼشض  MRIگضاسػ ًؾذٍ اعت اگش چَ دس
تشسعی خذاگاٍ اخضاء سًّذ تصْیشتشداسی تؾذیذ هغٌاطیغی چٌذیي اثش کن اُویت ّ تشگؾتپزیش اص هیذاى ُای
هغٌاطیغی  ،گشادیاى ّ فشکاًظ سادیْیی هؾاُذٍ ؽذٍ اعت  .اغلة تسمیمات دس هْسد ایوٌی  MRدس آهشیکا
اًدام ؽذٍ ّ اکثش هماالت دستاسٍ ایوٌی  MRدس اهشیکا هٌتؾش ؽذٍ اعت .
دس فْسیَ  1982اداسٍ غزا ّ داسّ )  ( FDAدعتْسالؼولی سا تَ ُیاتِای تشسعی تیواسعتاًِا تست ػٌْاى « همشسات
اسصیاتی سیغک ُای تاتؼ ُای الکتشّهغٌاطیغی تشای سّؽِای  NMRکلیٌیکی » اتالؽ ًوْد  .تشای تشسعی اثش
تیْلْژیکی دساصهذت  MRIتوام اخضاء سًّذ تصْیشتشداسی تایذ دس ًظش گشفتَ ؽْد  .ایي اخضاء ؽاهل:
ؽْد )
.
 -1هیذاى هغٌاطیغی اصلی ( کَ تست ػٌْاى هیذاى هغٌاطیغی ایغتا ُن ؽٌاختَ هی
 -2هیذاى ُای هغٌاطیغی هتغیش تا صهاى ( هیذاى هغٌاطیغی گشادیاى ُا ّ هیذاًِایRF ) .
اثرات بیُلُژیکی میدان مغىاطیسی ایستا
تْخَ اّلیَ دس هیذاى هغٌاطیغی ایغتا هؼطْف تَ اهکاى اثشات تیْلْژیکی تالمٍْ هی تاؽذ  .دس طثیؼت هیذاى
هغٌاطیغی کشٍ صهیي اثش لاتل هالزظَ ای تش اؽکال اتتذایی زالت ّاسد خِت گیشی تاکتشی ُای هغٌاطیغی
ایغتا ّ الگْی هِاخشت پشًذگاى تست تاثیش هیذاى هغٌاطیغی تَ ؽذت  G6/0کَ کشٍ صهیي سا ازاطَ ًوْدٍ اعت
هی تاؽذ  .دس  MRپتاًغیل ُای الکتشیکی ضؼیفی دس ػشّق خًْی تضسگ کَ خْى دسآًِا دس خِت ػوْد تش
هیذاى هغٌاطیغی ایغتا خشیاى داسد هؾاُذٍ ؽذٍ اعت  .اگش چَ دس ؽذت  10تغال ُیچ آثاس صیاًثاسی دس
هیوًِْا هؾاُذٍ ًؾذٍ اعت  .اغلة تشسعی ُا ُیچ اثشی دس سؽذ ّ ؽکل علْلی دس هیذاًِای هغٌاطیغی تا
ؽذت کوتش اص  2تغال ًؾاى ًذادٍ اًذ  .اطالػات خوغ آّسی ؽذٍ تْعظ اًغتیتْی هلی زفاظت ؽغلی ّ
عاصهاى تِذاؽت خِاًی ُیچ ؽْاُذی اص لْکوی یا عایش هْاسد عشطاى صایی ًؾاى ًوی دُذ.
گضاسؽِای اًذکی زاکی اص عشطاى صایی تالمٍْ هیذاًِای هغٌاطیغی ایغتا تْد کَ تَ ػلت ایي کَ سّؽِای
تشسعی دس آًِا هْسد اًتماد تْد  ،سد ؽذٍ اًذ.
میدان ٌای حاشیً ای
هطلة هْسد تْخَ تؼذی دس اثشات هیذاى هغٌاطیغی اصلی  ،خطشات هشتْط تَ هسل ًصة عیغتن ُای MRهی
تاؽذ  .هیذاى هغٌاطیغی ایغتا تْعظ دیْاسُا  ،کف ُا یا عمف ُای هؼوْلی هسذّد ًوی ؽًْذ  .هیذاى
هغٌاطیغی پشاکٌذٍ دس خاسج اص هشکض آُي ستا تست ػٌْاى هیذاى زاؽیَ ای ؽٌاختَهی ؽْد.
اغلة دعتگاٍ ُای تؾذیذ هغٌاطیغی تشای هسذّد ًوْدى هیذاى زاؽیَ ای تافاصلَ لاتل لثْلی زفاظت

ًؾذٍ اًذ چَ دس اتاق اعکي یا دس داخل کاهیْى ُا ( دس هْسد عیغتن ُای  MRعیاس ) هیذاى زاؽیَ ای تایذ
ُویؾَ دس ٌُگام ًصة عیغتن ُای خذیذ دس ًظش گشفتَ ؽْد  .دس ٌُگام ًصة  ،ؽذت هیذاى دس تاال ّ پائیي
دعتگاٍ ًیض تایذ دس ًظش گشفتَ ؽْد.
میدان ٌای ایستای کمتر از  2تسال
اگش چَ ُیچ آثاس تیْلْژیکی دس اًغاى دس لذست ُای هیذاى صیش  2تغال هؾاُذٍ ًؾذٍ  ،آتٌْسهالی ُای تشگؾت
پزیش دس  ECGدس چٌیي لذست ُای هیذاًی هؾاُذٍ ؽذٍ اعت  .یک افضایؼ دس داهٌَ هْج  Tسا هی تْاى دس یک
ECGهؾاُذٍ ًوْد کَ هشتْط تَ اثش هغٌاطیغی تشدیٌاهیک هایؼات اعت.
ایي اثش ٌُگاهی ایداد هی ؽْد کَ یک هایغ ُادی هثل خْى  ،اص یک هیذاى هغٌاطیغی ػثْس ًوایذ  .ایي اثش
هتٌاعة تا لذست هیذاى هغٌاطیغی هی تاؽذ ّ تٌاتشایي تاػث ایداد هؾکالتی دس Gatingللثی دس عیغتن
ُای تا هیذاى لْی هی گشدد  .ایي زالت هٌتح تَ  triggerعیغتن دس هْج  Tتَ خای  Rگشدیذٍ ّ تٌاتشایي کیفیت
تصْیش تَ ػلت ً gatingاکافی للة کاُؼ هی یاتذ  .اگش چَ تا ّخْد ایي اثش ُ ،یچ اثش للثی _ ػشّلی خذی دس
تیواساًی کَ تست تشسعی  MRلشاس گشفتَ اًذ هؾاُذٍ ًؾذٍ اعت.
هطلة دیگش گشم ؽذى تیواساًی اعت کَ دس هؼشض هیذاى ُای ایغتا لشاس هی گیشًذ .دس دّ تشسعی خذاگاًَ
تیواساًی دس هؼشض لذستِای هیذاى  1/5تغال تشای  20 ّ 60دلیمَ لشاس گشفتٌذ  .ایي تشسعی ُا تٌِا افضایؼ
زشاست تذى تَ همذاس کوی ( 0/03 ّ 0/1دسخَ عاًتی گشاد ) سا ًؾاى داد.
هیذاًِای ایغتای تا لذست تیؼ اص  2تغال :
تؼضی اص اثشات تیْلْژیکی تشگؾت پزیش دس اًغاى دس ؽذت ُای 2تغال ّ تاالتش هؾاُذٍ ؽذٍ اعت  .ایي اثشات
ؽاهل خغتگی  ،عشدسد  ،کاُؼ فؾاس خْى ّ دسخاتی اص ًاآساهی هی تاؽذ  .هؾکل تالمٍْ دیگش دس ایي هیذاى
ُا تا لذستِای تیؾتش اص تؼاهلی اًشژی هغٌاطیغی ّ خِت گیشی علْل هی تاؽذ  .هْلکْلِای هؾخصی هثل
 ّ DNAسیض ّازذُای علْلی هاًٌذ گلثْلِای لشهض داعی ؽکل خصْصیات هغٌاطیغی داسًذ کَ تا خِتتغییش
هی یاتٌذ ایي اثش اص ًظش تیْلْژیکی دس لذست هیذاى  2تغال تَ ػلت ًیشّی پیچاًٌذٍ یا گؾتاّس کَ تَ ایي هْلکْل ُا
ّاسد هی گشدد تا اُویت هی تاؽذ.
بیماران باردار:
تا کٌْى ُیچ آثاس تیْلْژیکی ؽٌاختَ ؽذٍ ای اص کاستشد  MRIتش خٌیي هؾاُذٍ ًؾذٍ اعت  .اگش چَ هکاًیغن
ّخْد داسًذ کَ تَ طْس تالمٍْ هی تْاًٌذ اثشات صیاًثاس ایداد ًوایٌذ هاًٌذ تؼاهل هیذاى ُای الکتشّهغٌاطیغی ّ
خٌیي دس زال سؽذ  .علْلِایی کَ دس هشزلَ تمغین ُغتٌذ دس طی اّلیي ثلث دّسٍ زاهلگی تیؾتش تَ ایي
اثشات زغاط هی تاؽٌذ.
ً FDAؾاى گزاسی عیغتن ُای  MRهْسد اعتفادٍ دس تصْیشتشداسی خٌیي ّ اطفال سا تشای هؾخص ًوْدى هیضاى
ایوٌی تَ ػلت سیغک صیاد ّ تالمٍْ تشای تیواساى تاسداس  ،ػوْهاً تْصیَ هی ًوایذ کَ ُش آصهایؾی اص تیواساى تاسداس
تایذ تا پایاى اّلیي ثلث تاسداسی تَ تأخیش تیافتذ ّ پظ اص ایي دّسٍ تایذ لثل اص اًدام آصهایؼ سضایت ًاهَ کتثی

تْعظ تیواس اهضاء گشدد.
کارکىان باردار:
هشاکض  MRدعتْسالؼولِای خذاگاًَ ای تشای کاسکٌاى تاسداس خْد دس هسذّدٍ تؾذیذ هغٌاطیغی داسًذ .اگثش ّازذُا
ایي گًَْ تصوین گشفتَ اًذ کَ کاسکٌاى تاسداس هی تْاًٌذ ّاسد اتاق اعکي ؽًْذ ّلی دس ٌُگام اعتفادٍ اص هیذاى
ُای گشادیاى ّ  RFاص اتاق خاسج ًؾًْذ  .تؼضی هشاکض ایي گًَْ تْصیَ هی کٌٌذ کَ کاسکٌاى تاسداس تایذ دس طی
اّلیي دّسٍ عَ هاَُ تاسداسی کاهال ً اص هیذاى هغٌاطیغی دّس تاؽٌذ.
تشسعی اخیش ًؾاى دٌُذٍ ُیچ افضایؾی دس ّلْع عمظ ُای ًاگِاًی دس تیي سادیْگشافِا ّ پشعتاساى ً MRیغت
پظ الصم ًیغت دس طی دّسٍ تاسداسی اص هیذاى هغٌاطیغی دّس تاؽٌذ ّ هی تْاًٌذ تیواس سا آهادٍ تصْیشتشداسی
ًوْدٍ ّلی دس طی کغة تصْیش هکاى سا تشک ًوایٌذ.
پرتابً ٌا
اخغام فلضی فشّهغٌاطیغی دس زضْس هیذاى هغٌاطیغی ایغتای لْی تَ صْست پشتاتَ ُایی دس هی آیٌذ .
اخغام کْچک هثل گیشٍ ُای کاغز ّ یا عٌداق هْ ٌُ ،گاهی کَ دس هیذاى  1/5تغال لشاس هی گیشًذ عشػت
ًِایی  40هایل دس عاػت سا پیذا هی کٌٌذ ّ تٌاتشایي خطش خذی سا تشای تیواساى ّ یا ُشؽخص دیگشی کَ دس اتاق
اعکي تاؽذ ایداد هی ًوایٌذ  .زتی اتضاس خشازی هثل ُوْعتاتِا  ،لیچی ُا ّ گیشٍ ُا اگش چَ تا هْادی تَ ًام
فْالد ضذ صًگ خشازی عاختَ ؽذٍ اًذ ّلی تَ ؽذت تْعظ هیذاى هغٌاطیغی اصلی خزب هی ؽًْذ  .کپغْل
ُای اکغیژى ًیض تَ همذاس صیادی هغٌاطیغی هی تاؽٌذ ّ ًثایذ داخل اتاق اعکي آّسدٍ ؽًْذ  .اگش چَ کپغْل
ُای اکغیژًی کَ غیش آٌُی هی تاؽٌذ دس دعتشط اعت کَ اعتفادٍ اص آًِا تی خطش اعت.
کیغَ ُای ؽي ًیض تایذ هْسد تشسعی لشاس گیشًذ  .صیشا تؼضی اص آًِا تا ؽي پش ًؾذٍ اًذ تلکَ تاداًَ ُای فْالد
کَ تَ همذاس صیادی هغٌاطیغی هی تاؽٌذ پش گشدیذٍ اًذ تْصیَ هی گشدد کَ تواهی اخغام تَ ّعیلَ آُي ستای
هیلَ ای دعتی لثل اص ّسّد تَ اتاق اعکي  MRIهْسد تشسعی لشاس گیشًذ.
 َImplantsپرَتسٌا
ایوپلٌت ُای فلضی اثشی خذی کَ ؽاهل گؾتاّس  ،گشها ّ آستی فکت دس تصاّیش  MRIهی تاؽذ  ،ایداد هی ًوایٌذ
 .تٌاتشایي لثل اص ایٌکَ تیواس هْسد  MRلشاس گیشدُ ،ش عاتمَ خشازی کَ تیواساى لثل اص  MRداؽتَ اًذ تایذ هؾخص
گشدد  .گؾتاّس ّ گشها  :تؼضی ایوپلٌت ُای فلضی دس ٌُگاهی کَ دس هیذاى هغٌاطیغی لشاس هی گیشًذ گؾتاّس
لاتل هالزظَ ای ایداد هی ًوایٌذ ً .یشّ یا گؾتاّسی کَ تش ایوپلٌت ُای فلضی کْچک یا تضسگ ّاسد هی گشدد هی
تْاًذ اثشات خذی ایداد ًوایذ هثل ایٌکَ ایوپلٌت ُای ثاتت ًؾذٍ هی تْاًٌذ تطْس تالمٍْ ّ غیش لاتل پیؼ تیٌی دس
دسّى تذى زشکت کٌٌذ ًْ .ع فلضی کَ دس ایي ایوپلٌت ُا اعتفادٍ هی گشدد  ،ػاهلی اعت کَ ًیشّی ّاسد ؽذٍ تش
آًِا سا دس هیذاى هغٌاطیغی تؼییي هی ًوایذ  .ایوپلٌت ُای فلضی غیش آٌُی  ،اًسشافی دس هیذاى هغٌاطیغی
ًؾاى ًوی دٌُذ ( ّ یا اًسشاف کوی ًؾاى هی دٌُذ ) ّلی آًِا هی تْاًٌذ عثة گشهای لاتل هالزظَ ای تَ
ػلت ػذم تْاًایی دس پشاکٌذگی گشهای ایداد ؽذٍ تْعیلَ خزب فشکاًظ سادیْیی ،گشدًذ  .اگش چَ  ،آصهایؾات

افضایؼ زشاست لاتل تْخِی سا دس ایوپلٌت ُا ًؾاى ًوی دُذ.
گیري ٌای آوُریسم
تؼضی گیشٍ ُای آًْسیغن داخل خودوَ ای اص هْاسد خذی هٌثغ اعتفادٍ دس تصْیشتشداسی  MRهی تاؽٌذ دس یک
تشسعی اص  26گیشٍ آًْسیغن کَ تست تشسعی لشاس گشفتٌذ  19ػذد اص آًِا خاصیت فشّهغٌاطیغی اص خْد تشّص دادًذ
 .زشکت گیشٍ هوکي اعت سگ سا آعیة صدٍ ّ هٌدش تَ خًْشیضی  ،ایغکوی یا هشگ گشدد.
گیري ٌای ٌمُستاتیک عرَقی
گیشٍ ُای ُوْعتاتیک تایذ لثل اص آصهایؼ  ، MRتَ صْست خاسج اص تذى اسصیاتی گشدًذ  ،اگش چَ ُیچ کذام اص 6
گیشٍ ُوْعتاتیک ػشّلی کَ هْسد اسصیاتی لشاس گشفت اًسشاف دس هیذاى هغٌاطیغی ایغتا پیذا ًکشد.
فیلترٌا َSTENT
پاًضدٍ ّعیلَ داخل ػشّلی هْسد آصهایؼ لشاس گشفت ّ ثاتت ؽذ کَ پٌح ػذد اص آًِا فشّ هغٌاطیغی هی تاؽٌذ .
اگش چَ آًِا دس هیذاى هغٌاطیغی اًسشاف اص خْد ًؾاى هی دٌُذ ّلی ایي ّعیلَ ُا هؼوْال ًتؼذ اص چٌذ ُفتَ دس
داخل دیْاسٍ سگ ًفْر کشدٍ ّ زشکت آًِا ًاهتسول هی گشدد  .تٌاتشایي اًدام تصْیشتشداسی  MRتشای اکثش تیواساى تا
ّعیلَ ُای داخل ػشّلی دس صْستی کَ دّسٍ صهاًی لاتل لثْلی تؼذ اص کاؽت  ،گزؽتَ تاؽذ ایوٌی دس ًظش
گشفتَ هی ؽْد.
گیرودي ٌای عرَقی سرخرگ گردوی ( کارَتید)
پٌچ گیشٍ ( ػشّق ) عشخشگ کاسّتیذ هْسد آصهایؼ لشاس گشفت ّ ُوَ اًسشاف سا دس هیذاى هغٌاطیغی ًؾاى دادًذ .
اگش چَ اًسشاف دس همایغَ تا زشکت ضشتاًی ػشّق کاسّتیذ تَ هیضاى کوی تْد  .تٌِا دس هْسد گیشٍ کاسّتیذ
Poppen_Blaylockاعتفادٍ اص  MRتَ ػلت خزب ؽذیذ آى تَ هیذاى هغٌاطیغی هٌغ گشدیذٍ اعت.
ّسّدی ُای دعتیاتی ػشّلیVascular Access Ports
تٌِا دّ ػذد اص  33ایوپلٌت ّسّدی دعتیاتی ػشّلی هْسد هطالؼَ لشاس گشفت  ،اًسشاف لاتل هؾاُذٍ دس هیذاى
هغٌاطیغی اص خْد ًؾاى دادًذ ایي اًسشافات دس کاستشد چٌیي ّسّدی ُایی تَ هیضاى کن دس ًظش گشفتَ ؽذتٌاتشایي
تصْیشتشداسی تمشیثاً ایوي هی تاؽذ.
دریچً ٌای قلبی
اگش چَ کاستشد  MRدس تیواساى تا اغلة ایوپلٌت ُای دسیچَ ای ایوي دس ًظش گشفتَ هی ؽْد ّلی چْى دسیچَ
ُایی ّخْد داسًذ کَ تواهیت آًِا آعیة هی تیٌٌذ تشسعی دلیك ًْع دسیچَ تْصیَ هی ؽْد.
ایوپلٌت ُای گْػ
توام ایوپلٌت ُای زلضًّی هْسد آصهایؼ خزب هیذاى هغٌاطیغی ؽذًذ ّ اص ًظش هغٌاطیغی ّالکتشیکی فؼال
هی تاؽٌذ تٌاتشایي آًِا کاهال ً خضء هْاسد ػذم اعتفادٍ اص  MRIؽٌاختَ ؽذٍ اًذ.
ایمپلىت َ َسایل مُاد دوداوی
اغلة آًِا تشای تصْیشتشداسی  MRایوي دس ًظشگشفتَ هی ؽًْذ تا ّخْد ایي کَ اکثش ّعایل دًذاًی تَ طْس لاتل

تاثیهیذاى هغٌاطیغی لشاس ًوی گیشًذ  .آستی فکت ُای تاثیشپزیشی هی تْاًذ کیفیت تصْیش سا
هالزظَ ای تست س
دس  MRخصْصاً دس تصْیشتشداسی گشادیاى اکْ تست تأثیش لشاس دُذ  .تایذ تْخَ داؽت کَ تؼضی اص ّعایلدًذاًی اص

ًظش هغٌاطیغی فؼال ُغتٌذ ّ تٌاتشایي خطشات تالمٍْ ای تشای تصْیشتشداسیدارد.

Pacemaker
ً
بیماران با  pacemakerقلبی مطلقا وباید مُرد تصُیربرداری MRIقرار گیرود  .حتی میدان ٌایی کً با قدرت
 G10ممکه است باعث اوحراف  ،تغییر بروامً َ مسدَد شدن فعالیت ان شُد َ باعث می شُد pacemakerدر
حالت غیر ٌم زمان کارکىد بً عالَي بیماراوی کً pacemakerخُد را خارج ومُدي اود ممکه است سیم ٌای آن
درَن بدن آوٍا باقی ماودي باشد کً قادر است ماوىد یک آوته عمل وماید َ تُسط القای جریان سب
فیبریالسیُن گردد.
][b
میدان ٌای متغییر با زمان
تَ ػلت ّخْد هیذاى  TVMFدس اطشاف تشاًغفْسهشُا ّ خطْط تا ّلتاژ تاال تشسعی ُای صیادی دس هْسد اثشات تیْلْژیکی ًاؽی اص
هیذاى اًدام ؽذٍ اعت  .پی آهذُای تِذاؽتی  ،استثاطی تَ لذست هیذاى گشادیاى ًذاسد ّلی تَ تغییشات هیذاى هغٌاطیغی
کَ خشیاى ُا سا الما هی ًوایذ هشتثظ اعت.
دس  MRتایذ تَ اػصاب ّ ػشّق خًْی ّ ػضالت کَ هاًٌذ ُادی دس تذى ػول هی ًوایٌذ تْخَ داؽت  .لاًْى المای فاسادی تیاى
هی کٌذ کَ تغییش هیذاى ُای هغٌاطیغی خشیاى ُای الکتشیکی سا دس ُش هادٍ ُادی الما هی ًوایٌذ  .خشیاى ُای الما ؽذٍ
هتٌاعة تا لاتلیت ُذایت هْاد ّ هیضاى تغییش هیذاى هغٌاطیغی ّ ؽؼاع زلمَ الماء هی تاؽذ  .دس ، MRایي اثش تْعیلَ
ػْاهلی هثل هذت صهاى پالظ  ،ؽکل هْج  ،الگْی تکشاس ّ پشاکٌذگی خشیاى دس تذى تؼییي هی گشدد  .خشیاى الما ؽذٍ دس
تاؽذ
.
تافتِای هسیطی تیؾتش هی تاؽٌذ صیشا داهٌَ گشادیاى تا افضایؼ فاصلَ اص ًمطَ ُن هشکض هغٌاطیغی تیؾتش هی
اثشات تیْلْژیکی کَ تا داهٌَ خشیاى تغییش هی کٌذ اص تغییشات تشگؾت پزیش دس تیٌایی گشفتَ تا اثش تشگؾت ًاپزیش هثل
فیثشیالعیْى لثلی  ،تغییشات دس تیْؽیوی علْل ّ پیًْذ ؽکغتگی ُا ّعؼت داسد  .اثشاتی کَ گِگاٍ دس طی تشسعی ُای
 MRIتا تکٌیک ُای اکْی تخت تدشتَ هی گشدًذ ؽاهل ازغاط خفیف پْعتی ّ اًمثاضات غیش اسادی ػضالت هی تاؽذ .
اثشات تیٌایی هوکي اعت دس اثش تسشیک فغفي ُای ؽثکیَ تْعیلَ المای ًاؽی اص TVMFصْست گیشد ایي زالت هٌدش تَ
ؽْد
.
دیذى ًماط سّؽي تْعظ تیواس هی
وُفً صُتی
تا ػثْس خشیاى اص عین پیچ ُای گشادیاى دس طی کغة تصْیش همذاس صیادی ًْفَ صْتی ایداد هی ؽْد  .اگش چَ عطْذ ًْفَ دس
اغلة عیغتن ُای تداسی دس هسذّدٍ دعتْسالؼول ُای ایوٌی تْصیَ ؽذٍ دس ًظش گشفتَ هی ؽًْذ ّلی ایي ًْفَ هی تْاًذ
اثشات تشگؾت پزیش یا تشگؾت ًاپزیش ایداد ًوایذ  .ایي آثاس ؽاهل هؾکل استثاطی ً ،اسازتی تیواس  ،کاُؼ ؽٌْایی گزسا ّ د
تیواساًی کَ اص ًظش ًاسعایی ؽٌْایی زغاط هی تاؽٌذ هٌدش تَ اص دعت دادى دائوی ؽٌْایی هی گشدد  .اعتفادٍ اص
گْؽی سّؽی لاتل لثْل ّ اسصاى تشای خلْگیشی اص کاُؼ ؽٌْایی تْدٍ ّ تایذ هْسد اعتفادٍ لشاس گیشد  .سّػ خایگضیي کَ تا
ُضیٌَ تیؾتشی هی تاؽذ ضذ ًْفَ یا دعتگاٍ ًْفَ هخشب هی تاؽذ کَ ًَ تٌِا ًْفَ سا کاُؼ هی دُذ تلکَ ُوچٌیي استثاط
تِتشی سا تیي کاستش ّ تیواس هوکي هی عاصد.
تابش فرکاوس رادیُیی:
تَ ػلت ایٌکَ عطر اًشژی فشکاًغِای هْسد اعتفادٍ دس MRکلیٌیکی دس همایغَ تا پشتُْای ًْ xس هشئی ّ هایکشّّیْ ًغثتاً
کن هی تاؽذ اثش تیْلْژیکی غالة خزب تاتؼ ، RFگشم ؽذى تافت هی تاؽذ  .اگش چَ اثشات غیش زشاستی گضاسػ ؽذٍ اًذ
ّلی ایي اثشات تاکٌْى تأکیذ ًگشدیذٍ اًذ  .تا اػوال یک پالظ تسشیکی تؼضی ُغتَ ُا اًشژی RFسا خزب هی کٌٌذ ّ ّاسد
اًشژی تاالتش هی گشدًذ تا آعایؼ آًِا ُ ،غتَ ایي اًشژی خزب ؽذٍ سا تَ هسیظ ازاطَ کٌٌذٍ خْد هی دُذ  .دس فشکاًظ
ُایی کوتش اص  100هگاُشتض  %90 ،اًشژی خزب ؽذٍ ًاؽی اص خشیاى ُای تافت هی تاؽٌذ کَ تْعیلَ اخضاء هغٌاطیغی
هیذاى فشکاًظ سادیْیی الما هی گشدًذ  .تا افضایؼ فشکاًظ  ،اًشژی خزب ؽذٍ ًیض افضایؼ هی یاتذ تٌاتشایي گشم ؽذى تافت تَ
طْس گغتشدٍ ای ّاتغتَ تَ فشکاًظ هی تاؽذ  .تَ ایي هٌظْس گشهای RFدس عیغتن ُای  MRکَ دس هیذاى ُایی تا ؽذت
کوتش اص یک تغال کاس هی کٌٌذ  ،اُویت کوتشی داسد.
عیغتن ُای تصْیشتشداسی ً MRوی تْاًٌذ تاتؼ دُی  RFسا اًذاصٍ گیشی ًوایٌذ تٌاتشایي اًذاصٍ گیشی خزب RFضشّسی هی
تاؽذ  .خزب  RFتْعیلَ گشم ؽذى تافت هؾخص هی گشدد  .تْاًایی تیواس دس پخؼ گشهای اضافی یک هثسث هِن ایوٌی
هی تاؽذ  .پخؼ اًشژی سا هی تْاى تا ّاژٍ هیضاى خزب اختصاصی Specific absorption Rateیا  SNRؽشذ داد کَ تا ّازذ
تیاى هی ؽْد.
SNR = Jowles of RF / second / kg body weight
 SNRتَ هیذاى الکتشیکی الما ؽذٍ  ،دّس فؼال پالظ  ،داًغیتَ تافت ُ ،ذایت ّ اًذاصٍ تیواس تغتگی داسد  .دس اهشیکا عطْذ
تْصیَ ؽذٍ تشای  SNRدس تصْیشتشداسی  4/0تشای توام تذى  2/3 ،تشای عش ّ  8تشای زدن کْچک هی تاؽذ.

