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 MRIשאלות בסיסיות בנושא  400

 

לא נלמד כלל בחלק מבתי הספר  MRI -ולכן נושא ה MRIאם בעבר רק למעט בתי חולים היו מכשירי 

 ללימוד הרנטגנאות , היום המצב שונה והרבה בתי חולים רכשו מכשירים או בדרך לרכישה.

לא נכללו  MRIואם בעבר שאלות בנושא  MRIכיום אין בית חולים שמכבד את עצמו שאין לו מכשיר 

מעט מאד שאלות בנושא כה חשוב וכה ישנן במבחן הממשלתי היום המצב שונה אם כי למרבה הצער 

 .בראש סדר העדיפות במערכת הבריאותחיוני ושנמצא 

ומיעוט החומר בנושא בשפה העברית הוביל אותי לכתיבה בעבר על הבסיס   MRI -מורכבות ה

 , שנמצא בקישורים הבאים : MRI -הפיזיקלי של ה

content/uploads/2016/06-http://radiographer.co.il/wpמגנטית.-בתהודה-/הדמיהpdf 

 

School/PublishingImages/MRI.pdf-Ray-www.assafh.org/academy/X 

 

http://radiographer.co.il/blog/2017/02/22/cardiacmri/ 

 

ושכל תלמיד שמסיים את לימודי הרנטגנאות  MRI-ה והפעם החלטתי לכתוב שאלות שיקיפו את נושא

 אמור לדעת לענות על רובן אם לא על כולן. MRI -או רנטגנאי שעובד ב

התלבטתי אם לצרף תשובות אך בסוף החלטתי שלא לצרף תשובות כי אני סבור שכל מי שיקרא את 

ידרבן אותו לקרוא החומר לא אמור להתקשות לענות על השאלות ואם יתקשה בחלק מן השאלות זה 

 ולשאול מישהו שמתמצא בנושא והוא יחכים יותר .

 השתדלתי לכתוב את השאלות לפי סדר מסוים שמקל על פתרון השאלות והבנת החומר .
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 ביותר בגוף האדם הוא : נפוץהאטום ה -1

 חמצן -א

 פחמן -ב

 חנקן -ג

 מימן -ד

 

 ? MRIבאיזה חלקיק משתמשים בהדמיית  -2

 מימןהנויטרון  -א

 מימןהאלקטרון  -ב

 מימןהפרוטון  -ג

 כל התשובות נכונות -ד

 

 להדמיית הגוף ? במימןמשתמשים דווקא  MRI -למה ב -3

 ברקמות הגוףכי המימן נמצא בשפע  -א

 כי לפרוטון המימן יש מטען חיובי ויש ספין -ב
 כי לפרוטון המימן יש מומנט מגנטי גדול יחסית -ג
 כל התשובות נכונות -ד
 

 

 יש מומנט מגנטי. -----------רק לגרעין עם מספר מסה  -4

 קטן -א

 גדול -ב

 זוגי -ג

 אי זוגי -ד

 

 הספין של פרוטון המימן ידוע כ : -5

 פרצסיה -א

 ירומגנטי'יחס ג -ב

 תנע זוויתי -ג

 נקיפה -ד

 

 איזה מהמשפטים הבאים אינו נכון? -6

 ספין הוא תנע זוויתי -א

 נפוץ ומקובל להשתמש במונחים גרעין , ספין ופרוטון לסירוגין  MRI -ב -ב

 קליני מודדים את הסיגנל מגרעין המימן MRI -ב -ג

 גרעין המימן מכיל נויטרון אחד ואלקטרון אחד -ד
 

 לגבי ספין גרעיני, איזה מהמשפטים הבאים נכון? -7

 אחר לספין הוא פרצסיהשם  -א

 לפרוטונים יש ספין אך לנויטרונים אין ספין -ב

 לפרוטון אין ספין ורק לאלקטרון יש ספין -ג

 לפרוטון המימן יש ספין חצי -ד
 

 ?  B0כמה מצבי אנרגיה יש לגרעין המימן בתוך שדה מגנטי -8

 1 -א

 2 -ב
 3 -ג

 4 -ד
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 ? B0בתוך שדה מגנטי  3/2כמה מצבי אנרגיה יש לגרעין עם ספין  -9

 1 -א
 2 -ב

 3 -ג
 4 -ד

 

 , מה קורה לפרוטוני המימן שבגופו ? MRIבתוך מספר שניות מהכנסת הנבדק לתוך מכשיר  -10

 חלקם יתיישרו עם כיוון השדה המגנטי וחלקם נגד כיוון השדה -א
 חלקם יהיו במצב אנרגטי נמוך וחלקם במצב אנרגטי גבוה -ב
 חלקם יהיו במקביל לשדה המגנטי וחלקם במצב אנטי מקביל -ג
 כל התשובות נכונות -ד

 

 

 

 יזה מהשמות הבאים מתייחס למצב האנרגיה הגבוה של ספין המימן בשדה המגנטי?א -11

 Spin-Up -א

 Spin-Down -ב

 Parallel -ג

 Spin Up-Down -ה

 

 של ספין המימן בשדה המגנטי? נמוךאיזה מהשמות הבאים מתייחס למצב האנרגיה ה -12

 Spin Up/Anti Parallel -א

 Spin Down/Anti Parallel -ב

 Spin Up/ Parallel -ג

 Spin down/ Parallel -ד

 

. ¹³C -ו ³¹Pהם  NMR Spectroscopy, שני גרעינים שבדרך כלל משתמשים בהם על ידי ¹Hמלבד  -13

( משמעותה שכאשר הם ממוקמים בשדה I½ = )העובדה שלשלושתם יש ספין גרעיני זהה  

 חיצוני:

 לשלושתם תהיה אותה תדירות תהודה -א

 לשלושתם יהיו שני מצבי אנרגיה -ב

 ההבדל ברמת האנרגיה תהיה זההלשלושתם  -ג

 ירומגנטי זהה'לשלושתם יחס ג -ד
 

 ירומגנטי של גרעיני המימן?'מהו היחס הג -14

 MHZ/T 42.6 -א

 MHZ/T 63.8 -ב

 MHZ/T 68 -ג

 MHZ/T 85.2 -ד

 

 :של גרעיני המימן  Net Magnetizationבהיעדר שדה מגנטי חיצוני חזק, המגנטיזציה נטו  -15

 למעשה אפסית בכל הכיוונים-א

 אורכי משמעותייש מרכיב -ב

 יש מרכיב רוחבי משמעותי-ג

 מבצעת פרצסיה ספונטנית-ד
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 איזה מהמשוואות הבאות היא משוואת לרמור? -16

  γ B 0f =0 -א

  γ / B 0f =0 -ב

 γ 0= B 0f / -ג

 f0 = γ B1 -ד

 

 

 תדירות הפרצסיה נמדדת ב: -17

 MHZ-א

 MHZ/T-ב

 T-ג

 G-ד

 

 

 מהי תדירות הפרצסיה של פרוטוני המימן על פני כדור הארץ ? -18
 מגה הרץ 2100בסביבות  -א
 קילו הרץ 2.1בסביבות  -ב

 מגה הרץ 42.6בסביבות  -ג
 לפרוטוני המימן אין תדירות פרצסיה על פני כדור הארץ -ד

 

 

  

 ?3T -ב ¹³C, מהי תדירות של  MHz/T 10.7בערך  ¹³Cירומגנטי של 'היחס הג -19

 MHz 10.7 -א

 MHz 21.4 -ב

 MHz 32.1 -ג

 MHz 64.2 -ד

 

 ע"י : 1924התגלו בשנת התכונות המגנטיות של גרעין האטום  -20

 Edward Purcell-א

 Raymond Damadian-ב

 Joseph Henry-ג

 Wolfgang Pauli-ד

 

הגילוי הראשון של תהודה מגנטית והיכולת שלה למדוד את התכונות המגנטיות של גרעין האטום  -21

 ל: מיוחס

  Isodor Rabi-א

  Raymond Damadian-ב

  Felix Bloch-ג

    Edward Purcell-ד

 

הדמיה בתהודה מגנטית מתבססת על התופעה הפיסיקלית של תהודה מגנטית גרעינית  -22

Nuclear Magnetic Resonance  אוNMR  באופן  -------. התופעה התגלתה בנוזל ובמוצק בשנת

 . -----------------------בלתי תלוי ע''י שני פיסיקאים 

 Edward Purcell , Raymond Damadian,  1950 -א

 Felix Bloch, Edward Purcell,  1946 -ב

 Nikola Tesla , Edward Purcell,  1939 -ג

 Wolfgang Pauli , Joseph Henry,  1932 -ד
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לבניית  MRI -מי מהבאים פיתח את המשוואות המתמטיות המורכבות שמשתמשים בהן ב -23

 תמונות מהאותות?

 Nikola Tesla -א

 Michael Bohr -ב

 Niles Bohr -ג

 Jean Baptiste Joseph Fourier -ד

 

 

מי הראשון שגילה שלרקמות סרטניות יש זמני רלקסציה שונים מזמני רלקסציה של רקמות  -24

 בריאות?

  Paul Lauterbur-א

  Raymond Damadian-ב

  Felix Bloch-ג

  Edward Purcell-ד

 

 ראשונה של איבר אנושי הייתה בשנת : MRIתמונת  -25

 1946 -א

 1971 -ב

 1977 -ג

 1982 -ד

 

, אז מדובר על פרוטונים שנמצאים  MHz 85.12אם תדירות לרמור של פרוטוני המימן היא בערך  -26

 במגנט בעוצמת:

 T 1.5 -א

 T 1 -ב

 T 2 -ג

 T 42.56 -ד

 

 טסלה שווה ל : 1 -27

 גאוס 100 -א
 גאוס 1000 -ב

 גאוס 10000 -ג
 גאוס 15000 -ד

 

 הארץ ?טסלה מהשדה המגנטי שעל פני כדור  1.5עד כמה חזק יותר שדה מגנטי של מכשיר  -28
 3000פי  -א

 30000פי  -ב

 100000פי  -ג

 השדה המגנטי שעל פני כדור הארץ חזק יותר -ד
 

 : B0בהיעדר שדה מגנטי חיצוני  -29

אחד את השני בגלל שהם נמצאים בצורה  הספינים הגרעיניים של הפרוטונים מבטלים -א

 אקראית

 ווןהספינים הגרעיניים של הפרוטונים יוצרים מגנטיזציה אורכית בגלל שכולם באותו כי -ב
 הספינים הגרעיניים של הפרוטונים יוצרים מגנטיזציה רוחבית בגלל שמרביתם באותו כיוון -ג
הספינים הגרעיניים של הפרוטונים יוצרים מגנטיזציה אורכית משמעותית ומגנטיזציה  -ד

 רוחבית זניחה
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 ? MRIהמימן בנוכחות שדה מגנטי חיצוני חזק כמו במכשיר לפרוטון מה קורה  -30

 פרצסיה בתדר לרמור פרופורציונאלית לעוצמת השדה החיצוני הפרוטונים יבצעו -א
-הפרוטונים מתחלקים לשתי אוכלוסיות: אוכלוסייה במצב אנרגטי גבוה הנמצאת במצב אנטי -ב

 ואוכלוסייה במצב אנרגטי נמוך הנמצאת במצב מקביל אליו מקביל לשדה המגנטי החיצוני

 מקביל אליו-במצב מקביל לשדה המגנטי החיצוני מאשר במצב אנטי יסתדרויותר פרוטונים  -ג

 וההפרש בין שני המצבים פרופורציונאלי לעוצמת השדה המגנטי
 כל התשובות נכונות -ד

 

 האפקט שמתאר פיצול רמות אנרגיה באטום כתוצאה מנוכחות שדה מגנטי נקרא : -31
 אפקט זימן -א

 אפקט פיזואלקטרי -ב

 אפקט קומפטון-ג

 הפרפראפקט -ד

 

הפרש האנרגיה בין הפרוטונים שנמצאים במצב אנרגטי גבוה לבין הפרוטונים שנמצאים במצב  -32

 אנרגטי נמוך נקרא :

 אנרגיה קינטית -א
 אנרגיה פוטנציאלית -ב
 אנרגית המעבר -ג

 אנרגיה גרעינית -ד
 

 

 

 איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ? -33
 ככל שעוצמת המגנט חזקה יותר אנרגית המעבר גבוה -א
 המגנט חלשה יותר אנרגית המעבר גבוה ככל שעוצמת -ב

 אנרגית המעבר קבועה ואינה תלויה בעוצמת השדה המגנטי -ג

 כל התשובות לא נכונות -ד
 

 איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ? -34

 ככל שעוצמת המגנט חזקה יותר , מספר הפרוטונים במצב אנטי מקביל יגדל -א
 מקביל יגדלככל שעוצמת המגנט חזקה יותר , מספר הפרוטונים במצב  -ב
 היחס בין הפרוטונים שבמקביל ואנטי מקביל לא תלוי בעוצמת המגנט -ג

 ככל שעוצמת המגנט חלשה יותר , מספר הפרוטונים במצב מקביל יגדל -ד
 

ניתן   את היחס בין הפרוטונים שנמצאים במקביל לשדה המגנטי לאלה שנמצאים אנטי מקביל -35

 לתאר באמצעות :

 ןהתפלגות בולצמ -א
 נוסחת לרמור -ב

 חאות פורייהנוס -ג
 התפלגות נורמלית -ד

 

 נוצרת כתוצאה : Longitudinal Magnetizationהמגנטיות האורכית  -36

 מסכום הספינים הגרעיניים של הפרוטונים שנמצאים במקביל לשדה המגנטי -א
 מקביל לשדה המגנטיאנטי מסכום הספינים הגרעיניים של הפרוטונים שנמצאים  -ב

 בין אלה שבמקביל לאנטי מקבילמסכום ההפרש בין הספינים הגרעיניים  -ג

 מסכום הספינים הגרעיניים שבמקביל יחד עם הספינים האנטי מקבילים -ד
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37- B0 : הוא הסמל של 

 גרדיאנטים -א
 RFגל  -ב

 חדר פיקוד -ג
 המגנט -ד

 

 

 

 

 

 בהתייחס למערכת הצירים וקטור המגנטיזציה האורכי מוצב על ציר : -38
 X -א

 Y -ב

 Z -ג

 XY -ד

 

 המגנטיזציה הכולל הוא חייב להיות במישור : רמווקטועל מנת לקבל סיגנל  -39
 Z -א

 Z- -ב

 XY -ג

 כל התשובות נכונות -ד

 

 

ואיננו יכולים למדוד אותו בגלל שהוא נמצא באותו  Zאם וקטור המגנטיזציה הכולל נמצא במישור  -40

 ? XY, במישור  B0 -אז כיצד גורמים לו להיות בניצב ל  B0כיוון של השדה המגנטי 

 על ידי הפעלת גרדיאנט -א
 RFעל ידי הפעלת  -ב

 על ידי הפעלת המגנט בעוצמה גדולה יותר -ג
 כל התשובות נכונות -ד

 

 תדירות הפרצסיה תלויה ב : -41
 חוזק המגנט -א

 סוג האטום הנבדק -ב
 אופי התרכובת הכימית שבה קשור האטום הנבדק -ג
 כל התשובות נכונות -ד

 

 נקבעת ע"י : MRI -תדירות התהודה של הפרוטון ב -42

 סוג הרקמה וחוזק המגנט -א
 הרקמה וכיוון המגנטסוג  -ב
 גודל השדה -ג
 TR -ד

 

 מושפעת מ : MRI -תדירות התהודה לרקמה מסוימת ב -43

 האיזוטופ הספציפי המצולם -א
 מאפייני המולקולה -ב
 עוצמת השדה המגנטי -ג
 כל התשובות נכונות -ד
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 תדירות לרמור של הגרעין תלויה : -44

 פרוטונים והנויטרונים שבגרעיןב -א
 המולוקולה שבה נמצא הגרעין -ב
 ירומגנטי ועוצמת השדה המגנטי של המכשיר'היחס הג -ג
 כל התשובות נכונות -ד

 

 מתנודדים? MRIבאיזה תחום תדרים בספקטרום האלקטרומגנטי , פרוטוני המימן במכשיר   -45

 גלי מיקרו -א
 אור נראה -ב

 קרני גמא -ג
 גלי רדיו -ד

 

 ?MRI -המשודר ב RF -מה מאפיין את גל ה -46

 B0 -משודר אנכית ל -א

 משודר בתדירות לרמור -ב
 גלי הרדיומשודר בתדירות  -ג
 כל התשובות נכונות -ד

 

 תבלע בגרעין המימן , היא חייבת להיות : RFעל מנת שאנרגית  -47

 בטמפרטורה שווה לזו של המימן -א
 באיזון תרמי עם המימן -ב

 להתנודד באותה תדירות התהודה של המימן  -ג
 תכל התשובות נכונו -ד

 

 ? flip Angleמה איננו נכון לגבי  -48

 RFתלויה בעוצמת פולס  flip Angle -א

 RFתלויה במשך פולס  flip Angle -ב

  Flip Angle 90°מושקעת יותר אנרגיה מאשר  Flip Angle 180° -ב -ג

 B1נמדדת ביחס לכיוון  flip Angle -ד

 

 

 מונח אחר לתדירות התהודה -49
 תדירות לרמור -א

 תדירות המעבר -ב
 תדירות הפרצסיה -ג
 כל התשובות נכונות -ד

 

 ? MRI -מה מטרת התהודה ב -50

 B0ליישר את גרעיני המימן עם  -א

 להאט את תדירות הפרצסיה של גרעיני המימן -ב
 B0 -כדי להטות את גרעיני המימן באזור העניין הרחק מ -ג

 כל התשובות נכונות -ד
 

 ? Flip Angle -מה קובע את ערך ה -51

 ומשכו RFעוצמת גל  -א

 וסליל הקליטה RFמשך גל  -ב

 וסליל השידור RFמשך גל  -ג

 סליל השיור וסליל הקליטה -ד
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 ? MRIלאיזה סוג קרינה הנבדק חשוף בבדיקת  -52

 קרינה מייננת -א

 קרינת ביתא -ב

 תקרינה אלקטרומגנטי -ג

 ? MRI -לא קיימת קרינה כלל ב -ד

 

 נחשבת : MRIאנרגית גלי הרדיו במערכת  -53

 קרינה מייננת -א

 קרינת ביתא -ב

 קרינת גמא -ג

 קרינה לא מייננת -ד

 

 ? MRI -תדר הפרצסיה של גרעיני המימן בתוך מכשיר ה -54

 בעוצמת השדה המגנטי של המכשיר אינו תלוי -א

 גבוה יותר ככל שעוצמת השדה המגנטי נמוכה יותר -ב

 נמוך יותר ככל שעוצמת השדה המגנטי נמוכה יותר -ג

 ירומגנטי'התדר תלוי רק בקבוע הג -ד

 

 טסלה : 3התדר המרכזי למגנט בעוצמה  -55

 טסלה 1.5שווה לתדר המרכזי למגנט בעוצמה  -א

 טסלה 1.5בעוצמה גבוה מהתדר המרכזי למגנט  -ב

 טסלה 1.5מהתדר המרכזי למגנט בעוצמה נמוך  -ג

 נקבע לפי גובה ומשקל  הנבדק -ד

 

 

אין   MRI -של הנבדק שמכניסים אותו לתוך מכשיר ה  Net Magnetizationלמה למגנטיזציה נטו  -56

 מרכיב רוחבי?

 למרכיב הרוחבי לוקח זמן להתפתח -א

 המרכיב הרוחבי מתפתח לפני שמכניסים את הנבדק למכשיר -ב

 כי הספינים שמרכיבים את המגנטיזציה האורכית לא נמצאים בפאזה במישור הרוחבי -ג

 כל התשובות לא נכונות -ד

 

 , אנחנו צריכים : MRIעל מנת לבצע סריקת  -57

 B0להפעיל פולס בכיוון שונה מכיוון השדה המגנטי של  -א

 B0להפעיל פולס לאורך  -ב

 B0לשנות את העוצמה של  -ג

 B0בתדירות גבוהה מתדירות הפרוטונים על מנת להזיז אותם מכיוון   RFלשדר פולס  -ד

 

 ? MRI -ב והסמל של שדה הרדי -58

 B0 -א

 B1 -ב

 RF1 -ג

 RF0 -ד
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בתדירות המעבר והעברת הספינים מרמה אנרגטית נמוכה לרמה אנרגטית גבוהה  RFשידור גל  -59

 נקרא :

 Nexation -א

 Excitation -ב

 Exchange -ג

 Transferring -ד

 

 בתדירות לרמור? RFמה ההשלכות של שידור גל  -60

 Flip Angleנע לתוך המישור הרוחבי לפי  Net Magnetizationוקטור המגנטיזציה  -א

 הפרוטונים נכנסים לפאזה במישור הרוחבי -ב

 וקטור המגנטיזציה האורכי מתקצר -ג

 כל התשובות נכונות -ד

 

 , הפרוטונים : 90°פולס לאחר שידור  -61

 T1לפי  B0וישתקמו לאורך  *T2לפי  Dephasingיצאו מהפאזה י -א

 *T2לפי  B0וישתקמו לאורך  T1לפי  Dephasingיצאו מהפאזה י -ב

 *T2ואחר כך יצאו מהפאזה לפי  T1לפי  B0ישתקמו לאורך  -ג

 T1ואחר כך יצאו מהפאזה לפי  *T2לפי  B0ישתקמו לאורך  -ד

 

 אובדן קוהרנטיות הפאזה בשל אינטראקציות ספין ספין נקרא : -62

 T2דעיכת  -א

 *T2זמן  -ב

 T1רלקסצית  -ג

 T1התאוששות  -ד

 

 : *T2 -ל T2ההבדל בין  -63

והשוני באי הומוגניות  T2מייצג את השילוב, אי הומוגניות השדה המגנטי הקבוע שהוא  *T2 -א

 השדה המגנטי של הרקמה

והשוני באי הומוגניות  *T2מייצג את שילוב אי הומוגניות השדה המגנטי הקבוע שהוא  T2 -ב

 השדה המגנטי של הרקמה

מייצג את השילוב של אי ההומוגניות של השדה המגנטי הקבוע וגם השוני באי  *T2 -ג

 ההומוגניות בשדה המגנטי של הרקמה

מייצג את השילוב של אי ההומוגניות של השדה המגנטי הקבוע וגם השוני באי  T2 -ד

 *T2ההומוגניות של הרקמה שהוא 

 

 ידוע כ: 90°הסיגנל שנוצר אחרי פולס  -64

 Spin Echo -א

 Gradient Echo -ב

 Free Induction Decay -ג

 Spin Spin -ד

 

 הוא : FID -זמן הרלקסציה ששולט על סיגנל ה -65

 T1 -א

 T2 -ב

 *T2 -ג

 TR -ד
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 הינו : MRהסיגנל שנקלט במקלט  -66

 המתח המושרה במקלט ע"י הפרצסיה של וקטור המגנטיזציה במישור הרוחבי -א

 האורכיהמתח המושרה במקלט ע"י הפרצסיה של וקטור המגנטיזציה במישור  -ב

 Z–המתח המושרה במקלט ע"י הפרצסיה של וקטור המגנטיזציה במישור  -ג

 המתח המושרה במקלט ע"י הפרצסיה של וקטור המגנטיזציה במישור הרוחבי  והאורכי יחד -ד

 

-ספין תאיזה מבין קבועי הרלקסציה מתאר את הליך היציאה מהפאזה כתוצאה מאינטראקציי -67

 ? XYספין בציר 

 T1 -א

 T2 -ב

 *T2 -ג

 PD -ד

 

לאחר מתן  Zמבין קבועי הרלקסציה מתאר את הליך הבניה של וקטור המגנטיזציה על צי איזה  -68

 ? RFפולס 

 T1 -א

 T2 -ב

 *T2 -ג

 PD -ד

 

 הוא : T1מונח אחר לרלקסצית  -69

 Spin-Spin Relaxation -א

 Spin Echo Relaxation -ב

 Spin-Lattice Relaxation -ג

 Spin-FID Relaxation -ד

 

 איזה מהמשפטים הבאים הוא נכון? -70

 T2והמגנטיזציה הרוחבית דועכת בקבוע זמן  T1המגנטיזציה האורכית משתקמת בקבוע זמן  -א

 T1והמגנטיזציה הרוחבית דועכת בקבוע זמן  T2המגנטיזציה האורכית משתקמת בקבוע זמן  -ב

 T2וגם  T1לשתי המגנטיזציות הן האורכית והן הרוחבית יש קבועי רלקסציה  של  -ג

 T2והמגנטיזציה הרוחבית משתקמת בקבוע זמן  T1ע זמן המגנטיזציה האורכית דועכת בקבו -ד

 

71-  T1 מערכה המקורי --------מוגדר כזמן הדרוש למגנטיזציה האורכית לגדול מאפס ל 

 37% -א
 50% -ב

 63% -ג
 100% -ד

 

72- T2  מערכו המקסימלי  ----------מוגדר כזמן הדרוש למרכיב המגנטיזציה הרוחבי לדעוך בערך ל

 90אחרי פולס 

 37% -א
 50% -ב
 63% -ג
 100% -ד

 

 



 

12 
 

 ? 90מערכו המקורי לאחר פולס  99% -כמה זמן לוקח לווקטור המגנטיזציה האורכי להתאושש ל -73
 T1 -א

 T1 2 -ב

 T1 5 -ג

 T1 10 -ד

 

 אחרי כמה זמן וקטור המגנטיזציה האורכי חוזר לשיווי משקל? -74
 T1 5 -ה

 TR 5 -א

 T2 5 -ב

 מילישניות -ג
 

75- T2* : הוא 

 T1 -קבוע הזמן שתמיד ארוך יותר מ -א

 T2 -קבוע הזמן שתמיד ארוך יותר מ -ב

 T2 -קבוע הזמן שתמיד קצר יותר מ -ג

 T1 -וארוך יותר מ T2 -קבוע הזמן שתמיד קצר יותר מ -ד

 

76- T2 : הוא 

 T1 -ארוך יותר מ -א

 *T2 -יותר מוקצר  T1 -קצר יותר מ -ב

 T1 -תמיד שווה ל -ג

 *T2 -ארוך יותר מ -ד

 

 איזה מבין הזמנים הבאים הוא הקצר ביותר? -77
 T1 -א

 T2 -ב

 *T2 -ג

 כל הזמנים שווים -ד
 

 ? T2 -ארוך יותר מ T1בכמה פעמים בד"כ  -78

 שניהם שווים -א
 דווקא קצר יותר T1 -ב

 T2 -פעמים מ 5-10ארוך פי  T1 -ג

 ארוך T2 -ארוך יותר ויש רקמות ש T1יש רקמות שבהן  -ד

 

מהרלקסציה האורכית של הרקמה  63% -מהו מאפיין הרקמה שמייצג את הזמן שלוקח ל -79

 להתאושש?

 T1רלקסצית  -א

 T2רלקסצית  -ב

 *T2דעיכת  -ג

 הפרוטוניםצפיפות  -ד
 

 ? *T2 -איזה מהמשפטים הבאים אינו נכון בקשר ל -80

 T2 -תמיד ארוך יותר מ *T2 -א

 *T2 -תמיד ארוך יותר מ T2 -ב

 אמיתי אלא גם אי הומוגניות של השדה המגנטי T2כולל לא רק  *T2 -ג

 קצר יותר במגנטים לא הומוגניים *T2 -ד
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 , יש להשתמש ברצף : T2ולקבל  *T2על מנת לנטרל השפעת  -81

 Spin-Spin -א

 Spin-Lattice -ב

 Spin Echo -ג

 Gradient Echo -ד

 

 בנוי מ : Spin Echoרצף  -82

 מעלות 90פולס  -א

 מעלות 180מעלות ולאחר מכן פולס  90פולס  -ב

 מעלות 90מעלות ולאחר מכן פולס  180פולס  -ג

 מעלות 180מעלות ואז עוד פעם פולס  90מעלות ולאחר מכן פולס  180פולס  -ד

 

 ? SEברצף  TRמהי ההגדרה של  -83

 לקריאת הסיגנל 90°הזמן בין פולס  -א

 180°לפולס  90°הזמן בין פולס  -ב

 90°לפולס ° 90הזמן בין פולס  -ג

 90°לפולס  180°הזמן בין פולס  -ד

 

 -ידוע כ SEוהאקו ברצף  90°הזמן בין פולס  -84

 TR -א

 TE -ב

 IR -ג

 TI -ד

 

 ? SEברצף  180°לפולס  90°מהו הזמן בין פולס  -85

 TR -א

 TE -ב

 TE/2 -ג

 TR/2 -ד

 

86- TR  ו- TE   ברצףSE   : 

 לאקו 90הוא הזמן שעובר בין פולס  , TE 90הוא הזמן שעובר בין שני פולסי  TR -א

 180לפולס  90הוא הזמן שעובר בין פולס  TE,  90הוא הזמן שעובר בין שני פולס   TR -ב

 90הוא הזמן בין פולסי  TE,  וספין אקו 90הוא הזמן לפני פולס    TR -ג

 180לפולס  90הוא הזמן בין פולס  TE,  180לפולס  90הוא הזמן בין פולס   TR -ד

 

87- TR : מייצג את הזמן בין 

 Rephasing Pulses -א

 Excitation Pulses -ב

 Gradient Applications -ג

 Spatial Saturation Pulses -ד
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  ?T2נותן את השקלול הטוב ביותר לתמונת   TE -ו TRאיזה שילוב של ,  SEברצף  -88

 קצר TEקצר ,  TR -א

 ארוך TEקצר ,  TR -ב

 קצר TEארוך ,  TR -ג

 ארוך TEארוך ,  TR -ד

 

 ? T1נותן את השקלול הטוב ביותר לתמונת  TE -ו TRאיזה שילוב של ,  SEברצף  -89

 קצר TEקצר ,  TR -א

 ארוך TEקצר ,  TR -ב

 קצר TEארוך ,  TR -ג

 ארוך TEארוך ,  TR -ד

 

 ? T2, מאיזה מהפרמטרים הבאים מקבלים תמונה בשקלול  SEברצף  -90

 TR= 3000msec    TE= 10msec -א

 TR= 3000msec  TE= 100msec -ב

   TR= 500msec     TE= 10msec -ג

  TR= 500msec   TE= 100msec -ד

 

 ? T1, מאיזה מהפרמטרים הבאים מקבלים תמונה בשקלול  SEברצף  -91

 TR= 3000msec    TE= 10msec -א

 TR= 3000msec  TE= 100msec -ב

   TR= 500msec     TE= 10msec -ג

  TR= 500msec   TE= 100msec -ד

 

 

 ? PD, מאיזה מהפרמטרים הבאים מקבלים תמונה בשקלול  SEברצף  -92

 TR= 3000msec    TE= 30msec -א

 TR= 3000msec  TE= 100msec -ב

   TR= 500msec     TE= 10msec -ג

  TR= 500msec   TE= 100msec -ד

 

 

 איזה מזמני הרלקסציה הבאים לרקמות אינו אפשרי? -93

 T1= 4000ms   T2=200ms -א

 T1=1000ms   T2=100ms -ב

 T1=500ms   T2=20ms -ג

 T1=500ms   T2=600ms -ד

 

 

 : MRI -ברקמות הביולוגיות שאנו דוגמים ב -94

 T1=T2 -א

 T1>T2 -ב

 T1<T2 -ג

 ובשדות מגנטיים חזקים ההפך T2  -ארוך יותר מ T1בשדות מגנטיים חלשים   -ד
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 ידוע כ: T1פרמטר התמונה העיקרי שמשפיע על שקלול  -95

 TR -א

 TE -ב

 IR -ג

 SE -ד

 

 ידוע כ: T2פרמטר התמונה העיקרי שמשפיע על שקלול  -96

 TR -א

 TE -ב

 IR -ג

 SE -ד

 

 תתרחש הוא : T1הפרמטר שקובע כמה רלקסצית  -97

 TR -א

 TE -ב

 מספר המיצועים -ג
 רוחב הפס -ד

 

 קצר על מנת:  TR -משתמשים ב T1 ה משוקללתבתמונ -98

 T2למקסם  -א

 T1למזער  -ב

 T1למקסם  -א

 כל התשובות לא נכונות -ג
 

 קצר על מנת : TE -, משתמשים ב T1בתמונה משוקללת  -99

 T1למקסם  -א

 T2למקסם  -ב

 T1למזער  -ג

 T2למזער  -ד

 

 ארוך על מנת : TR -, משתמשים ב T2בתמונה משוקללת  -100

 T1למקסם  -א

 T2למקסם  -ב

 T1למזער  -ג

 T2למזער  -ד

 

 * עדיף לבחור :T2על מנת להפחית דעיכת  -101

 ארוך TR -א

 קצר TR -ב

 קצר TE -ג

 ארוך TE -ד

 

 איזה רצף נקרא רצף אנטומי? -102
 T1 -א

 T2 -ב

 PD -ג

 FID -ד
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 נקרא רצף פתולוגי ?איזה רצף  -103
 T1 -א

 T2 -ב

 PD -ג

 FID -ד

 

 התמונה הבאה הינה בשקלול : -104
 T1 -א

 T2 -ב

 PD -ג

 STIR -ד

 

 

 

 התמונה הבאה הינה בשקלול : -105
 T1 -א

 T2 -ב

 PD -ג

 STIR -ד

 

 

 

 מהמשפטים הבאים אינו נכון: איזה -106
 T1 Weighted Image -קצר יהיו בהירים ב T1חומרים בעלי  -א

 T2 Weighted Image -ארוך יהיו בהירים ב T2חומרים בעל  -ב

 T2 Weighted Image -קצר יהיו בהירים ב T2חומרים בעלי  -ג

 PD Image -חומרים עם צפיפות פרוטונים גבוהה יהיו בהירים ב -ד

 

 ארוך , תופיע : T2, רקמה עם זמן רלקסציה  T2בתמונה משוקללת  -107

 איזואינטינסית -א
 היפואינטינסית -ב

 היפראינטינסית -ג
 תלוי בסוג הגרדיאנט המופעל בכיוון הפאזה -ד

 

 -----------ולכן  יופיע  ------------יש זמן רלקסציה   CSF -ל T2בתמונה בשקלול  -108

 ארוך , בהיר -א

 ארוך , כהה  -ב
 קצר , כהה -ג
 קצר , בהיר -ד

 

 -----------ולכן  יופיע  ------------יש זמן רלקסציה   CSF -ל T1בתמונה בשקלול  -109

 ארוך , בהיר -א
 ארוך , כהה -ב
 קצר , כהה -ג
 קצר , בהיר -ד
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 -----------ולכן  יופיע  ------------יש זמן רלקסציה  שומןל T1ול בתמונה בשקל -110

 ארוך , בהיר -א

 ארוך , כהה -ב
 קצר , כהה -ג

 קצר , בהיר -ד

 

 

 מה נכון לגבי רקמה נוזלית? -111

 שלה קצר T2שלה ארוך וזמן  T1 -זמן ה -א

 שלה קצר T1שלה ארוך וזמן  T2 -זמן ה -ב

 שלה ארוכים T2 -וזמני ה T1 -זמני ה -ג

 שלה קצרים T2 -וזמני ה T1 -זמני ה -ד

 

 מה נכון לגבי רקמה שומנית ? -112
 שלה קצר T2שלה ארוך וזמן  T1 -זמן ה -ב

 שלה קצר T1שלה ארוך וזמן  T2 -זמן ה -ג

 שלה ארוכים T2 -וזמני ה T1 -זמני ה -ד

 שלה קצרים T2 -וזמני ה T1 -זמני ה -ה

 

 ? T2ובתמונת T1 איך נראית העצם הקורטיקלית בתמונת   -113

 T2 -ושחורה ב T1 -בהירה ב -א

 T1 -ובהירה ב T2 -שחורה ב -ב

 T2 -ובהירה ב T1 -בהירה ב -ג

 T1 -ושחורה ב T2 -שחורה ב -ד

 

בדרך כלל שימושית  T2טובה להדגמת אנטומיה . תמונה משוקללת  T1תמונה משוקללת  -114

 להדגמת פתולוגיה בגלל :
 גבוה  SNR -א

 ארוך TR -ב

 רקמה חולה מלווה בבצקת -ג

 כל התשובות לא נכונות -ד

 

 

 של המוח נראה: T1בתמונת  -115

 כהה  CSF -החומר הלבן בהיר ביחס לחומר האפור וה -א

 כהה  CSF -החומר האפור בהיר ביחס לחומר הלבן וה -ב

 בהיר  CSF -החומר הלבן בהיר ביחס לחומר האפור וה -ג

 הירב  CSF -החומר האפור בהיר ביחס לחומר הלבן וה -ד

 

 הקצר ביותר? T2מי מהבאים בעל ערך  -116

 שתן -א

 כבד -ב
 טחול -ג
 אכילסגיד  -ד

 

 

 



 

18 
 

 הקצר ביותר? T1מי מהבאים בעל ערך  -117

 שומן הקרקפת -א
 מוגלה -ב
 כבד -ג

 טחול -ד
 

 ? MRI -מי מהמשפטים הבאים הינו נכון לגבי חומר הניגוד המוזרק ב -118

 CT -הינו כמו החומר המוזרק ב  MRI -חומר הניגוד המוזרק ב -א

 הינו גדוליניום שאין לו תופעות לוואי  MRI -חומר הניגוד המוזרק ב -ב

 T1הינו גדוליניום שמאריך   MRI -חומר הניגוד המוזרק ב -ג

 T2וגם   T1הינו גדוליניום שמקצר   MRI -חומר הניגוד המוזרק ב -ד

 

 הפרוטונים של המימן במולקולות השונות שונים מלבד מ: -119

 T1 -א

 T2 -ב

 ירומגנטי'יחס ג -ג

 תדירות הפרצסיה -ד
 

 של המים : T1 -ככל שעוצמת המגנט גבוהה ככל שה -120

 ךואר -א
 קצר -ב

 T1אין השפעה של המגנט על  -ג

 של המים שבחלבון T1המגנט משפיע רק על  -ד

 

 ?Gantry -מהו הסדר מבפנים החוצה של הרכיבים שמרכיבים את ה -121

 Shim, סלילי גרדיאנט, מגנט, סלילי RFסליל  -א

 , מגנטShim, סלילי גרדיאנט, סלילי RFסליל  -ב

 , סלילי גרדיאנט, מגנטRF, סליל Shimסלילי  -ג

 , מגנט, סלילי גרדיאנטRF, סליל Shimסלילי  -ד

 

 הם מסוג : MRI -רוב המגנטים שמשתמשים בהם במכשירי ה -122

 Permanent Magnet -א

 Resistive Magnet -ב

 Superconducting Magnet -ג

 כל התשובות לא נכונות -ד

 

 עם איזה סוג של מגנט ניתן להגיע לשדה מגנטי חזק יותר ? -123

 Permanent Magnet -א

 Resistive Magnet -ב

 Superconducting Magnet -ג

 כל התשובות לא נכונות -ד

 

 

 איזה סורק הוא הכבד ביותר? -124

 T Permanent Magnet 0.35 -א

 T Resistive Magnet 0.6 -ב

 T Superconductive Magnet 1.5 -ג

 T Superconductive Magnet 3 -ד
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 לאיזה מהבאים העלות הנמוכה ביותר מבחינת תחזוקה ? -125
 Permanent Magnet 0.35 -א

 T Resistive Magnet 0.6 -ה

 T Superconductive Magnet 1.5 -א

 T Superconductive Magnet 3 -ו

 

 ? MRIבמערכת  Resistive Magnetמה מקור הכוח של מגנט התנגדותי  -126

 מים -א
 חשמל -ב

 הליום נוזלי -ג
 הליום גזי -ד

 

 מגנטים שעשויים מחומרים פירומגנטיים הם מגנטים : -127
 התנגדותיים -א
 קבועים -ב
 מוליכי על -ג

 כל התשובות לא נכונות -ד
 

 

 בנוי מ : MRIבמכשיר  Superconducting Magnetמוליך על   מגנט -128

 ברזל-אלומיניום -א

 ניוביום-נחושת -ב
 טיטניום-ברזל -ג
 טיטניום-ניוביום -ד

 

 , הוא : MRI -מגנט מוליך על ב -129

 תמיד פועל -א
 מכבים אותו בסוף השבוע -ב
 פועל רק בזמן הסריקה -ג

 מדליקים אותו בתחילת יום העבודה ומכבים אותו בסוף יום העבודה -ד

 

 איזה יחידה מייצגת הומוגניות של השדה המגנטי ? -130
 mT/m – Millitesla per Meter -א

 mT – Millitesla -ב

 G/cm – Gauss Per Centimeter -ג

 PPM – Parts Per Million -ד

 

 קריוגנים , הם חומרים כימים שמשתמשים בהם לקירור מגנט : -131
 קבוע -א
 התנגדותי -ב
 מוליך על -ג

 כל התשובות נכונות -ד
 

 מקורר לטמפרטורה : Superconducting Magnetמגנט מוליך על  -132

 בערך אפס מעלות צלזיוס -א
 מעלות צלזיוס  269.7- ,בערך אפס מוחלט -ב

 מעלות צלזיוס -100 בערך -ג
 כל התשובות לא נכונות -ד
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 על ידי :מקורר  Superconducting Magnetמגנט מוליך על  -133

 מים -א
 מימן נוזלי -ב

 חמצן נוזלי -ג
 הליום נוזלי -ד

 

 הינו מצב שבו: Quenchמצב  -134

 RFהמגנט מפסיק לפעול כתוצאה מבעיה במערכת  -א

 המגנט מפסיק לפעול כתוצאה מליקוי בסליל גוף -ב

 דליפה של ההליום  ואובדן מוליכות העל של המגנט -ג

 כשל במערכת ההגברה של הגרדיאנטים -ד

 

 

 ? MRIכמה גרדיאנטים יש במכשיר  -135

 1 -א

 2 -ב
 3 -ג

 4 -ד
 

 תפקיד הגרדיאנטים : -136

 להשמיע רעש -א
 ההומוגניות של השדה המגנטילשפר את  -ב

 RFלשדר  -ג

 קידוד מרחבי -ד
 

 איך נקרא המיקום שבו השדה המגנטי אינו מושפע מהגרדיאנטים ? -137
 Central Frequency -א

 Larmor Frequency -ב

 Isocenter -ג

 Isofrequency -ד

 

 ?MRIבמכשיר  X,Y,Zאיזה ביטוי מתאר את הצטלבות הצירים  -138

 Pixel -א

 Voxel -ב

 Isotropic -ג

 Isocenter -ד

 

 הגרדיאנטים משמשים ל : MRI -ב -139

 בחירת החתך -א

 קידוד הפאזה -ב
 קידוד התדירות -ג
 כל התשובות נכונות -ד

 

 כשהגרדיאנט מופעל : -140

 בשני קצותיוהמגנטי מגביר את השדה  -א
 את השדה המגנטי בשני קצותיו מחליש -ב
 מגביר את השדה המגנטי בקצה אחד ומחליש אותו בקצה השני -ג
 משנה את מרכז השדה המגנטי בלבד -ד
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 המגנטי של הגרדיאנט נמדד ביחידות: חוזק השדה -141

 טסלה -א
 גאוס -ב
 millitesla per meter (mT/m) -ג

 טסלה\מילי גאוס -ד

 

 

 ציר:המשנה את חוזק השדה המגנטי לאורך  Yגרדיאנט  -142

 אופקיה -א
 אנכיה -ב
 האורכי -ג
 כל התשובות נכונות -ד

 

 

 ? Head/Feetאיזה גרדיאנט משנה את עוצמת השדה המגנטי בכיוון  -143

 X -א

 Y -ב

 Z -ג

 נכונותכל התשובות  -ד
 

 

 ? Right/Leftאיזה גרדיאנט משנה את עוצמת השדה המגנטי בכיוון  -144

 X -א

 Y -ב

 Z -ג

 XY -ד

 

 

 משמש לבחירת חתך במישור:  Yבמהלך בחירת החתך, גרדיאנט  -145

 אקסיאל -א

 קורונל -ב
 סגיטל -ג

 אלכסוני -ד
 

 

, באיזה גרדיאנט   L/Rבמהלך רכישת תמונה אקסיאלית של הגוף עם קידוד תדירות בכיוון  -146

 מבוצע קידוד הפאזה?

 X -א

 Y -ב

 Z -ג

 YZ -ד

 

, באיזה גרדיאנט מבוצע קידוד  A/Pבזמן רכישת תמונה אקסיאלית עם קידוד פאזה בכיוון  -147

 התדירות?
 X -א

 Y -ב

 Z -ג

 A -ד
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, באיזה גרדיאנט   A/Pבזמן רכישת תמונה אקסיאלית של המוח עם קידוד תדירות בכיוון  -148

 מקודדים את הפאזה?

 A -א

 X -ב

 Y -ג

 Z -ד

 

 

 

 , מה יקרה לכיוון השדה המגנטי של המכשיר? Zכשמפעילים גרדיאנט  -149

 השדה המגנטי של המכשיר יצביע ימינה -א

 השדה המגנטי של המכשיר יצביע שמאלה -ב

 השדה המגנטי של המכשיר יצביע לכיוון התקרה -ג

 . Zכיוון השדה המגנטי של המכשיר  יישאר בכיוון המקורי , כיוון  -ד

 

 

 בו זמנית במהלך בחירת החתך? Zוגרדיאנט  Xנט מה התוצאה של הפעלת גרדיא -150

 תתקבל תמונה מעוותת -א
 Cross-Talkיתקבל ארטיפקט  -ב

 יתקבל חתך אלכסוני , אובליק -ג

 תופיע אזהרה על מסך המחשב שמתריעה ששילוב כזה בלתי אפשרי -ד
 

 

 מתי מופעל גרדיאנט בוחר החתך? -151

 מהלך האקוב -א

 במהלך קידוד הפאזה -ב
 180וגם פולס  90במהלך פולס  -ג
 180אחרי פולס  -ד

 

 

 בחירת החתך מבוצעת על ידי : -152

 לפני העירורבוחר החתך הדלקת סליל גרדיאנט  -א
 במהלך העירורבוחר החתך הדלקת סליל גרדיאנט  -ב

 בזמן הקריאהבוחר החתך הדלקת סליל גרדיאנט  -ג

 לפני הקריאהבוחר החתך הדלקת סליל גרדיאנט  -ד

 

 מתבצעת בזמן:במהלך רצף ספין אקו, הפעלת גרדיאנט בוחר החתך  -153

 Excitation and Rephrasing Pulse -א

 Frequency Encoding -ב

 Phase Encoding -ג

 כל התשובות נכונות -ד
 

 מיקום החתך נקבע ע"י: -154

 Phase Gradient -א

 Transmit Frequency Of The RF Coil -ב

 Receive Frequency Of The RF Coil -ג

 כל התשובות נכונות -ד
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 קידוד הפאזה מתרחש : -155
 בזמן הדגימה -א
 בזמן העירור -ב
 לפני העירור -ג
 כל התשובות לא נכונות -ד

 

 גרדיאנט מקודד הפאזה מופעל : -156
 במהלך העירור -א
 במהלך בחירת החתך -ב
 במהלך קידוד התדירות -ג

 אחרי העירור ולפני קריאת הסיגנל -ד
 

 כשמופעל גרדיאנט מקודד הפאזה בשיפוע חד, נוצרת אמפליטודת סיגנל: -157

 נמוכה -א
 גבוהה -ב
 אין השפעה על האמפליטודה -ג
 התשובות לא נכונות כל -ד

 

 שיפוע גרדיאנט מקודד התדירות קובע : -158
 קובע את רוחב פס הסיגנל הנקלט -א

 קובע את קונטרסט התמונה -ב
 TRקובע את זמן  -ג

 לא רלוונטי לקבלת התמונה -ד

 

 גרדיאנט מקודד התדירות מופעל : -159

 מיד אחרי פולס העירור -א
 מיד לפני קידוד הפאזה -ב

 לפני קריאת הסיגנל -ג
 בזמן קריאת הסיגנל -ד

 

 איזה מהבאים מייצג טווח התדרים הנדגם במהלך הפעלת גרדיאנט מקודד קריאה? -160
 Receive Bandwidth -א

 Transmit Bandwidth -ב

 Gradient Slope -ג

 Slice Gap -ד

 

 ידוע כ : טווח התדירויות שנדגם במהלך קידוד התדירות -161
 Receive Bandwidth -א

 Gradient Slope -ב

 RF Slope -ג

 Transmit Bandwidth -ד

 

 

 המקלט מייצג את טווח התדירויות שנדגם במהלך הפעלת:רוחב פס  -162
 הפאזהמקודד גרדיאנט  -א
 גרדיאנט בוחר החתך -ב

 גרדיאנט מקודד התדירויות -ג
 Shim Coils -ד
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 עובי החתך נקבע ע"י: -163

 גרדיאנט -א

 RFרוחב פס השידור של  -ב

 א + ב נכונים -ג

 כל התשובות לא נכונות -ד

 

 

 בתהליך הסריקה נובע בעיקר: MRIהרעש שנוצר ע"י מערכת  -164

 RFמרטט של שידור  -א

 מרטט של המגנט -ב
 מרטט של סלילי הגרדיאנט -ג
 ילר'מרטט של הצ -ד

 

 ? מהמשפטים הבאים אינו נכוןאיזה  -165
 לסלילי משטח יש יחס אות לרעש גבוה -א

 עולה SNR -ככל שהסליל מקיף וקרוב יותר לאנטומיה המצולמת ה -ב

 לט את הסיגנלהסלילים הייעודיים משדרים וסליל הגוף קו -ג

 הסלילים הייעודיים לאיברים השונים מטרתם לשפר את הסיגנל של התמונה -ד
 

 איזה מהמשפטים הבאים אינו נכון לגבי סליל גוף? -166

 B0שמשודר על ידו אנכי לשדה המגנטי הראשי  RF  B1גל  -א

 נחשב לסליל משדר, המסוגל לשדר וגם לקלוט סיגנל -ב
 ולא נראה ע"י הנבדק  MRIמובנה בתוך המכשיר  -ג

 בד"כ הוא הסליל שקולט את הסיגנל -ד

 

 : Surface Coilהיתרון בשימוש בסליל משטחי  -167

 גבוה  SNR -א

 שטח כיסוי גדול -ב

 סליל שמשדר וקולט -ג

 כל התשובות נכונות -ד
 

 גדולים מספקים : RFבד"כ סלילי   -168

 כיסוי שטח גדול ויחס אות לרעש חזק -א
 כיסוי שטח קטן ויחס אות לרעש חזק -ב

 שטח גדול ויחס אות לרעש חלש כיסוי -ג
 כיסוי שטח קטן ויחס אות לרעש חלש -ד

 

 

 ? MRIמה נכון לגבי הסלילים בזמן בדיקת  -169

 להימנע מיצירת לולאות באמצעות כבלי הסלילים -א
 למנוע מגע בין הכבלים לנבדק -ב

 למקם את כבלי הסלילים כמה שיותר קרוב למרכז המגנט , שלא יגעו בדופן המכשיר -ג
 נכונותכל התשובות  -ד

 

 טסלה? 3טסלה למערכת  1.5האם ניתן להשתמש בסלילים ממערכת  -170

 מתאים  SAR -כן במידה ודואגים ל -א

 כן במידה ומשדרגים גרסת התוכנה -ב
 כן במידה ושתי המערכות שייכות לאותה חברה -ג
 כל התשובות לא נכונות -ד
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 הינו נכון ? Passive Shim Coilsאיזה מהמשפטים הבאים לגבי  -171

 היא לתקן עיוותי השדה הנגרמים ע"י המטופלמטרתם העיקרית  -א
 Passive Shim Coils -לא ניתן להשתמש בחומרים פירומגנטיים ב -ב

 מושפעים מטמפרטורת החדר Passive Shim Coils -ג

 לאחר שמכיילים את המכשיר ומשיגים את ההומוגניות הנדרשת ניתן להסיר אותם -ד

 

 הינו נכון ? Active Shim Coilsאיזה מהמשפטים הבאים לגבי  -172

 סלילים שזורם בהם זרם ליצירת שדה מגנטי הומוגנימשתמשים ב Active Shim Coils  -ב -א

 הם חתיכות מתכת שמניחים אותם בזמן התקנת המכשיר ליצירת שדה מגנטי אחיד -ב
 לאחר שמכיילים את המכשיר ומשיגים את ההומוגניות הנדרשת ניתן להסיר אותם -ג

 Passive Shim Coilsאלא רק  Active Shim Coilsאין  MRI -במכשיר ה -ד

 

 מאוחסנים ב: MRI -הנתונים הגולמיים שנאספים במהלך הרכישה ב -173

 RF Coil -א

 Frequency Gradient -ב

 Faraday Cage -ג

 K Space -ד

 

 

 נמצא : Kרוב הסיגנל במרחב  -174

 לאורך ציר קידוד התדירות -א

 לאורך ציר קידוד הפאזה -ב
 במרכז -ג

 בשוליים -ד
 

 כאשר שיפוע הגרדיאנט : K Spaceהנתונים מאוחסנים במרכז  -175

 רדוד -א
 תלול -ב

 הפוך -ג
 כל התשובות לא נכונות -ד

 

 מכיל :  Kמרכז מרחב  -176

 T2שקלול  -א

 רזולוציה מרחבית -ב

 קונטרסט הרקמה -ג

 רזולוציה טמפורלית -ד
 

 וקובעים את הרזולוציה המרחבית נמצאים ב : K Space -הנתונים המאוחסנים ב -177

 החלק העליון -א
 החלק התחתון -ב
 במרכז -ג
 בשוליים -ד
 ? K Spaceאיזה מהמשפטים הבאים נכון לגבי  -178

 K Spaceעיקר הסיגנל נמצא במרכז  -א

 שורה שורה K Spaceממלאים את   SEבשיטת  -ב

 קובע את הרזולוציה K Spaceהסיגנל שבפריפריה של  -ג

 כל התשובות נכונות -ד
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 ؟ K Space -שורות ב 256, כמה קידודי פאזה מבוצעים למילוי  SEברצף  -179

 64 -א
 128 -ב
 256 -ג

 512 -ד

 

 מהם הפרמטרים העיקריים שמשפיעים על הרזולוציה המרחבית של התמונה? -180

 TR, TEעובי חתך, -א

 TEמטריצה, עובי חתך,  -ב

 FOVמטריצה, עובי חתך,  -ג

 FOV, TRמטריצה,  -ד

 

 הפרמטרים שמשפיעים על גודל הווקסל: המ -181

 TR, TE, Flip Angle -א

 מספר החתכים , מספר המיצועים , גודל השדה -ב
 , סוג הסליל עובי החתך , גודל השדה -ג

 , גודל השדה עובי החתך , גודל המטריצה בכיוון הפאזה , גודל המטריצה בכיוון התדירות -ד
 

 ם מגדילים את המטריצה בכיוון הפאזה:א -182
 היחס אות לרעש עולה -א

 הקונטרסט יהיה טוב יותר -ב
 הרזולוציה תהיה טובה יותר -ג

 לא תהיה השפעה על איכות התמונה -ד
 

 

 ס"מ : 240 -ס"מ ל 120 -מ FOVאם מגדילים את גודל השדה  -183

 עולה  SNR -א

 יורד SNR -ב

 SNRאין השפעה לגודל השדה על  -ג

 עולה והרזולוציה עולה SNR -ד

 

 

 ?MRI -איך משפיעה הגדלת המטריצה על הסיגנל ב -184

 לא מושפע מהמטריצה  SNR -א

 יורד SNR -ב

 עולה SNR -ג

 כל התשובות לא נכונות -ד

 

 

 

 איזה מהמשפטים הבאים הוא נכון? -185

יותר, גודל השדה גדול יותר והמטריצה גבוהה יותר כך הרזולוציה  ככל שעובי החתך גדול -א

 גבוהה יותר

ככל שעובי החתך קטן יותר, גודל השדה קטן יותר והמטריצה גבוהה יותר  כך הרזולוציה  -ב

 נמוכה יותר

ככל שעובי החתך גדול יותר, גודל השדה קטן יותר והמטריצה קטנה יותר כך הרזולוציה  -ג

 גבוהה יותר

י החתך קטן יותר, גודל השדה קטן יותר והמטריצה גבוהה יותר כך הרזולוציה ככל שעוב -ד

 גבוהה יותר
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 גודל המטריצה משפיע על: -186

 הרזולוציה -א

 יחס האות לרעש -ב

 גודל הווקסל -ג

 כל התשובות נכונות -ד
 

 ? Phase Matrixאיזה מהבאים, תוצאה ישירה של הגדלת  -187

 גדל SNR -א

 קטן SNR -ב

 הרזולוציה המרחבית קטנה -ג
 התשובות לא נכונותכל  -ד

 

 הדרך להגדלת הרזולוציה המרחבית: -188
 להגדיל גודל השדה -א
 להגדיל את נפח הווקסל -ב

 להקטין קידוד הפאזה -ג
 כל התשובות לא נכונות -ד

 

 ?MRIאיזה מהגורמים הבאים יש לו השפעה על כמות הרעש בתמונת  -189

 TR & TE -א

 גודל השדה וגודל המטריצה -ב
 עובי החתך -ג

 כל התשובות נכונות -ד
 

אם אנו מעוניינים בווקסל איזוטרופי , מהו עובי החתך הנדרש עם הנתונים הבאים :  -190

FOV=320mm , Phase Encoding Marix=256 , Frequency Encoding Matrix=256mm 

 1mm -א

 1.56mm -ב

 0.8mm -ג

 2.56mm -ד

 

 הנדרש עם הנתונים הבאים: FOVאם אנו מעוניינים בווקסל איזוטרופי , מהו גודל השדה  -191

Phase Encoding Matrix=256, Slice Thickness=0.78mm ,Frequency Encoding Matrix=256 

 78mm -א

 200mm -ב

 256mm -ג

 328mm -ד

 ערך קידוד הפאזה קובע כמה פיקסלים בכל : -192
 שורה -א

 עמודה -ב

 שורה ועמודה -ג
 Kמרחב  -ד

 

 ? Signal to Noise Ratioמי מהמשפטים הבאים אינו נכון לגבי יחס אות לרעש  -193

 כמה מגורענת תהיה התמונהיחס אות לרעש קובע  -א
 הסיגנל באזור העניין בתמונה לסיגנל שברקעיחס האות לרעש מחושב ע"י חישוב היחס בין  -ב
 כל פרמטר שמשנה את הווקסל משנה את היחס אות לרעש -ג
 רזולוציה גבוהה משמעה יחס אות לרעש גבוה -ד
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 ? Signal to Noise Ratioמי מהמשפטים הבאים אינו נכון לגבי יחס אות לרעש  -194

 נמוך משמעותו תמונה מגורענת SNR -א

 נמוך על מנת לקבל רזולוציה גבוהה SNR -יש לשאוף ל -ב

 יורד SNR -ככל שעולים ברזולוציה ה -ג

 גבוה SNRמפיק  סליל קטן וקרוב לאזור המצולם -ד

 

 גבוה יש צורך ב: SNRעל מנת לקבל יחס אות לרעש  -195

 להוסיף מיצועים -א
 מגנט בעוצמה גבוהה -ב
 הנבדקסליל צמוד לאיבר  -ג
 כל התשובות נכונות -ד

 

 אם נעלה את עוצמת המגנט החיצוני: -196
 היחס בין הפרוטונים שבמקביל לאנטי מקביל יגדל -א

 יחס אות לרעש יעלה -ב

 ניתן להשתמש ברזולוציה גבוהה יותר -ג
 כל התשובות נכונות -ד

 

 מ"מ, משמעותה: 90 -מ"מ ל180 -מ  FOVהקטנת גודל השדה  -197

 2גדל פי   SNR -א

 2קטן פי  SNR -ב

 4גדל פי  SNR -ג

 4קטן פי  SNR -ד

 

 משתפר כשמגדילים : SNRיחס אות לרעש  -198

 רזולוציה -א

 רוחב פס המקלט -ב
 שיפוע הגדרדיאנט -ג

 ווקסל -ד

 

 צרת :וכשמגדילים רוחב פס המקלט נ -199

 הרעה בארטיפקט ההיסט הכימי -א
 SNR -הרעה ב -ב

 יפקט מתכותטהרעה באר -ג
 זמן רכישת האקו מתארך -ד

 

 SNRאת  ------------המינימלי ו  TE -את ה -------------הגדלת רוחב הפס  -200

 מקטינה , מקטינה -א
 מגדילה , מגדילה -ב

 מקטינה , מגדילה -ג
 מגדילה , מקטינה -ד

 

 ?Receive Bandwidth, אם מכפילים   SNRמה ההשפעה על  -201

 קטן  SNR -א

 גדל SNR -ב

 הרזולוציה המרחבית קטנה -ג
 כל התשובות לא נכונות -ד
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 , מטרתו :Averagingתהליך המיצוע  -202

 הסריקהלהפחית זמן  -א
 הפחתת הרעש בתמונה -ב
 קביעת קונטרסט התמונה -ג
 T2יחד עם  T1שילוב  -ד

 

 ? SNR, מה ההשפעה על  2פי   NEX/NSAאם מגדילים את ממוצעי הסיגנל  -203

 2גדל פי   SNR -א

 2קטן פי   SNR -ב

 4גדל פי   SNR -ג

 (2√) 2גדל בשורש הריבועי של  SNR -ד

 

 , מה קורה לזמן הסריקה ? 2פי   NEX/NSAאם מגדילים את ממוצע הסיגנל  -204

 √(2) 2זמן הסריקה גדל בשורש הריבועי של  -א

 זמן הסריקה מוכפל -ב
 זמן הסריקה מתקצר בחצי -ג

 לא תהיה השפעה על הזמן של הסריקה -ד
 

 ?NSAאיזה מהבאים , תוצאה ישירה של הגדלת  -205

 גדל T1שקלול  -א

 קטן T1שקלול  -ב

 גדל T2שקלול  -ג

 כל התשובות לא נכונות -ד

 

 אזורים בתמונה נקרא : 2את ההבדל בבהירות בין המונח שמייצג  -206
 Signal to Noise Ratio (SNR) -א

 Contrast to Noise Ratio (CNR) -ב

 Double Inversion Recovery (DIR) -ג

 Temporal Resolution -ד

 

ישנם גורמים פנימיים וגורמים חיצוניים שמשפיעים על הקונטרסט של התמונה , איזה  -207

 ? מהבאים אינם גורמים פנימיים

 T1 , T2 , PD -א

 T2* , Diffusion , Perfusion -ב

 Magnetization Transfer , Chemical Shift , Flow -ג

 Flip Angle , TR , TE -ד

 

וממוצע  256, המטריצה בכיוון הפאזה  מילישנייה 500 הוא  TR, זמן החזרה  SEאם ברצף  -208

 . מהו זמן הרצף ? 2הוא  NEX/NSAהסיגנל 

 שניות 16 -דקות ו 4 -א

 שניות 32ו דקות  8 -ב
 דקות 2 -ג
 שניות 8 -דקות ו 2 -ד

 

 מחושב לפי : 2D SEזמן רכישת רצף  -209

 TR x NP x NSA -א

 TR x NP x NSA x TE -ב

 TR x NP x NSA/TE -ג

  TR x NP x NF X NSA -ד
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 יש כמה השלכות מלבד:  TRלהארכת זמן  -210

 הארכת זמן הסריקה -א
 SNRהגדלת  -ב

 T1הגדלת  -ג

 T1הקטנת  -ד

 

 זמן הסריקהמי מהפרמטרים הבאים השפעתו זניחה על  -211
 NEXמספר החזרות, -א

 גודל המטריצה בקידוד הפאזה -ב
 TR -ג

 TE -ד

 

) תמונה דיגיטאלית רדיוגרפית מוצגת בצורה אלקטרונית על המסך המחולק למשבצות רשת  -212

תאים קטנטנים. כל תא במטריקס של מ תנוצר התמונהת מטריקס. ושנקראשורות ועמודות ( 

 או : התמונה נקרא אלמנט תמונה
 Byte -א

 Pixel -ב

 Cell -ג

 Electronic Picture -ד

 

 ווקסל ששווה בכל הכיוונים נקרא : -213
 Isotropic Voxel -א

 Anisotropic Voxel -ב

 Isocenter Voxel -ג

 Pixel Voxel -ד

 

 נקרא : ממדיאו התלת  נפחי הפיקסל ה -214
 Dixel -א

 Poxel -ב

 Voxel -ג

 3Pixel -ד

 נקראת : ,שורה שורה מקצה אחד לשני Kהשיטה הסטנדרטית שבה ממלאים את מרחב  -215

 Linear -א

 Centric -ב

 Radial -ג

 Eliptical -ד

 

 משמשת : Kהשיטה הרדיאלית למילוי מרחב  -216

 הפחתת ארטיפקט ההיסט הכימי -א

 הפחתת ארטיפקט הקיפול -ב
 התנועה טהפחתת ארטיפק -ג
 כל התשובות לא נכונות -ד

 

 משמשת בד"כ להדמיית : Kלמילוי מרחב  Centric -שיטת ה -217

 להדמיית מבנים קטנים על מנת לקבל רזולוציה גבוהה -א
 להדמיית כלי הדם עם חומר ניגוד -ב
 להדמיית איברים בתנועה -ג
 להדמיית מערכת העצבים המרכזית -ד
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לפני מתן חומר הניגוד , ולאחר מתן  Kבחלק מההדמיות הדינמיות רוכשים את כל מרחב  -218

ולבסוף מנצלים  Kחומר הניגוד חוזרים על אותו רצף מספר פעמים רק עם רכישת מרכז מרחב 

לתמונות שנרכשו אחרי מתן  Kני מתן חומר הניגוד להשלמת מרחב את התמונה שנרכשה לפ

 חומר הניגוד. שיטה זו נקראת :
 Keyhole K Space Filling -א

 Partial Fourier -ב

 Half Fourier -ג

 Partial Echo -ד

 

ורוכשים רק כמחצית וקצת מקידוד  Kהשיטה שבה מנצלים את הסימטריות של מרחב  -219

 אותו על סמך החלק הנרכש נקראת : והחלק החסר ממלאים Kהפאזה של מרחב 

 Half Fourier -א

 Partial Fourier -ב

 א + ב נכונים -ג

 כל התשובות לא נכונות -ד
 

שנקלט באנטנה , הוא סכום תדרים רבים . הסיגנל מפורק למרכיביו  MRI -הסיגנל ב -220

 הבסיסיים על ידי תהליך מתמטי שנקרא :

 Transform Fourier -א

 Maxwell's equations -ב

 Schrödinger equation -ג

 Navier-Stokes equations -ד

 

 ל : MRI -משמשת ב (Fourier Transform, FTהתמרת פורייה ) -221

 המרת הסיגנל ממרחב הזמן למרחב התדר -א

 הפאזה למרחב התדרהמרת הסיגנל ממרחב  -ב
 המרת הסיגנל ממרחב התדר למרחב הפאזה -ג

 המרת הסיגנל ממרחב וירטואלי למרחב ממשי -ד
 

 היא : Parallel Imagingבילית המטרה העיקרית של הדמיה מק -222

 להגביר יחס אות לרעש -א
 להפחית זמן סריקה -ב

 להפחית ארטיפקט הקיפול -ג
 להגביר קונטרסט התמונה -ד

 

 

 מצריכה : Parallel Imagingהדמיה מקבילית  -223

 סליל משטח בודד -א

 סליל גוף -ב
 סליל נפח -ג
 מערך סלילי משטח -ד

 

ולמשפחת  Spin Echoלרצפים ממשפחת  MRI -בצורה כללית ניתן לחלק את הרצפים ב -224

Gradient Echo  ולרצפים היברידיים שמשלבים את היתרונות של שני הסוגים . איזה מהבאים

 ? SEאינו נמנה על משפחת 

 FLAIR -א

 STIR -ב

 HASTE -ג

 EPI -ד
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 איזה מהרצפים הבאים הינו רצף היברידי -225
 VIBE/THRIVE -א

 FLASH/T1-FFE -ב

 SE-EPI -ג

 TRUE FISP/Balanced -ד

 

 נכון לגבי רצף גרדיאנט אקו? איזה מהמשפטים הבאים אינו -226

 קצר ביחס לרצף ספין אקו יש לו זמן -א
 פחות מחמם את הרקמה ביחס לספין אקו -ב
 כמו בספין אקו 180לא משתמשים בו בפולס  -ג

 פחות רגיש לארטיפקט סוספטיביליות ביחס לספין אקו -ד
 

 ? Flip Angle -משתמשים בד"כ ב  GEברצפי  -227

 מעלות 90 -פחות מ -א
 מעלות 90 -יותר מ -ב

 מעלות 90 -ג

 מעלות 180 -ד

 

 משתמש:  GEרצף   SE -בהשוואה ל -228

 ארוך TEארוך,   TR -א

 ארוך  TEקצר,   TR -ב

 קצר TEארוך,  TR -ג

 קצר TEקצר,  TR -ד

 

 : GEרצף   SE -בהשוואה ל -229

 *T2ומדגיש  180משתמש בפולס  -א

 *T2ומדגיש  180אינו משתמש בפולס  -ב

 T2ומדגיש  180משתמש בפולס  -ג

 T2ומדגיש  180אינו משתמש בפולס  -ד

 

 ? SE -ל  GREמה ההבדל בין  -230

 SE -יותר מהיר מ GRE -א

 180°לא משתמש בפולס  GRE -ב

 *T2מפיק קונטרסט   GRE -ג

 כל התשובות נכונות -ד
 

 יש רגישות רבה לסוספטיביליות ? GREלמה לשיטת  -231

 מהירים GREבגלל שרצפי  -א

 בגלל שיש יותר פולסי גרדיאנט -ב
 T2בגלל שיציאה מפאזה לא מתרחשת בטכניקת  -ג

 Refocusing Pulse 180°בגלל שאין פולסי  -ד

 

 ? FSEאיזה מהרצפים הבאים הוא רצף  -232

 180-90-90-180 -א

 90-180-180-180 -ב

 90-180-80 -ג

 180-90-90 -ד
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 על ידי :  SEשונה מרצף  FSEרצף   -233

 90שימוש ברצף פולסים  -א

 שימוש ברצף גרדיאנטים מקודדי תדירות -ב

 180שימוש ברצף פולסים של  -ג

 Spoiler Gradientsשימוש ברצף  -ד

 

 

 :  FSEרצף ,   SE -בהשוואה ל -234

 ומפחית סוספטיביליות T2מגביר שקלול  -א

 ומגביר סוספטיביליות T2מגביר שקלול  -ב

 ומפחית סוספטיביליות T2מפחית שקלול  -ג

 ומגביר סוספטיביליות T2מפחית שקלול  -ד

 

 

 ? TRבכל  K Space -תמלאות במ, כמה שורות ETL 4עם  FSEבמהלך רצף פולס  -235

 1 -א
 4 -ב
 8 -ג

 16 -ד
 

 

, מטריצה  6mmועובי חתך  TR= 3000ms , TE=80ms , ETL=12ברצף עם הנתונים הבאים:  -236

 ? TRבכל  K, כמה שורות מתמלאות בשטח    FOV 24 -ו  512/512

 1 -א

 12 -ב
 24 -ג
 512 -ד

 

 

 10 -מילישנייה ל 15 -מ FSEברצף  Echo Spaceאם מקטינים את המרווח בין ההדים  -237

 מילישנייה , טשטוש התמונה :

 יקטן -א
 יגדל -ב
 לא ישתנה -ג
 T2 -ויגדל ב T1 -יקטן ב -ד

 

 ? Echo Spacing -איך ניתן להקטין את ה -238

 Flip Angleולהגדיל  TRלהגדיל  -א

 FOVפס הקליטה ולהגדיל  להקטין רוחב -ב

 להשתמש בסליל קליטה בלבד -ג
 כל התשובות נכונות -ד

 

 ?  FSEאיזה מהמשפטים הבאים נכון לגבי  -239

 ממדניתן להריץ רצף זה רק בדו  -א

 ממדניתן להריץ רצף זה רק בתלת  -ב

 עוקבים° 180האקו נוצר ע"י מספר פולסי  -ג
 כל התשובות לא נכונות -ד
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 ניתן לקבל את הקונטרסטים הבאים מלבד : FSEברצף  -240

1- T1 

2- T2 

3- PD 

4- T2* 

 

, מהו   =6TR= 500msec . TE=10 , Np=360 , NEX=2 , ETLעם הנתונים הבאים :  FSEברצף  -241

 זמן הרצף ?

 דקה -א
 דקות  3 -ב
 דקות 6 -ג
 דקות 2:15 -ד

 

 ? קונבנציונלי SEלפי איזה משוואה מחשבים זמן רצף  -242

 TR x Np x NEX x ETL -א

 TR x Np x NEX / ETL -ב

  TR x Np x NEX -ג

  TR x Matrix x NEX -ד

 

 ? FSEלפי איזה משוואה מחשבים זמן רצף  -243

 TR x Np x NEX x ETL -א

 TR x Np x NEX / ETL -ב

  TR x Np x NEX -ג

  TR x Matrix x NEX -ד

 

 תלוי ב : MRIזמן הרכישה בבדיקת  -244

 TR -א

 גודל המטריצה -ב
 מספר המיצועים -ג
 כל התשובות נכונות -ד

 

 , הוא:180ולאחר מכן  90ואז  180הרצף שמתחיל עם פולס  -245

 Diffusion -א

 Perfusion -ב

 SWI -ג

 כל התשובות לא נכונות -ד
 

 הנבחר מתבסס על: TI -, ה IRעל מנת לבטל סיגנל של רקמה מסוימת ברצף  -246

 הפרוטונים של הרקמהצפיפות  -א

 של הרקמה T1ערך  -ב

 של הרקמה T2ערך  -ג

 ערך הפרצסיה של הרקמה -ד
 

 מחושב ע"י : IRהדרוש לביטול סיגנל מרקמה ברצף  TI -ה -247

 T1 0.37 -א

 T1 0.69 -ב

 T1 0.99 -ג

 T1 -ד
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 נבחר לפי: TI  -ה  FLAIRרצף  -248

 של המים  T2ערכי  -א

 של המים T1ערכי  -ב

 של המים PDערכי  -ג

 * של המיםT2ערכי  -ד

 

 .------------והאות משומן נראה  -----------נראה  CSFהאות של   FLAIRבתמונת  -249

 בהיר -בהיר -א
 כהה –כהה  -ב

 בהיר –כהה  -ג

 כהה –בהיר  -ד
 

 -מיועד ל  FLAIRרצף פולס  -250

 דיכוי שומן שעלול לייצר ארטיפקט בתמונה -א
 דיכוי המים להדמיית מערכת העצבים המרכזית -ב

 TE -בהתאם לערך ה T1או  T2להבליט קונטרסט  -ג

 * להדגמת דימומיםT2להבליט קונטרסט  -ד

 

 ? STIRמה מטרת רצף  -251

 להגביר את סיגנל השומן -א

 לבטל את סיגנל השומן -ב

 אמיתי T1מדוד ל -ג

 לבדוק פולס ההיפוך של המכשיר -ד
 

 חייב להיות בערך: TI -טסלה, ה 1.5במכשיר  IRעל מנת לבטל את השומן ברצף  -252

 ms 100-120 -א

 ms 160-180 -ב

 ms 420-440 -ג

 ms 1700-2200 -ד

 

 לביטול האות מרקמות ספציפיות ? IRמהו הפרמטר שמשתמשים בו ברצפי  -253

 ETL -א

 T2 -ב

 *T2 -ג

 TI -ד

 

 משוקללות : MRיכולים לייצר תמונות  IRרצפי פולס  -254

 T1 -א

 T2 -ב

 PD -ג

 T1/T2 -ד

 

 יכולה להוות תחליף לשיטת ספין אקו קונבנציונלי כדי לייצר : IRשיטת  -255

 T1יותר קונטרסט  -א

 T2יותר קונטרסט  -ב

 רכישה מהירה יותר -ג
 התשובות נכונות כל -ד
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 עם החזקת נשימה? T1איזה מהבאים הוא רצף הבחירה להשגת  -256

 Coherent GRE -א

 Incoherent GRE -ב

 CSE -ג

 כל התשובות נכונות -ד
 

מה .  gradients and/or RF pulses (spoilers) -ישנם רצפי גרדיאנט אקו שמשתמשים ב -257

 ? Spoilingזה 

 השיטה שבה מכובים הגרדיאנטים -א
 RF -דרגת חימום הגוף כתוצאה מ -ב

 הרס המגנטיזציה הרוחבית הלא רצויה -ג
 כשמישהו מגלה את התשובה -ד

 

 בטווח : Flip Angle -בד"כ משתמשים ב Steady Stateברצפי  -258

 5-10 -א
 30-45 -ב
 45-70 -ג
 70-90 -ד

 

 , האקו נוצר על ידי שימוש ב :  EPIבהדמיה אקו פלנרית  -259

 90רצף פולסי  -א

 180רצף פולסי  -ב
 90-180רצף פולסי  -ג

 רצף גרדיאנטים מתחלפים -ד
 

 משמשת : EPIהדמיה אקו פלנרית  -260

 להדמיית כלי הדם -א

 T2להדמיית  -ב

 לדיפוזיה -ג

 אחרי חומר ניגוד T1 -ד

 

 ? FMRI -הוא רצף הבחירה ל EPIמדוע רצף  -261

 יחס אות לרעש גבוה -א
 רזולוציה גבוהה -ב

 רצף מהיר מאד -ג

 כל התשובות נכונות -ד

 הדמיה בשקלול דיפוזיה מודדת את : -262

 ם לשומןיחס המי -א

 תנועת התאים -ב
 ההרכב הכימי של הרקמות -ג

 תנועת מולקולות המים -ד
 

 הדיפוזיה בד"כ לא מוגבלת על ידי : -263

 מים תוך תאיים -א
 מים חוץ תאיים -ב
 תאי גידול -ג

 מוגלה -ד
 

 

 



 

37 
 

 כ : ADCאזורים עם דיפוזיה חופשית, יופיעו במפות  -264

 כהים -א

 בהירים -ב
 היפואינטינסים -ג

 איזואינטיסים -ד
 

 ADC -וב   DWI -איך נראה שבץ מוחי חריף ב -265

 ADC -ובהיר ב  DWI -בהיר ב -א

 ADC -וכהה ב DWI -בהיר ב -ב

 ADC -ובהיר ב  DWI -כהה ב -ג

 ADC -וכהה ב DWI -כהה ב -ד

 

 :  ADCהמטרה של מפת  -266

 למנוע ארטיפקט סוספטיביליות מגנטית -א

 להפחית חימום רקמה -ב

 להגברת פרפוזיה -ג
 T2להראות אם מה שרואים בתמונת הדיפוזיה, באמת דיפוזיה מוגבלת או שזה מה שנקרא  -ד

Shine Through 

 

ברצפי  תאנאיזוטרופיאיזה מהאזורים הבאים במוח מודגם בצורה הטובה ביותר ע"י דיפוזיה  -267

DWI ? 

 החדרים -א
 קרומי המוח -ב

 החומר האפור -ג
 מסלולי החומר הלבן -ד

 

 את איכות אספקת הדם לרקמה?מודדת   MRI -איזה שיטת הדמיה ב -268

 דיפוזיה -א

 ספקטרוסקופיה -ב
 פרפוזיה -ג

 כל התשובות נכונות -ד
 

באיזה שיטה נשתמש לבדיקת שינויים בהרכב הכימי שמסייעים לקבוע אם ישנם תהליכי  -269

 מחלה קיימים?

 דיפוזיה -א
 ספקטרוסקופיה -ב

 פרפוזיה -ג

 MRA -ד

 

 

 ? MRSמה נכון לגבי שיטת  -270

 מסוימיםשיטה שמספקת ספקטרום של מטבוליטים  -א
 שיטה שמספקת מידע על תנועתיות מולקולות המים -ב
 שיטה שמספקת מפה של האקסונים -ג

 שיטה שמספקת מידע על דרכי המרה -ד
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 : בעיקר תלויה, מייצרת תמונות שבהן עוצמת הסיגנל של כלי הדם   Phase Contrastשיטת  -271

 בטמפרטורת הגוף -א
 בהרכב הדם -ב
 בנפח הדם במוח -ג

 במהירות הדם -ד
 

 ? Dark Bloodמי מהרצפים הבאים הוא שיטה להדמיית דם שחור  -272

 Spin Echo -א

 Gradient Echo -ב

 TRUFISP -ג

 Fast Gradient Echo -ד

 

 מי מבין השיטות הבאות אינה שיטה למדידת פרפוזיה של המוח ? -273
 Dynamic Susceptibility Contrast (DSC) -א

 Dynamic Contrast Enhanced (DCE) -ב

 Arterial Spin Labeling (ASL) -ג

 Double Echo Steady State (DESS) -ד

 

 ? Dynamic Susceptibility Contrastמה לא נכון לגבי שיטת הפרפוזיה  -274

 גנזה של גידולים-מספקת מידע לגבי אנגיו -א
 מספקת מידע לגבי נפח וזרימת הדם במוח -ב

 מחייבת הזרקת חומר ניגוד Dynamic Susceptibility Contrastשיטת הפרפוזיה  -ג

 ע לגבי הפעילות הנוירונלית בזמן מטלהמספקת מיד -ד
 

 ? FMRIמה נכון לגבי  -275

 שיטה המשמשת למדידת פעילותם של אזורים במוח בעת ביצוע מטלות שונות. -א

 T1שיטה המשמשת למדידת פעילותם של אזורים במוח לפי ערכי  -ב

 T2שיטה המשמשת למדידת פעילותם של אזורים במוח לפי ערכי  -ג

 ה של מולקולות המיםשיטה המשמשת למדידת הדיפוזי -ד

 

 

 הוא : ממדיתעל רכישה תלת  ממדית, היתרון ברכישה דו  TOFבבדיקת כל דם  -276

 שיפור הרזולוציה -א
 להדגמה טובה יותר של כלי הדם עם זרימת דם איטית -ב
 להדגמה טובה יותר של כלי הדם עם זרימת דם מהירה -ג
 להדגמת כלי דם קטנים -ד

 

 

 קשור בד"כ עם :  SEדם לבן ברצף  -277

 איטיתזרימה  -א

 זרימה מהירה -ב
 תלמינאריזרימה  -ג
 זרימה טורבולנטית -ד

 

 חזק יותר כשזרימת הדם : MR -, סיגנל ה  2D TOF MRA-ב -278

 אנכית לחתך -א

 במקביל לחתך -ב
 מחוץ לחתך -ג
 כיוון הזרימה לא חשוב -ד
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 של עורקי הקרוטידים , איפה ממקמים את הסטורציה? 2D TOFכשמריצים רצף  -279

 בחלק התחתון של החתכים -א
 של החתכים בחלק העליון -ב

 בחלק העליון והתחתון של החתכים -ג
 בחלק הקדמי של החתכים -ד

 

 של עורקי הקרוטידים , איפה ממקמים את הסטורציה? 3D TOFכשמריצים רצף  -280

 בחלק התחתון של החתכים -א

 בחלק העליון של החתכים -ב

 בחלק העליון והתחתון של החתכים -ג

 בחלק הקדמי של החתכים -ד
 

 , איפה ממקמים את הסטורציה ? TOFלהדגמת הסינוסים הוורידיים במוח ע"י רצף  -281

 בחלק העליון של החתכים -א
 בחלק התחתון של החתכים -ב
 בחלק העליון והתחתון של החתכים -ג
 בחלק הקדמי של החתכים -ד

 

 של עורקי הרגליים , איפה ממקמים את הסטורציה? 2D TOFכשמריצים רצף  -282

 בחלק התחתון של החתכים -א

 בחלק העליון של החתכים -ב

 בחלק העליון והתחתון של החתכים -ג

 בחלק הקדמי של החתכים -ד
 

 איזה מהשיטות הבאות מנצלת את הניגוד בין ספינים נעים לרקמה נייחת? -283

 MRA -א

 DIXON -ב

 MRS -ג

 Turbulent Flow -ד

 

 . ------------ TOF -, אפקט ה ----------ככל שמהירות הזרימה  -284

 גבוה –גבוהה  -א
 נמוך –גבוהה  -ב

 גבוה –נמוכה  -ג
 נכונותלא כל התשובות  -ד

 

 

 בד"כ משמשת להדמיית אזורים עם זרימת דם : ממדיתתלת  TOFהדמיית  -285

 איטית  -א

 תטורבולנטי -ב
 מהירה -ג
 כל התשובות לא נכונות -ד

 

,  180°משתמשים בשני פולסי היפוך  Double Inversion Recoveryבהדמיית המוח בשיטת  -286

 על מנת :

 והחומר האפורלדכא את הסיגנל מהחומר הלבן  -א
 והחומר האפור CSF -לדכא את הסיגנל מה -ב

 והחומר הלבן CSF -לדכא את הסיגנל מה -ג

 לדכא את הסיגנל מהשומן  -ד
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משתמשים בשני פולסי היפוך  Double Inversion Recoveryבהדמיית הלב וכלי הדם בשיטת  -287

 , על מנת : 180°

 הדם ושריר הלבהסיגנל מלדכא את  -א
 ןהדם והשומהסיגנל מלדכא את  -ב
 הדם בזמן סיסטולה בלבדהסיגנל מ לדכא את -ג
 הדםהסיגנל מלדכא את  -ד

 

,  180°משתמשים בשלושה פולסי היפוך  Triple Inversion Recoveryבהדמיית הלב בשיטת  -288

 על מנת :

 לדכא את הסיגנל מהדם , השומן ושריר הלב -א

 לדכא את הסיגנל מהשומן ושריר הלב -ב
 לדכא את הסיגנל מהדם ושריר הלב -ג
 הסיגנל מהדם והשומןלדכא את  -ד

 

 : MRI -איכות התמונה ב -289

 תלויה במטופל ובמערכת אך לא תלויה במפעיל -א

 תלויה במטופל, במערכת ובמפעיל -ב
 תלויה במטופל ובמפעיל אך לא תלויה במערכת -ג
 תלויה במפעיל ובמערכת אך לא תלויה במטופל -ד

 

290- RF Shielding : של חדר המגנט בד"כ מתבצע ע"י הנחת 

 ברזל בקירות החדר -א

 אלומיניום בקירות החדר -ב
 נחושת בקירות החדר -ג
 עופרת בקירות החדר -ד

 

 היא:  RF Shieldingמטרת  -291

 לתוך החדר לקבלת סיגנל טוב יותר MRלהגביל את סיגנל  -א

 להפחית השפעת ציוד נע כמו מכוניות ומעליות מעיוות השדה המגנטי -ב

 כדי למנוע מגלי רדיו חיצוניים להיכנס לחדר המגנט -ג
 כונותכל התשובות לא נ -ד

 

 איזה מהרצפים הבאים מייצר את הרעש החזק ביותר? -292
 של עמוד השדרה T2 Weighted tse -א

 של הכבד  DIXON -ב

 של המוח Echo Planar Diffusion Tensor -ג

 של הפרוסטטה Spectroscopy -ד

 

 גדוליניום הוא דוגמא לחומר: -293

 דיאמגנטי -א
 פראמגנטי -ב

 פירומגנטי -ג
 כל התשובות נכונות -ד

 

 של גדוליניום :מחצית החיים הביולוגית  -294
 שעות 1.5 -א

 שעות 5 -ב
 שעות 12 -ג
 שעות 24 -ד
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 נבדקים עם תפקוד כלייתי תקין , חומר הניגוד גדוליניום מופרש לשתן תוך : -295

 שעה -א
 שעות 6 -ב
 שעות 24 -ג
 שעות 48 -ד

 

 מתרחש כתוצאה:  Chemical Shiftארטיפקט ההיסט הכימי  -296

 המים והשומן מסתחררים בתדירויות שונות -א

 באותה תדירותהמים והשומן מסתחררים  -ב

בגלל שהפרוטונים של המים נמצאים במקביל לשדה והפרוטונים של השומן במצב אנטי  -ג

 מקביל

 כל התשובות לא נכונות -ד

 

 220טסלה הוא בערך  1.5בין פרוטוני המים לשומן במגנט  Chemical Shiftההיסט הכימי  -297

 . 3Tהרץ. מה ההבדל בתדירות ביניהם במגנט 

 הרץ 110 -א
 הרץ 220 -ב
 הרץ 440 -ג
 הרץ 640 -ד

 

 , בד"כ מדווח ביחידות: Chemical Shiftההיסט הכימי  -298

 Parts per million (ppm) -א

 Millitesla per meter (mT/m) -ב

 Gauss (G) -ג

 (%) Percent -ד

 

 הגורם המשמעותי ביותר שמשפיע על ארטיפקט ההיסט הכימי הוא: -299

 גודל המטריצה -א
 כיוון קידוד הפאזה -ב
 עוצמת השדה המגנטי -ג

 כוח הגרדיאנט -ד
 

 ההיסט הכימי תלויה ב : כמות -300

 חוזק המגנט -א
 גודל הפיקסל -ב

 Receive Bandwidth -ג

 כל התשובות נכונות -ד
 

 איזה ארטיפקט עלול להיווצר כתוצאה מצמצום רוחב פס הקליטה ? -301

 ארטיפקט היסט כימי -א

 ארטיפקט קיפול -ב

 Magic Angle Artifact -ג

 כל התשובות נכונות -ד
 

 מאיזה רצף יש להימנע כשיש מתכת באזור הנבדק ? -302

 ספין אקו -א
 גרדיאנט אקו -ב
 IR -ג

 FSE -ד
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 איזה רצף פולס מפחית את האפקט של סוספטיביליות מגנטית ? -303

 GE -א

 FSE/TSE -ב

 TRUFI -ג

 אין השפעה לרצף הפולס על סוספטיביליות מגנטית -ד
 

 בתמונה : Zipper Artifact  'רץ'הגורם העיקרי לארטיפקט ריצ -304

 מיקום סליל הקליטה -א
 מיקום סליל השידור -ב

 שימינג של המגנט -ג

 חדר המגנט פתוחה דלת -ד
 

 ? Motion Artifactעל מנת להפחית  -305

 Respiratory Gating -להשתמש ב -א

 NEXלהוסיף  -ב

 להשתמש ברצפים עם החזקת נשימה -ג

 כל התשובות נכונות -ד
 

 ? Motion Artifactאיזה מהבאים אינה טכניקה להפחתת  -306

 Respiratory Compensation -א

 Saturation pulses -ב

 Oversampling -ג

 Gradient moment nulling -ד

 

 היא : MRI( בבדיקת Pre-Saturationמטרת טכניקת הסטורציה ) -307

 הפחתת ארטיפקט תנועה -א

 הפחתת ארטיפקט זרימת הדם -ב

 הפחתת ארטיפקט קיפול -ג

 כל התשובות נכונות -ד
 

 איזה ארטיפקט מופיע כתוצאה מרזולוציה מרחבית ירודה ? -308

 Truncation Artifact -א

 Partial Volume Averaging -ב

 Wrap Around Artifact -ג

 Magic Angle Artifact -ד

 

לשדה המגנטי  --------- תבזוויעלול להיווצר סביב גידים שממוקמים  Magic Angleארטיפקט  -309

 החיצוני.

 °44 -א
 45° -ב

 °55 -ג
 °60 -ד

 

 גבוהה? Aliasing Artifactבאיזה סליל הרגישות לארטיפקט הקיפול  -310

 סליל גדול עם גודל שדה קטן -א

 סליל קטן עם גודל שדה קטן -ב

 אין קשר בין גודל הסליל לארטיפקט הקיפול -ג

 סליל קטן עם גודל שדה גדול -ד
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על  .מה לדעתך נעשה על מנת להתגבר bרואים ארטיפקט  שלא נראה בתמונה  aבתמונה  -311

 הארטיפקט?

 מתן הוראות נשימה -א

 שינוי כיוון קידוד הפאזה -ב

 שימוש בסטורציה מעל החתך -ג

 סגירת דלת חדר המכשיר -ד

 

 

 

. מה ניתן לעשות על מנת להתגבר על הארטיפקט  Ghosting Artifactבתמונה רואים  -312

 שבתמונה?
 

 Respiratory Gating -שימוש ב -א

 שימוש בהוראות נשימה -ב

 Presaturation Pulsesאו  Flow compensation -שימוש ב -ג

 כל התשובות נכונות -ד
 

 

 איך ניתן להתגבר על הארטיפקט שבתמונה? -313

 FOVהגדלת  -א

 Oversampling/No Phase Wrap -שימוש ב -ב

 Presaturation -שימוש ב -ג

 כל התשובות נכונות -ד

 

 

 

 הארטיפקט שבתמונה נקרא: -314

 Chemical Shift Artifact -א

 Susceptibility Artifact -ב

 Magic Angle Artifact -ג

 כל התשובות לא נכונות -ד

 

 

 

 על מנת להפחית מהשפעת הארטיפקט שבתמונה הבאה יש: -315

 להשתמש ברצף גרדיאנט אקו -א

 ברצף ספין אקו להשתמש -ב

 ארוך  TE -להשתמש ב -ג

 צר Receive Bandwidth -להשתמש ב -ד

 

 

 

 איך נקרא הארטיפקט שבתמונה? -316

 Zipper Artifact -א

 Magic Angle Artifact -ב

 Cross-Talk Artifact -ג

 Gipps Artifact -ד
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 על מנת להתגבר על הארטיפקט שבתמונה יש : -317

 TRלהגדיל  -א

 להוסיף מיצועים -ב

 Interleaveלהשתמש בשיטת  -ג

 כל התשובות נכונות -ד

 

 

 

 מה עלול לגרום לארטיפקט שמופיע בתמונה? -318

 דלת חדר המגנט פתוחה -א

 MRI -מכשיר אלקטרוני בחדר המגנט שלא מותאם ל -ב

 מנורות מהבהבות בחדר המגנט -ג

 כל התשובות נכונות -ד
 

 

 של החלק העליון של החזה. איזה מהאפשרויות הבאות לא תפחית אתT2 Fat Satבתמונת   -319

 הארטיפקט שבתמונה?

 לשנות את כיוון קידוד התדירות והפאזה ולהוסיף מיצוע -א

 לשפר את השימינג -ב

 T2 Fat Satבמקום  STIRלהשתמש ברצף  -ג

 להשתמש בשקית סיליין  על מנת לשפר את השימינג -ד
 

 

 

 

 

 שעליו מצביע החץ בתמונה הוא: CSF -האזור הכהה בתוך ה -320

 מנינגיומה -א

 אנוריזמה -ב
 מיאליטיס -ג
 תהתשובות לא נכונוכל  -ד

 

 ?MRIאיזה מהבאים לא מהווה בד"כ קונטראינדיקציה לבדיקת  -321

 שתל קוכליארי -א
 קוצב לב -ב

 דפיברלטור -ג

 פרק ירך מלאכותי -ד

 

אם נבדק מדווח שעבד בעבודות מתכת כמו שרברבות, מה צריך לעשות לפני הכנסתו  -322

 ?MRIלמכשיר 

 אולטראסאונד בטן אגן -א
 כל גופי CT -ב

 נייםצילום רנטגן לארובות עי -ג

 אם הנבדק לא יודע בוודאות שיש לו רסיס מתכתי, אין צורך בשום דבר לפני כניסתו  -ד
 

 איזה בדיקה נחוצה לקביעת תפקודי כליות -323

 גלוקוז -א

 קריאטנין -ב

 ספירת תאי דם לבנים -ג

 ספירת תאי דם אדומים -ד
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 כוללות : MRI -השפעות ביולוגיות ארוכות טווח שקשורות לחשיפה ל -324

 קרצינומהסרטן העליה בשכיחות  -א
 DNA -שינויים ב -ב

 אי פוריות -ג
 כל התשובות לא נכונות -ד

 

 ההשפעות הביולוגיות שקשורות בהפעלת הגרדיאנטים כוללות את כל הבאים למעט : -325

 גירוי עצבי היקפי -א
 רעש אקוסטי -ב
 חימום הרקמה -ג
 magneto-phophenes -ד

 

 ? Magnetophosphenesמה זה  -326

 חיידקים פעילים מגנטית -א
 מגנטיחומרים זוהרים בשדה  -ב

 תחושת הבזקים של אור -ג
 פרוטונים שלא מגיבים לקידוד פאזה -ד

 

טסלה דיווחו על תחושות  4טסלה , נבדקים במערכת  MRI  2בהשוואה לנבדקים במערכת  -327

 מוגברות של :

 בחילה -א
 סחרחורת -ב

 טעם מתכתי -ג
 כל התשובות נכונות -ד

 

 (?  PNSהבאים סביר יותר לגרום לגירוי עצבי היקפי )הרצפים מי מ -328

 GRE -א

 SE -ב

 FSE/TSE -ג

 EPI -ד

 

 ניתן לתאר את הגירוי העצבי ההיקפי ע"י : -329
 חוק אוהם -א
 חוק לנץ -ב

 חוק פלאנק -ג
 חוק פאראדיי -ד

 

 

 היכן יהיה הגירוי העצבי ההיקפי החזק ביותר ? -330
 באיזוסינטר של הגאנטרי -א
 ככל שמתרחקים מהאיזוסינטר של הגאנטרי -ב

 גאוס 5מחוץ לגאנטרי קרוב לקו  -ג
 בזמן כניסת המיטה לגאנטרי -ד

 

 כוח לורנץ ניתן לתאר את :ע"י  -331
 התפלגות הפרוטונים -א
 אנרגיית המעבר -ב
 MRI -הרעש הנשמע ב -ג

 גירוי עצבי היקפי -ד
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 ? SARמה זה  -332

 Specific Absorption Rate -א

 Specific Absorption Ratio -ב

 Signal Attenuation Rate -ג

 Signal Attenuation Ratio -ד

 

 ? RFאיזה רצף מבין הרצפים הבאים גורם הכי הרבה לחימום  -333

 GRE -א

 FSE/TSE -ב

 EPI -ג

 RGA -ד

 

 ? SAR -איך ניתן להוריד את ה -334

 TRלהגדיל  -א

  Flip Angle להוריד -ב

 להשתמש במגנט עם עוצמה נמוכה יותר -ג
 כל התשובות נמוכות -ד

 

 

 איזה מהבאים מהווה קונטרה אינדיקציה לקבלת גדוליניום? -335

 לחץ דם גבוה -א

 סכרת -ב
 אסטמה -ג

 אי ספיקת כליות -ד

 

 פירומגנטית?איזה מהבאים הינה מתכת שאינה  -336

 ניקל -א

 טיטניום -ב

 ברזל -ג
 קובלט -ד

 

 הכוח שבו אובייקט נמשך לשדה מגנטי תלוי ב: -337

 מסת האובייקט -א

 חוזק השדה המגנטי -ב

 התכונות הפירומגנטיות של האובייקט -ג

 כל התשובות נכונות -ד

 

 ?MRIאיזה מהבאים לא מהווה קונטראינדיקציה לבדיקת  -338

 קוצב לב -א

 שתל קוכליארי -ב
 סטנט בעורק הקורונרי -ג

 בעיןרסיס  -ד
 

 (? SARמהו שיעור הספיגה הספיציפי )  -339

 RFכמות האנרגיה הנספגת ברקמה ע"י  -א

 כמות האנרגיה שנפלטת מהרקמה -ב

 כמות האנרגיה שהסליל קולט -ג

 כל התשובות לא נכונות -ד
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 היא: MRI -הדאגה העיקרית מגלי הרדיו ב -340

 גירוי עצבי היקפי -א

 עוצמת הרעש -ב

 חימום הרקמה -ג

 כל התשובות נכונות -ד

 

 ל: MRI -מגביל את העלייה בטמפרטורת המטופל ב FDA -ה -341

 ו מעלת צלזיוס -א

 מעלת צלזיוס 2 -ב

 מעלת צלזיוס 3 -ג

 מעלת צלזיוס 4 -ד

 

 ? Quenchמה זה  -342

 נזק למכשיר הגורם להגדלת השדה המגנטי מה שעלול לסכן את החולה  -א

 התהליך של הוספת גזי קירור ליצירת שדה מגנטי -ב

 MRIסריקת הנבדק במכשיר  -ג

 או לא מכוון של ההליום מהמגנט שחרור מכוון -ד

 

 ?Quenchלמה גורמת הלחיצה על כפתור  -343

 גורם לעלייה מידית של השדה המגנטי במקרה חירום -א

 גורם לקריסה מידית של השדה המגנטי בתוך דקות -ב

 מכבה את החשמל למגנט -ג

 להתחלת תהליך הסריקה לנבדק חדש -ד

 

 ? MRIבאיזה אזור הנבדק מחליף את בגדיו בחלוק לפני ביצוע בדיקת  -344

 Iאזור  -א

 IIאזור  -ב

 IIIאזור  -ג

 IVאזור  -ד

 

 ? MRI -באיזה אזור נמצא סורק ה -345

 Iאזור  -א

 IIאזור  -ב

 IIIאזור  -ג

 IVאזור  -ד

 

 נראה את גבולות הכליה: Out Of Phaseבתמונת  -346

 Hyperintense -א

 Isointense -ב

 Hypointense -ג

 בהירים -ד
 

 משמש להערכת: in and out phaseרצף  -347

 כבד שומני -א

 אדנומה של האדרנל -ב
 מצבים עם תוכן שומני מוגבר -ג
 כל התשובות נכונות -ד
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את הכבד להערכת מחלה גרורתית ומופיע " צל " האורטה על  MRIכשסורקים בבדיקת  -348

 האזור הפתולוגי , מהי הדרך הטובה יותר להסרת הארטיפקט?

 לשנות את כיוון קידוד הפאזה והתדירות -א

 Oversampling -להשתמש ב -ב

 להגדיל רוחב פס -ג
 IRלהשתמש ברצף  -ד

 

  Delayed Enhancementבאיזה מהשיטות הבאות משתמשים לביטול הסיגנל משריר הלב   -349

Imaging? 

 Spin Echo -א

 Gradient Echo -ב

 Inversion Recovery -ג

 Velocity Encoded Imaging -ד

 

 באיזה מהבאים יש להשתמש להדמיית הלב? -350

 Pulse Oximeter -א

 ECG -ב

 מד לחץ דם -ג

 כל התשובות לא נכונות -ד
 

 המשמשת לאבחון מחלות של המעי הדק כגון קרוהן היא: MRIבדיקת  -351

 MRCP -א

 MRE -ב

 MRU -ג

 MRA -ד

 

 לאבחון מחלות ואבנים בדרכי המרה היא: MRIבדיקת  -352

 MRCP -א

 MRE -ב

 MRU -ג

 MRV -ד

 

 ?MREמה נדרש לביצוע בדיקת  -353

 שתיית חומר ניגוד כדוגמת מניטול כשעה לפני תחילת הבדיקה -א

 הזרקת גלוקגון המאט את פעילות המעי -ב

 הזרקת גדוליניום דרך הוריד -ג

 כל התשובות נכונות -ד
 

 נמצא ב:  Wilm's Tumorהגידול על שם וילמס  -354

 בכבד של חולים עם שחמת כבד -א
 בפרוסטטה של מבוגרים -ב
 בכליות בעיקר אצל ילדים -ג
 HIVבמוח של חולי  -ד

 

 חוט השדרה נקראת: ציסטה שנגרמת עקב היווצרות תעלות מלאות בנוזל בתוך -355

 Multiple Sclerosis -א

 Syrinx -ב

 Spinal Stenosis -ג

 Spondylosis -ד
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 שד של האישה ? MRIמהו הזמן האידיאלי לבדיקת  -356

 בשבוע הראשון של המחזור החודשי -א
 של המחזור החודשי 15 -עד היום ה 5 -מהיום ה -ב

 של המחזור החודשי 20 -עד היום ה 15 -מהיום ה -ג
 שד אינה תלויה במחזור החודשי MRIבדיקת  -ד

 

 לנבדק שסובל מדיפלופיה, יש להריץ פרוטוקול: -357

 פרוטוקול טריגימינל -א
 פרוטוקול סינוסים -ב
 פרוטוקול ארובות עיניים -ג
 כל התשובות לא נכונות -ד

 

 , יש להריץ פרוטוקול:Sleep Apneaלנבדק עם דום נשימתי  -358

 פרוטוקול ארובות עיניים -א

 פרוטוקול נזופרינקס -ב
 אוזנייםפרוטוקול  -ג
 פרוטוקול  -ד

 

 לנבדק שמועמד לשתל שבלול, יש להריץ פרוטוקול: -359

 פרוטוקול קוכליאה -א
 פרוטוקול נזופרינקס -ב

 פרוטוקול היפופיזה -ג
 MRAפרוטוקול  -ד

 

 (, יש להריץ: DBSלנבדק עם פרקינסון שמועמד להשתלת קוצב ) גרייה מוחית עמוקה  -360

 MTSפרוטוקול  -א

 STNפרוטוקול  -ב

 MTCפרוטוקול  -ג

 MRSפרוטוקול  -ד

 

 בגלל חשד לדליפת נוזל המוח, יש להריץ: MRIלנבדק שנשלח לבדיקת  -361

 CSF Leakפרוטוקול  -א

 AVMפרוטוקול  -ב

 Aqueduct Stenosisפרוטוקול  -ג

 Hydrocephalusפרוטוקול  -ד

 

 בחשד לכולסטאטומה, איזה מהרצפים הבאים חובה להיות כלול בפרוטוקול? MRIבבדיקת  -362

 FLAIR -א

 STIR -ב

 HASTE DIFFUSION -ג

 DTI -ד

 

 להדגמת בלוטת ההיפופיזה? MRI -מהו המנח האופטימלי בבדיקת ה -363

 Coronal/Sagittal -א

 Sagittal/Axial -ב

 Axial/Coronal -ג

 העיקר שיהיו שני מנחים ולא משנה איזה -ד
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 לנבדק שנשלח לבדיקת מוח עם חשד לגליומה יש להריץ פרוטוקול: -364

 פרוטוקול אפילפסיה -א

 טרשת נפוצה  MSפרוטוקול  -ב

 פרוטוקול גידולים -ג

 פרוטוקול היפופיזה -ד

 

 לנבדק שנשלח לבדיקת מוח בשל חשש לתרומבוזה בסינוסים הורידים, יש להריץ: -365

  MRVפרוטוקול  -א

 DTIפרוטוקול  -ב

 פרוטוקול היפופיזה -ג

 פרוטוקול פרפוזיה -ד

 

 עם חשד למיקרואדינומה או מאקרואדינומה יש להריץ:  MRIלנבדק שנשלח לבדיקת  -366

 MSפרוטוקול  -א

 פרוטוקול אוזניים -ב

 MRAקול פרוטו -ג

 פרוטוקול היפופיזה -ד

 

 יש להריץ: Hyperprolactinemiaבגלל  MRIלנבדק שנשלח לבדיקת  -367

 MSפרוטוקול  -א

 פרוטוקול אוזניים -ב
 פרוטוקול אפילפסיה -ג
 פרוטוקול היפופיזה -ד

 

 לנבדק שסובל מוורטיגו יש להריץ פרוטוקול: -368

 MSפרוטוקול  -א

 פרוטוקול אוזניים -ב

 פרוטוקול סינוסים -ג
 פרוטוקול היפופיזה -ד

 

 לנבדק שסובל מסחרחורת ושיווי משקל יש להריץ פרוטוקול: -369

 MSפרוטוקול  -א

 פרוטוקול אוזניים -ב

 פרוטוקול סינוסים -ג
 הפרוטוקול אפילפסי -ד

 

 

 , יש להריץ פרוטוקול: Aqueduct Stenosis -לנבדק עם חשד ל -370

 פרוטוקול טריגימינל -א

 פרוטוקול שבץ מוחי -ב
 MRAפרוטוקול  -ג

 פרוטוקול הידרוציפלוס -ד
 

 

 שיתוק בעצב הפנים, יש להריץ פרוטוקול:לנבדק עם  -371

 פרוטוקול טריגימינל -א
 פרוטוקול סינוסים -ב
 פרוטוקול ארובות עיניים -ג
 פרוטוקול הידרוציפלוס -ד
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 לילד או צעיר שנשלח לבדיקת מוח עקב פרכוסים, יש להריץ פרוטוקול -372

 פרוטוקול אוזניים -א
 MRSפרוטוקול  -ב

 פרוטוקול היפופיזה -ג

 פרוטוקול אפילפסיה -ד
 

 שנשלח לבדיקת מוח בגלל מנינגיומה , יש להריץ פרוטוקוללנבדק  -373

 פרוטוקול אפילפסיה -א
 CBV-MRSפרוטוקול  -ב

 פרוטוקול גידולים -ג
 DTIפרוטוקול  -ד

 

 ארתרוגרם? MRIמהי בדיקת  -374

 דלווריבדיקה  עם הזרקת חומר ניגוד  -א

 בדיקה עם שתיית מניטול -ב

 בדיקה עם הזרקת חומר ניגוד למפרק -ג

 דולל במיםבדיקה עם שתיית גדוליניום מ -ד
 

 ? Indirectמהי בדיקת ארתרוגרם בלתי ישירה  -375

 דלווריבדיקה  עם הזרקת חומר ניגוד  -א

 בדיקה עם שתיית מניטול -ב

 בדיקה עם הזרקת חומר ניגוד למפרק -ג

 בדיקה עם שתיית גדוליניום מדולל במים -ד

 

 באיזה רצף יש להשתמש לאבחנת שבץ מוחי חריף? -376

 HASTE -א

 DWI -ב

 TRUFI -ג

 GRE -ד

 

 מוצרי דם במוח, איזה מהרצפים הבאים הוא בבחינת חובה?לאיתור דמם או  -377

 TRUFIאו  CISS -א

 SWIאו   GE -ב

 STIRאו  DIR -ג

 TSEאו  FSE -ד

 

 להדמיית אנוריזמה או סטנוזיס במעגל ויליס, יש להריץ רצף: -378

 TOF -א

 MRV -ב

 MRS -ג

 FLAIR -ד

 

 בתמונה מצביע על : 1מספר  -379

 Vertebral Artery -א

 Basilar Artery -ב

 Internal Carotid Artery -ג

 Anterior Cerebral Artery -ד
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 בתמונה מצביע על : 4מספר  -380

 Vertebral Artery -א

 Basilar Artery -ב

 Anterior Cerebral Artery -ג

 Middle  Cerebral Artery -ד

 

 

 

 בתמונה מצביעה על :   Bהאות  -381

 Superior Sagittal Sinus -א

 Sigmoid Sinus -ב

 Transverse Sinus -ג

 Confluence Of The Sinuses -ד

 

 

 

 

 

 

 בתמונה מצביע על : 5מספר  -382

 Vertebral Artery -א

 Right Common Carotid Artery -ב

 Right Internal Carotid Artery -ג

 Basilar Artery -ד

 

 

 

 

 

 

 

 

 בתמונה מצביע על : 4 מספר -383

 תלמוס -א
 חדר לטרלי -ב

 חדר שלישי -ג
 חדר רביעי -ד

 

 

 

 

 

 בתמונה מצביע על : 6מספר  -384
 ורמיס -א

 תלמוס -ב
 טנטריום -ג
 פונז -ד
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 בתמונה מצביעים על חלקים מאזור ה : 2ומספר  1מספר  -385
 Medulla Oblongata -א

 Corpus Callosum -ב

 Basal Ganglia -ג

 Pineal Gland -ד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 החץ שבתמונה מצביע על : -386

 Pineal Gland -א

 Tentorium -ב

 Pituitary Gland -ג

 Aqueduct of Sylvius -ד

 

 

 

 

 

 בתמונה מצביע על : 4מספר  -387
 Aqueduct of Sylvius -א

 Optic Chiasm -ב

 Vein of Galen -ג

 Posterior Cerebral Artery -ד

 

 

 

 

 

 בתמונה מצביע על : 1מספר  -388
 Main Pulmonary Artery -א

 Ascending Aorta -ב

 Superior Vena Cava -ג

 Descending Aorta -ד
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 בתמונה מצביע על : 2מספר  -389
 Mitral Valve -א

 tricuspid valve -ב

 pulmonary valve -ג

 aortic valve -ד

 

 

 

 

 נקרא : 389בשאלה המנח בתמונה  -390
 four chamber view ( Horizontal Long Axis ) -א

 Chamber View (LVOT) 3 -ב

 Chamber View ( Vertical Long Axis ) 2 -ג

 Right Ventricular Outflow View (RVOT) -ד

 

 

 

 

 בתמונה ? 1מהו המנח בתמונה ועל מה מצביע מספר  -391
 מצביע על הספטום 1ומספר  Four Chamber Viewהמנח  -א

 ומספר אחד מצביע על הספטום Short Axisהמנח  -ב

 המסתם הטריקוספידלימצביע על  1ומספר  Four Chamber Viewהמנח  -ג

 ם המיטרלימצביע על המסת 1ומספר   Right Ventricular Outflow Viewהמנח  -ד

 

 

 

 

 

 2ובמספר  1מה המנח בתמונה מספר  -392
 RVOT 2 -והמנח ב LVOT 1 -המנח ב -א

 Three Chamber View 2 -והמנח ב Short Axis 1 -המנח ב -ב

 Short Axis 2-והמנח ב Vertical Long Axis 1 -המנח ב -ג

 Long Axis 2 -והמנח ב Short Axis 1 -המנח ב -ד

 

 

 

 

 

 

 בתמונה ? 5ומספר  2על מה מצביעים מספר  -393
 Pulmonary Art. 5- Superior Vena Cava -2 -א

 Ascending Aorta 5- Descending Aorta -2 -ב

 Descending Aorta 5- Ascending Aorta -2 -ג

 Ascending Aorta 5- Superior Vena Cava -2 -ד
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 בתמונה ?  8ומספר  1על מה מצביעים מספר  -394
 Trapezius Muscle-1 8- Supraspinatus Muscle -א

 Supraspinatus Muscle 8-Trapezius Muscle -1 -ב

 Supraspinatus Muscle 8- Infraspinatus Muscle -1 -ג

 Teres Major Muscle-1 8- Deltoid Muscle -ד

 

 

 

 

 

 החץ שבתמונה מביע על קרע ב : -395
 Palmar Metacarpal Ligaments -א

 Radial Collateral Ligament -ב

 Triangular Fibrocartilage Complex (TFCC) -ג

 Scaphoid Ligament -ד

 

 

 

 

 

 

 

 החץ שבתמונה מצביע על : -396
 Anterior Cruciate Ligament -א

 Posterior Cruciate  Ligament -ב

 Medial Meniscus -ג

 Lateral Meniscus -ד

 

 

 

 

 

 

 

 בתמונה מצביע על : 6מספר  -397
 Anterior Cruciate Ligament -א

 Posterior Cruciate  Ligament -ב

 Medial Meniscus -ג

 Lateral Meniscus -ד
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 בתמונה מצביע על : 5מספר  -398
 Patellar Tendon -א

 Anterior Cruciate Ligament -ב

 Medial Meniscus -ג

 Medial Collateral Ligament -ד

 

 

 

 

 

 

 החץ שבתמונה מצביע על : -399
 Posterior Tibialis Tendon -א

 Achilles Tendon -ב

 Posterior Tibial Artery -ג

 Posterior Tibial Vein -ד

 

 

 

 

 

 

 

 

 החץ שבתמונה מצביע על : -400
 Posterior Tibialis Tendon -א

 Achilles Tendon -ב

 Posterior Tibial Artery -ג

 Posterior Tibial Vein -ד
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