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٢٣٧           ٨٢ پاييز، ۳، شماره ٦جلد مجله علوم پايه پزشكي ايران،   

 ، RFبررسي تاثير دي الكتريك مواد مختلف در ايجاد نايكنواختي ميدان 
 MRIه فانتومهاي ن طراحي بهيجهت 

 شاهين مهديپور**نادر رياحي عالـم، دكتر علي عقابيان،  محمد دكتر* 
 دانشگاه علوم پزشكي تهران  ،دانشكده پزشكي ،گروه فيزيك پزشكي *

  دانشگاه علوم پزشكي تهران ، زشكيمركز تحقيقات علوم و تكنولوژي در پ**
 

        خالصه
 يك عامل مهم به MRI بوده و در مطالعات كمي MRI يكي از مهمترين عوامل اجياد نايكنواخيت در تصاوير RFنايكنواخيت در ارسال 

 با ماده مورد RFميدان  بوده و خبشي ديگر ناشي از برهم كنش RFخبشي از اين نايكنواخيت مشخصه ذايت كويلهاي . مشار مي رود
 ارسايل يك كويل RFنايكنواخيت ميدان , در اين مقاله به كمك روشي كه قبالً توسط مهني گروه مطرح شده بود. برداري است تصوير

 دهند در نتايج نشان مي.  مغز اندازه گريي و با هم مقايسه شده اندin vivoحجمي سر در دو فانتوم روغن و آب و مهچنني در شرايط 
 مقدار نايكنواخيت در فانتوم ، بيشتر از٨٠دي الكتريك  با در فانتوم آب RFنايكنواخيت ، RF حاصل از ي كوتاهتراثر امواج ايستا

مقدار ه است كه  نشان داده شديفاز طر. لذا تر است از مـوادي با دي الكتريك كمتر استفـاده گردد است، ٥دي الكتريك  روغن با
دهد كه  ان ميــشكل نايكنواخيت نش.  نيز بيشتر استin vivoدر شرايط ارسايل  ١Bحيت از نايكنواخيت نتوم آب در فا RFنايكنواخيت 

ختمني بيش از باعث ، اثر موجهاي ايستا غالب است، كه مي تواند in vivoدر شرايط آزمايش، هم در فانتوم آب و هم در شرايط 
 . مد نظر قرار گريندMRIه در نتصوير شوند كه بايد در ساخت فانتومهاي ي و RFاندازه حقيقي در پارامترهاي نايكنواخيت 

 .، امواج ايستا، بر هم كنش ميدااي مغناطيسي RF يكنواخيت ، ناMRI: كلمات كليدي
 

 مقدمه
نايكنواخيت تصوير يكي از مهمترين عوامل اجياد خطا در 

 است و MRIتشخيص كيفي و مطالعات كمي بر روي تصاوير 
الل در كاركرد روشهاي پسا پردازشي بر روي تيت موجب اخح

ل و عوامل خمتلف كبنابراين مش) . ١(اين تصاوير نيز مي شود 
وجود آورنده آن مهواره مورد توجه حمققني اين رشته بوده ه ب

 از RFبه تاييد بسياري از حمققني، نايكنواخيت ميدان . است
). ٢-٤(ست مهمترين عوامل اجياد نايكنواخيت تصوير ا

  خود را به دو صورت خمتلف RFنايكنواخيت ميدان 
 حجم مورد در ارسايل ١Bيكي نايكنواخيت ميدان : دهد نشان مي

مطالعه و ديگري نايكنواخيت حساسيت كويل دريافت كننده 
نايكنواخيت  .نسبت به نقاط خمتلف حجم مورد تصويربرداري

ات سيستم عامل اول خصوصي.  دو دليل عمده داردRFميدان 

RF خصوص كويل به  وRF مورد استفاده است و عامل دوم 
  كه ،برداري است  با ماده مورد تصويرRFبر هم كنش امواج 

حيت اگر .  را بر هم بريزد١Bمي تواند توزيع يكنواخت ميدان 
 حاصل از يك كويل حجمي از يكنواخيت خويب ١Bميدان 

) يا بدن(رداري ب برخوردار باشد، هنگامي كه عضو مورد تصوير
در درون آن قرار مي گريد، برهم كنش بني امواج 
الكترومغناطيسي ارسايل و بافت بدن موجب از بني رفنت اين 

 . يكنواخيت اوليه مي شود
 به  (MHz 50 <)اين برهم كنش در فركانسهاي باال 

و از دو جهت بايد ) ٥(شكل جدي تري مشكل ساز مي شود 
ت اينكه موجب نايكنواخيت ميدان خنس. گريد مورد توجه قرار

RFو ) نايكنواخيت تصاوير(  و بنابراين كاهش كيفيت تصاوير
ون طيف نگاري ــاجياد مشكل در مطالعات پيشرفته اي مهچ
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٢٣٨        ٨٢ پاييز، ۳، شماره ٦مجله علوم پايه پزشكي ايران، جلد 
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ويربرداري عملكردي ـتص  و يا(MRS)س مغناطيسي ـرزونان
(FMRI)هم كنش موجب  كه اين برـود و دوم اينـ مي ش

نرخ “ بيمار و باال رفنت پارامتر جذب انرژي توسط بافت بدن 
 )  (Specific Absorption Rate, SAR “جذب انرژي ويژه

كه براي حفظ سالمت بيماران مورد تصويربرداري  ،شود مي
دو فرآيند در اين برهم كنش نقش . بايد به آن توجه شود

 اي و موجهاي ايستا كه در ذيل اصلي را دارند، اثر پوسته
  :زميپردا به شرح آا مي

مطابق معادالت ماكسول در الكترومغناطيس، مهواره 
طيسي باعث اجياد ميداين تغيريات زماين يك ميدان مغنا

اين ميدان الكتريكي ). ١(شود  متناسب با آن ميالكتريكي
 در ( eddy current)باعث القاي جريااي موسوم به ادي 

 اين جرياا با ميدان الكتريكي و. ماده رسانا مي شود
 تناسب خطي ١Bبنابراين فركانس تغيريات ميدان مغناطيسي 

  كويل توليد RFجريااي ادي كه بر اثر ميدان  . دارند
مي شوند، خود ميداين توليد مي كنند كه مطابق قانون لرت 

 خمالفت مي كند RFبا عامل بوجود آورنده شان يعين ميدان 
ابطه در اين ر.  را تضعيف مي كندRFو بنابراين ميدان 

 تعريف (skin depth)پارامتري حتت عنوان عمق پوسته 
 به RFمي شود و آن فاصله اي است كه در آن دامنه ميدان 

e
 ) مثالً سطح بافت (   مقدارش در نقطه مفروض 1

 ):٦(شود عمق پوسته با رابطه زير تعريف مي). ٦(مي رسد
 )١(     

 
 

 ضريب r µ ضريب تراوايي مغناطيسي خالء، µ  0كه در آن
 ميدان اي  فركانس زاويهωتراوايي مغناطيسي نسيب منونه، 

RF و σاين اثر موجب كاهش شدت .  رسانندگي منونه است
رسانندگي مواد به  .سيگنال در مركز تصوير مي شود

فركانس مورد مطالعه و نيز جنس ماده بستگي دارد و با 
 براي چند بافت σمقدار . فركانس، افزايش مي يابدافزايش 

مطابق اين جدول، عمق .  ثبت شده است١بدن در جدول 
افزايش  .شود حاصل مي cm ۷/۶ نفوذ براي عضله معادل

. شود  معادل با كاهش طول موج آن در هوا ميRFفركانس 
از سويي بافت بدن در اين فركانسها از ثابت دي الكتريك 

ار است و مهني مسئله باعث مي شود كه طول بااليي برخورد
.  در بافت كوتاهتر از طول موج آن در هوا شودRFموج 

 در بافت و براي يك كويل فرستنده با RFاندازه طول موج 
 ):٦(دست مي آيده قطبش دايروي از رابطه زير ب

)٢(     
 
 
 
 

 مقاومت ويژه ρ فركانس زاويه اي ميدان و ωكه در آن 
 r εبا توجه به رابطه فوق و با توجه به اينكه . حميط است 
  است،  در شدت ميدان۵  و براي روغن ۸۰براي آب 

 T ۵/۱  ) فركانسMHz۶۴ ( طول موج امواجRF در آب 
m ۵۲/۰ و در روغن m۰۹/۲٦( حاصل مي شود.( 

   كارمواد و روش
  توسط يك سيستم ابر رسانايمطالعات و آزمايشها

 T ۵/۱ ساخت كارخانه Picker مدل VISTA HPQ 
در اين مطالعه دو فانتوم يكنواخت استوانه اي از . اجنام شد

 .جنس پلكسي گالس نيز مورد استفاده قرار گرفتند
 و حمتوي روغن مايع نبايت cm۲۴فانتوم اول به قطر 

 و حمتوي آيب بود كه جهت cm۲۰فانتوم دوم به قطر . بود
 ١T. ه بود، به آن منك سولفات مس افزوده شد١Tكاهش 

 Spin echoروغن مايع فانتوم اول به روش يه تصاوير 
 متفاوت و اجنام (Repetition time) هاي TRمتوايل با 

 ١T. بود ms۲۴۸به دست آمد كه برابر برازش منحين 
  اعالم ms ۲۰۰ توسط كارخانه سازنده دومفانتوم 

  از تصاوير RFبراي تعيني نايكنواخيت  .شده است
Spin echo (θ-180) با زواياي چرخشي   )θ (  متفاوت

 چند تصوير از يك برش به روشدر اين ). ٨(شداستفاده 
 با زواياي چرخش خمتلف در Spin echoكمك توايل پالس 

حايل يه مي شود كه ساير پارامترهاي تصويربرداري ثابت 
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 RFاثر دي الكتريك مواد در نايكنواختي ميدان 

٢٣٩          ٨٢ پاييز، ۳، شماره ٦مجله علوم پايه پزشكي ايران، جلد    

))).((1).().(().().(. 0)( πθ rTCosrTSinrRrPDkS r −=

سپس شدت سيگنال متام اين تصاوير در . نگه داشته مي شوند
ثبت شده و به مدل  ROI   (Region of Interest)يك 

كه رابطه شدت سيگنال و زاويه چرخش را ) ٣(رياضي معادله 
 . برازش مي شود، تعيني مي كندSpin echoدر يك توايل 

)٣(  
 
 

  خمتلف نيمرخ خطي يا يهاROIبا تكرار اين عمل براي 
سطح مناينده يكنواخيت ارسال و دريافت در فانتوم مشخص 

 R(r)و  T(r) (Transmite)ين رابطه در ا. مي شود
(Receive)  ،به ترتيب منايانگر يكنواخيت ارسال و دريافت 

PD(r) (Proton Density)  تابع چگايل پروتوين و  k 
 ) .٨(ضرييب ثابت است 
ر اين مطالعه، اعمال شيمينگ و تعيني يدر متامي تصاو
تعيني ره . طور خودكار اجنام شده فركانس مركزي ب

رفت  يت كننده براي يكي از تصاوير كه انتظار ميتقو
طور خودكار اجنام شد و ه  ب،بيشترين سيگنال را داشته باشد

طور دسيت وارد ه براي ساير تصاوير آن مطالعه مهني ره ب
ضريب تقويت متام با وجود اين كه ين ترتيب ه اب. شد

تصاوير يك مطالعه ثابت است، از اشباع شدگي تقويت 
از  . جلوگريي مي شود data clippingا و رخداد كننده ه

 تند  RFيكنواخيت ناآجنا كه تغيريات شدت سيگنال ناشي از 
 TEاندازه . شد انتخاب  ۱۲۸*۱۲۸ماتريس تصوير  , نيستند

، تعداد سيگناهلاي معدل گريي ms۶۰در مهه تصاوير 
 يك، ضخامت (Number of Saturation, NSA)شده

  TR.  ود ب ) (cm۲۵ FOV = Field of View و mm ۵برش 
 ms۲۵۰۰ و در تصاوير مغز انسانms۱۰۰۰در تصاوير فانتوم ها 
 . تا اشباع شدگي اثر منفي بر نتايج نگذارددر نظر گرفته شد

 (Cerebrospinal Fluid) مايع طوالين ١Tبه دليل 

CSF يه تصاويري كه در آن مهه نقاط به آسايش كامل ، 
تصويربرداري را بسيار طوالين خواهد رسيده باشند، زمان 

براي گريز از اين مشكل تصاويري يه شد كه در آن . كرد
منظور براي اين . حداقل مايع مغزي خناعي وجود داشته باشد

و درست باالي بطنهاي مغز انتخاب عرضي برشي در جهت 
با اين شرايط نقاطي از تصوير كه سيگنال مايع مغزي . گرديد

 بلند ١T روشنتر هستند و با توجه به ، دهند  ميخناعي را نشان
 ها به ROIآن و مسئله اشباع شدگي، به هنگام ثبت نتايج، 

ماده  گونه اي انتخاب شدند كه شامل اين مايع نباشند و تنهـا
يكي از سري تصاويري كه از مغز يك . گريندسفيد مغز را در بر

به . ست منايش داده شده ا١داوطلب يه شده بود در شكل 
روشي كه در خبش مقدمه به اختصار شرح داده شده، نيمرخي 

  Trans-axial يك صفحه A-P در راستاي RFاز نايكنواخيت
يك منونه از .  فانتوم روغن و فانتوم آب يه شد،در مغز

 . منايش داده شده است ٢تصاوير اين دو فانتوم در شكل 
 ايجتن

  يـه  A-Pاي  براي مغز در راسـت   T(r)نيمرخي از تابع    
در ايـن  .  منـايش داده شـده اسـت   ٣شده كه حاصل در شكل    

ضـريب   ) mm۱۰حـدود   ( راستا و در فاصله مورد مطالعه       
 به مهني ترتيـب تـابع     .  است %۱۱/۲ با    برابر T(r)تغيريات  

 T(r)    در جهت A-P ـ          يبرا ه  كويل سـر و فـانتوم روغـن ب
 %۶۱/۱ضريب تغيريات اين تابع در قطر فـانتوم    . دمدست آ 

 و B1براي بررسي شدت اثر امواج ايستا در نايكنواخيت         . بود
 در فـانتوم    T(r)مقايسه اثر آن در فانتوم آب با مغـز، تـابع            

براي مقايسه تـر،     . اندازه گريي شد   A-Pآب نيز در جهت     
T(r)             حاصله در فانتوم روغن، مغز انسـان و فـانتوم آب در 

 حاصـله در    T(r)در اين شـكل     .  منايش داده شده اند    ٤شكل  
 در مغـز    T(r)،   ) �( فانتوم روغن با رنگ قرمز و عالمت        

 در فانتوم آب با رنـگ       T(r)و   ) *( با رنگ آيب و عالمت      
مهـانطوري كـه در    . شـده انـد    مشخص ) O(  و عالمت    زسب

 اثر امواج ايسـتا در مغـز و فـانتوم آب            ،شكل مشخص است  
 مـايع درون    دليل يكنواخيت ه  وجود دارد ويل در فانتوم آب ب      

ايـن مسـئله از روي حتـدب بيشـتر          . رداآن شدت بيشتري د   
T(r)    در فاصـله   .  مشخص شـده اسـت     ر فانتوم آب در منودا

بر روي مغـز انـدازه گـريي     T(r) مركزي كه  cm۱۰حدود  
و در  % ۲۳/۲ در فانتوم آب     T(r)شده بود، ضريب تغيريات     

 . است%۵۴/۰فانتوم روغن 
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 .مورد استفاده قرار گرفت in vivo در شرايط ١B از مغز يك داوطلب كه براي تعيين يكنواختي Transverse يك برش عرضي :١شكل 

 
                                                                                                  بالف

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ).ب(و فانتوم آب ) الف( از فانتوم روغن T يك برش :٢شكل 

 

 
 Transverse ارسالي از تصاوير RF نيمرخ يكنواختي ميدان :٣شكل 

 . in vivoمغز انسان در شرايط 
 

 

 
. در فانتوم روغن، مغز انسان و فانتوم آب ) B1) T(r)  يكنواختي :٤شكل 

اثر  .اين سه نمودار به ترتيب با رنگ قرمز، آبي و سبز نشان داده شده اند
 .و فانتوم آب مشخص استامواج ايستا در مغز 
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 RFاثر دي الكتريك مواد در نايكنواختي ميدان 

٢٤١          ٨٢ پاييز، ۳، شماره ٦مجله علوم پايه پزشكي ايران، جلد    

 ).٧( بافتهاي بدن در فركانسهاي مختلف r εεεε و ضريب دي الكتريك نسبي σσσσ، رسانندگي ρρρρ چگالي پروتوني :١جدول
  MHz ۶۴ MHz ۱۲۸ MHz ۱۷۱ MHz ۲۵۶ 

 ρ(g/cm3) r ε (s/m) σ r ε (s/m) σ r ε (s/m) σ r ε (s/m) σ نوع بافت
 ۸/۰ ۱۰۰ ۷۳/۰ ۱۰۱ ۷/۰ ۱۰۳ ۶۲/۰ ۱۰۶ ۰۶/۱مايع مغزي خناعي

 ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱  هوا
 ۳/۱ ۵۵ ۳/۱ ۶۱ ۳/۱ ۶۵ ۸۹/۰ ۸۵ ۰۴/۱ عضله
 ۰۶/۰ ۲۲ ۰۵/۰ ۲۴ ۰۵/۰ ۲۵ ۰۴/۰ ۲۶ ۸۵/۱ استخوان
 ۷/۰ ۵۳ ۸۷/۰ ۶۰ ۸۶/۰ ۶۳ ۷۳/۰ ۷۳ ۱۰/۱ پوست
 ۴۸/۰ ۳۴ ۴۶/۰ ۳۵ ۴۵/۰ ۳۵ ۴۵/۰ ۴۶ ۰۵/۱ عدسي
 ۷۵/۱ ۷۳ ۳/۱ ۷۳ ۷/۱ ۷۳ ۹/۱ ۱۰۰ ۰۱/۱ خلط
 ۶/۰ ۶۸ ۵۸/۰ ۶۹ ۵۷/۰ ۷۰ ۴۹/۰ ۸۸ ۰۳/۱ مغز

 ۰۶/۰ ۲۲ ۰۵/۰ ۲۴ ۰۵/۰ ۲۵ ۰۴/۰ ۲۶ ۱۰/۱ غضروف
 

   و نتيجه گيريبحث
مطالعات تئوري اوليه پيش گويي مي كردند كه 
 تصويربرداري از اعضاي بدن در فركانسهاي باالي

)T۲۳/۰( MHz ۱۰  به دليل مهني مشكالت برهم كنش
 البته اين ). ٩(  ممكن استامواج با بافت بدن غري

پيشگوئي ها با وجود تصويربرداري هاي موفق امروزي كه 
ه بوداشتباه  ، و باالتر اجنام گرفته استT۵/۱تا ميدااي 

عدم وجود آرتيفكت موجهاي ايستا در تصاوير مغز در . ندا
سيستمهاي داراي ميدان مغناطيسي قوي در ابتدا تعجب 

شاهاي نارسانايي است كه به مغز شامل غ. انگيز مي منود
 دليل ، بافت مغز(heterogenicity)مهراه چند اليه بودن 

 RFرفتار متفاوت آن از يك ظرف حمتوي آب در ميدان 
 بنابراين اين آرتيفكت ) . ١٠(كويل فرستنده مي شود 

مي بايست تنها در مطالعات بر روي فانتوم ها مورد توجه 
داده مي شود كه براي به مهني دليل ترجيح . قرار گريد

 دارند كم ساخت فانتوم از موادي كه ثابت دي الكتريك 
 . استفاده شود،)مانند روغن ( 

 نكته ديگري كه در اين زمينه جالب توجه است اينكه،
رسد دو پديده امواج ايستا و عمق نفوذ اثر  به نظر مي

اويل باعث افزايش شدت سيگنال .  خنثي مي كنندرايكديگر 
 تصوير مي شود حال آنكه دومي شدت سيگنال در در مركز

احتماالً يكي از .  اطراف را زياد مي كنددرمراكز را كم و 
 در ميدااي قوي تر از آنچه MRIداليل اينكه تصاوير 

 ).١١(كه پيشگويي مي شد هستند، مهني مسئله است

 روي حتقيق حاضردر را  RFحتدب نيمرخ نايكنواخيت 
نسان نشان مي دهد كه اثر امواج ايستا در فانتوم آب و مغز ا

امواج ايستا در مغز و فانتوم آب . اين دو مورد وجود دارد
، در مقايسه ) r = ε ۸۰(دليل ضريب دي الكتريك بزرگتر ه ب

از طول موج كوچكتري  )   = ۵ε r( با فانتوم روغــن 
.   اثر جدي تري دارند١Bبرخوردارند و بر يكنواخيت ميدان 

 مشخص ٤ هاي منايش داده شده در شكل T(r)رخ  در نيم
است كه اثر امواج ايستا در فانتوم آب شديدتر از اين اثر 
در مغز مي باشد و به هنگام استفاده از فانتومهاي آب بايد 

استفاده از اين فانتومها مي تواند .  به اين نكته توجه داشت
كنواخيت موجب ختمني بيش از اندازه حقيقي در پارامترهاي ناي

در اين زمينه مي توان طراحي .  شودRFتصوير يا نايكنواخيت 
داشته را به بافت مغز كه شرايط الكترومغناطيسي شبيه  فانتومي

 .باشد  به عنوان يك پيشنهاد حتقيقايت ارائه كرد
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