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 درون رگي جديد با مشخصات بهبود يافته پروب ي و ساخت يكحاطر
 از عروق كرونر   MRIبراي تصويربرداري
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  چكيده
 پروب ,  استفاده می شودMRI با  از ديواره عروق) Intravascular(امروزه يکی از پروبهائی که برای تصويربرداری درون رگی  

تقارن هندسی استوانه ای پروب مونوپل که . اين پروب با استفاده از مغزی کابل هم محور ساخته می شود . مونوپل می باشد
 شکل ساختار عروق انسان می باشد سبب ايجاد همگني بهتر در اندازه شدت ميدان مغناطيسی اطراف آن نسبت به سايرهم

در اين تحقيق با ارائه ی طرح جديد ، تنها با استفاده يک کابل هم محور . آن می باشد SNRضعف پروب کمی . پروبها شده است
همچنين  ابعاد كوچك .  افزايش يافته است  درصد۵۰    پروبSNR آن ،  و اتصال مغزی به روکش فلزی و بهينه سازی طول

پروب وقابليت انعطاف آن باعث شده كه براحتي در داخل كاتتر آنژيوگرافي واقع شده وبراي تصويربرذاري از غروق قلبي مناسب 
قابليت  .دلخواه قابل افزايش ميباشد  ، همگني ميدان مغناطيسي اطراف پروب با تعريف تابع هدف SNR برالبته عالوه .  باشد

  .انعطاف و عدم نياز به مدار تطبيق از مزاياي ديگر پروب جديد می باشد 
  

  همگني ميدان مغناطيسي‐ SNR ‐ MRI بهبود ‐ پروب مونوپل‐تصويربرداری درون رگی  : واژه هاي كليدي

 
  مقدمه

 امروزه بيماريهاي  قلبي مهمترين علت مرگ و مير در 
يكي از شايعترين علل . بشري بشمار ميروندجوامع 

به دليل كمي . ايستهاي قلبي گرفتگي عروق كرونر ميباشد
SNR كويلهاي سطحي MRI درتصويربرداري از ساختار 

عروق داخلي و آتروما بدن انسان، توجه محققان به 
پروبهاي . استفاده از پروبهاي درون رگي معطوف شده است

داري در داخل رگ قرار گرفته درون رگي در زمان تصويربر
.  نمايند صاوير ايجاد ميت بااليي را در اخذ SNRو 

داراي اشكال مونوپل، حلقه و " پروبهاي درون رگي معموال
آقاي كانتور در  اولين بار. سيم پيچهاي متقابل ميباشند

ميالدي از پروب حلقه براي طيف نگاري فسفر ۱۹۷۶سال 
در  .]۱[تفاده نموده استدر نمونه اي از بافت قلب سگ اس

هارالد با طرح مدلهاي جديد از  دهه اخير آقايان آتاالر و
 in-vivoپروبهاي مونوپل و حلقه از عروق بدن بصورت 
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 را SNR تصويربرداري نموده وافزايش in-vitroو
درتصاوير پروبها نسبت به كويلهاي سطحي نشان داده 

سي پروب همگني اندازه شدت ميدان مغناطي. ]۴و۳،۲[اند
. انواع پروبها مي باشد مونوپل در اطراف آن بهتر از ساير

ضعف عمده اين پروب كمي نسبت سيگنال به نويز آن 
در اين تحقيق با ارائه طرح جديد براي پروب . است

مونوپل، نسبت سيگنال به نويز حدود سه برابر افزايش و 
اين مقدار تغيير باتوجه به . همگني آن نيز حفظ شده است

  .محدوديت فضايي پروب حائز اهميت مي باشد

 

  مدل رياضی سيگنال و نويز پروب

ــروزه      ــا ام ــادب ــا ازدي ــدرت گراديانه ــاني   ق ــوح مک  وض
 براي افـزايش كنتراسـت    .  افزايش يافته است   MRIتصاوير
ساختار آتروما و ديـواره عـروق،       مربوط به    تصاوير در بافتي

  واكسـل  SNR وضـوح مكـاني     عالوه بر افـزايش    الزم است 
ـ      . نيز افزايش يابد   رتصوي مفهـوم  ه  افزايش وضـوح مکـاني ب

  مي باشد  معين FOV ابعاد ماتريس تصوير در يك       افزايش
. گـردد   واكسل تصوير مـي    SNRكه اين امر باعث كاهش      

  مناسـب   هندسـه   طراحـي  ، SNR افزايش   يكي از راههاي  
  . پروب مي باشدبرای

از   ســـيگنال،MRIميـــدانيم در روش تصـــوير بـــرداري 
نها با فركانس الرمور ايجاد     توچرخش ممان مغناطيسي پرو   

با قـرار دادن پـروب در جهـت عمـود بـر راسـتاي               . ميشود
تصوير عرضي  ولتاژ القايي حاصل از تغييرات      ميدان ساكن،   

ولتـاژ مـؤثر دو سـر     .ميشود ممان مغناطيسي پروتونها اخذ 
پروب در حالت مدار باز با توجـه بـه اصـل هـم پاسـخي از       

  :]۵[دمعين مي شو طهراب

)۱   (Voc= -jωµM( Hx + jHy )   

)۲          (Vs=⏐Voc⏐= ωµHM  
ولتاژ توليد شده در دو سر پروب درواحد حجم ) ۲(رابطه 

  و Hx.را نشان ميدهد٩٠°آب بالفاصله بعد از اعمال پالس 
Hyؤلفه هاي مxو y ميدان مغناطيسي حاصل از پروب به 

 اندازه M  مغناطيسي وسازگاريµ ازاي جريان واحد ، 

ولتاژ مؤثر نويز  .مغناطيس عرضي واكسل را نشان ميدهد
  :]۵ [دوسر پروب از رابطه زير محاسبه ميشود

Vn=√۴KB T R fe )۳       (            
برحسب   نمونهیدما T ، ابت بولتزمن ثKB در رابطه فوق
 مقدار R مقدار مؤثر عرض باند پيكسل،  feدرجه كلوين،

از رابطه زير  fe مقداربوده وامپدانس دو سر پروب حقيقي 
  :] ۶[محاسبه ميشود

fe= BW/(Nx.Ny.NEX) )۴       (           
تعداد  NEX عرض باند گيرنده،   BWکه در آن

تعداد نمونه هاي سيگنال در Nx وNy تكرارهاي تصوير، 
از  .راستاي محورهاي كدينگ فركانس و فاز ميباشد

 زير مشخص رابطه با SNRابطه ر ٤  و٢تركيب روابط
  :ميشود

SNR=⏐Voc/Vn⏐=ω×µ×Η×Μ / √۴ΚΒRΤfe   

) ۵(  
 ،)٥(در رابطه )جنس وهندسه(پارامترهاي وابسته به پروب 

R  ،  H براي ) ٦( توجه به رابطهبا و باشند مي
 همزمان بايد كاهش  Rو  بايد افزايشSNR ، Hافزايش

 .يابد
  

  همگني شدت ميدان

يرات اندازه شدت ميدان در اطراف همگني به نرخ تغي
پروب مونوپل داراي بهترين تقارن . پروب اطالق مي گردد

در اين تحقيق بعلت عدم تأثير انتخاب . اي ميباشد زاويه
سازي بر اساس  اي، بهينه طول شيلد پروب در همگني زاويه

بهبود . ميزان همگني طولي و شعاعي انجام شده است
  .وير شبح مؤثر مي باشدهمگني در كاهش اعوجاج تصا

  
  گيري مشخصات پروب و محيط اندازه

 با اتصال مغزي كابل هم )۱(پروب مونوپل مطابق شكل 
طولهاي .  به شيلد آن ساخته شده استRG 178محور

  .متر ميباشدیميل ۲/۳۸ و۴۰ مغزي و شيلد پروب بترتيب 
اي به  محيط شبيه سازي و اندازه گيري فانتوم استوانه

 ميليمتر بوده و حاوي سرم سالين ۳۰ و شعاع ۷۰ارتفاع 
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 ۸۰زيمنس برمتر و ضريب نفوذ الكتريكي / ۸با رسانايي 
 شبيه سازي اندازه شدت ميدان مغناطيسي در. می باشد

 ۴۵ برابر  φصفحه سانتیمتر در ۱پروب تا شعاع  اطراف
الف با نرم – ۲خط مطابق شكل۱۰ راستاي در درجه و

  .  انجام شده استMATLABو   HFSSافزارهاي 
/ MRI ۵فركانس كار پروب مساوي فركانس سيستم  

انتخاب  ميلیمتر ۴۰و طول آن  مگاهرتز ۲۹/۲۱تسال ،
با استفاده از آنتن , سازی جهت تائيد نتايج شبيه.شده است

 ۳که در شعاع  سانتیمتری ۲,۵اع عشبه فرستنده حلقوی 
  S12پارامتر ) ب‐۲شکل (سانتی متر از پروب واقع شده 

 ۲سازی در جدول گيری و با مقدار حاصل از شبيه اندازه
 پروب SNRبراي آزمايش تجربي  .مقايسه شده است

 با استفاده از نتورك  )افت عبوري پروب( آن  S12پارامتر 
  .گيري شده است  اندازهHP8753Dآناليزر 

.  
  
  حاصل شدهيج انت

 پروب وهمگني اندازه شدت SNRبا توجه به اهميت 
ميدان مغناطيسي، تابع هدف شبيه سازي، جهت انتخاب 
طول بهينه شيلد پروب، بر اساس حاصل ضرب آنها با 

  :روابط ذيل معين شده است
Homogeneity=1/hr+1/hz )۶    (                      

Fitness=SNR* Homogeneity )۷      (             
hr,hz بترتيب انحراف از ميانگين مقادير اندازه شدت 

 ميدان مغناطيسي در جهات طولي و شعاعي پروب بوده و
راستاي خطوط نشان داده  از شبيه سازي شدت ميدان در

 نيز حاصل SNRتابع .  استخراج ميشوند۲شده در شكل
 بر الذكر  ها در راستاي خطوط فوق تقسيم مجموع كل داده

 مقدار حقيقي امپدانس پروب فرض شده كه بيانگر جذر
انتخاب روش فوق با .  كل پروب ميباشدSNRكسري از 

توجه به نسبي بودن مقادير در روند بهينه سازي امري 
نتايج شبيه سازي نشان ميدهد كه با انتخاب  .منطقي است

 ميلي متر تابع هدف به حداكثر  ۱۴طول شيلد باندازه 
  الزم به ذكر است درصورت نياز.مقدار خود مي رسد

ف توابع هدف دلخواه ميزان همگني را يميتوان با تعر
  . افزايش داد

  

  :بحث ونتيجه گيري

 مهمترين دستاورد اين تحقيق عبارت از طراحي يك 
پروب درون رگي با استفاده از كابل هم محور ظريفي است 

و كه براحتي ميتواند در داخل عروق كرونر قلب قرار گرفته 
از مزاياي .  از ساختار عروق نمايش دهدSNRتصاويري با 

ديگر پروب حجم كم آن بعلت عدم استفاده از مدار تطبيق 
 ۳شكل.  وهمچنين قابليت انعطاف باالي آن ميباشد

 بدون كاهش SNR نشان ميدهد كه افزايش ۱وجدول 
با توجه به . همگني ميدان اطراف پروب حاصل شده است

  S22 و  S11سازی  جربی و شبيهتطابق با نتايج ت
سازی که   حاصل از شبيهوان به نتايجتمی

از  . مطمئن شد، را نشان ميدهد SNR درصدي۵۴افزايش
گيری کرد که عليرغم تغييرات  توان نتيجهي م۲ و ۱جداول 

 رات ييتغ, ديپروبهای مونوپل و جد   S12کم نسبت 
SNR  در محل ديواره رگ( در اطراف پروب جديد (

 دسيبل در نتايج ۱۵ اختالف ۲جدول .زايش يافته استاف
عمدتاً ناشي از فاصله که  تئوري و تجربي رانشان ميدهد

گيريها از دوسر پروب بعلت محدوديتهاي عملي  محل اندازه
گيريها پروب توسط كابل هم محور  زيرا دراندازه. بوده است

 متصل  آنااليزر سانتيمتري به دستگاه نتورك۵۰بطول
در صورتيكه محاسبات تئوري براي پروب بدون . ودشده ب

 در اندازه گيريها دامنه سيگنال ورودی .بار انجام شده است
  . تنظيم شده استdBبه آنتن فرستنده بر روی صفر 

  

  

  :دانیرتشکر و قد

بدينوسيله از آقايان ندافی و موافقی که در انجام اين تحقيق 
  .ي می گردد تشکر و قدردان,کمکهای وافری نموده اند
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  مقادير شبيه سازي شدهنتايج  ‐۱جدول 

Fitness  SNR 

 
  همگني

Amp/m2 

  

  پروب جديد  ۰۴۹۱/۰  ۴۸  ۳۵/۲

  پروب مونوپل  ۰۴۹/۰  ۳۱  ۵/۱

بهبود مشخصات   +۱  ۵۰  ۵۶

پروب جديد به 

  % وپلمون

  

  نتايج تجربي و شبيه سازیمقايسه  : ۲جدول 

  

  اختالف دو دامنه
S12 

  شبيه سازی

  )دسيبل(

S12 

  تجربي

  )دسيبل(

  مشخصات

 نوع پروب

  مونوپل  ‐۴/۳۵                  ‐۶/۵۰  ‐۲/۱۵

  طرح جديد  ‐۳۵  ‐۶/۵۳  ‐۶/۱۷

 

                                
 

 ابعاد پروب نماي جانبي ازهندسه و ‐۱شكل   
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  پروب آنتن فرستنده و محيط اندازه گيری و موقعيت –       ب         محيط وخطوط شبيه سازي – الف                               

 

  اندازه گيريو محيط شبيه سازي – ۲شكل 

       .  

  نتايج شبيه سازي‐۳شكل

 د

 الف

 ج

ب
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