
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


263سخنرانی-تصویربرداریپزشکی

بررسـیصحتکمیسـازیتراکمحجمـیپروتونهایاسـتخوانکورتیکالتوسـطتکنیک
تصویربرداریتشدیدمغناطیسیبازماناکویکوتاه

آتنا اکبری1و2*، شاهرخ عباسی راد1و2، نیلوفر تندرو3، محسن شجاعی مقدم3 و حمیدرضا سلیقه راد1و2

1-گروه تصویربرداری و کمی س��ازی ام آر آی، مرکز تحقیقات س��لولی و مولکولی بیمارس��تان امام خمینی، 2- گروه 

فیزیک و مهندسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، 3-مرکز تصویربرداری ام آر آی 

بیمارستان پیامبران

)*atenaakbary@gmail.com(

چکیده

مقدمه: حدود 20% حجمی اس��تخوان کورتیکال را آب آزاد موجود در حفره های میکروس��کوپیک کانالهای 
هاورزین و سیستم الکونا-کانالیکوالر تشکیل می دهد. با افزایش سن فرد و نازک شدن دیواره ی حفره ها، حجم 
حفره ها افزایش یافته که این امر سبب افزایش میزان آب آزاد موجود در حفره ها می گردد. بر این اساس،کمی سازی 
آب آزاد موجود در حفره های اس��تخوان کورتیکال می تواند نمایانگر میزان کیفیت و سالمت استخوان در فرایند 
افزایش سن باشد، چرا که بررسی این میزان آب در واقع معیاری از میزان تخلخل و در نتیجه میزان استحکام 
اس��تخوان می باشد. تصویربرداری MRI با استفاده از زمان اکوی کوتاه در رنج 1-1.5 میلی ثانیه قادر به دریافت 
س��یگنال کافی از پروتون های موجود در آب آزاد اس��تخوان کورتیکال بوده و از این رو می تواند ابزار مناس��بی در 
کمی سازی این میزان آب جهت دست یابی به معیاری قابل اعتماد برای اطمینان از سالمت و کیفیت استخوان 

به شمار رود.
موادوروشها:تصویربرداری از مقطع عرضی ساق پای 12 نفر داوطلب سالم )6 مرد و 6 زن( در رده سنی 
20-67 سال با زمان اکو 1.29میلی ثانیه و زمان اسکن حدود 20 دقیقه با استفاده از پالس سکانس زمان اکوی 
کوتاه در دس��تگاه MRI سه تسالی زیمنس انجام شد.اس��تخوان کورتیکال در هر اسالیس از تصویر به صورت 
دس��تی سگمنت ش��د تا به نحو مطلوبی از بافت ماهیچه و مغز استخوان جدا شود. شدت سیگنال دریافتی از 
اس��تخوان سگمنت شده در هر اس��الیس از دو دس��ته تصاویر با 20msec=TR و 60msec=TR محاسبه شد. 
مقادیر T1 از تقسیم دو سیگنال گرادیان اکو از دو تصویر با TR متفاوت بدست آمد. آب آزاد موجود در استخوان 
کورتیکال با مقایس��ه ی س��یگنال پروتون در اس��تخوان و س��یگنال پروتون در فانتوم و حل معادالت مربوطه، 

محاسبه گردید.
نتایج: نتایج حاصل از این تحقیق نش��ان می دهد که ارتباط مس��تقیم و معناداری بین س��ن فرد و آب آزاد 

.(0.0001<p ,0.75=r2( موجود در استخوان کورتیکال وجود دارد
بحـثونتیجهگیـری: تکنیک تصویربرداری MRI با زمان اکوی کوتاه توانایی بررس��ی کیفیت و س��المت 
اس��تخوان کورتیکال از طریق کمی س��ازی آب آزاد موجود در حفره ها را دارا بوده و عالوه بر دارا بودن س��هولت 
مراحل تصویربرداری و زمان اکوی کوتاه، پتانسیل الزم برای اجرا در کلیه ی اسکنرهای MRI موجود در کلینیک 
را داشته و می تواند مارکری قابل اعتماد برای سنجش میزان سالمت و نیز استحکام استخوان در فرایند افزایش 

سن را فراهم نماید. 
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