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یازدهمین کنفرانس فیزیک پزشکی ایران

بررس�ی اث�ر پارامترهای تصویربرداری ام آرآی با زمان اکوی کوتاه در بهبود نس�بت س�یگنال
استخوان به هوا با هدف جداسازی استخوان و هوا از هم برای تهیه نقشه تضعیف صحیح تر
بر مبنای ام آرآی
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مهندسی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران،ایران  -3مرکز تحقیقات بیماریهای تنفسی مزمن ،مرکز سیکلوترون
و  PET/CTو  ،NRITLDبیمارستان مسیح دانشوری ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،ایران
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چکیده
مقدمه :توالی پالس با زمان اکوی کوتاه ( )STEیک توالی پالس با زمان اکوی در حدود یک میلی ثانیه است که این
امکان را دارد که درصدی از سیگنال استخوان را (حدود  )30%برخالف توالی پالسهای رایج دریافت کند .با توجه به مقدار
کم سیگنال در استخوانهای ضخیم ناحیه لگن و از طرفی اثر منفی میدان دید بزرگ در زمان تصویربرداری ،هدف از این
مطالعه بهینه سازی پارامترهای تصویربرداری در توالی پالس  STEدر راستای بهبود نسبت سیگنال استخوان به هوا میباشد.
پیشبینی میشود در صورت افزایش سیگنال استخوان ،بتوان از روشهای پردازش تصویر برای تمایز نواحی استخوانی از
هوا استفاده کرد .این قابلیت میتواند جهت ارتقاء تعداد کالسهای نقشه تضعیف ناحیه لگن از یک به سه در سیستمهای
پت ام آرآی موجود استفاده شود.
مواد و روشها :در این تحقیق سه گروه تصویر کلینیکی ام آرآی ناحیه لگن با توالی پالس  STEجهت انتخاب بهینه
پارامترهایی نظیر پهنای باند و زمان اکو و زاویه انحراف انتخاب شد .در گروه اول پارامترهای تصویربرداری عبارتند از :پهنای
باند501 :هرتزبرپیکس ،زمان اکو1.31:میلی ثانیه ،زمان تکرار 20:میلی ثانیه ،زاویه انحراف15:درجه و همچنین در گروه دوم
پهنای باند700 :هرتزبرپیکسل ،زمان اکو0.83:میلی ثانیه ،زمان تکرار 16:میلی ثانیه و زاویه انحراف25:درجه میباشد .در این
دو گروه شمار میانگین گیری سیگنال()NSAبرابر یک و دیگر شرایط تقریب ًا مشابه بود .در گروه سوم نیز پهنای باند723 :
هرتز بر پیکسل ،زمان اکو1.19:میلی ثانیه ،زمان تکرار 50:میلی ثانیه ،زاویه انحراف15:درجه و NSAبرابر پنج مورد استفاده
قرار گرفت .
نتایج :آنالیز تصاویر  STEنش��ان میدهد که میانگین نس��بت سیگنال کورتیکال لگن به سیگنال زمینه ( )SNRدر
گروهه��ای یک ،دو و س��ه در ده اس�لایس به ترتیب  37 ،4.42و  4.54میباش��د .در حالیک��ه در تصاویر غیر STEحدود
1.65است .همچنین میانگین نسبت سیگنال کورتیکال لگن به سیگنال حبابهای هوای داخل روده در گروه یک ،دو و
سه به ترتیب  9.4 ،1.3و  1.4بود.
بحث و نتیجهگیری :نواحی استخوانی در گروه دو با وجود پهنای باند وسیعتر ،دارای  SNRبسیار بهتری نسبت به
گروه یک هستند .به نظر میرسد افزایش قابل توجه سیگنال اکتسابی به دلیل کاهش 0.48میلی ثانیه زمان اکوی ،عامل آن
بوده و توانسته اثر مخرب پهنای باند بر  SNRرا کامالجبران کند .مقدار قابل توجه نسبت سیگنال استخوان به هوا در گروه
دو ضمن اینکه گواه این ادعا نیز است ،باعث میشود جداسازی استخوان از هوا امکان پذیر گردد .این جداسازی باعث ارتقاء
تعداد کالسهای نقشه تضعیف ناحیه لگن از یک به سه در سیستمهای پت ام آرآی موجود درکلینیک میشود NSA .در
گروه سه ،پنج برابر گروه یک است اما  SNRاین دو گروه تقریب ًا مشابه است .با توجه به نزدیکی دیگر پارامترها ،یکی از دالیل
میتواند بهینه نبودن زاویه انحراف در گروه سه باشد .طبق رابطه ارنست زاویه انحراف بهینه با توجه به زمان تکرار50:میلی
ثانیه و T1استخوان(170میلی ثانیه) 32.5 ،درجه است و بصورت تئوریکی اعمال این زاویه باعث افزایش  SNR ،57%شود.
البته این ادعا باید به طور عملی ارزیابی شود و اثر آن در بهبود سیگنال در تمام گروهها مشخص شود که در صورت پذیرش
مقاله تا زمان ارائه انجام خواهد شد.
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