
 

 

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


    

 

 

 

 تکنیک های مورد استفاده برای افزایش توان تفکیک تصاویر تشدید مغناطیسی
 

 
 اشرف گرامی نامقی

 ایران ، تهران، دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال ارشناسی ارشد، گروه فیزیک ،ک
Gerami_Yalda@yahoo.com 

 

 سوزان ذوالریاستین
 ، تهران، ایرانانشگاه آزاد اسالمیداستادیار، گروه فیزیک، واحد تهران شمال،  

Zoriasatain@yahoo.com 

 

 

 
 چکیده 

توان با کمک گرفتن از آن، تصاویر بسیار دقیق و  روشی است که میتصویربرداری تشدید مغناطیسی 

هدف این مقاله بررسی تکنیک های مورد استفاده برای افزایش  .واضحی از اندام های درون بدن بدست آورد

استفاده از تکنیک گرادیان هایی با قابلیت باال با کاهش میدان . تصاویر تشدید مغناطیسی است توان تفکیک

شیوه ای جدید برای تصویربرداری موازی نیز . دید باعث افزایش توان تفکیک پذیری فضایی می شود

ه و تعداد بیشتری کویل های آرای ده از  در این روش با استفا. با توان تفکیک باالست تصویربرداری سریع تر

مستقل و اطالعات مربوط به حساسیت کویل های گیرنده، زمان تصویربرداری های رادیو فرکانس کانال

به عنوان گروهی از مواد نانومغناطیس، انقالب نیز نانوذرات مغناطیسی هم چنین،  .کاهش داده می شود

نانو ذرات مغناطیسی با اندازه . اندعظیمی را در روش های تشخیص و درمان در دانش پزشکی ایجاد کرده 

در حضور یک میدان مغناطیسى خارجى به صورت گسترده به عنوان عوامل وضوح ، نانومتر 011کمتر از 

 .استفاده میشوند   مغناطیسی تشدید تصویربرداری در تصویر

 

اال، تصویربرداری تصویربرداری تشدید مغناطیسی، توان تفکیک، گرادیان هایی با قابلیت ب: واژگان کلیدی

  موازی، نانوذرات مغناطیسی
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 مقدمه 

، تصاویر بسیار دقیق و واضحی از اندام های درون بدن بدست دتوان تصویر برداری با تشدید مغناطیسی روشی است که می

  .(0931هاشمی، )مفید برای تصویربرداری پزشکی است تصویربرداری تشدید مغناطیسی یک ابزار .دهد

ها به  های استفاده از آن را در تشخیص بسیاری از بیماری های بدن، جاذبه این روش در نمایش بسیاری از اعضاء و بافتتوانایی 

با این . (Chan et al., 2009) های مختلف پزشکی گشوده است اوج خود رسانیده و دنیای جدیدی را فراروی متخصصین رشته

های تصویربرداری در بسیاری از موارد محفوظ مانده و شاید یادآوری  اع روشوجود باید خاطرنشان ساخت که جایگاه خاص انو

ترین روش برای ارزیابی همه انواع  ترین و دقیق مناسب ،ترین روش تصویربرداری این نکته ضروری باشد که همیشه گران

های تشخیصی  مانند تمامی آزمونه. بلکه عوامل متعددی در انتخاب نوع تصویربرداری در هر بیمار مؤثرند ،ها نیست بیماری

. نیز واجد اهمیتی خاص و غیرقابل انکار است تصویربرداری تشدید مغناطیسینقش بیماران و آمادگی آنان پیش از انجام 

 & Wieners) نمایند تردید پزشکان با در نظر گرفتن تمامی این جوانب مبادرت به انتخاب روش تصویربرداری مناسب می بی

Detert, 2007).  با توجه به این که در قرن های اخیر توجه جامعه علمی به کشف راه های جدید برای کاهش زمان

و  معطوف شده است، هدف این پژوهش نیز شناسایی تکنیک ها تشدید مغناطیسیتصویربرداری و افزایش کیفیت تصاویر 

افزایش داده و باعث باال رفتن کیفیت تفکیک تصاویر را است که توان  تشدید مغناطیسروش های جدید تصویربرداری 

 .تصویربرداری می شوند

 

 بحث و نتیجه گیری

 تکنیک های مورد استفاده برای افزایش توان تفکیک تصاویر تشدید مغناطیسی
 نوع کویل -

 :ی باشنداین کویل ها به شرح زیر م .دارد تاثیر نسبت سیگنال به نویز، و دریافتی سیگنال مقدار بر استفاده مورد کویل نوع

  کویل های حجمی( الف

هستند و بطور مشخص فرستنده و گیرنده نامیده می  رایو فرکانسهای  هم فرستنده و هم گیرنده پالس کویل های حجمی

بیشتر این کویل ها، کویل های یک چهارم، هستند به این معنی که دو جفت کویل برای سیگنال انتقالی و دریافتی  .شوند

مزایای در از جمله کویل های سر  و تنه این کویل ها  .را بهبود می بخشند نسبت سیگنال به نویزبنابراین استفاده می کنند، 

 (. Wieners & Detert, 2007) را دارند میدان دیدبرگیری ناحیه بزرگی از آناتومی و تولید یک سیگنال یکسان در سرتاسر کل 

 (:Chen, 2008) کویل های حجمی عبارتند از

 ی سلنوئیدیکویل ها -0

 کویل های زینی  -2

 کویل های قفس پرنده با گذر زیاد و کم -9

در داخل کویل در حجم بزرگتری را  B1چون قادر است یکنواختی میدان . بین این کویل ها، کویل قفس پرنده رایج تر است

 . استفاده شود (مچ دست و یا زانومفصل مانند )مفاصل و  مغز تصویربرداریکویل حجمی معموال برای . ایجاد کند

 های آرایه فازی کویل( ب

برای تشکیل یک تصویر با هم  ها گیرندهتمام از حاصل سیگنال  .و گیرنده هستندمتعدد کویل چندین شامل این کویل ها 

که )و کویل حجمی بزرگ  (را بهبود می بخشد سیگنال به نویزکه )کوچک حجمی این تصویر مزایای کویل  .می شوند ترکیب 

بنابراین کویل های آرایه فازی یا می توانند برای آزمون نواحی  .را در بر دارد، هر دو (اتومیک را افزایش می دهدپوشش آن

بزرگ، نظیر طول کامل طناب نخاعی، یا برای بهبود یکنواختی سیگنال و شدت سیگنال در نواحی کوچک نظیر سینه استفاده 
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لگن خاصره و تصویربرداری گیجگاهی فکی پیشنهاد شده اند، اگر چه  سینه، این کویل ها برای باالتنه، ستون فقرات، .شوند

 (.Ohlinger & Sadickson, 2006) استفاده شان برای دیگر نواحی به سرعت در حال گسترش است

 ی کویل های سطح ( ج

استفاده می  طحیی ساز کویل ها  نسبت سیگنال به نویز  برای بهبود ،نزدیک به سطح پوست است ناحیه مورد بررسیوقتی 

 .می شونداغلب برای یک قسمت معین طراحی  این کویل ها .شود

علت این مسأله نزدیک  .را بیشتر افزایش می دهند نسبت سیگنال به نویزکویل های سطحی در مقایسه با کویل های حجمی 

افزایش خواهد یافت و نویز یل در کوبودن این کویل ها به ناحیه تحت آزمون است که به موجب آن، دامنه سیگنال تولیدی 

  .فقط در مجاورت کویل دریافت می شود

کویل های یک  .حاصل شده برای تصویر است  نسبت سیگنال به نویز، انتخاب کویل در یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده

 کویل های آرایه فازی .شودرا افزایش می دهد چون دو کویل برای دریافت سیگنال استفاده می  نسبت سیگنال به نویز چهارم،

را نسبت به کویل های یک چهارم بیشتر افزایش می دهند چون داده های چند کویل با هم جمع می   نسبت سیگنال به نویز

 .را افزایش می دهد نسبت سیگنال به نویز کویل های سطحی نیز که در نزدیکی ناحیه تحت آزمون قرار می گیرد، .شوند

وضعیت قرارگیری . بازی می کند  نسبت سیگنال به نویز ده مناسب نقش بسیار مهمی در بهینه کردناستفاده از کویل گیرن

 B0 برای القاء سیگنال بیشینه، کویل باید عمود بر. بسیار مهم است  نسبت سیگنال به نویز کویل نیز به منظور بیشینه کردن

 نسبت سیگنال به نویزکویل های سطحی رخ می دهد، به کاهش زاویه دادن به کویل، که گاهی هنگام استفاده از . قرار گیرد

 (.0931کارولین کات و همکاران، ) منجر می شود

شود که عبارتند متفاوت استفاده می  از سه روش مشابه لیبا ساختارهای کو  نسبت سیگنال به نویزبه طور معمول برای بهبود 

 (:Chen., 2008)از 

، که در تولید کویل رادیو فرکانس رایج تر است جنس مس رایجایگزینی ب بعنواننقره معموال : نقره  رادیو فرکانسکویل های 

رادیو می توان دریافت که مقاومت کویل  است،مس  نسبت بهمقاومت ویژه پایین تری دارای  نقره چون. داستفاده می شو

نسبت سیگنال به بنابراین، . استی مشابه با ساختار از جنس مس رادیو فرکانسنقره کوچک تر از مقاومت یک کویل  فرکانس

 .باالتر خواهد بود ،بدست آمده از یک کویل مسی  نسبت سیگنال به نویزکسب شده با استفاده از یک کویل نقره از   نویز

این، کویل های بنابر. با کاهش دمای کویل برودتی افزایش خواهد یافت نسبت سیگنال به نویز: برودتی رادیو فرکانسکویل های 

نیتروژن مایع برای کاهش . ایجاد شده اند تصویربرداری تشدید مغناطیسیبرودتی برای بهبود کیفیت عکس در  رادیو فرکانس

در در این شرایط،  در تصویربرداری حیوانات. برسد درجه کلوین 77 استفاده می شود تا دما به رادیو فرکانسدمای کویل 

 . افزایش می یابد برابر 5/0 – 2تا حدود  مقدار نسبت سیگنال به نویز ،(دمای اتاق)یط نرمال مقایسه با کویل ها تحت شرا

از  ابررسانا با دمای باال رادیو فرکانسبرای افزایش کیفیت تصویر، کویل های : ابررسانا با دمای باال رادیو فرکانسکویل های 

ن منجر به کاهش مقاومت کویل و در نتیجه افزایش نسبت ابررسانا بود(. Black et al., 1993) ساخته شد YBCOجنس 

 . می گردد سیگنال به نویز

 

 

 

 گرادیان هایی با قابلیت باال

گرادیان هایی با قابلیت باال تکنولوژی جدیدی در جهت باال بردن توان تفکیک فضایی در تصویربرداری های تشدید مغناطیسی 

فاده می کنیم دوره تناوب پالس را طوالنی تر می کنیم بنابراین زمان تاخیر اکوی واضح است که وقتی از یک گرادیان است. است

 . مینیمم را افزایش می دهیم
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 :مزایای گرادیان های با قابلیت باال عبارتند از

 .دوره های پالس کوتاه تر می شوند -0

 . (0931هاشمی، ) میدان دید کوچک تر می شود -2

 تصویربرداری موازی

کویل های  ده از  در این روش با استفا. با توان تفکیک باالست شیوه ای جدید برای تصویربرداری سریع ترموازی  تصویربرداری

مستقل و اطالعات مربوط به حساسیت کویل های گیرنده، زمان تصویربرداری های رادیو فرکانس بیشتری کانال و تعداد آرایه

 کدگذاری فاز، تعداد گام های تشدید مغناطیسیبر زمان تصویربرداری  یکی از مهم ترین عوامل موثر. کاهش داده می شود

نمونه  252به  252*252تفکیک و وضوح تصویر دارد، بدین معنی که یک تصویر با ماتریس  تواناست که تاثیر مستقیم نیز بر 

وضوح تصویر می شود یین برداری نیازمند است و اگر تعداد نمونه برداری ها نصف شود باعث نصف شدن زمان در ازای پا

 (.Chan et al., 2009؛ 0931، هاشکی)

 استفاده از نانوذرات مغناطیسی برای افزایش وضوح تصویربرداری 

، انقالب عظیمی را در روش های تشخیص و درمان در دانش پزشکی مترینانوذرات مغناطیسی به عنوان گروهی از مواد نانو

در حضور یک میدان مغناطیسى خارجى به صورت ، نانومتر 011با اندازه کمتر از نانو ذرات مغناطیسی . ایجاد کرده است

بر  تصویربرداری تشدید مغناطیسی.استفاده میشوند مغناطیسی تشدید تصویربرداری در گسترده به عنوان عوامل وضوح تصویر

یافت و تبدیل امواج منتشر شده از و با در استپایه بر هم کنش امواج رادیویی با سطح نمونه در حضور میدان مغناطیسی 

سری  عوامل کنتراستی که به طور معمول استفاده می شوند، یک. پروتون های بافتی تصاویر دقیقی از بافت می توان تهیه کرد

در مقابل نانوذرات  .اشاره کرد، نیمه عمر پایین و عدم امکان عملکرد چندگانه دارند که می توان به سمی بودن معایب

، گوی سبقت را از ی دارندنیمه عمر باال و عملکرد چندگانه و از همه مهمتر کنتراست بهتر که کمتر سمی هستند وسی مغناطی

گمیت همراه با پوششی از پلی ساکارید، پلیمر و یا اساختار این ذرات شامل هسته مگنتیت و م. دیگر عوامل کنتراست ربوده اند

 را کاهش داده و موجب افزایش کنتراست تصاویر می شود  T2وT1 های واهلش  استفاده از این ذرات زمان. استمونومر 

(Conroy et al, 2008.) 

 نتیجه گیری

از مجموع . تشدید مغناطیسی را بررسی کردیمدر این پژوهش، تکنیک های مورد استفاده برای باالبردن توان تفکیک در تصاویر 

تکنیک هایی که توان تفکیک را باال می برند، گرادیان هایی با قابلیت باال،  مقاالت و منابع بررسی شده دریافتیم که از جمله

گرادیان ها با قابلیت باال با کاهش میدان دید و تصویربرداری . تصویربرداری موازی و استفاده از نانوذرات مغناطیسی می باشد

مستقل و اطالعات مربوط به حساسیت کویل های کانس های رادیو فربیشتری کانال و تعداد کویل های آرایه از موازی با استفاده 

به عنوان گروهی از نیز نانوذرات مغناطیسی . را با ثابت نگه داشتن توان تفکیک افزایش می دهندگیرنده، زمان تصویربرداری 

ت مغناطیسی با نانو ذرا. اندمواد نانومغناطیس، انقالب عظیمی را در روش های تشخیص و درمان در دانش پزشکی ایجاد کرده 

 در در حضور یک میدان مغناطیسى خارجى به صورت گسترده به عنوان عوامل وضوح تصویر، نانومتر 011اندازه کمتر از 

 .استفاده میشوند   مغناطیسی تشدید تصویربرداری
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