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PETRA (UTE)  

o با  سکانس هاییTE  را فراهم می کنند دندان و رباط ، تاندون ،استخوان از یربرداریتصو امکان ،بسیار کوتاه .

می   یلی ثانیهم 1 زیر    GRE سکانس در و یلی ثانیهم چنددر بازه ی  TE مینیمم ،SE استاندارد سکانس در

  زمان در گنالیس استحاله ی لیدل به ،یلی ثانیهم 1 از تر نییپا اریبس کوتاه، اریبس T2 با بافت باشد.

acquisition، با بافت از یربرداریتصو بر عالوه (.دنرس یم نظر به یرهت و) بود نخواهد مشاهده قابل T2 

 نیبدفاز شدن اسپین ها  .دارد زین یگرید یکاربردها ultrashort TE سکانس کوتاه، اریبس یها

excitation و acquisition یبزرگ راتییتغ که یمناطق یبرا بهتر یربرداریتصو امکان است، کمتر اریبس 

 . وجود دارد (یفلز یپروتزها به کینزد نواحی مانند) دارند susceptibility در

o  فراهم باشد امکان  استخوان از یربرداریتصودر ام آر آی وقتی امکانtissue segmentation  بافتبرای 

مورد نیاز است فراهم  MR-PET در attenuation correctionکه برای   (هوا ، استخوان ، آب) هایی مثل

 یم gradient ramping هنگام در داده جمع آوری که است نیا ، UTE1 یاجرا در چالش کی. شود یم

 . شود ریتصو اعوجاج به منجر eddy current لیدل به تواند

                                                
1 ultrashort echo time 
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o PETRA 2 ی از بیترکacquisition فضای . می باشد4 یدکارت یا نقطه تک و 3یشعاعk یداخل و یرونیب 

 داده) باالتصاویر با رزولوشن  و یدکارت قسمت در نییپا رزولوشن با ریواتص د)یآ یم بدست جداگانه طور به

 با. اندازه گیری می شود یکدگذار زمان نیکمتر با k-space نقطه هر. (یشعاع قسمت در( باال فرکانس یها

 اسکن کی عنوان به فقط توان یم را excitation، PETRA طول زمان در گرادیان ها شدن روشن به توجه

 . انجام داد 6یچرب ساپرس با توان یم را یتوال نیا. دانست 5یانتخاب ریغ کیتحر با یبعد سه

o  در مقایسه با تکنیکUTE   درPETRA  رزولوشن وSNR البته تکنیک  ،ی را خواهیم داشت باالتر PETRA  

 انتخاب دو هر UTEدر حالیکه در باشدمی  3D سکانس PETRA دارد در تیمحدود کی UTEدر مقایسه با 

2D slice selective  3 وD acquisitions است ریپذ امکان. 

 

 

                                                
2 pointwise encoding time reduction with radial acquisition 

3 radial 

4 Cartesian single point 

5 nonselective excitation 

6 fat saturation 
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o  مهم یکاربردها از یکی PETRA یبرا quiet sequences مارانیب یبرا خاص طور به ،است sedate شده 

 (. است شده داده نشان شکل در که همانطور) کودکان و

 

 

 

 

 

 

 

o شود یم نویز صوتی زیادی  جادیا باعث ،گرادیان عیسر سویچینگ .PETRA  تمایل کمی بهswitching  و

ramping شود ینم جادیا های گرادیان چیپ میس توسط یصوت نویز چیهدر نتیجه  دارد گرادیان. 

o Visualization باشد مهم ماریب تیریمد و ینیبال یآگه شیپ یبرا تواند یم یانیشر یونهایکاسیفیکلس .

 بالون تیموفق زانیم یطیمح یها انیشر در متراکم یها ونیکاسیفیکلس وجود مثال، عنوان به

 . دهد یم کاهش را 7یوپالستیآنژ

o CTA خالف بر MRA بزرگیک  در یعروق ونیکاسیفیکلسعالی  شینما و صیتشخ به قادرFOV است 

 صیتشخ یبرا تواند یم نیز MR. (شود یم داده حیترج یعروق جراحان توسط روش نیا که یاصل دلیل)

                                                
7 balloon angioplasty 



 
 گروه آموزشی سیستم های تصویربرداری پزشکی کمّی 

 

 

 

  

 (QMISGگروه  آموزشی سیستم های تصویربرداری پزشکی کمّی )

 تهران، بلوار کشاورز، مجتمع بیمارستانی امام خمینی، ساختمان پرویز کابلی، مرکز تحقیقات تصویربرداری سلولی و مولکولی 

 www.qmisg.comوبسایت: 09105871182همراه:   021-66581505تلفن: 

 

https://telegram.me/QMISG 

 MRIتکنیک های تخصصی 

PETRA (UTE)  
 تصویربرداری پزشکیدانشجوی کارشناسی ارشد  ،اطمه محمدیانف

  

4 

 گنالیس شدت که ،ونیکاسیفیکلس شینما منظور به. شود استفاده CT مشابه آن شینما و ونیکاسیفیکلس

 تمیالگور و به دنبال آن grayscale inversion با ریتصاو ،دارند ها بافت ریسا به نسبت( SI) تر نییپا

minimum intensity projection ی کمسیگنال  که اه بافت انواع ریسا ینب زیتما. شوند یم پردازش

 SI یدارا نرم یبافتها نیا ،PETRA با  .از اهمیت باالیی برخوردار است ها تاندون و ها رباط جمله از دارند

 .داد صیتشخ یعروق ونیکاسیفیکلس از را آنها توان یم نیبنابرا. هستند background از باالتر اریبس

o کبه کم ،است شده داده نشان شکل در که همانطور grayscale inversion  از استفاده باو PETRA، 

 آن اطراف نرمهای  بافت را از رگ لومن توان یم رو نیا از. دیده می شود روشن یعروقکلسیفیکاسیون 

 .کرد کیتفک

o StarVIBE آنالیز اطالعات سکانس در و مشابه یروش با تواند یم هم PETRA ی قتو. کند عمل خوب

 هم فاز آب و یچرب که ی شودم میتنظ یا گونه به echo time ،استفاده کنیم StarVIBE میخواهیم از 

 در وژنهم SI کی جهینت. شود یم استفاده RF excitation یبرا کوچک اریبس تلنگر هیزاو کی از و داشنب

 تیره خیلی کوتاه*T2 به دلیل  که ونیکاسیفیکلسبا ر مقایسه د است ها بافت اکثر یبرا دید دانیم سراسر

 می باشد. حرکت به ینسب تیحساس عدم یک مزیت دیگر هم دارد و آن StarVIBE .دیده می شود
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o :منبع 

o The Physics of Clinical MR Taught Through Images 

o http://mriquestions.com/dess.html 
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