ارزيابي روش دو بازه انرژي در اصالح پراكندگي تصاوير  SPECTبا استفاده از برنامه
شبيهسازي SIMIND
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-1دانشگاه گيالن ،دانشكده علوم پايه ،گروه فيزيك
 -2دانشگاه علوم پزشكي ايران ،مركز آموزشي تحقيقاتي و درماني قلب و عروق شهيد رجايي ،بخش پزشكي هسته اي

چكيده
آشكارسازي فوتونهاي پراكنده شده در بازهء فوتوپيك يكي از منابع اصلي خطا در تصويربرداري  SPECTاست ،كه
منجر به كاهش كنتراست و در نتيجه كاهش كيفيت تصاوير به دست آمده ميشود .هدف از اين مطالعه ،ارزيابي روش
اصالحي دو بازهء انرژي است .ابتدا با استفاده از برنامهء شبيهسازي  ،SIMINDيك فانتوم استوانهاي ،حاوي كرههاي-
سرد در زمينه-گرم شبيهسازي ميشود .سپس ،تغيير ايجاد شده در كنتراست تصويري و نسبت سيگنال–به-نويز كرههاي-
سرد مورد ارزيابي قرار ميگيرد .نتايج بدست آمده نشان ميدهد كه اين روش اصالحي منجر به افزايش كنتراست تصوير
تمام كرههاي سرد ،و همچنين نسبتهاي سيگنال-به-نويز نزديك به مقادير پيش از اصالح ميشود.
كليد واژه ،SPECT :اصالح پراكندگي ،بازههاي انرژي ،شبيهسازي.

مقدمه
يكي از مشكالت اصلي در تصويربرداري  ،SPECTحضور فوتونهاي پراكنده شدهء كامپتوني است .اين
فوتون هاي پراكنده شده با انرژي كمتر از انرژي اوليه و در راستايي متفاوت از راستاي اوليه به سطح آشكارساز
ميرسند .اين تغيير راستا منجر به آشكارسازي فوتونها در مكاني نادرست و در نتيجه كاهش كنتراست تصاوير
به دست آمده ميشود .به علت انرژي كاهش يافتهء اين فوتونهاي پراكنده شده ،به نظر ميرسد كه با قرار دادن
يك بازهء انرژي مناسب در انرژي گسيلي  99mTcامكان حذف كامل اين فوتونها وجود داشته باشد .اما با توجه
به تفكيك انرژي پايين بلور سوسوزن ) NaI(Tlدر ساختار آشكارساز ( %01براي انرژي گسيلي  )041keVتعداد
زيادي از اين فوتونها در بازهء انرژي فوتوپيك آشكارسازي ميشوند.
روشهاي زيادي براي اصالح پراكندگي بازهء فوتوپيك پيشنهاد شدهاند [ .]0-9هر يك از اين روشها
داراي فوايد و محدوديتهاي خاص خود ميباشد .از اين ميان ،روشهاي مبتني بر قرار دادن بازههاي انرژي
در طيف  99mTcبه علت سادگي عملكرد ،كاربرد وسيعتري در سيستمهاي تصويربرداري پزشكي يافتهاند .در
اين مطالعه قصد داريم ،روش دو بازهء انرژي ( )DEWرا مورد ارزيابي قرار دهيم .ابتدا با استفاده از برنامه
شبيهسازي  ،SIMINDيك فانتوم استوانهاي حاوي شش كره-سرد (بدون اكتيويته) را در يك زمينه-گرم (با
اكتيويته يكنواخت) شبيهسازي ميكنيم .سپس ،با بررسي تغيير ايجاد شده در كنتراست تصويري و نسبت
سيگنال-به-نويز كرههاي-سرد عملكرد اين روش اصالحي را مورد ارزيابي قرار ميدهيم.
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مواد و روشها
 .1روش دو بازهء انرژي ()DEW
فرض اساسي در روش دو بازه انرژي [0و: ]2
توزيع فضايي فوتونهاي پراكنده شده در بازهء فوتوپيك ( )Wpk=021-054 keVميتواند به صورت  kبرابر
توزيع فضايي فوتونهاي آشكارسازي شده در يك بازهء ثانويه (اغلب  )Wc= 92-025 keVكه در بخش
99m

كامپتوني طيف انرژي Tc

قرار دارد ،برآورد شود:
) S pk (i, j )  kTc (i, j

()0

كه در آن  Spkتصوير مؤلفهء پراكندگي حاضر در بازهء فوتوپيك Tc ،تصوير فوتونهاي آشكارسازي شده در
بازهء ثانويه است .مختصه ) (i,jمكان پيكسل مورد نظر را در ماتريس تصويري نشان ميدهد .بنابراين ،تصوير
اصالح شده ،SCpk ،از رابطهء زير به دست خواهد آمد:
) SC pk (i, j )  T pk (i, j )  S pk (i, j

()2

اين روش اصالحي ميتواند قبل از بازسازي تصوير بر روي نگارهها يا بعد از بازسازي بر روي تصوير
بازسازي شده انجام شود .در صورت استفاده از روش اول تنها نياز به بازسازي تصوير اصالح شده است ،در
حالي كه در روش دوم بايد تصاوير به دست آمده از بازهء فوتوپيك و بازهء پراكندگي بازسازي شده و سپس
اصالح اعمال شود .در اين مطالعه ،روش اول مورد استفاده قرار ميگيرد.
 .2فانتوم حاوي كرههاي-سرد در زمينه-گرم
فانتومي كه براي ارزيابي روش دو بازهء انرژي شبيهسازي ميشود ،يك فانتوم استوانهاي (به قطر  21 cmو
99m

ارتفاع  )22 cmپر شده از آب با توزيع يكنواخت Tc

و حاوي شش كرهء بدون اكتيويته (كرههاي-سرد)

است .قطر اين كرهها به ترتيب عبارتند از 0/3 ،0/1 ،2 ،2/1 ،3/2 :و  .0 cmمركز اين كرهها بر روي محيط
دايرهاي به شعاع  5/4 cmدر صفحهء گذرنده از نيم ارتفاع استوانه واقع شده است.
 .3معيارهاي ارزيابي
در اين مطالعه براي ارزيابي بازههاي مختلف دو معيار سنجش رياضي ،كنتراست تصويري و نسبت سيگنال-
به-نويز ،استفاده ميشوند .اين معيارهاي ارزيابي ،در يك ناحيهء مورد نظر ( )ROIاز تصوير كرههاي سرد و
تصوير زمينه محاسبه ميشوند .در اين مطالعه ،ناحيهء مورد نظر در تصوير كرههاي سرد تقريباً شامل تمام
پيكسلهايي است كه به طور كامل در داخل تصوير هر يك از كرهها و به دور از لبهها قرار گرفتهاند .تعداد اين
پيكسلها در مورد كره ( 0قطر  51 )3/2 cmعدد ،كره ( 2قطر  31 )2/1 cmعدد ،كره ( 3قطر  02 )2 cmعدد،
كره ( 4قطر  01 )0/1 cmعدد ،كره ( 5قطر  8 )0/3 cmعدد و در مورد كره ( 1قطر  2 )0 cmعدد ميباشد.
ناحيهء مورد نظر در تصوير زمينه شامل سطر  55تا  52و ستون  55تا  ،52در مجموع  251پيكسل ،ميباشد .به
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علت تعداد كم پيكسلهاي شامل شده در كره  1و تغيير زياد كنتراست آن از يك شبيهسازي به شبيهسازي ديگر
معموالً از بررسي آن صرف نظر ميشود.
با توجه به نواحي مورد نظر تعريف شده ،كنتراست تصويري هر كره سرد به صورت درصد اختالف ميانگين
شمارشهاي داخل هر كره و ميانگين شمارشهاي زمينه ،تقسيم بر ميانگين شمارشهاي زمينه محاسبه ميشود.
نسبت سيگنال-به-نويز براي هر كره به صورت قدر مطلق اختالف ميانگين شمارشهاي داخل تصوير كرهها
و ميانگين شمارش هاي تصوير زمينه ،تقسيم بر انحراف استاندارد زمينه تعريف ميشود [.]01

نتايج
در اين مطالعه براي به دست آوردن مقدار ضريب  kبه دو روش عمل ميكنيم:
در اولين روش ،به جاي محاسبه يك تك مقدار  ،kبه دنبال يافتن يك رابطهء خطي بين دادههاي بدست آمده
از بازهء انرژي ثانويه ( )Tcو دادههاي پراكندگي مربوط به بازهء فوتوپيك ( )Spkهستيم .براي دستيابي به اين
هدف ،دادههاي مربوط به يك نگارهء از حوادث پراكندگي بازهء فوتوپيك را برحسب دادههاي يك نگاره از
حوادث آشكارسازي شده در بازهء ثانويه بر روي يك نمودار رسم كرده ،و يك منحني خطي با معادلهء زير را
به آن جفت ميكنيم (شكل( )0را ببينيد) .معادلهء اين منحني خطي به صورت زير ميباشد:
()3
S pk  aTc  b
هدف ،به دست آوردن مقادير ثابتهاي  aو  bاست .بايد توجه داشت كه مقادير اين ثابتها از يك نگاره به
نگاره ديگر تا اندازهاي تغيير ميكند .براي نمونه ،مقادير اين ثابتها براي تعدادي از نگارههاي انتخابي در
جدول( )0داده شده است.

شكل( .)1يك نمونه از منحني خطي جفت شده با دادههاي مربوط به يك نگاره از حوادث آشكارسازي شده در بازهء ثانويه (محور
طولي) و دادههاي مربوط به يك نگاره از حوادث پراكنده آشكارسازي شده در بازهء فوتوپيك (محور عرضي).

در روش دوم ،مقدار اين ضريب را به طور مستقيم با تقسيم كردن دادههاي پراكندگي بازهء فوتوپيك بر
دادههاي بازهء ثانويه محاسبه مي كنيم .در اين صورت براي هر پيكسل خاص يك مقدار  kجداگانه به دست
ميآيد .با ميانگينگيري از مقادير به دست آمده بر روي پيكسلهاي مختلف ( )028×028و نگارههاي مختلف
( 028نگاره) ،يك مقدار ثابت ميانگين براي  kبه دست ميآيد ،كه براي تمام پيكسلها و تمام نگارهها مورد
استفاده قرار ميگيرد.
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بايد توجه داشت كه در هر دو روش ،براي بررسي مقدار ضريب  kاز يك ناحيه مورد نظر (( )ROIسطر
 33-91و ستون  ،)31-99در مجموع  4481پيكسل ،كه در برگيرنده سطح كامل فانتوم استوانهاي در هر نگاره
است ،استفاده ميشود.
جدول( .)1مقادير ثابتهاي به دست آمده براي تعدادي از نگارههاي دلخواه فانتوم كرههاي-سرد در زمينه-گرم.
R-square
68497.0
684900.
6849401
6849691
68494.7
68.6160
684900
68.6600
684970.
68.6614
68494.0
6849.7.
6849407
68.6699
6849190
684907
68.66.1
684904

b
-686666640.0
-6866661100
-68666660101
-68666660091
-6866666000
-68666660060
-68666660094
-68666664...
-6866666.610
-68666667.0.
-68666660499
-6866661190
-686666619.0
-6866660100
-68666610.1
-686666169.
-68666667.94
686666640070

a
68704.
6870.
687047
687070
68700
687090
6870.7
687041
687000
687001
6870.1
687.60
687047
687...
6870.0
687077
687040
6.7009

Projection Number
1
.
10
07
.0
76
7.
00
07
40
.6
..
90
167
110
106
10.
Mean

با توجه به دادههاي جدول( ،)0به علت اختالف ناچيز ميان مقادير ثابتهاي نگارههاي مختلف و براي
كاهش محاسبات ،مي توان يك نگاره را به طور اختياري انتخاب نمود و معادلهء مربوط به منحني خطي آن
نگاره را براي كل نگارهها مورد استفاده قرار داد .با توجه به مقادير مختلف ثابت  ،aمقدار آن را به طور تقريبي
برابر  1/425در نظر ميگيريم .از سوي ديگر ،چون مقدار ثابت  bبراي نگارههاي مختلف بسيار كوچك ميباشد،
ميتوانيم از اين ثابت در محاسبات خود چشمپوشي كنيم .بنابراين ،با توجه به اين فرضيات ،معادله( )3به
صورت زير خواهد بود:
S pk  0.427 Tc

و اين بدان معناست كه مقدار ثابت  kبراي اين توزيع مورد نظر برابر با مقدار  1/425ميباشد.
مقدار محاسبه شده براي ثابت ميانگين  kبا استفاده از دومين روش برابر  ( 1/4254با مقدار كمينه 1/0105
و مقدار بيشينه  1 /5444و انحراف استاندارد  )1/1505ميباشد .همان طور كه ديده ميشود ،مقدار به دست
آمده از دو روش بسيار نزديك به هم مي باشند و اين بدان معناست كه استفاده از روش  DEWبا يك مقدار
ثابت  kبراي اين فانتوم منطقي ميباشد .براي ارزيابي اين روش ،در جدول( ،)2كنتراستهاي تصويري و در
جدول( ،)3نسبتهاي سيگنال-به-نويز محاسبه شده براي هر يك از كرهها داده شده است.
جدول( .)2كنتراستهاي محاسبه شده براي كرههاي-سرد براي دو وضعيت بدون اصالح و اصالح شده با روش .DEW
SC
-9919169

NC
-9610.91

Spheres
)1 (2.3 cm

-9919955

-9619156

)3 (3.2 cm
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-9915.05

-5919199

)2 (3 cm

-5115.95

-.116055

)4 (1.2 cm

-1.199

-919966

)5 (1.2 cm

جدول( .)3نسبتهاي سيگنال-به-نويز محاسبه شده براي كرههاي سرد در دو وضعيت بدون اصالح و اصالح شده.
SC

NC

Spheres

1510995

.0165

)1 (2.3 cm

1919.15

1916695

)3 (3.2 cm

1.15..5

1.15991

)2 (3 cm

910595

919916

)4 (1.2 cm

.1956.

.11595

)5 (1.2 cm

دادههاي جدول( )2نشان ميدهند كه كنتراست تصويري كره  4 ،3 ،2 ،0و  5به ترتيب در حدود ،%22/1
 %01/52 ،%05/3 ،%20/31و  %1نسبت به وضعيت بدون اصالح افزايش يافته است .با توجه به جدول(،)3
نسبت سيگنال-به-نويز در مورد كره  2 ،0و  3نسبت به وضعيت بدون اصالح اندكي كاهش و در مورد كرههاي
 4و  5اندكي افزايش يافته است .شكل( ،)2يك جفتسازي خطي بين مقادير پيكسلي تصوير اصالح شده و
تصوير اوليه (بدون پراكندگي) را به همراه معادلهء خط و پارامتر جفتسازي  R-squareنشان ميدهد .اين
پارامتر آماري براي توضيح ميزان تغييرات دادهها و كيفيت جفتسازي استفاده ميشود و هر چه به واحد
نزديكتر باشد ،جفتسازي بهتري را نشان مي دهد.
P(i, j )  0.8795 SC (i, j )  0.0006765
R  square  0.94038

شكل( .)2منحني شمارشهاي اوليهء بازهء فوتوپيك ،P(i,j) ،بر حسب شمارشهاي اصالح شده با روش دو بازه

،

انرژيSC(i,j)- ،

 ،DEWبراي يك نگارهء دلخواه .معادلهء خط به همراه مقدار پارامتر جفتسازي  R-squareنيز نشان داده شده است.

بحث و نتيجهگيري
99m

در اين مطالعه يكي از روشهاي رايج و مؤثر مورد استفاده در اصالح پراكندگي تصاوير Tc SPECT

مورد بررسي قرار گرفت .بررسي انجام شده بر روي يك فانتوم استوانهاي حاوي كرههاي بدون اكتيويته در يك
زمينهء با اكتيويته يكنواخت نشان داد كه اين روش اصالحي منجر به افزايش كنتراست تصويري تمام كرههاي
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نويز نشان ميدهد كه اين مقادير-به- مقادير به دست آمده براي نسبتهاي سيگنال، هم چنين.سرد ميشود
R-(  مقدار پارامتر جفتسازي، از سوي ديگر.بسيار نزديك به مقدارهاي اوليه (قبل از اصالح) ميباشند
.) حاكي از توافق خوب دادههاي اصالح شده با دادههاي بدون پراكندگي استsquare=1994
 استفاده از يك. ميباشدk يكي از محدوديتهاي اين روش اصالحي نياز به محاسبهء يك مقدار ميانگين
k مقدار ميانگين براي تمام پيكسلهاي ماتريس تصويري منجر به اصالح بيش از حد براي پيكسلها با مقدار
، از سوي ديگر. بيشتر از ميانگين ميشودk كمتر از مقدار ميانگين و اصالح كمتر از حد براي پيكسلها با مقدار
 ميتوان،در مطالعات شبيه سازي به علت امكان دسترسي به تصاوير پراكنده شده و پراكنده نشده به طور جداگانه
 تنها يك تصوير از شمارشهاي،) اما در وضعيتهاي واقعي (باليني.مقدار اين ضريب را مستقيماً محاسبه نمود
 در اين چنين. امكان محاسبه مستقيم اين پارامتر وجود ندارد،كلي آشكارسازي شده وجود دارد و بنابراين
 “در آب” و “در،وضعيتهايي يا بايد از محاسبات غيرمستقيم (تصويربرداري از يك منبع خطي در دو وضعيت
.) استفاده نمود1/5 ً پيشفرض (معموالk هوا”) و يا از يك مقدار
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