ارائه يك تقريب جديد جهت بهبود برآورد طيف پراكندگي بازه فوتوپيك در
تصويربرداري  : Tc-99m SPECTمطالعه شبيه سازي
مهسا ،نوري اصل1؛ عليرضا ،صدر ممتاز1؛ احمد ،بيطرفان رجبي
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-1دانشگاه گيالن ،دانشكده علوم پايه
 -2دانشگاه علوم پزشكي ايران ،مركز آموزشي تحقيقاتي و درماني قلب و عروق شهيد رجايي ،بخش پزشكي هسته اي

چكيده
کيفيت تصاوير  SPECTبا آشكارسازي فوتونهاي پراکنده شده در داخل بازهء فوتوپيک کاهش میيابد .در اين مطالعه
قصد داريم يک تقريب جديد براي برآورد طيف فوتونهاي پراکندهء آشكارسازي شده در بازهء فوتوپيک  99mTcارائه
دهيم .در حقيقت ،اين تقريب شكل تغيير يافتهء روش سه بازهء انرژي با تقريب مثلثی است .براي ارزيابی اين تقريب،
از دو فانتوم شبيهسازي شده  Jaszakو  3D NCATاستفاده میشود ،و در هر مورد نتايج بدست آمده با نتايج حاصل از
تقريب مثلثی مقايسه میشود .نتايج بدست آمده از اين مطالعه نشان میدهد که در مورد هر دو فانتوم ،تقريب پيشنهادي
منجر به افزايش بيشتر کنتراست تصويري نسبت به تقريب مثلثی میشود.
كليد واژه ،SPECT :اصالح پراکندگی ،طيف انرژي ،بازههاي انرژي.SIMIND ،

مقدمه
آشكارسازي فوتون هاي پراکنده شده در تصويربرداري گسيلی باعث کاهش کنتراست جراحات و در نتيجه،
امكان تشخيص درست آنها میشود ،و تعيين مقدار اکتيويته را تحت تأثير قرار میدهد .شماري از روشهاي
اصالح پراکندگی جهت استفاده در تصويربرداري با دوربينهاي گاماي مجهز به آشكارساز ) NaI(Tlتوسعه
يافتهاند [ .]1-9از ميان اين روشها ،روش دو بازهء انرژي ( )DEWو مخصوصاً روش سه بازهء انرژي ()TEW
با تقريب مثلثی که به ترتيب با قرار دادن دو و سه بازهء انرژي در طيف  99mTcانجام میشوند ،نتايج بهتري را
در اصالح پراکندگی تصاوير  SPECTنشان میدهند [ .]11يكی از محدوديتهاي استفاده از روش ،DEW
عدم امكان محاسبهء مستقيم ضريب ثابت  kدر وضعيتهاي واقعی (بالينی) میباشد .از سوي ديگر ،روش
 TEWبا تقريب مثلثی به علت عدم نياز به تعيين عوامل واسطه و امكان عملكرد مستقيم بر روي پيكسلهاي
99m

تصويري ،يک روش مناسب براي اصالح پراکندگی تصاوير Tc SPECT

محسوب میشود .اين روش با
ء

برآورد سطح طيف پراکندگی فوتوپيک به صورت يک سطح مثلثی ،سعی در حذف مؤلفهء پراکندگی بازه

فوتوپيک دارد .اما اين برآورد کمتر از ميزان واقعی پراکندگی بازهء فوتوپيک است .در اين مطالعه قصد داريم با
در نظر گرفتن يک بازهء انرژي اضافه در داخل بازهء فوتوپيک ،ميزان برآورد سطح طيف پراکندگی را به سطح
واقعی نزديکتر کنيم .ابتدا با استفاده از برنامه شبيهسازي  ،SIMINDدو فانتوم  Jaszakو  3D NCATشبيهسازي
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میشوند .سپس با توجه به تصاوير بازسازي شده از اين فانتومها ،از معيارهاي ارزيابی رياضی ،کنتراست
تصويري و نويز نسبی ،براي بررسی تأثير عملكرد اين روشها استفاده میشود.

مواد و روشها
 .1معرفي تقريب پيشنهادي
ء

در اين تقريب از سه بازهء انرژي باريک ( wn2 ،wn1و  wn3در شكل( ))1براي برآورد طيف پراکندگی بازه

فوتوپيک ( )Wpk=121-151 keVاستفاده میشود .دو فرض از فرضيات مورد استفاده در اين روش همانند روش
سه بازهء انرژي با تقريب مثلثی است ،يعنی:
فرض :1فوتونهاي آشكارسازي شده در انرژي لبهء باالتر فوتوپيک ،E2=951 keV ،تنها فوتونهاي پراکنده
نشده هستند:
()1

) Tn 2 (i, j )  US n 2 (i, j

در اين معادله  Tn2و  USn2به ترتيب نمايندهء تعداد کل شمارشها و تعداد شمارشهاي پراکندهء آشكارسازي
شده در بازهء باريک  ،wn2و ) (i,jنشان دهندهء موقعيت پيكسلی خاص در ماتريس تصويري است.
فرض : 2در صورتی که هيچ پراکندگی وجود نداشته باشد ،فوتوپيک در اطراف انرژي گسيلی E9=919 keV

متقارن است ،يعنی:
()2

) US n1 (i, j )  US n 2 (i, j

بنابراين ،تعداد فوتونهاي پراکنده شده در بازهء انرژي پايينتر ،Sn1 ،میتواند از رابطهء زير برآورد شود:
) S n1 (i, j )  Tn1 (i, j )  US n1 (i, j )  Tn1 (i, j )  US n 2 (i, j

()3

) S n1 (i, j )  Tn1 (i, j )  Tn 2 (i, j

اما سومين فرض اين تقريب نشان میدهد که ،عالوه بر دو بازهء باريک استفاده شده در تقريب مثلثی ،يک
بازهء باريک سوم با پهنايی برابر با پهناي بازهء باريک اول ( )wn1میتوان در انرژي  133 keVدر نظر گرفت،
طوري که تعداد فوتونهاي پراکندهء آشكارسازي شده در اين انرژي تقريباً برابر با تعداد فوتونهاي پراکنده
شده در انرژي  121 keVاست .در اين صورت ،طيف فوتونهاي پراکنده شدهء فوتوپيک به جاي سطح مثلثی
میتواند با يک سطح ذوزنقهاي برآورد شود ،که قاعدهء کوچک آن برابر اختالف اين دو انرژي ()W2=7 keV
و قاعدهء بزرگتر برابر اختالف بين انرژي ابتدايی و انتهايی بازهء فوتوپيک ( )W1=22 keVاست .ارتفاع اين
ذوزنقه همان ارتفاع مثلث بدست آمده در روش مثلثی خواهد بود (شكل( )1را ببينيد) .بنابراين ،تعداد فوتونهاي
پراکنده شدهء بازهء فوتوپيک میتواند از رابطهء زير برآورد شود:
()4

 T (i, j ) Tn 2 (i, j ) 
W2
S pk (i, j )   n1

)
  (W1 
wn 2 
2
 wn1
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شكل( .)1نمايش طيف انرژي کلی ( ،)Tpkطيف پراکندگی کلی ( )STrueبراي  ،99mTcسطح تعريف شده توسط تقريب مثلثی ()STA
و تقريب پيشنهادي ( )SPAبه همراه بازههاي انرژي مورد استفاده در دو تقريب.

 .2فانتومها و معيارهاي ارزيابي
 )1فانتوم  : Jaszakاين فانتوم حاوي  1کرهء بدون اکتيويته با قطرهاي مختلف (شكل( )2را بببينيد) در يک
استوانهء پر شده از آب با اکتيويتهء يكنواخت  99mTcاست .معيارهاي ارزيابی مورد استفاده در اين فانتوم کنتراست
تصويري و نويز نسبی زمينه میباشند .کنتراست تصويري ( )Cبه وسيله رابطهء زير محاسبه میشود:
Nc  Nb
Nb

()5

C

که در آن  N cو  N bبه ترتيب ميانگين شمارشها در نواحی مورد نظر ( )ROIsدر داخل تصوير کره و در زمينه
میباشند .نويز نسبی زمينه به صورت نسبت درصدي انحراف استاندارد شمارشهاي زمينه به ميانگين
شمارشهاي زمينه تعريف میشود:
()1

 100 %

b
Nb

)(B

RNB 
)(A

شكل( .)2تصوير ( ،)Aسطح مقطع فانتوم  Jaszakو ( ،)Bيک برش از تصوير بازسازي شدهء فانتوم.

 )2فانتوم  : 3D NCATبراي بررسی وضعيت بالينی و يک توزيع واقعی اکتيويته ،از فانتوم  3D NCATاستفاده
میشود ،که مدلی از نيم تنهء بدن انسان است (شكل( )3را ببينيد) .معيار ارزيابی مورد استفاده در اين فانتوم،
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کنتراست تصويري است ،که براساس پروفايل بدست آمده از تصوير بازسازي شده ،به صورت نسبت اختالف
ميانگين دو قلهء پی در پی )) (M(p1,p2و درهء بين آنها ) (Vبه ميانگين دو قله تعريف میشود:
M ( p1 , p 2 )  V
) M ( p1 , p 2

()7

C

شكل( .)3نمايش ( ،)Aتصوير فانتوم  NCATو ( ،)Bتصوير يک نگاره از اين فانتوم.

نتايج
براي فانتوم  ،Jaszakکنتراستهاي تصويري محاسبه شده براي پنج کرهء سرد در جدول( )1داده شده است.
دادههاي اين جدول نشان میدهد که با استفاده از تقريب مثلثی ،کنتراست تصويري کره  4 ،3 ،2 ،1و  5به
ترتيب در حدود  %1 ،%12 ،%17 ،%21و  %2نسبت به حالت بدون اصالح افزايش میيابد .از سوي ديگر ،با
توجه به دادههاي اين جدول ،افزايش کنتراست تصويري کرههاي-سرد براي تقريب پيشنهادي به ترتيب در
حدود  %14 ،%19 ،%25 ،%33و  %1میباشد.
جدول( .)1کنتراستهاي تصويري براي کرههاي-سرد در سه وضعيت بدون اصالح ( ،)NCاصالح شده با تقريب مثلثی ())SC(TA
و تقريب پيشنهادي ().)SC(PA
)SC (PA

)SC (TA
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نويز نسبی زمينه در سه وضعيت بدون اصالح ،اصالح شده با تقريب مثلثی و تقريب پيشنهادي به ترتيب
 %4/12 ،%3/12و %1/00میباشد.
پروفايلهاي خطی مربوط به يک رديف پيكسلی دلخواه از تصوير بازسازي شدهء فانتوم  NCATدر شكل()4
نشان داده شده است .کنتراستهاي محاسبه شده از اين پروفايلها براي وضعيتهاي بدون اصالح ،اصالح
شده با تقريب مثلثی و تقريب پيشنهادي به ترتيب  1/9145 ،1/2132و  1/9921میباشد .افزايش نسبی
کنتراست ،که به صورت درصد اختالف بين کنتراست وضعيت اصالح شده و وضعيت اصالح نشده تقسيم بر
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وضعيت اصالح نشده تعريف میشود ،براي تقريب مثلثی و تقريب پيشنهادي به ترتيب  %11/24و %14/15
میباشد.
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شكل( .)4تصوير بازسازي شده از فانتوم  3D NCATبه همراه پروفايلهاي خطی مربوط به رديف مشخص شده در تصاوير.
سمت چپ رديف اول ،تصوير بدون اصالح ( )NCو تصوير حاصل از فوتونهاي اوليه ( ،)Primرديف دوم ،تصوير اصالح شده
با تقريب مثلثی () )SC(TAو تصوير اصالح شده با تقريب پيشنهادي () )SC(PAرا نشان میدهد.

بحث و نتيجهگيري
تقريب پيشنهاد شده در اين مطالعه با فرضياتی مشابه با روش سه بازهء انرژي با تقريب مثلثی ،سعی
ء

در بهبود برآورد سطح طيف پراکندگی بازهء فوتوپيک دارد .در اين تقريب با در نظر گرفتن يک بازه
باريک اضافی ،متمرکز شده در انرژي

keV

 ،133طيف پراکندگی بازهء فوتوپيک به جاي يک سطح

مثلثی با يک سطح ذوزنقهاي برآورد میشود.
نتايج اين مطالعه نشان میدهد که استفاده از تقريب پيشنهادي در اصالح پراکندگی تصاوير بدست
آمده از فانتوم

Jaszak

به ترتيب منجر به افزايش نسبی  %12/5 ،%9/4 ،%9/1 ،%11/2و  %12/2در

کنتراست کرههاي  4 ،3 ،2 ،1و  5در مقايسه با تقريب مثلثی میشود .با توجه به نويز نسبی ،تقريب
پيشنهادي به علت برآورد سطح بيشتري از طيف پراکندگی فوتوپيک نسبت به تقريب مثلثی ،منجر به
افزايش جزئی سطح نويز در تصوير زمينه میشود .همچنين ،استفاده از تقريب پيشنهادي در مورد فانتوم
 3D NCATنيز افزايش نسبی حدود  %3کنتراست تصويري را در مقايسه با تقريب مثلثی نشان میدهد.
بنابراين ،با توجه به نتايج بدست آمده ،اين روش میتواند به عنوان يک روش مؤثر براي افزايش
کنتراست تصويري مورد استفاده قرار گيرد .همچنين به علت عملكرد آسان ،امكان استفاده از اين تقريب
در سيستمهاي تصويربرداري پزشكی نيز وجود دارد.
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