تعیین میدان دید مفید دوربین  SPECTبدون آرتیفکت ناشی از خطای
محور چرخش
پيوند طاهرپرور* ،عليرضا صدرممتاز ،حامد صياد
دانشگاه گیالن -رشت ،دانشكده علوم ،گروه فیزيك

چكيده :یک مشخصه ضروری در تصویربرداری  SPECTبرای بازسازی تصویر بدون آرتیفکت ناشی از خطای محور
چرخش ،داشتن حداقل تغییرات از محور چرخش اندازه گیری شده در کل ناحیه مورد تصویربرداری است .غیر هم
ترازی محور چرخش نرم افزاری و سخت افزاری سبب تولید آرتیفکت و کاهش کیفیت تصویر در هنگام بازسازی می
گردد .در این مقاله به بررسی اثرات انحراف محور چرخش مکانیکی و الکتریکی در طول میدان دید یک دوربین
 SPECTتک سر ،پرداخته شده است و ابعاد دقیق میدان دید این دوربین که بدون آرتیفکت مذکور باشد در حدود
 082میلیمترمحاسبه گردید .همچنین نقش فیلترهای دیجیتال در کاهش اثرات فوق مطالعه شده است.

واژههاي كليدي:

 ،SPECTکولیماتور ،فیلتر

مقدمه
 SPECTیک تکنیک تصویربرداری بر اساس تزریق یک رادیوداروی گسیلنده گاما به بدن بیمار است .یک
سامانه  SPECTشامل دوربین (یا دوربین های) گاما است که با چرخش حول بدن بیمار و ثبت پرتوهای
گامای ساطع شده از آن به جمع آوری اطالعات (پروجکشن) در زوایای متفاوت می پردازد .این پروجکشن
ها سپس به کمک الگوریتم های بازسازی پردازش گشته تا در نهایت یک توزیع سه بعدی از توزیع پرتوزایی
در بدن بیمار را ارائه کنند.
عوامل متعددی برای اطمینان از عملکرد صحیح سامانه های تصویربرداری از جمله  SPECTنیاز است تا در
زمان نصب و در فواصل منظم پس از آن ،برخی از پارامترهای سامانه مورد ارزیابی قرار گیرد [ .]1همترازی
مناسب محور چرخش مکانیکی و الکتریکی در زمان چرخش دوربین گامای  SPECTعاملی اساسی محسوب
می گردد به گونه ای که اصالح همترازی محور چرخش در آزمون های کنترل کیفی حداقل به صورت
هفتگی انجام می شود [ .]0-4با توجه به تحقیقات صورت گرفته بیشترین خطای پیکسل قابل قبول در
خطای محور چرخش که تصویر بازسازی شده ای بدون آرتیفکت ایجاد کند 2/5 ،پیکسل است [ ]5هرچند
به کمک برخی از روش های نرم افزاری می توان این ناهمترازی را جبران نمود .محور چرخش باید دقیقا با
مرکز ماتریس اکتساب کامپیوتری در یک ردیف قرار بگیرد در غیر اینصورت تصویر چشمه نقطه ای که دقیقا
در مرکز چرخش قرار گرفته است به صورت یک حلقه به نظر خواهد رسید .همتراز نبودن محور چرخش
ممکن است ناشی از تنظیم نامناسب ،تغییر مکان نامناسب در تنظیم دوربین ،مکانیک نگهدارنده و همتراز
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نبودن اتصال کولیماتورها به آشکارساز باشد [ .]5در هر سامانه تصویربرداری ،به استثنای کولیماتور تمامی
اجزاء الکترونیکی و مکانیکی سامانه ثابت هستند ،بنابراین میتوان تغییراتی را که روی محور چرخش برای
چشمه های نقطه ای اتفاق می افتد به کولیماتورها نیز نسبت داد .در این نوشتار برای بررسی تغییراتی که به
واسطه خطای محور چرخش دوربین  SPECTایجاد می شود ،مجموعه ای از اکتساب های مشابه با یک
سامانه تک سر  SPECTاما با دو کولیماتور متفاوت صورت می گیرد و تمام تصویربرداری ها برروی محور
چرخش مکانیکی دوربین انجام می شود تا در تصاویر بدست آمده همترازی محورهای چرخش مکانیکی و
الکترونیکی با هم مقایسه شوند.

روش كار:
برای برپایی آزمایش ،از هفت ظرف شیشه ای و استوانه ای شکل به ارتفاع  15میلی متر و قطر 9میلیمتر
حاوی  1میلی کوری از ماده پرتوزای تکنسیوم  99شبه پایدار ( ،)Tc-99mبه عنوان چشمه نقطه ای استفاده
شد که برای وارد کردن ماده پرتوزا به درون این ظرف ها ،روزنهای در انتهای باالیی آن تعبیه شده بود .شیشه
ای به طول  082میلیمتر (به میزان میدان دید دوربین  )SPECTآماده گشته و چشمه ها در یک امتداد و در
فاصله  44/5میلیمتری از یکدیگر قرار داده شدند ،به این صورت که چشمه نقطه ای اول درفاصله  44/5میلی
متری از لبه میدان دید و چشمه دوم در فاصله  95/2میلی متری از لبه میدان دید روی محور چرخش و به
همین صورت سایر چشمه ها با فاصله یکسان از هم روی شیشه نصب شدند تا فانتوم آزمایشی را تشکیل
دهند.
تصویربرداری به کمک سامانه  SPECTتک سر مدل  ADACو میدان دید 082میلیمتر انجام گشت ،بطوریکه
در مرحله اول سر آشکارساز این سامانه با کولیماتور انرژی-پایین و توان تفکیک-باال ( )LEHRو در مرحله
دوم با کولیماتور انرژی-پایین و همه-منظوره ( )LEGPتجهیز شد .برای اطمینان از اینکه تصویربرداری روی
محور چرخش سامانه انجام شود فانتوم هفت چشمه نقطه ای به گونه ای بر روی تخت سامانه  SPECTقرار
گرفت که راستای چشمه های نقطه ای در راستای خط مشخص شده به عنوان محور چرخش که بر روی
تخت بیمار (توسط شرکت سازنده) ترسیم گشته ،قرار گیرد این محور چرخش برای اطمینان بیشتر با قرار
دادن یک چشمه نقطه ای در مرکز آن و بررسی تصویر اولیه آن بر روی نمایشگر دوربین در زوایای صفر و
نود درجه بازبینی شد .محور موازی با تخت بیمار به عنوان محور  yو محور عمود بر آن به عنوان محور x
نامگذاری می شود .تصویربرداری به این صورت آغاز می شود که ابتدا تمام ظرف های چشمه نقطه ای
حاوی  1میلی کوری از ماده پرتوزای  ،Tc-99mدر محل هایی که از قبل روی محور طولی فانتوم مشخص
شده است قرار داده شدند .پروتکل تصویربرداری نیز به شرح زیر در نظر گرفته شد :شعاع چرخش 02
سانتی متر ،زاویه پرخش  062درجه با  64رصد ،ماتریس تصویربرداری  64×64روش «»step and shoot
برای اکتساب داده ها و زمان انجام اکتساب  12ثانیه ای برای هر رصد .پس از اتمام اکتساب ،کولیماتور را
تعویض کرده و تصویربرداری دومی را با با شرایط کامال مشابه با کولیماتور  LEGPتکرار می کنیم.
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پایداری سامانه با انجام مجدد تصویربرداری توسط کولیماتور  LEHRو  LEGPدر دو زمان مختلف مورد
ارزیابی قرار گرفت ،یک اکتساب در همان روز و اکتساب دیگر دو روز بعد تکرار شد .نتایج به دست آمده
برای هر دو اکتساب تقریبا روند یکسانی را نشان می دادند که نشان از پایداری سامانه تصویربرداری و
تکرارپذیری روش اندازه گیری است .داده های جمع آوری شده به رایانه منتقل شد و به کمک نرم افزار
 MATLABو روش «نگاره برگشتی فیلتر شده» بازسازی گشت .داده ها در فضای فوریه با  0فیلتر  Rampو
 ،Shepp–Loganبا فرکانس های قطع  2/0تا 2/9سیکل بر پیکسل بازسازی شدند .فیلتر  Rampیک فیلتر
باالگذر و فیلتر  Shepp–Loganفیلتر هموار کننده یا باندگذر است که برای کاهش نویز در تصاویر نگاره به
کار میروند [ .]6 ،4برای بررسی دقیق تغییرات مرکز چشمههای نقطه ای نسبت به مرکز چشمه های مجاور،
بهترین منحنی گاوسی شکل با توجه به داده های حاصل از هر چشمه رسم گشت .به این صورت که برای
هر فرکانس قطع ،هفت منحنی گاوسی برای هفت چشمه نقطه ای رسم می شود و با تعیین محل دقیق قرار
گرفتن قله توابع گاوسی برای هر کدام از هفت چشمه در فرکانس های قطع مختلف میتوان نتایج دقیقی از
مکان مرکزی چشمه ها درمیدان دید داشت.

نتايج
نمودارهای  1و  0در شکل  1نتایج مربوط به نقاط مرکزی تصاویر هفت چشمه نقطه ای بازسازی شده به
کمک فیلتر  Rampدر فرکانس های قطع مختلف توسط کولیماتور ( LEHRشکل  )1-1و ( LEGPشکل -1
 )0را نشان می دهد .این دو منحنی به استثنای اختالف محسوسی که در تعیین محل مرکزی چشمه های نقطه
ای اول و هفتم دارند ،برای سایر چشمه ها نتیجه کامال مشابه ای را نشان می دهند و با افزایش فرکانس قطع
به موقعیت اصلی خود نزدیک می گردند .نمودارها بیانگر این امر هستند که برای نواحی مرکزی میدان دید،
با استفاده از فرکانس قطع باالتر از  ،2/5مکان چشمه ها با دقت خوبی قابل تعیین است و افزایش فرکانس
قطع از مقدار مذکور ،تغییر محسوسی ایجاد نمی نماید .اما اختالف و عدم ثبات در تعیین مکان مرکزی در
چشمه اول و هفتم (دو انتهای میدان دید) نسبت به چشمه های دیگر کامال مشهود است .این امر مخصوصا
برای چشمه هفتم در کولیماتور  LEGPبا پنج ناحیه مرکزی متفاوت در شکل  0-1مشخص است ،درحالی
که در میدان دید مرکزی (چشمه دوم تا ششم) تغییرات در  0پیکسل اتفاق افتاده است .بنابراین به صورت
کلی می توان گفت که برای چشمه هایی که در مجاورت میدان دید قرار دارند (در حدود  5سانتی متر از
طرفین میدان دید) ،تشخیص موقعیت دقیق چشمه ها برای کاربر با کمی خطای بیشتر نسبت به چشمه های
مرکزی همراه است .و نوع کولیماتور در مکان یابی چشمه های میانی تاثیر چندانی نمی گذارد.
نمودارهای  0و  4در شکل  1نتایج مربوط به نقاط مرکزی تصاویر هفت چشمه نقطه ای توسط کولیماتور
( LEHRشکل ) و ( LEGPسمت چپ) بازسازی شده به کمک فیلتر  Shepp–Loganدر فرکانس های قطع
مختلف را نشان می دهد .نتایج بدست آمده از فیلتر  Shepp–Loganنیز مشابه با فیلتر  Rampمی باشد .اما
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نتایج پراکندگی بیشتری را برای کولیماتور  LEHRنشان میدهد و اینبار استفاده از فرکانس قطع باالتر از ،2/4
مکان چشمه ها را با دقت بهتری نشان می دهد .بنابراین اگر برای بازسازی از فیلتر مذکور استفاده نماییم
تعیین مکان دقیق چشمه ها (مخصوصا چشمه های حاشیه ای) با اندکی ابهام همراه خواهد بود زیرا مکان
نشان داده شده در نمودارها برای چشمه های حاشیه ای هیچ گاه به مقدار واقعی خود نمی رسد.
در ادامه تعداد پیکسل های مربوط به تمام پهنا در نبمه بیشینه ( )FWHMمنحنی های گاوسی برازش یافته بر
تصاویر چشمه های نقطه ای بازسازی شده با فیلتر  Rampدرشکل  0به تصویر کشیده شده است نمودار
فوقانی مربوط به کولیماتور  LEHRو نمودار زیرین مربوط به کولیماتور  LEGPمی باشد .و در شکل 0نیز
نتایج حاصل از اعمال فیلتر  Shepp–Loganبا کولیماتورهای مختلف به نمایش درآمده است .فیلتری که
تصاویر چشمه ها را با منحنی تیزتر ( FWHMکمتر) ایجاد کند ،بعنوان فیلتر ایده آل معرفی میشود.
نکته ای که کامال در اشکال  0و  0مشهود است مقادیر بیشتر  FWHMبرای چشمه های نقطه ای قرار داده
شده در دو سمت میدان دید (چشمه اول و هفتم) نسبت به سایر چشمه ها است که تفکیک فضایی کمتر
دوربین را در این نواحی نشان می دهد .همچنین میزان تغییرات  FWHMدر این ناحیه ها بیشتر است.

()4

جشمه4

()0

()0

() 1

جشمه 6
جشمه 5
جشمه 4
جشمه 0
جشمه 0
جشمه 1

شکل  :1منحنی تغییرات پیکسل مرکزی هفت چشمه نقطه ای برای فیلتر  Rampدر تصویربرداری با
کولیماتور  )1( LEHRو  .)0( LEGPمنحنی تغییرات پیکسل مرکزی چشمه های نقطه ای برای فیلتر
 Shepp–Loganدر تصویربرداری با کولیماتور  )0( LEHRو .)4( LEGP
نتایج مربوط به هر دو فیلتر (شکل  0و  )0نشان می دهد که  FWHMبدست آمده به کمک استفاده از
کولیماتور  LEHRهمواره بهتر از کولیماتور  LEGPاست ،بصورتیکه بدترین نتیجه بدست آمده توسط
کولیماتور  LEHRاز بهترین نتیجه بدست آمده توسط کولیماتور  LEGPهمواره بهتر است .از طرفی
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دیگرمقایسه نتایج فیلتر ( Rampشکل )0در مقایسه با تفکیک فضایی فیلتر ( Shepp–Loganشکل  )0تفکیک
باالتری را برای فیلتر  ،Rampتقریبا به اندازه  2/4پیکسل نشان می دهد .این امر باعث کاهش خطای محوری
دوربین مخصوصا در گوشههای میدان دید خواهد شد .در نتیجه میتوان فیلتر  Rampرا فیلتری مناسب تر
برای بازسازی داده های بدست آمده در صورت توزیع گسترده پرتوزایی در میدان دید دوربین معرفی کرد.
اما تغییرات این فیلتر برای  FWHMتصویر چشمه های حاشیه ای نسبت به فرکانس قطع برای کولیماتور
 LEHRبیشتر از سایرین است.

شکل  FWHM :0تصویر چشمه های نقطه ای در بازسازی با فیلتر  .Rampتصویربرداری با  SPECTتجهیز
شده با کولیماتور ( LEHRچپ) و ( LEGPراست)

شکل  FWHM:0تصویر چشمه های نقطه ای در بازسازی با فیلتر  .Shepp-Loganتصویربرداری با
 SPECTتجهیز شده با کولیماتور ( LEHRچپ) و ( LEGPراست).

نتيجه گيري
در تصویربرداری های انجام شده ،خطای محوری در سرتاسر میدان دید سیستم  ،SPECTاز کولیماتوری به
کولیماتور دیگر نتایج متفاوتی را در بر داشت ،بنابراین از آنجایی که در آزمون های انجام شده شرایط مشابه
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ای برای هفت چشمه وجود داشت می توان یکی از دالیل تغییرات مشاهده شده روی محور چرخش را به
نوع کولیماتور نسبت داد .و از طرفی عدم تقارن موجود در اشکال  1حاکی از اندکی نقص مکانیکی در
چرخش دوربین است.
نتایج بدست آمده نشان داد که در تصویربرداری از توزیع پرتوزایی گسترده که کل میدان دید دوربین را شامل
می شوند (تصویربرداری از کل بدن) نباید از فرکانس های پایین در بازسازی تصویر استفاده کرد زیرا موجب
تفکیک پایین تصاویر و همچنین ابهام در مکان واقعی توده به خصوص در لبه های میدان دید می شود و
بهترین حالت در باالترین مقدار برای فرکانس قطع قابل حصول است به ویژه اینکه کولیماتور  LEGPمورد
استفاده قرار گیرد  .اما در تصویربرداری از اندام کوچک مانند قلب استفاده از فرکانسهای قطع پایین تاثیر
کمتری در تفکیک تصاویر خواهد داشت ،با این وجود ،برای دستیابی به توان تفکیک باالتر ،استفاده از
فرکانس قطع باالتر پیشنهاد می گردد.
نکته پایانی اینکه برای اجتناب از تولید آرتیفکت ناشی از خطای محور چرخش سیستم  SPECTمورد
مطالعه ،میدان دید مفید دوربین با توجه به نتایج نشان داده شده در اشکال  1تا  ،0و ارزیابی نتایج هر یک از
 64پروجکشن در حدود  082میلیمتر تعیین شد.
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