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Abstract
Positron emission tomography (PET) system is used in order to diagnose physiology changes in the
body. Thus, the goal of the PET studies is to obtain a good quality and detailed image of organs by the
PET scanner. The PET system performance and output image quality depend on the parameters
including spatial resolution, scatter fraction, sensitivity, RMS contrast and SNR which the system was
evaluated based on them. In this paper, system features and tomography method for the IRImicroPET system are considered, firstly. Then, image reconstruction algorithms (MLEM, SART, and
FBP) were performed on sinogram and the performance and the acquired images quality were
evaluated. The radial and tangential resolutions of 1.81 mm and 1.90 mm for 18F at the center of FOV
were measured. The scatter fraction of 7.1% for the mouse phantom and the sensitivity of 1.74% in 4
ns timing window was measured. Finally, images quality was compared by RMS contrast and SNR
factors, which MLEM algorithm has superiorityin comparison with the other reconstructed
algorithms.The acquired results from IRI-MicroPET system were compared with available
commercial animal PET scanner which the results show the good agreement between data.
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چکیده
دستگاه تصویربرداري گسیل پوزیترون براي تشخیص تغییرات فیزیولوژیک بدن استفادها می شود .بناابرای هادا ایالی در مطالعاات
پت ،بهدست آوردن تصاویر با کیفیت خوب و جزئیات فانتومی است که بهوسیلة پت تصویربرداري شاده اسات .کاارایی دساتگاه پات و
درنتیجه کیفیت تصویر خروجی ،به پارامترهاي قدرت تفکیک مکانی ،کسر پراکندگی ،حساسیت RMS ،کنتراست و سایگنا باه ناویز
بستگی دارد ،که دستگاه براساس آن ارزیابی می شود .در ای مقاله ،ابتدا مشخصاات و نحاوة تصاویربرداري دساتگاه IRI-MicroPET
بررسی شد .سپس ،الگوریتمهاي بازسازي تصاویر ( SART ،MLEMو  )FBPروي ساینوگرامهااي حایال ،اعماا شاده و کاارایی و
کیفیت تصاویر بهدستآمده ارزیابی شد .قدرت تفکیک مکانی شعاعی و تانژانتی براي  31Fدر مرکز میدان دید ،باهترتیا برابار باا mm
 3/13و 3/83 mmشد .کسر پراکندگی براي فانتوم موش و پنجرة انرژي  ،133-133 keVبرابر با  % 1/3و حساسایت برابار باا % 3/11
در پنجرة زمانی  1 nsشد .درنهایت ،کیفیت تصاویر با پارامترهاي RMSکنتراست و نسبت سیگنا به نویز مقایسه شاد کاه ،الگاوریتم
 MLEMبرتر از الگوریتمهاي بازسازي دیگر بود .نتایج حایل از سیستم  ،IRI-MicroPETبا نتایج بهدستآمده از پاتهااي حیاوانی
تجاري موجود مقایسه شد .نتایج ،نشاندهندة توافق خوبی بی دادهها است.
کلیدواژهها :دستگاه ،IRI-microPETبازسازی تصاویر ،ارزیابی کیفیت تصاویر ،کارایی ،مقایسة داده ها
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 -1مقدمه
در تحقیقات بیوشیمی ،بهدلیل تشباه ژنتیکی انسان و موشها،
می توان مکانیزم بیماريها در انسان را با مطالعه روي موشها
بررسی کرد .بهدلیل ساختار بدنی کوچک موش ،استفاده از
دستگاههاي پت انسانی به تصاویر با کیفیت باالي منجر
نمیشود؛ بههمی دلیل ،پت حیوانی بهوسیلة گروهها و
شرکتها توسعه یافته است[ .]3-5یکی از مسائل مهم در
استفاده از پت حیوانی ،ابعاد کوچک اندام حیوان ،بهخصوص
مغز ،است؛ بنابرای هدا ایلی مطالعات پت ،دستیابی به
تصاویر با کیفیت خوب و جزئیات اندامها است ،که به عملکرد
سیستم در تشکیل تصویر بستگی دارد .بررسی چندی پارامتر
مهم در اسکنر ،شامل قدرت تفکیک مکانی ،کسر پراکندگی،
حساسیت ،کنتراست و سیگنا به نویز ،در دستیابی به
باالتری کارایی سیستم و به دنبا آن ،کیفیت مطلوب تصویر
ضروري است .اسکنرهاي پت حیوانی ،براي تحقیقات دارویی و
سرطان در سراسر جهان طراحی و ساخته شدهاند و کارایی و
کیفیت تصاویر حایل از آن پس از ساخت ،ارزیابی شده است
[ .]1-1براي دستیابی به بهتری کیفیت تصویر و اطمینان از
سیستم ،اسکنر پت حیوانی IRI-3
عملکرد مناس
 MicroPETبراي نخستی بار در کشور ،در سازمان انرژي
اتمی -آزمایشگاه گاما اسک  ،توسط گروهمان طراحی و
ساخته شد .در ای مقاله ،ابتدا مشخصات دستگاه طراحی و
ساختهشده و چگونگی تصویربرداري را بررسی خواهیم کرد.
سپس ،الگوریتمهاي FBP1MLEM1و SART1براي بازسازي
و پردازش تصویر را روي سینوگرامهاي حایل از تصویربرداري،
اعما کرده و تصویر را بازسازي میکنیم .سپس ،پارامترهاي
قدرت تفکیک مکانی ،کسر پراکندگی ،حساسیتRMS ،
کنتراست و سیگنا به نویز را مطابق با فانتومهاي استاندارد و
کیفیت تصاویر بهدستآمده از سیستم بررسی میکنیم
[.]1درنهایت ،نتایج بهدستآمده از  IRI-MicroPETرا با
دادههاي اسکنرهاي پت حیوانی تجاري ،مقایسه میکنیم.

 -2توصیف سیستم IRI-MicroPET
 1-2الکترونیک هستهای
دستگاه تصویربرداري گسیل پوزیترون حیوانی 1 ،آشکارساز
دارد ،که روي گانتري چرخشی به فایلة  3سانتیمتر از مرکز
3

Islamic Republic of Iran-Micro PET
Filter Back Projection
1
Maximum Likelihood Expection Maximization
1
Simultaneous Algebric Recontruction Technique

قرار گرفته و میدان دید  1سانتیمتري دارد .هر آشکارساز،
شامل ماتریس  33×33با سلو هاي  LYSO3در ابعاد
 1×1×33m1است ،که بهطور مستقیم به المپ تکثیر کنندة
فوتونی حساس به موقعیت ) ،(R8900-C-012کوپل شده
است .همچنی مدارهاي بازخوانی الکترونیک هستهاي سریع و
کند ،براي تعیی انرژي و همزمانی فوتونهاي حایل از نابودي
زوج ،طراحی و ساخته شد و سیگنا هاي زمانی و مکانی
تولیدي وارد کارت اکتساب دادهها (PD-MFS-2MS/s-
 )8/14میشود (شکل .)3یک فانتوم پرشده با مادة رادیواکتیو
پوزیترونزا ،در میدان دید قرار گرفته و پس از جمعآوري و
مشخص شدن موقعیت زمانی و مکانی دادههاي حایل از آن،
هر خط پاسخ 1در سینوگرام ،مطابق با جهت و فایلة آن از
مرکز دو بلوک ،جایگذاري میشود .پس از مشخص شدن
موقعیت خط پاسخها و پر شدن ماتریس ،تصویر با استفاده
سینوگرامهاي حایل بازسازي میشود (شکل.)1

شکل (-)1چهار ماجول پت و بخشی از سیستم الکترونیک
هستهای متصل به آن

2-2

ساخت سینوگرام و بازسازی تصاویر

براي ساخت تصویر ،از روش محاسبة نقطه به نقطه
استفاده شده است .سیستم تصویربرداري پت با توزیع
رادیوایزوتوپ تابش کنندة پوزیترون و سپس تولید جفت
فوتون در جهت مخالف ،شروع میشود .ای جفت فوتون ،پس
از جدایی ،بهوسیلة یک جفت آشکارساز و بهطور همزمان ثبت
میشوند .آشکارسازي ،براساس همزمانی جفت فوتونها در
جفت آشکارسازها است .خط مستقیم اتصا دهندة مرکزهاي
جفت آشکارساز ،خط پاسخ نامیده میشود .خط پاسخ مورد
نظر ،در یورتی میتواند یحیح باشد که نقطة نابودي را قطع

1
3

Lutetium Yttrium Orthosilicate
)Line of Response (LOR

1
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کند .تمام خط پاسخها ،نقطه به نقطه رسم شده و فایلة نقطة
میانی آن از مرکز دستگاه ،محاسبه میشود .هریک از ای
فایلهها ،یک  θ،rدارند ،که درواقع مشخصة سطر و ستون در
ماتریس سینوگرام هستند [ .]3تعداد  rو  θدر یک ماتریس
سینوگرام ،بهترتی  n :2n-1( 38تعداد سلو هاي آشکارساز)
و  Step× 38است r .بی  -3/8تا  +3/8و با فایلة 3/3
میلیمتري تغییر میکند θ .نیز بی  3تا  πو با فایلههاي
غیرثابت اما با آهنگ مشخص ،تغییر میکند (شکل  .)1پس
از پر کردن سینوگرام و با توجه به ای که تمام ای آزمایشها
در  11پروجکش انجام شده است ،تعداد  3111زاویة
غیرتکراري خواهیم داشت .فایلة ای زاویهها نزدیک بوده و
میتوان زاویههاي مجاور را با یکدیگر جمع کرده و تعداد آنها
را کاهش داد .در حا حاضر ،زاویهها در چندی مرحله از
 3111به  113و بعد از آن به  ،11کاهش مییابد .درنهایت،
تصویر با استفاده از سینوگرامهاي تولیدي بازسازي میشود ،
که روشهاي آن به دو دستة تحلیلی و تکراري تقسیم
میشوند .مسئلة بازسازي تصویر بهیورت برداري با معادلة
 g=Afمطرح میشود؛ بهطوريکه بردار  gسینوگرام
(دادههاي حایل از تصویربرداري) f ،توزیع اکتیویته در بدن یا
بردار مجهولی است که باید بازسازي شود و  Aماتریس انتقا
است .یکی از روشهاي بازسازي تصویر تحلیلی ،عکس رادون
است که الگوریتم آن براي دادههاي گسسته ،بکپروجکش
نامیده میشود .روش دیگر بازسازي تصویر ،روش بازسازي
تکرارشونده است .مزیت عمدة ای روش ،عدم نیاز به محاسبة
معکوس ماتریس  Aاست .در ای روش از قرار دادن ماتریس
 Aدر الگوریتمهاي ای معادالت ،مجهو مسئلة بازسازي )(f
بهدست میآید .روشهاي بازسازي تکرارشونده به دو دستة
جبري و آماري تقسیم میشوند [.]8
 1-2-2روش تحلیلی FBP

بازسازي ،مهمتری مرحله در تصویربرداري توموگرافیک است،
که بهطور مستقیم بر کیفیت تمام پردازشهاي بعدي اثر
میگذارد؛ بنابرای اولی گام در استاندارد کردن تصویربرداري،
یافت شرایط بهینه براي بازسازي تصاویر است .تنها روش
تحلیلی براي بازسازي تصاویر ،استفاده از تبدیل وارون رادون
است که الگوریتم آن براي دادههاي گسسته ،بکپروجکش
نامیده میشود .در روش تحلیلی از روش حل مستقیم ،یعنی
حل معادلة  f=A-1gو بدون درنظر گرفت اثر تضعیف و با
سادهسازي ماتریس  ،Aبازسازي تصویر انجام میشود .در ای

روش ،بهدلیل نبودن معکوس ماتریس  Aیا در یورت وجود
معکوس ،حجم محاسباتی باال داراي نقص است [.]33
 2-2-2روش تکرارشوندة آماری MLEM

 ،MLEMروش بازسازي آماري است که با بیشینهسازي تابع
احتما  ،تصویر را بازسازي میکند .همچنی در ای الگوریتم،
از ماهیت پواسون دادهها استفاده شده است .در ای الگوریتم،
تصویر با استفاده از فاکتور تکثیر و بهیورت نسبت بی
پروجکش هاي ایلی ،بهدست آمده و تخمی جدیدي از آنها
ارزیابی میشود .از فواید ای روش ،قدرت تفکیک مکانی
خوب ،نویز پایی  ،کنتراست خوب و درنهایت وجود مقادیر
بازسازي شدة مثبت است،چون شرایط غیرمنفی روي دادههاي
ایلی اعما شده است .اما عی آن در تعداد زیاد روشهاي
تکرار براي رسیدن به نتیجة مطلوب است ،که به افزایش زمان
اجراي برنامة الگوریتم و درنتیجه ،سرعت پایی بازسازي منجر
میشود [.]33
 3-2-2روش تکرارشوندة جبری SART

ای روش شامل روشهاي جبري و زیرمجموعة روش
 ART3است ،که با حل معادالت خطی ،تصویر را بازسازي
میکند.
()3

 
W .v  P


در معادلة ( v ،)3بردار ستونی است که شامل مقادیر

تمام پیکسلها در تصویر است .بردار ستونی  Pنیز نتایج تمام
پروجکش ها را براي هر پرتو با زاویة مشخص ارائه میدهد .در
معادله W ،ماتریس وزنی است ،که شامل وزن هر پیکسل
براي تمام پرتوهاي مختلف در پروجکش است .ای وزنها،
شاخص مهمی براي یک مقدار پیکسل در یک پرتو خاص
است .ماتریس وزنی ،مؤلفة بسیار مهمی در بازسازي ART
است .پس از تحلیل روش بازسازي جبري ،واضح است که یک
پیکسل ممک است بهوسیلة پرتوهاي زیادي در طو یک
تکرار ،قطع شود .با بهروزرسانی شبکه براي هر پرتو ،تصویر
بازسازيشده بهیورت یک باریکه نشان داده میشود ،اما به
سطح باالي نویز در باریکه منجر میشود .براي حل ای
مشکل ،بهروزرسانی پیکسل بعد از تنها یک پرتو انجام
نمیشود؛ بنابرای تنها در انتهاي هر تکرار ،مقادیر پیکسل
اقتباس و مطابقت داده میشود .تغییر اعمالی روي مقادیر
3

Algebric Recontruction Technique
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پیکسل ،مقدار میانگی تمام تغییرات محاسبهشده براي آن
سلو است .ای راه حل ،به ایطالح  SIRT3یا روش بازسازي
تکرارشوندة همزمان نامیده میشود .ای الگوریتم نیز مشکل
بزرگی دارد ،که زمان طوالنی براي همگرایی و درنتیجه ،زمان
بسیار طوالنی براي بازسازي تصویر است؛ بههمی دلیل،
 SARTیا روش بازسازي جبري همزمان ( ARTهمزمان)،
توسعه یافته است .ای الگوریتم ،مفیدتری روش بازسازي
تکرار است که تمام فواید  ARTو  SARTرا ترکی میکند و
بدون هرگونه نقص است .درمقایسه با روش  ،ARTتصحیح
شبکه در الگوریتم  SARTبا بهروزرسانی پرتو به پرتو انجام
نمیشود .در ای روش ،پیکسلها بعد از محاسبة کل تصویر
پروجکش در زاویة مشخص ،بهروزسانی میشود؛ یعنی،
جملههاي تصحیح خطا بهطور همزمان براي تمام پرتوهاي یک
پروجکش مشخص ،اعما میشود .فایدة ای روش ،نیاز به
تنها یک تکرار براي ایجاد بازسازي تصویر خوب است؛ در
یورتی که در روش  ،ARTبهطور معمو چندی تکرار براي
بازسازي تصویر خوب نیاز است .همچنی  ،الگوریتم پیشنهادي
بسیار سریعتر از روش  SIRTاست [.]33 ،31

قدرت تفکیک باید با چشمة نقطهاي  11Naبا قطر کمتر از 3/1
میلیمتر اندازهگیري شود؛ اما با توجه به امکانات موجود،
شرایط ساخت چشمههاي نقطهاي با ای ابعاد ،وجود نداشت و
درنتیجه ،از چشمههاي خطی استفاده میکنیم .مویرگهاي
شیشهاي با قطر داخلی ( 3/33 mmقطر خارجی )3/33 mm
پرشده با محلو رادیواکتیو  31Fبا اکتیویتة ،1/1MBq
بهعنوان چشمههاي خطی استفاده میشوند .اندازهگیريها در
مرکز میدان دید محوري و در فایلههاي شعاعی  3و 3
میلیمتر ،اندازهگیري میشود .همچنی قدرت تفکیک در
نقاط عمود محوري مشابه ،در  1میدان دید محوري ارزیابی
4

میشود [.]31 ،31

الف

شکل (-)2خط پاسخ در سینوگرام مطابق با جهت و
فاصلة آن از مرکز دو بلوک

 -3روشهای ارزیابی کیفیت تصاویر و کارایی

ب

دستگاه IRI-microPET
1-3

قدرت تفکیک مکانی

2

قدرت تفکیک مکانی ،کمینة حد نمایش فضایی سیستم از یک
جسم را ارائه میدهد .آن فایلة محدود ،قابل تشخیص بی دو
چشمة نقطهاي است .قدرت تفکیک ،بهیورت عرض کل در
نیمبیشینة پروفایل بیان میشود و اغل  ،شامل دو مؤلفة
شعاعی ) (FWHMrو تانژانتی ) (FWHMtبراي اندازهگیري
از محور مرکزي اسکنر است .مطابق با استانداردهاي ،NEMA

ج

شکل (-)3تصاویر و سینوگرام حاصل از چشمة  11Fبا قطر

3

داخلی  1/11 mmالف -در مرکز و فاصلة  1 mmب -در

1

مرکز میدان دید ج -فاصلة  1 mmدر مسیر شعاعی

Simultaneous Iterative Reconstruction Technique
Spatial Resolution
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 2-3کسر پراکندگی

1

 4-3کیفیت تصویر

کسر پراکندگی ،پارامتر دیگري است که اغل براي مقایسة
کارایی اسکنرهاي پت استفاده میشود .دستگاه پت حیوانی،
که کارایی آن بررسی میشود ،براي حیوانات کوچکی ،مانند
موش ،طراحی و ساخته شده است؛ بنابرای در ای مطالعه از
فانتوم موش براي تخمی کسر پراکندگی استفاده میکنیم.
فانتوم موش مطابق با  ،NEMAاستوانهاي پلیاتیلنی ( چگالی
 )3/81 ±3/3 g/cm1با ابعاد طو  13±3/3میلیمتر و قطر
 13±3/3میلیمتر است .حفرهاي استوانهاي ( با قطر 1/1
میلیمتر) موازي با محور مرکزي در فایلة شعاعی 33
میلیمتر ،ایجاد شده و چشمة خطی ( پرشده با  )11Naدرون
حفره قرار میگیرد .فانتوم و چشمة خطی ،در مرکز اسکنر
بهطور مجزا قرار گرفته و سپس ،اندازهگیريها براي پنجرههاي
انرژي متفاوت انجام میشود [.]33 ،33
کسر پراکندگی ،بهیورت نسبت همفروديهاي پراکنده به
مجموع شمارشهاي یحیح و پراکنده ،بیان میشود.
( )1

) T  ( P  R)  (1  SF

()1

S
PR

براي ارزیابی کیفیت تصویر ،از یک ویا با قطر داخلی 1
میلیمتري و پرشده با چشمة گسیلندة پوزیترون ،11Na
بهعنوان فانتوم استوانهاي استفاده میشود .تصویربرداري انجام
شد و سینوگرامهاي حایل از آن ،بهوسیلة الگوریتمهاي
 MLEM ،FBPو  SARTبازسازي شد .کیفیت تصاویر
بهدستآمده با پارامترهاي  RMSکنتراست و نسبت سیگنا
به نویز ،ارزیابی شد.
RMS 1-4-3

1 N 1 M 1
( I ij  I ) 2

MN i0 j 0

RMS Contrast 

که شدتهاي i ، I ijامی و jامی عنصر از تصویر دوبعدي M

که در آن P ،تعداد کل همفروديهاي اندازهگیري شدهR ،

شمارشهاي تصادفی T ،شمارشهاي یحیح و  Sشمارشهاي
پراکنده است.

 3-3حساسیت

کنتراست4

در تصاویر بازسازي شده ،کنتراست ،معیاري است که تنوع
رنگ تصاویر و تفاوت در خواص تصویر را بیان میکند و به
سب آن ،یک شیء در تصویر ،قابل تشخیص از اشیاي دیگر و
محیط زمینه میشود .در ای مقاله ،از ای کمیت براي بیان
کیفیت تصاویر بهدستآمده از تصویربرداري و مقایسة سه
الگوریتم بازسازي تصاویر  MLEM ،FBPو ،SARTاستفاده
شده است و رابطة آن بهیورت زیر است:
()1

SF 

3

2

یک چشمة نقطهاي ( 11Naبا قطر حدود  )3 mmو اکتیویتة
 ،3/311 MBqبهعنوان چشمة نقطهاي در مرکز میدان دید
اسکنر  IRI-microPETقرار میگیرد .اندازهگیري براي
پنجرههاي انرژي متفاوت با سطوح انرژي پایی و باالي keV
-133 keV ،133-133 keV ،133-133 keV ،133-133
 133-133 keV ،133و  ،133-133 keVدر پنجرة زمانی
همفرودي ثابت  1nsانجام شد .شمارشهاي همفرودي
تصادفی و آنی (کل) ،اندازهگیري شد و شمارشهاي همفرودي
یحیح با کسر شمارشهاي تصادفی از شمارشهاي آنی،
محاسبه شد .حساسیت ،بهیورت نسبت شمارشهاي
همفرودي یحیح به مقدار اکتیویتة چشمه ،تعریف میشود
[.]31 ،31

در  Nاست ، I .شدت میانگی تمام پیکسلها در تصویر است.
شدت پیکسلهاي تصویر نرمالیزهشده در بازة ) (0,1قرار دارند.
توجه به ای نکته ضروري است ،که آزمایشات در شرایط
مشابه و قابلتکرار انجام میشود؛ درنتیجه نویز تصویر و
آرتیفکت ،اثري بر  RMSکنتراست ندارد []38 ،31
 2-4-3نسبت سیگنال به

نویز1

سیگنا بهیورت تفاوت بی یک جسم و پسزمینة آن و نویز،
بهیورت عدم قطعیت در ثبت جسم تعیی میشود (انحراا
استاندارد) .براي تصاویر فانتوم بازسازي شده ،نسبت سیگنا
به نویز با استفاده از رابطة ( )3محاسبه میشود ،که  Tسیگنا
تصویر (شدت شمارش متوسط) در ناحیة مورد توجه در مد
کروي تومور B ،سیگنا تصویر در ناحیة پسزمینه و )σ(B
انحراا استاندارد مقادیر وکسل در ناحیة پسزمینه است
[.]11 -13
()3

)SNR=(T-B)/σ(B
1

3

Scatter Fraction
Sensitivity

1

Image Quality
Root Mean Square Contrast
3
Signal-to-Noise ratio
1
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 -4نتایج

 3-4حساسیت

 1-4قدرت تفکیک مکانی

جدو ( ،(1حساسیت واقعی در مرکز میدان دید براي
پنجرههاي انرژي متفاوت همراه با پنجرة زمانی  1 nsرا نشان
میدهد .مطابق با نتایج ،حساسیت بهشدت به آستانة سطح
انرژي پایی بستگی دارد؛ اما تابعی ضعیف از آستانة انرژي باال
است .سیستم  ،IRI-MicroPETحساسیتی بهترتی درحدود
 %11/3و  %33/3براي پنجرههاي انرژي  133-133 keVو
 133-133 keVدارد.

مطابق با اندازهگیريهاي  NEMAبراي چشمة  31Fبا قطر
داخلی  ،33/3 mmقدرت تفکیک مکانی شعاعی )(FWHMr
و تانژانتی ) (FWHMtدر مرکز میدان دید ،در مسیر شعاعی و
در  1از فایلة محوري ) (Zمحاسبه شد و نتایج در
4

جدو هاي  3و  1ارائه شده است .سینوگرام و تصاویر
بازسازيشده با الگوریتم  ،MLEMدر شکل ( (1نشان داده
شده است.
براساس نتایج بهدستآمده ،با افزایش فایله از مرکز میدان
دید ،په شدگی بیشتر و  FWHMافزایش یافته و قدرت
تفکیک مکانی بدتر میشود (شکل.)1
جدول ( -)1مقادیر قدرت تفکیک مکانی برای چشمة  11Fبا
قطر داخلی 11/1 mm
FWHMr

FWHMt

مرکز میدان دید

13/3

83/3

فایله شعاعی ()3 mm

81/3

31/1

الف

جدول ( -)2مقادیر قدرت تفکیک مکانی برای چشمة  11Fبا
قطر داخلی  11/1 mmدر  1میدان دید در مسیر Z
4
 1میدان دید
4
فایله شعاعی ()3mm

FWHMr

FWHMt

81/3

11/3

31/1

81/3
ب

 2-4کسر پراکندگی
نتایج کسر پراکندگی ،بهیورت تابعی از پنجرة انرژي براي
چشمة خطی  1 mm( 11Naدر قطر) و فانتوم موش ،در
جدو ( (1ارائه شده است .براساس نتایج بهدستآمده ،کسر
پراکندگی با افزایش حجم فانتوم و چگالی و کاهش پنجرة
انرژي ،بیشتر میشود.
جدول ( -)3کسر پراکندگی برای فانتوم موش
پنجره انرژي )(keV

کسر پراکندگی ()%

133-133
133-133
133-133
133-133

3/1
3/1
1/3
13/1

ج

شکل (-)4تصاویر دوبعدی و مقادیر  RMSکنتراست برای
فانتوم  3میلیمتری با روش بازسازی الف)  MLEMب)
 SARTج) FBP
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جدول ( -)4حساسیت ( )%در مرکز میدان دید سیستم IRI-

 MicroPETبرای پنجرههای انرژی متفاوت با پنجرة زمانی
4 ns
آستانه انرژي باال )(keV
آستانه انرژي
پایی )(keV

133

133
133
133

13/3
33/3
11/3

1333133

133133

11/3
31/3
13/3

3/13
33/3
3/18

 4-4کیفیت تصویر
شکل ( ،(1تصاویر بازسازيشده با الگوریتمهاي ،FBP
 MLEMو  SARTرا نشان میدهد .کیفیت تصاویر با
پارامترهاي  RMSکنتراست و نسبت سیگنا به نویز ،ارزیابی
شد که نتایج آن در جدو ( )3و ) (6آمده است .تصاویر
بازسازيشده با الگوریتم  ،MLEMمقدار  RMSکنتراست و
نسبت سیگنا به نویز بهتري دارد.
جدول ( -)1مقایسة  RMSکنتراست تصاویر بهدستآمده از
الگوریتمهای  MLEMو  FBP ، SARTبرای  1رینگ.
شمارة
رینگ
الگوریتم
MLEM
الگوریتم
SART
الگوریتم
FBP

3

1

1

1

3

38/3

3311/3

3331/3

3311/3

3338/3

3111/3

3111/3

31131/3

3181/3

31338/3

31333/3

31131/3

31133/3

31833/3

31133/3

کیفی اندازهگیري شده در  IRI-MicroPETو پتهاي
حیوانی  Focus 120و  ،Inveonارائه کرده است [.]31 ،1
قدرت تفکیک مکانی گزارششده در اسکنر ما ،قابلمقایسه با
پتهاي تجاري موجود است؛ براي مثا  ،قدرت تفکیکهاي
شعاعی و تانژانتی اسکنرهاي  Inveonو  ،Focus 120بهتر از
 IRI-MicroPETاست .توجه به ای نکته بسیار مهم است،
که ما از چشمة مویرگی  31Fبهعنوان جایگزی چشمة نقطهاي
براي ای اندازهگیري استفاده کردیم ،که مورد سفارش
 NEMAبود؛ در حالیکه در مطالعات پتهاي حیوانی تجاري
موجود ،از چشمههاي نقطهاي  11Naبا قطر متفاوت mm
 13/3و  3/3 mmاستفاده شده است .همچنی با توجه به
امکانات و دسترسیهاي موجود ،هیچگونه تصحیحی براي
اندازه و شکل چشمه انجام ندادهایم؛ بنابرای اسکنر ما ،قادر به
داشت قدرت تفکیک مکانی بهتر با قطر چشمة کوچکتر است.
مقادیر حساسیت در  IRI-MicroPETبراي پنجرههاي انرژي
 133-133 keVو  133-133 keVو پنجرة همفرودي ،1 ns
بهترتی برابر با  %33/3و  %11/3شد .ای مقادیر ،کمتر از
گزارشات سیستم  Focus 120و  Inveonاست .الزم به
یادآوري است که  ،IRI-MicroPETیک اسکنر چهار ماژوله
است ،که ای ویژگی به کاهش حساسیت منجر میشود.
براساس مقایسة مستقیم با موارد گزارششده در مطالعه ،کسر
پراکندگی اندازهگیريشده با فانتوم موش براي IRI-
 ،MicroPETکمتر از  Focus 120است؛ در حالیکه مقدار
اندکی بزرگتر از  Inveonاست.
جدول ( -)7مقایسة پارامترهای کنترل کیفی IRI-

جدول ( -)6مقادیر نسبت سیگنال به نویز تصاویر بازسازی
شده با الگوریتم  MLEM ،FBPو SART
FBP

MLEM

SART

31/3

13/1

11/1

 -1بحث
کارایی و کیفیت تصاویر بهدستآمده از اسکنر IRI-

 ،MicroPETارزیابی شد .ای ارزیابی براساس فانتومهاي
استاندارد  (NEMA NU-4-2008) NEMAانجام شد ،تا
مقایسه بی اسکنرهاي پت حیوانی آسان شود؛ اما ای مقایسه
بهدلیل تفاوت هایی در هندسة چشمه و روشها ،بهطور کامل
دقیق نیست .جدو ( ،(7مقایسهاي بی پارامترهاي کنتر

 MicroPETو سیستمهای  Inveonو Focus 120
پارامتر

قدرت تفکیک
مکانی)(mm
شعاعی
تانژانتی
کسر
پراکندگی()%
حساسیت()%

IRIMicroPET

Inveon

Focus 120

مرکز میدان

مرکز میدان

مرکز میدان

13/3

11/3

31/3

83/3

18/3

31/3

133-133keV

133-133keV

133-133keV

3/1

3/1

8/33

133-133keV

133-133keV

133-133keV

1 ns

1/1 ns

1 ns

3/33

1/31

1/1
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 نتیجهگیری-6
 دادههاي خام بهدستآمده از دستگاه،در ای تحقیق
IRI- پوزیترون حیوانی با نام
تصویربرداري گسیل
 بازسازي، براي اولی بار با استفاده از الگوریتمها،MicroPET
 کسر،شد و کارایی دستگاه با پارامترهاي قدرت تفکیک مکانی
 کنتراست و سیگنا به نویزRMS ، حساسیت،پراکندگی
 بررسی، همچنی الگوریتمهاي بازسازي تصویر.ارزیابی شد
 نسبت بهMLEM شدند و نتایج حاکی از برتري الگوریتم
 مقایسة. استFBP  وSART الگوریتمهاي بازسازي
RMS ،الگوریتمها و ارزیابی همزمان قدرت تفکیک مکانی
 فقط در ای تحقیق بررسی شده،کنتراست و سیگنا به نویز
است؛ بنابرای نتایج بهدستآمده میتواند براي تمام
 بسیار، مانند پت و اسپکت،دستگاههاي تصویربرداري پزشکی
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