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چکیده

مقدمه: نقشه R2 کاربردهای زیادی در زمینههای مختلف تشخیصی و درمانی دارد که مهمترین کاربرد مرسوم آن 

در حال حاضر در زمینه ژل دوزیمتری است و همچنین کاربرد اصلی دیگر آن در تأیید طرح درمان در رادیوتراپی می باشد. 

کاربردهای تشخیصی نیز برای نقشه R2 متصور است، از آن جمله می توان به تشخیص بافت تومورال و روش قطعه بندی 

تصویر اشاره کرد. در تحقیقی که توسط نویسندگان این مقاله در درست انجام است، از نقشه R2 جهت تشخیص تومور 

استفاده خواهد شد. 

موادوروشها:برای ایجاد تصویر R2 با کیفیت بهتر و نس��بت س��یگنال به نویز باال، از الگوریتمی که پیش از این 

توسط De deen و همکارانش ارائه شده بود، استفاده شده است. که در آن برای ایجاد تصویر R2 براساس این الگوریتم، 

برنامهای تحت زبان جاوا در محیط برنامهنویس��ی Bluej نوشته شده است، که این برنامه بصورت plugin در نرمافزار 

imagej استفاده می شود.

نتایج: برای ارزیابی این برنامه نوشته شده تحت جاوا، نتایج حاصل از این برنامه تحت جاوا را با نتایج بدست آمده 

از کد نوش��ته ش��ده در محیط متلب براساس الگوریتم ارائه شده در مقاله که با استفاده از ژل دوزیمتری این کد در این 

مقاله آزمایش و تأیید شده است، مقایسه شده است. 

بحثونتیجهگیری: با توجه به جدول مشاهده می شود که برای ناحیه های مختلف با میزان دوز متفاوت در تصاویر 

R2 نتیجه شده از هر دو برنامه مورد مقایسه، مقادیر انحراف معیار و همچنین مقدار متوسط تقریباًً با هم برابر است. 

برنامه نوش��ته ش��ده تحت جاوا در نرم افزار jImage بسیار کاربردی است و همچنین بدلیل اینکه ابزارهای مفیدی در  

نرمافزار jImage وجود دارد در کنار سادگی کار و رایگان بودن این نرم افزار، روش حاضر در تعیین نقشه R2 را ممتاز 

می کند. 

پردازش تصویر، نقش��ه R2، زمان اس��تراحت اس��پین، اس��پین T2، تصویربرداری شدت کلمات کلیدی
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