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یازدهمین کنفرانس فیزیک پزشکی ایران

ارزیابی عملکرد سیستم تصویربرداری  SPECTبا قدرت تفکیک مکانی باال ()HiReSPECT
به روش مونت کارلو
حجت اله ماهانی1و ،*2غالمرضا رئیس علی ،1علیرضا کمالی اصل ،3محمدرضا آی

2و4

 -1پژوهشکده کاربرد پرتوها ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهای ،تهران ،ایران -2 ،مرکز تحقیقات تصویربرداری سلولی و
مولکولی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران -3 ،بخش مهندسی پرتوپزشکی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران،
ایران -4 ،گروه فیزیکپزشکی و مهندسی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.
()*hojjat.mahani@yahoo.com
چکیده
مقدمه :تصویربرداری از حیوانات کوچک نقش ارزندهای در تحقیقات پیش بالینی مدلهای حیوانی ایفا مینماید .هدف
اساسی این تحقیق ،شبیهسازی دقیق مونت کارلو سیستم  HiReSPECTبه عنوان یک سیستم تصویربرداری با قدرت تفکیک
مکانی باال از حیوانات کوچک بنا نهاده شد.
مواد و روشها HiReSPECT :یک سیستم  SPECTبا کریستال پیکسل بندی شده بوده که در مرکز تصویربرداری سلولی
و ملکولی ارائه شده است .در این مطالعه ،عملکرد سیستم با استفاده از کد  GATEمورد ارزیابی قرار گرفت .برای این منظور،
از فانتوم کیفیت تصویر  NEMAو چشمه نقطهای بهره گرفته شد .همچنین به منظور کاهش زمان شبیهسازی از یک روش
کاهش واریانس ،عدم رهگیری الکترونهای ثانویه ،بهره گرفته شد .دادههای بدست آمده از کد  GATEبا روشهای تکراری
 MLEMو  OSEMبازسازی شدند .بعالوه ،به منظور بازیابی قدرت تفکیک مکانی ،پاسخهای آشکارساز-کالیماتور سیستم در
فواصل مختلف ،حین فرآیند بازسازی تصویر مورد لحاظ قرار گرفتند.
نتایج :قدرت تفکیک انرژی سیستم برابر با  15درصد در انرژی  140 keVاندازهگیری شد .استفاده از روش کاهش واریانس
منجر به کاهش  2/26برابری زمان شبیهسازی گردید .استفاده از الگوریتم بازیابی قدرت تفکیک باعث کاهش قدرت تفکیک
مکانی توموگرافیک از مقدار  2/4میلیمتر به مقدار  1/8میلیمتر در  FOVسیستم گردید .همچنین ،استفاده از روش OSEM
(با  4زیرمجموعه) منجر به کاهش  3/8برابری زمان بازسازی در مقایسه با  MLEMگردید.
بحث و نتیجهگیری :نتایج نشان دادند که او ًال ،کد  GATEابزاری قابل اعتماد در شبیهسازی سیستمهای تصوبربرداری
 SPECTبوده و همچنین استفاده از روشهای کاهش واریانس باعث کاهش قابل مالحظه زمان تصوبرداری شده در حالیکه
تاثیر قابل مالحظهای در دادهها ندارند .از سوی دیگر یافتههای این مطالعه بر اهمیت اعمال روشهای بازیابی قدرت تفکیک
مکانی در سیستمهای تصویربرداری  SPECTاز حیوانات کوچک صحه گذاشتند.
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