
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

422 

 

 یاز خطا یناش فکتیبدون آرت SPECT نیدورب دیمف دید دانیم نییتع

 محور چرخش 
 

 ، حامد صيادعليرضا صدرممتاز، *پيوند طاهرپرور
 گروه فیزيكدانشكده علوم،  ،رشت -گیالندانشگاه 

 

 

محور  یاز خطا یناش فکتیبدون آرت ریتصو یبازساز یبرا SPECT یربرداریدر تصو یمشخصه ضرور کی :يدهكچ

هم  ریاست. غ یربرداریمورد تصو هیشده در کل ناح یریاز محور چرخش اندازه گ راتییتغ حداقل چرخش، داشتن

 یم یدر هنگام بازساز ریتصو تیفیک هشو کا فکتیآرت دیسبب تول یو سخت افزار یمحور چرخش نرم افزار یتراز
 نیدورب کی دید دانیدر طول م یکیو الکتر یکیاثرات  انحراف محور چرخش مکان یمقاله به بررس نیگردد. در ا

SPECT  در حدود  مذکور باشد فکتیکه بدون آرت  نیدورب نیا دید دانیم قیدقو ابعاد تک سر، پرداخته شده است 

 .در کاهش اثرات فوق مطالعه شده است تالیجید یلترهاینقش ف همچنین .دیمحاسبه گردمیلیمتر 082

 فیلتر، ماتورکولی، SPECTهاي كليدي: واژه

            

 مقدمه 

SPECT  یک تکنیک تصویربرداری بر اساس تزریق یک رادیوداروی گسیلنده گاما به بدن بیمار است. یک

شامل دوربین )یا دوربین های( گاما است که با چرخش حول بدن بیمار و ثبت پرتوهای  SPECTسامانه 

جکشن( در زوایای متفاوت می پردازد. این پروجکشن گامای ساطع شده از آن به جمع آوری اطالعات )پرو

توزیع پرتوزایی ها سپس به کمک الگوریتم های بازسازی پردازش گشته تا در نهایت یک توزیع سه بعدی از 

  در بدن بیمار را ارائه کنند.

تا در است  ازین SPECTمله جاز  یربرداریتصو هایسامانه  حیاز عملکرد صح نانیاطم یبرا عوامل متعددی

. همترازی [1] ردیقرار گ یابیسامانه مورد ارز یاز پارامترها یزمان نصب و در فواصل منظم پس از آن، برخ

محسوب  یعاملی اساس SPECTمناسب محور چرخش مکانیکی و الکتریکی در زمان چرخش دوربین گامای 

حداقل به صورت  یفیکنترل ک یکه اصالح همترازی محور چرخش در آزمون ها یا ونهگردد به گ یم

قابل قبول در  کسلیپ یخطا نیشتریصورت گرفته ب قاتی. با توجه به تحق[0-4] شود یهفتگی انجام م

هرچند  [5] است کسلیپ 5/2، کند جادیا فکتیبدون آرت یشده ا یبازساز ریمحور چرخش که تصو یخطا

با  قایدق دی. محور چرخش بانمودبه کمک برخی از روش های نرم افزاری می توان این ناهمترازی را جبران 

 قایکه دق یچشمه نقطه ا ریتصو نصورتیا ریدر غ ردیقرار بگ فیرد کیدر  یوتریاکتساب کامپ سیمرکز ماتر

چرخش  حور. همتراز نبودن مدیحلقه به نظر خواهد رس کیدر مرکز چرخش قرار گرفته است به صورت 

ناسب در تنظیم دوربین، مکانیک نگهدارنده و همتراز نامناسب، تغییر مکان نام میممکن است ناشی از تنظ
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تمامی  کولیماتور[. در هر سامانه تصویربرداری، به استثنای 5ها به آشکارساز باشد ]کولیماتورنبودن اتصال 

توان تغییراتی را که روی محور چرخش برای می یناجزاء الکترونیکی و مکانیکی سامانه ثابت هستند، بنابرا

به  نوشتار برای بررسی تغییراتی که نینسبت داد. در ا زیها نکولیماتوره ای اتفاق می افتد به چشمه های نقط

 کیاز اکتساب های مشابه با  یایجاد می شود، مجموعه ا SPECTوربین د محور چرخش خطای واسطه

محور  یوربرها  یربرداریتمام تصو و می گیرد رتمتفاوت صو کولیماتوراما با دو   SPECTسامانه تک سر

و  یکیچرخش مکان یمحورها یبدست آمده همتراز ریشود تا در تصاو یانجام م نیدورب یکیچرخش مکان

 شوند. سهیبا هم مقا یکیالکترون

 روش كار:
 میلیمتر9 و قطر میلی متر 15 و استوانه ای شکل به ارتفاع یا شهیاز هفت ظرف ش ش،یآزما ییبرپا یبرا

استفاده  یبه عنوان چشمه نقطه ا ،(m99-Tc) داریشبه پا 99 ومیتکنس یزااز ماده پرتو یکور یلیم 1 یحاو

 شهیای در انتهای باالیی آن تعبیه شده بود. ششد که برای وارد کردن ماده پرتوزا به درون این ظرف ها، روزنه

د و در ( آماده گشته و چشمه ها در یک امتداSPECT نیدورب دید دانیم زانیمتر )به میلیم 082به طول  یا

میلی  5/44قرار داده شدند، به این صورت که چشمه نقطه ای اول درفاصله  کدیگریاز  میلیمتری 5/44فاصله 

و به روی محور چرخش از لبه میدان دید  میلی متری 2/95 لبه میدان دید و چشمه دوم در فاصله  از متری

 لیرا تشک یشیند تا فانتوم آزمانصب شد شهیچشمه ها با فاصله یکسان از هم روی ش ریهمین صورت سا

 دهند. 

 کهیانجام گشت، بطورمیلیمتر 082 دید دانیو م ADACتک سر مدل  SPECTبه کمک سامانه  یربرداریتصو

و در مرحله  (LEHRباال )-کیکفان تتوپایین و -انرژی کولیماتورسامانه با  نیدر مرحله اول سر آشکارساز ا

شد. برای اطمینان از اینکه تصویربرداری روی  زیتجه (LEGP) منظوره-هپایین و هم-انرژی کولیماتوردوم با 

قرار  SPECTتخت سامانه  یبر رو یبه گونه ا یچشمه نقطه ا فتمحور چرخش سامانه انجام شود فانتوم ه

در راستای خط مشخص شده به عنوان محور چرخش که بر روی  ینقطه ا یچشمه ها یگرفت که راستا

این محور چرخش برای اطمینان بیشتر با قرار  ردیکت سازنده( ترسیم گشته، قرار گتخت بیمار )توسط شر

دادن یک چشمه نقطه ای در مرکز آن و بررسی تصویر اولیه آن بر روی نمایشگر دوربین در زوایای صفر و 

 xحور م انو محور عمود بر آن به عنو y. محور موازی با تخت بیمار به عنوان محور نود درجه بازبینی شد

 یچشمه نقطه ا یشود که ابتدا تمام ظرف ها یصورت آغاز م نیبه ا یربردارینامگذاری می شود. تصو

فانتوم مشخص  یمحور طول یکه از قبل رو یی، در محل هاm99-Tc یاز ماده پرتوزا میلی کوری 1 یحاو

 02چرخش  اع: شعدر نظر گرفته شد ریبه شرح ز زیشده است قرار داده شدند. پروتکل تصویربرداری ن

« step and shoot»روش  64×64رصد، ماتریس تصویربرداری  64درجه با  062، زاویه پرخش سانتی متر

را  کولیماتورهر رصد. پس از اتمام اکتساب،  یبرا یثانیه ا 12اکتساب داده ها و زمان انجام اکتساب  یبرا

 . میکن تکرار می LEGP کولیماتوره با را با با شرایط کامال مشاب یدوم یربرداریکرده و تصو ضیتعو
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در دو زمان مختلف مورد  LEGPو  LEHR کولیماتورسامانه با انجام مجدد تصویربرداری توسط  پایداری

روز بعد تکرار شد. نتایج به دست آمده  دو کتساب در همان روز و اکتساب دیگرارزیابی قرار گرفت، یک ا

سامانه تصویربرداری و  یدادند که نشان از پایدار یرا نشان م یکسانی روند بایبرای هر دو اکتساب تقر

منتقل شد و به کمک نرم افزار  انهیشده به را یجمع آور یتکرارپذیری روش اندازه گیری است. داده ها

MATLAB  فیلتر  0فوریه با  یگشت. داده ها در فضا یبازساز« نگاره برگشتی فیلتر شده»و روشRamp  و

Shepp–Loganبازسازی شدند. فیلتر  کسلیبر پ کلیس9/2تا  0/2ا فرکانس های قطع ، بRamp  یک فیلتر

فیلتر هموار کننده یا باندگذر است که برای کاهش نویز در تصاویر نگاره به  Shepp–Logan لتریباالگذر و ف

های مجاور، های نقطه ای نسبت به مرکز چشمه بررسی دقیق تغییرات مرکز چشمه برای. [6، 4] میروندکار 

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 

توان نتایج دقیقی از لف میقله توابع گاوسی برای هر کدام از هفت چشمه در فرکانس های قطع مخت نگرفت

 مکان مرکزی چشمه ها درمیدان دید داشت.

 

 نتايج
شده به  یبازساز یهفت چشمه نقطه ا ریتصاو یمربوط به نقاط مرکز جینتا 1 شکلدر  0و  1نمودارهای 

-1 شکل) LEGP( و 1-1 شکل) LEHR ماتوریقطع مختلف توسط کول یدر فرکانس ها Rampکمک فیلتر 

دهد. این دو منحنی به استثنای اختالف محسوسی که در تعیین محل مرکزی چشمه های نقطه  ی( را نشان م0

با افزایش فرکانس قطع دارند، برای سایر چشمه ها نتیجه کامال مشابه ای را نشان می دهند و  هفتمای اول و 

 د،ید دانیم یمرکز ینواح یامر هستند که برا نیا انگریگردند. نمودارها ب یم کیخود نزد یاصل تیموقع به

 ساست و افزایش فرکان نییقابل تع ی، مکان چشمه ها با دقت خوب5/2استفاده از فرکانس قطع باالتر از با 

. اما اختالف و عدم ثبات در تعیین مکان مرکزی در دینما ینم جادیا محسوسی رییقطع از مقدار مذکور، تغ

چشمه های دیگر کامال مشهود است. این امر مخصوصا چشمه اول و هفتم )دو انتهای میدان دید( نسبت به 

مشخص است، درحالی  0-1با پنج ناحیه مرکزی متفاوت در شکل  LEGP کولیماتوربرای چشمه هفتم در 

پیکسل اتفاق افتاده است. بنابراین به صورت  0که در میدان دید مرکزی )چشمه دوم تا ششم( تغییرات در 

سانتی متر از  5هایی که در مجاورت میدان دید قرار دارند )در حدود کلی می توان گفت که برای چشمه 

با کمی خطای بیشتر نسبت به چشمه های  اربردقیق چشمه ها برای ک تیموقع صیخطرفین میدان دید(، تش

 گذارد. ینم یچندان ریتاث یانیم یچشمه ها یابیدر مکان  ماتوریمرکزی همراه است. و نوع کول

 ماتوریتوسط کول یهفت چشمه نقطه ا ریتصاو یمربوط به نقاط مرکز جینتا 1 شکل در 4و  0نمودارهای 

LEHR (و  شکل )LEGP شده به کمک فیلتر  ی)سمت چپ( بازسازShepp–Logan قطع  یدر فرکانس ها

باشد. اما  یم Ramp لترینیز مشابه با ف Shepp–Loganدهد. نتایج بدست آمده از فیلتر  یمختلف را نشان م
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، 4/2استفاده از فرکانس قطع باالتر از  نبارینشان میدهد و ا LEHR کولیماتورپراکندگی بیشتری را برای  ایجنت

 مییمذکور استفاده نما لتریاز ف یبازساز یاگر برا نیدهد. بنابرا ینشان م یمکان چشمه ها را با دقت بهتر

مکان  رایبهام همراه خواهد بود زا یک( با اندیا هیحاش یچشمه ها )مخصوصا چشمه ها قیمکان دق نییتع

 رسد. یخود نم یگاه به مقدار واقع چیه یا هیحاش یچشمه ها ینشان داده شده در نمودارها برا

بر  افتهیمنحنی های گاوسی برازش ( FWHMتمام پهنا در نبمه بیشینه )مربوط به  یها کسلیادامه تعداد پ در

شده است نمودار  دهیکش ریبه تصو 0درشکل  Rampر شده با فیلت یچشمه های نقطه ای بازساز ریتصاو

 زین 0باشد. و در شکل یم LEGP ماتوریمربوط به کول نیریو نمودار ز  LEHR ماتوریمربوط به کول یفوقان

درآمده است. فیلتری که  شیمختلف به نما یماتورهایبا کول Shepp–Logan لتریفج حاصل از اعمال ینتا

 شود. کمتر( ایجاد کند، بعنوان فیلتر ایده آل معرفی می FWHM) زتریت تصاویر چشمه ها را با منحنی

نقطه ای قرار داده  یچشمه ها یبرا FWHM شتریب ریمشهود است مقاد 0و  0که کامال در اشکال  یا نکته

شده در دو سمت میدان دید )چشمه اول و هفتم( نسبت به سایر چشمه ها است که تفکیک فضایی کمتر 

  در این ناحیه ها بیشتر است.  FWHMنشان می دهد. همچنین میزان تغییرات  یر این نواحدوربین را د

 
تصویربرداری با در  Rampفیلتر  برایچشمه نقطه ای هفت منحنی تغییرات پیکسل مرکزی  : 1شکل 

فیلتر  برایمنحنی تغییرات پیکسل مرکزی چشمه های نقطه ای  LEGP (0.)( و 1) LEHR کولیماتور

Shepp–Logan  کولیماتورتصویربرداری با در LEHR (0 و )LEGP (4 .) 

بدست آمده به کمک استفاده از  FWHMدهد که  ی( نشان م0و  0)شکل  لتریمربوط به هر دو ف جینتا

بدست آمده توسط  جهینت نیبدتر کهیاست، بصورت LEGP ماتوریهمواره بهتر از کول LEHR ماتوریکول

 یرفهمواره بهتر است. از ط LEGP ماتوریبدست آمده توسط کول جهینت نیاز بهتر LEHR ماتوریکول

(4(                               )0(                               )0(                               )1) 
 4جشمه

 

 6جشمه 

 

 5جشمه 

 

 4جشمه 

 

 0جشمه 

 
 

 

 0جشمه 

 

 1جشمه 
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( تفکیک 0)شکل  Shepp–Logan فیلتر( در مقایسه با تفکیک فضایی 0)شکل Rampنتایج فیلتر  سهیگرمقاید

پیکسل نشان می دهد. این امر باعث کاهش خطای محوری  4/2، تقریبا به اندازه Ramp لتریف یباالتری را برا

را فیلتری مناسب تر   Ramp یلترتوان فهای میدان دید خواهد شد. در نتیجه میبین مخصوصا در گوشهدور

معرفی کرد.  نیدورب دید دانیدر م ییگسترده پرتوزا عیبدست آمده در صورت توز یبرای بازسازی داده ها

 ماتوریکول یطع برانسبت به فرکانس ق یا هیحاش یچشمه ها ریتصو FWHM یبرا لتریف نیا راتییاما تغ

LEHR است. نیریاز سا شتریب 

 

 زیتجه SPECT. تصویربرداری با Rampچشمه های نقطه ای در بازسازی با فیلتر  ریتصو FWHM :0شکل 

 (راست) LEGP( و چپ) LEHR ماتوریشده با کول

 

 
ری با . تصویربرداShepp-Loganچشمه های نقطه ای در بازسازی با فیلتر  ریتصو FWHM:0شکل 

SPECT ماتوریشده با کول زیتجه LEHR (و چپ )LEGP (راست.)  

 نتيجه گيري

به  یکولیماتور، از SPECT ستمیدر تصویربرداری های انجام شده، خطای محوری در سرتاسر میدان دید س

ط مشابه از آنجایی که در آزمون های انجام شده شرای نیرا در بر داشت، بنابرا یمتفاوت جیدیگر نتا کولیماتور
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ای برای هفت چشمه وجود داشت می توان یکی از دالیل تغییرات مشاهده شده روی محور چرخش را به 

در  یکینقص مکان یاز اندک یحاک 1عدم تقارن موجود در اشکال  ینسبت داد. و از طرف کولیماتورنوع 

 است. نیچرخش دورب

گسترده که کل میدان دید دوربین را شامل  ییتوزاپر عیبدست آمده نشان داد که در تصویربرداری از توز جینتا

می شوند )تصویربرداری از کل بدن( نباید از فرکانس های پایین در بازسازی تصویر استفاده کرد زیرا موجب 

می شود و  دید دانیم یتوده به خصوص در لبه ها یابهام در مکان واقع نیتفکیک پایین تصاویر و همچن

مورد  LEGP ماتوریکول نکهیا ژهیفرکانس قطع قابل حصول است به و یمقدار برا نیحالت در باالتر نیبهتر

های قطع پایین تاثیر . اما در تصویربرداری از اندام کوچک مانند قلب استفاده از فرکانسردیاستفاده قرار گ

فاده از باالتر، است کیبه توان تفک یابیدست یوجود، برا نیبا ا ت،کمتری در تفکیک تصاویر خواهد داش

 گردد.  یم شنهادیفرکانس قطع باالتر پ

مورد  SPECT ستمیمحور چرخش س یاز خطا یناش فکتیآرت دیاجتناب از تول یبرا نکهیا یانیپا نکته

از  کیهر  جینتا یابی، و ارز0تا  1نشان داده شده در اشکال  جیبا توجه به نتا نیدورب دیمف دید دانیمطالعه، م

  شد. نییتع متریلیم 082پروجکشن در حدود  64
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