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با استفاده از کد  SPECT یرتصاو   یاصالح پراکندگ یبرا یانرژ یسه بازه  روش یابیارز

 GATE یمونت کارلو

 * آسانا نظریپیوند طاهرپرور،    علیرضا صدر ممتاز،

 

 ایران  ـرشت، 41335ـ 1914 ، صندوق پستیدانشگاه گیالن،  علوم پایه ی دانشکده، گروه فیزیک

 

   چکیده:

  ای گسیل تک فوتون نگاری رایانهبرش  برگرفته به کمک تکنیکتصاویر  عواملی که باعث کاهش کیفیت    ترینیکی از مهم

(SPECT)  گیری از  بهرهاز اینرو  .باشد می ی کامپتونی در بازه فوتوپیک اصلیهای پراکندهآشکارسازی فوتون گردد،می

به منظور ارزیابی تکنیک اصالح   در این مطالعه  .استهمواره مورد توجه    SPECT  تصاویرهای اصالح پراکندگی در  روش

کارلوی    پراکندگی مونت  منظور  GATEاز کد  استاندارد   سر-دو  SPECT  یک دوربین  سازیشبیه   به  فانتوم  و یک 

.  است( استفاده شدهپر شده I123از رادیوایزوتوپ که )شامل شش کره تو خالی، با قطرهای متفاوت ( Jaszczak)فانتوم 

روش از  استفاده  منظور  سه  پراکندگیاصالح    به  تکنیک  انرژی به کمک  برشبازه  تصاویر  بازه،  در  انرژی  نگاری  های 

  بعد و  قبلتصاویر   کنتراستر به کمک معیااصالح پراکندگی اعمال شده، ش عملکرد رو  .استسازی شدهشبیهمتفاوتی 

  اصالحی بررسی شده، موجب  روش،  دهد نتایج این مطالعه نشان می   .استهمورد ارزیابی قرار گرفت،  از اصالح پراکندگی 

 . دشومیدرصد  47تا حدود  بهبود کیفیت تصاویر نتیجه افزایش کنتراست تصویر و در
 

   I123رادیوایزوتوپ ، GATE، کد مونت کارلوی SPECTی انرژی، اصالح پراکندگی، بازه :هاواژهکلید
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Abstract: 
One of the most important factors that reduce the quality of images taken using  the 

Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) technique is the  
detection of scattered Compton photons in the original photopeak window. 

Therefore, the use of scatter correction methods in SPECT images is always 

considered. In this study, to evaluate the scatter correction technique, the GATE 

Monte Carlo code was used to simulate a dual-headed SPECT camera and a 

standard phantom (Jaszczak phantom) consisting of six hollow spheres, with 

different diameters (filled with 123I radioisotope). In order to use the scatter 

correction method using the Triple Energy Window technique, the tomography 

images are simulated at different energy windows. The performance of the applied 

to the scatter correction method has been evaluated using the contrast criterion of 

images before and after scatter correction. The results of this study show that the 

corrected method increases the image contrast and thus improves the image quality 

by about 47%. 
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 مقدمه .  1

باشد که برای تعیین توزیع  ای در کشور میهای تصویربرداری هستهیکی از پرکاربردترین روش  SPECTتصویربرداری  

تیروئید،    اکتیویته کاری  کم  و  پرکاری  تشخیص  قلبی،  عروق  گرفتگی  قبیل  از  بالینی  موارد  تشخیص  بدن، جهت  در 

در فرآیند تصویربرداری، هر فوتون مسیری را از منبع تابش تا آشکارساز  شود.  تشخیص تومورهای کبدی و غیره استفاده می

پراکندگی کامپتون(  طریق )از سازموازی در یا و بیمار بدن در  آشکارساز به رسیدن از قبل که هاییفوتون  کند.طی می 

ای که آشکارسازی  های پراکنده شده. فوتونباشند  سهیم  شده گیریاندازه های نگاره  در  است ممکن  ، شوندمی پراکنده

های  نگاره ها در  سازند. شامل شدن این فوتونی گسیل خود فراهم میشوند، اطالعات فضایی نادرستی را در مورد نقطهمی

بخش بزرگی از    توانندمی SPECT های پراکنده شده درفوتون  شود.آوری شده منجربه کاهش کنتراست تصویر میجمع

  رو،کنند. از ایننقش مهمی را ایفا میتصویر    آوری شده را شامل شوند، و بنابراین، در تعیین کیفیتهای جمعشمارش

 ، بلکه همچنین براینیاز استتصویربرداری    و کمی   پراکندگی، نه تنها برای بهبود کیفیتاستفاده از یک روش اصالح  

 . [1]  تواند بسیار تاثیرگذار باشدمینیز  بندی تصویرآشکارسازی جراحات و تقسیم

روش تصویر،  اصالح  و  پراکندگی  حذف  بسیاریبرای  شده  های  پیشنهاد  محققان  سوی  آن  استاز  بیشتر  البته  ها که 

روش ،  ی انرژیروش سه بازه،  ی انرژیروش دو بازه  از:   ها عبارتبرخی از این روشدارد.    Tc99mاختصاص به رادیوداروی  

 . [2] باشد می  روش نسبت کانالی، ی فوتوپیکروش دو بازه، تحلیل توزیع انرژی فوتوپیک

در    I123استفاده شده است. رادیوایزوتوپ    I123اصالح پراکندگی از رادیوداروی    ی روشدر مطالعه حاضر به منظور ارزیاب

( به علت نیمه عمر کوتاه،  I131  ،I124  ،I125ای مانند ) های ید مورد استفاده در موارد پزشکی هستهمقایسه با سایر ایزوتوپ

 با انرژی   ییها، عالوه بر فوتونI123 .[3]  کندبه بیمار تحمیل می  تریهای کم انرژی دُز تابشی کمفقدان تابش بتا و فوتون

keV  159درصد بین    4/2:  د که شاملکننیز ساطع می   های باالترهایی با انرژی  ، فوتونkeV440    وkeV625  15/0، و 

 keV  159ی فوتوپیک  های پراکندگی در پنجرهها سبب حضور فوتون، این فوتونkeV  784و    keV  625درصد بین  

   [.4] باشدمی

 

 روش کار .  2

برای اـصالح پراکندگی تـصاویر   گیری از تـصاویر برگرفته از پنجره های انرژی متفاوتبرپایه بهره روشیک   در این مطالعه

I123    ویربرداری تم تـص یـس ت.  SPECTـس اویر و بر  اینمورد ارزیابی قرار گرفته اـس ازی تـص الحی، پیش از بازـس روش اـص

دهها اعمال میروی نگاره تفاده از روش نگاره برگشـتی فیلتر ـش ازی با اـس پب بازـس ود و ـس ود.  اعمال می  (1FBP)  ـش ـش

ازی تصـاویر در نرم روش ی مربوط بهبرنامه ت.   ،MATLABافزار  اصـالحی و بازـس ده اـس ته ـش این  عملکردارزیابی  نوـش

بهب نیز روش تفاده از  محاـس تا اـس اویر    ی کنتراـس از اـصالح پراکندگی مورد ارزیابی قرار گرفته اـست.   قبل و بعدبرای تـص

 ، استفاده شده است.  MATLAB  و  AMIDEافزار از نرم کنتراست  انجام محاسباتبرای 

 سوسوزن آن از جنب   و کریستال  بوده  سر-دو  به صورت  استفاده در این مطالعهمورد    SPECTسیستم تصویربرداری  

NaI(Tl)  3  با ابعادcm 1 ×19 ×28 یریگتر، مکان قرارقیدق  یسازه یبه منظور شب باشد.، می PMT ستال یشت کردر ُپها  

از   از رس   یسرب  هیال  کیکه سرها در  در نظر گرفته شد. ضمن آن  ومینیآلوم  جنبو  تا   یپرتوها  دنیقرار داده شدند 

و از جنب سرب   انرژی پایین–حفره موازیدستگاه به صورت ساز موازیممانعت گردد.   یوجوه جانب به طیمحی پراکنده

 
1 Filter backprojection 
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توان تفکیک انرژی دوربین نیز در .  است  cm 15/0و شعاع    cm 3های شش گوشه به ارتفاع  باشد، که دارای حفرهمی

 قرار داده شد.                                    keV159 انرژی  ٪10حدود 

زمان  ، های انرژی مختلفی، متناسب با روش اصالح پراکندگی، تنظیم شدهرقمی کننده، بازهسازی و در قسمت  شبیه  در 

گشتند. به عبارت  ذخیره    128  × 128هایی با ابعاد  های خروجی در ماتریبثانیه تنظیم شده و داده  640ها داده  آوریجمع

 سازیشبیه مطالعه  فانتومی که در این  .  آوری گردیدجمع  mm  9/0  ی در حدود اندازه پیکسل  با  128×128ی  نگاره  64  دیگر،  

  باشد می  شده، توسط اسالمیان و همکارانش  سازیشبیه   Jaszczakشده است، دارای ابعادی تقریباً مشابه با ابعاد فانتوم  

سازی شده است. این فانتوم شامل یک استوانه پر شده از آب به  ، شبیهGATE  استفاده از کد مونت کارلویبا  که    [5]

(  8/31،  4/25،  1/19، 9/15،  7/12،  5/9باشد. درون این استوانه، شش کره با قطرهای )می  cm  6/18و ارتفاع    cm21قطر  

ترتیب از ها به  باشند. میزان فعالیت این کرهفعالیت متفاوت می، با  I123ها حاوی  میلیمتر، قرار داده شده است. این کره

نمایی از فانتوم در مقابل    1شکل    .است  کوری( میلی12/0،  1/0،  08/0،  06/0،  04/0،  02/0از: )  کوچک به بزرگ عبارت

 دهد. را نمایش می GATEسازی شده توسط کد شبیه SPECTسر آشکارساز دستگاه 

 

 

، که به وسیله کد  SPECTهای استفاده شده در این مطالعه، در مقابل سر : نمایی از باالی فانتوم بو  فانتوم نمایی از سطح مقطع: الف. 1شکل 

GATE  سازی شده است. شبیه 

 

 ( 1TEW) ی انرژی  روش سه بازه.  1.  2

و همکاران پیشنهاد    2توسط بووات( است که  TEW)  ی انرژیروش سه بازهروش مورد استفاده به منظور اصالح پراکندگی،  

دو   در keV  8دو زیربازه با پهنای   و I123  (keV  143-175)فوتوپیک   در  اصلی بازه یک،  بدینصورت که[.  6شده است ]

پایینی زیربازهشده است،   گرفته نظر  در فوتوپیک بازه طرف keV  -179: )4ی باالیی ( و زیربازهkeV  139-147: )3ی 

 : آیدمی به دست زیر رابطه از فوتوپیک بازه در پراکنده هایشمارشدر این روش،  باشد. ( می171

(1)                                                                                                𝐶𝑆𝑐𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟=( 
𝐶𝑙𝑜𝑤

𝑊𝑙𝑜𝑤
 - 

𝐶ℎ𝑖𝑔ℎ

𝑊ℎ𝑖𝑔ℎ
) 

𝑊𝑝𝑘

2
     

 
1 Triple Energy Window 
2 Buvat 
3 low 
4 high 
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های دو زیر بازه تخمین زده شده  ی اصلی بر اساس شمارشی بازههای پراکندهشمارش  𝐶𝑆𝑐𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟  فوق،    رابطه  که در

  ی فوتوپیک،پهنای بازه  𝑊𝑝𝑘پهنای دو زیر بازه و    𝑊ℎ𝑖𝑔ℎو    𝑊𝑙𝑜𝑤ها و  های زیر بازهشمارش  𝐶ℎ𝑖𝑔ℎو    𝐶𝑙𝑜𝑤است و  

 شود. محاسبه می( 2)  ی، از رابطه𝐶𝑢𝑛𝑆𝑐𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟ی فوتوپیک،  ی بازهشمارش های غیر پراکندهباشد. می

(2                                                                                          )   𝐶𝑢𝑛𝑆𝑐𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟 = 𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐶𝑆𝑐𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟 

آن   در  بازهتمام شمارش  𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙که  استهای  فوتوپیک  از شمارشی  اصالح شده،  تصویر  پراکنده.  غیر  بازههای  ی  ی 

 شود.  فوتوپیک تشکیل می

های انرژی مورد نیاز در این روش که در باال ذکر شده است  بازههای مربوط به زیرسازی این روش، نگارهبه منظور پیاده

بوط به اصالح پراکندگی  انتقال یافته و محاسبات مر  MATLABبه دست آمده و به نرم افزار    GATEبا استفاده از کد  

 بازسازی شده است.  FBP  تصاویر به روش  انجام شده و سپب 2و  1طبق روابط 

 

  و بحث  ایج . نت3

(،  𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙ی فوتوپیک )های اولیهکه مربوط به شمارش  GATEسازی شده به کمک کد  شبیه  های، تصاویر نگاره 2  در شکل

نشان    TEWی اصالح شده( با روش  ی فوتوپیک )نگارههای غیر پراکندهشمارشی فوتوپیک و  های پراکنده شدهشمارش

 داده شده است.
های اولیه تصاویر بازسازی شده به روش نگاره برگشتی فیلتر شده را در دو وضعیت اصالح نشده )شمارش  3  شکل    

و اصالح شده به  مربوط به تصاویر اصالح نشده  ،  نتایج کنتراست  دهد.، نشان میTEW  اصالح شده به روشفوتوپیک( و  

های فانتوم برای به دست آوردن کنتراست کره  ذکر شده است.  1  در جدول  به همراه درصد اختالفشان  TEW  روش

 ، استفاده شده است.3ی سازی شده در این مطالعه، از رابطهشبیه

(3                              )                                                                                                
𝑅1−𝑅0

𝑅0
=1C 

  1Cو             توده )کره(چگالی شمارش    1R  ،چگالی شمارش زمینه )محیطی یکنواخت در مجاورت توده(  0R،  3در رابطه  

شده در این    بررسیروش اصالحی  دهد که    نتایج حاصل از کنتراست در جدول نشان می  . [ 7]باشد  می   کنتراست توده

 شده است. ها مربوط به تمام کره  کیفیت تصاویر چشمگیری در مطالعه موجب افزایش
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ی فوتوپیک و  های پراکنده شدههای مربوط به شمارشهای اولیه فوتوپیک، ردیف دوم: نگارههای مربوط به شمارشردیف اول: نگاره .2شکل 

 . TEWی انرژی اصالح شده به روش سه بازه هایردیف سوم: نگاره

 
ی  های اصالح شده به روش سه بازههای اصالح نشده و شمارشبه ترتیب از راست:  تصاویر باز سازی شده به دست آمده از شمارش. 3شکل 

 .TEWانرژی 

 

 .TEWی انرژی نتایج کنتراست روش سه بازه . 1جدول 

( ٪اختالف ) اصالح شده  نشده  اصالح (متریلیم)قطر  هاکره  

 46/5535 7774/12 7186/8 ( متریلیم 5/9) 1

 47/0711 7999/20 4270/14 ( متریلیم 7/12) 2

 44/4897 3083/25 5157/17 ( متریلیم 9/15) 3

 38/2592 7627/24 9104/17 ( متریلیم 1/19) 4

 35/3116 0882/19 1068/14 ( متریلیم 4/25) 5

 37/4034 5673/14 6019/10 ( متریلی م 8/31) 6
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  با سازد.  ها کنتراست تصویر را کاهش داده و در نتیجه امکان تعیین دقیق توزیع اکتیویته را مشکل میپراکندگی فوتون

 ی ساز ینهو البته به ی اصالح پراکندگ  یهایتمدهد به کمک الگوریم  نشان یج نتا ی،سازیهتوجه به مطالعات حاصل از شب

  یدبهبود بخش  یادیاست، تا حد ز  ینیبال  یصیموارد تشخ  یبرا  یرا که همواره چالش  SPECT  یرتصاو  یفیتتوان ک  یآن، م

 . یابد  یم یلتقل یادیتا حد ز یمارب یبرا یتهاجم یاستفاده از روش ها صورتینکه درا

در تصویربرداری از    برای اصالح پراکندگی   سه بازه انرژی  روش   از  ه استفاده ک  دهد می  این مطالعه نشان نتایج حاصل از  

سبب افزایش و بهبود کنتراست  نماید و در مطالعه یاد شده به افزایش کیفیت تصاویر کمک شایانی می ،I123داروی رادیو

های فانتوم ی کرهکنتراست همه گیری از این روش، دهد که در بهره نتایج حاصل از این مطالعه نشان می شود.تصویر می

و بیشترین افزایش کنتراست مربوط به کره    باشدها متفاوت میو این افزایش کنتراست وابسته به ابعاد کره  افزایش یافته

با درصد اختالف  میلیمتر  7/12  به قطر به قطرباشد و کممی  0711/47،  به کره  افزایش کنتراست مربوط   4/25  ترین 

 باشد. می 3116/35، و با درصد اختالفمیلیمتر

 توان این روش را در شرایط آزمایشگاهی نیز انجام داده و بررسی کرد.  می
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