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بررسی پارامتر حساسیت به منظور  (PEMماموگرافی با گسیل پوزیترون ) سازی دستگاهشبیه

 سیستم با در نظر گرفتن عمق نفوذ پرتوها در کریستال 

  
  (1) *حسینی، سیدابوالفضل  – (1)محمدصادقمحمدی،   – (1)بر، نیلوفررشته -(1)رشیدی، مهدی 

 
  ایگروه مهندسی هسته، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی انرژی 1 

 

 :دهيچک

شایع ستان  شمار میسرطان پ سرطان در بین زنان و دومین عامل مرگ و میر زنان به  سیل  ماموگرافی .رودترین  با گ

سرطان  (PEM) پوزیترون شخیص  صویربرداری مولکولی برای ت شدمی سینهیک روش ت ستمقالهدر این  .با سی  م، یک 
PEM تجاری تحت عنوان Naviscan PEM  افزاربا استتتدادا از نر GATE برای بررستتی  استتت.استتازی شتتدشتتهیه

استدادا  NEMA NU4-2008طهق استاندارد  حساسیت و کسر پراکندگی امترهایپار شدا سازیشهیه سیستم سنجیصحت
 .است مورد بررسی قرار گرفت (NECR) میزان شمارش معادل نویز پارامترهای حساسیت ودر این مقاله  شود.می

 PEM ، GATE پوزیترون، گسیل با ماموگرافی پستان، سرطان :کلمات کليدي

 

 :مقدمه

جود افزایش وبا  رود.و میر زنان به شمار می ترین سرطان در بین زنان است و دومین عامل مرگسرطان پستان شایع 

 .میر ناشی از آن در حال کاهش است ی ابتال به این بیماری، نرخ مرگ وساالنه

سینه به دو بخش روشروش سرطان  صی  شخی سیمهای ت ی یک شوند. نمونه بردارمی های تهاجمی و غیر تهاجمی تق

نهپرروانی مندی بر روی بیمار،  عالوا بر اثرات روحیباشتتتد که روش تهاجمی می روش  در .باشتتتدمی    نیز  هزی

در بیشتر  ود.شبافت پستان چگال و سالم از تومور با مشکل مواجه می ی ایکس تمایز بینماموگرافی با اشعه تشخیصی

در  وخیم بودا که تودا از نوع خوش نشتان دادا شتدا استتهایی که بر روی تومورهای تشتخیص دادا شتدا بیوپستی

  .]1 [است نهودا برداریصورت استدادا از روشی مانند اسکن رادیوایزوتوپی، نیازی به انجا  نمونه
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1PET   2وMRI از ستتیستتتمباشتتدمیهای غیرتهاجمی که برای تشتتخیص ستترطان پستتتان از روش . PET  به همراا

شخیص  به عنوان ردیاب برای انجا  مطالعات 3FDG رادیوداروی ستدادا میعملکردی در ت ستان ا شود. این تومورهای پ

باشد که هایی میروش تشخیصی دارای حساسیت باالیی است اما در مطالعات مربوط به بافت پستان دارای محدودیت

ست. لذا به منظور غلهه بر این محدودیت شی از همه کارا بودن آن ا ستان گروانا سکن پ صاویر حاصل از ا ها و بههود ت

 اند. کار کردا 4PEMمخصوص بافت پستان تحت نا    PETلدی بر روی های تحقیقاتی مخت

تشخیصی، با دز  دارد، با استدادا از این روش mm 1-3 یحساسیت باال و قدرت تدکیک مکانی به اندازا PEMسیستم 

  .]2 [شودآشکارسازی می مترمیلی 2تا  1ی تومورهایی با اندازا ،PET ی کمتر نسهت به دستگااهزینهو تزریقی 

سهت به PEM کارآیی باالتر ضایی پوشش دهندامربوط به زاویه  PET ن ست. در ی ف ضعیف پرتو ا ستان و ت ستمسی پ  ی

PEM ستان، زاویه سازها در نزدیکی بافت پ شکار ضایی بزرگتری در برگرفته میبه علت قرار گرفتن آ . همچنین شودی ف

ستان طول تضعیف پرتو سیتکنند. این دو عامل به طور قابل توجهکمتری را طی می پرتوهای گاما درون بافت پ  ی حسا

 دهد.را افزایش می

قایستته دو مباشتتد که در هنگا  تصتتویربرداری ماموگرافی امکان تلدیق و این می PEMهای دستتتگاا یکی دیگر از مزیت 

 .]3 [کندتصویر گرفته شدا مختلف را فراهم می

صلی این مقاله ستم  ،هدف ا سی سیت  سا سی پارامتر ح شدا با در نظر گرفتن عمق ندوذ پرتشهیه PEMبرر وها در سازی 

 باشد.کریستال می

 :روش کار

ستدادا می کنشگیری عمق برهمهای مختلف برای اندازاطراحی ستدادا از شود که یکی از این روشا سازآها ا های شکار

Phoswich شدمی سازها الیه. با شکار ستدادر این آ شدا به جای ا سنتیالتورهای مختلف بهم کوپل  دا از یک های نازک 

 .]6-5-4[گیردور مورد استدادا قرار میتالیه ضخیم از یک سنتیال

ی موجود است که با نا  تجاری شدا تجاری PEM ، تنها سیستممقالهسازی در این انتخاب شدا برای شهیه PEM دستگاا

Naviscan PEM Flex Solo п ستدادا می. در این مقاله شودشناخته می شدا ا شخصات ذکر  ستمی با م سی این  شود.از 

 باشد که هرمی BGOو  LSOای که هر یک از آشکارسازها دارای دو الیه کرستالی سیستم دارای دو آشکارساز صدحه

                                                 
1 Positron Emission Tomograghy 

2 Magnetic Resonance Imaging 

3 fluorodeoxyglucose 

4 Positron Emission Mammography 
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تشکیل  BGOو  LSOها کریستالی از اآرایه   که هر بلوک از  است تشکیل شدا 2×6ی بلوک با آرایه 12آشکارساز از 

سکنر شدا ست. ا ستال PEM ا ستم، از کری سی در هر  13×13ی با آرایه 3cm 13×2×2با ابعاد  BGOو  LSO هایدر این 

شدا ستدادا  ساز بلوک ا شکار ست. میدان دید هر آ سازو  2cm 24×8/16    ا شکار ست. 3cm 8/16×6×5/5 ابعاد هر آ  ا

 GATEافزار سازی این سیستم با استدادا از نر شهیه .]8-7[باشدولت میکیلوالکترون 350-700یی انرژی آن بازاپنجرا

شهیه ستم  است. باشد انجا  شداکارلو میسازی مونتکه یکی از کدهای  افزار سازی شدا با نر شهیه PEMنمایی از سی

GATE است. ( آوردا شدا1) در شکل 

 
 سازی شداشهیه Phoswich(: نمایی از آشکارسازهای 1)شکل

سی  ستمبرای برر سی سنجی  ست که از فانتو  شدا، سازیشهیه صحت  شود تا نتایج قابل الز  ا ستدادا  ستاندارد ا های ا

 شود.در این مقاله پرداخته میشدا  های استاندارد استدادافانتو  به توضیح در این بخش. ]9[ مقایسه و قابل استناد باشد

 فانتوم حساسيت  

ستاندارد مورد نظر از یک چشمهبرای اندازا ستم، با توجه به ا سی سیت  ، که در یک مکعب از Na22ای ی نقطهگیری حسا

ستیک با ابعاد سب میلی 10×10×10 جنس پال ست، شدا قرار دادا متربر ح ستدادا می ا شمه. شودا ای در ی نقطهاین چ

 mm 3/0ی کروی کوچک به قطر یک چشتتمه ]9[رفته در مرجع  کاری به شتتود. چشتتمهمی مرکز میدان دید قرار دادا

 . سازی شدا استشهیه GATEافزار در نر است که  kBq 4/20 وفعالیت

 فانتوم کسر پراکندگی

ی است که یک حدرا mm  150ارتداع  mm 50قطر به  ( 3g/cm 96/0 چگالی)این فانتو  یک استوانه از جنس پلی اتیلن 

ی اصتتلی استتت اما در ای موازی محور استتتوانهی استتتوانهدر آن قرار دارد. محور این حدرا mm 2/3ای به قطر استتتوانه

   .]9[گیرداز محور قرار می mm 5/15ی شعاعی فاصله

 حساسيت سيستم 
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سازهای   شکار سیت آ سا سازی فوتونگر توانایی آنبیان PETح شکار شدا در داخل های همها در آ سیل   FOVزمانی گ

است. حساسیت سیستم بصورت تعداد رویدادهای آشکارسازی شدا )شمارش در ثانیه( در واحدغلظت رادیواکتیو  اسکنر

(cps/Bq/mLدر چشم )10[ه است[ . 

 شمارش معادل نويز 

شمارشی گر میزان گیرد. میزان شمارش معادل نویز بیانبرای این منظور مورد استدادا قرار می 5میزان شمارش معادل نویز

سان در دادا سیگنال به نویز یک سهت  ست که منجر به ن صادفی میا ضور وقایع پراکندگی و ت  NECشود. های بدون ح

 شود: تعریف می 1 رابطهبصورت 

  (1                                                                                        )      

2T
NEC

T S kR


                              

سته به روش  kمیزان شمارش تصادفی و  Rمیزان شمارش پراکندا،  Sمیزان شمارش واقعی،  Tکه  فاکتوری است که واب

  .]11[مورد استدادا برای تصحیح رویدادهای تصادفی است

 ( 6SF)کسر پراکندگی 

تعریف  2 طهرابگیرد و بصورت مختلف مورد استدادا قرار می PETهای ( برای مقایسه کارایی سیستمSFکسر پراکندگی )

 شود: می

(2)                                                                                                                 

S
SF

T


                         

شمارش  Tو  Sکه  شند. هرچه مقدار پراکندا و کل میبه ترتیب میزان  سکنر و کی SFبا شد کارایی ا صاویر کمتر با دیت ت

 .]11[بهتر خواهد بود

 :جينتا

یکی از این  گیری عمق ندوذ پرتوها در کریستتتال وجود دارد کههای مختلدی برای اندازاطور که گدته شتتد طراحیهمان

سازهای روش شکار  ستدادا از آ ستال. ضخامت باشدمی Phoswichها ا شکارساز کری شد. که دمی mm 14های آ ر این با

 NECR حنیماکزیمم منترین ضخامت برای ی مورد بررسی قرار دادا که بهینههاهای مختلدی از کریستالقسمت ضخامت

 .(2)شکل  دست بیاید به

                                                 
5 Noise Equivalent Count 

6 Scatter fraction   
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به ضخامت: الف(  هایکریستالبا  Phoswichآشکارسازی  NECRو  Total, True, Random, Scatterمنحنی (: 2شکل )

LSO(12 mm) + BGO(2 mm). )ب LSO(9 mm) + BGO(5 mm). 

 LSO(2 mm) + BGO(12 mm) ث(. LSO(5 mm) + BGO(9 mm) ت(. LSO(7 mm) + BGO(7 mm) پ(

شکل ) ستدادا های مختلفدر ضخامت NECRماکزیمم مقدار منحنی  ( نتایج بدست آمدا از1و جدول )( 3در  ، و عد  ا

 فقط یک الیه کریستالی آوردا شدا است: و وجود Phoswichآشکارساز 
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بدون در نظر به دست آمدا  NECRو مقایسه آن با ماکزیمم منحنی   Phoswichنتایج حاصل از آشکارسازهای : (3شکل)

   Phoswichگرفتن آشکارسازهای 

 

بدون در به دست آمدا  NECRو مقایسه آن با ماکزیمم منحنی   Phoswichنتایج حاصل از آشکارسازهای  (:1جدول)

   Phoswichنظر گرفتن آشکارسازهای 

 LSOضخامت 

(mm) 

 BGOضخامت 

(mm) 
 NECR ماکزیمم مقدار

(kcps) 

غلظت در ماکزیمم 

 NECR (MBq) مقدار

افزایش ماکزیمم منحنی 
NECR (%) 

 

14 0 2761 30 0 

12 2 3205 56 16 

9 5 3674 49 33 

7 7 3895 50 41 

5 9 4275 51 54 

2 12 4220 53 52 

 

 :نتيجه گيري بحث و



 

7 

 

 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

در  BGOو  LSOهای با کریستال Phoswichی اآشکارسازه در نظر گرفتن بابررسی تاثیر عمق ندوذ پرتوها در کریستال 

ترین ضخامت برای بهینه که (1ست. طهق نتایج بدست آمدا از جدول )شدا ا های مختلف مورد بررسی قرار داداضخامت

 BGO و ضخامت کریستال  mm 5الیه اول  در LSOزمانی رخ خواهد داد که ضخامت کریستال  NECRماکزیمم منحنی 

عد  در نظر گرفتن  ی کهنسهت به زمان NECRدرصدی بیشنه منحنی  54باشد که باعث افزایش  mm 9در الیه دو  

 باشد.می Phoswichی آشکارسازا

 .تواند تاثیر بسزای در کاهش دز تزیقی به بیمار و افزایش کیدیت تصاویر پزشکی بشودسیستم میاین افزایش حساسیت 
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