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

راکندگی پ و بررسی تأثیر اصالح  201-ی انرژی بهینه در تصویربرداری اسپکت با تالیومتعیین بازه

 ی انتخابیبر کیفیت تصاویر بدست آمده از بازه
 

  (1)حورا  ،حسینی فر -(1) *مهسا ،نوری اصل

 فیزیک، گروه دانشکده علوم، دانشگاه محقق اردبیلی (1)

 

 :دهيچک
، که بیشتر آنها تاکنون مطالعات زیادی در این زمینه انجام شده است ،اسپکتپراکندگی در تصویربرداری  یاهمیت مسئلهبه علت 

های محدودی برای رادیوایزوتوپ. مطالعات اندرا مورد توجه قرار داده m99-اصالح پراکندگی در استفاده از رادیوایزوتوپ تکنسیوم
وجود دارد. در این مطالعه قصد داریم ابتدا با توجه به شکل خاص طیف  201-تالیوم رادیوایزوتوپ پرکاربرد دیگر از جمله

 انرژی اصلی ی، یک بازهسازدکه انتخاب یک روش مناسب برای اصالح پراکندگی آن را دشوار می، 201-رادیوایزوتوپ تالیوم
 یبازه یهای پراکندهشمارش ،اصالح پراکندگی مناسب روش یک مناسب جهت اصالح پراکندگی انتخاب کرده و سپس با اعمال

   . کاهش دهیمانتخابی را  اصلی

 اصالح پراکندگی، انرژیی بازه، 201-تالیوم ،اسپکتتصویربرداری  :کلمات کليدي 

 

 : مقدمه

، تصویربرداری قلبدر  ویژه به اسپکت تصویربرداری در استفاده های موردرادیوایزوتوپ پرکاربردتریناز  یکی 201-تالیوم

رو، تولید تصاویری با باالترین سطح کیفیت جهت کمک به تشخیص درست  از این .[1] است تومورها ی پاراتیروئید وغده

تأثیرگذار بر  عوامل مهمترین برخوردار است. یکی از یاز اهمیت بسیار تصویربرداری با این رادیوایزوتوپدر  بیماری

انرژی  یی کامپتونی در بازههای پراکنده شده، امکان آشکارسازی فوتونتصویربرداریاین  ازدست آمده کیفیت تصاویر ب

از اهمیت بسیار زیادی  اصلی انرژی یپهنا و مکان بازه تنظیم درستِ ،بنابراینتصویربرداری است.  درمورد استفاده  اصلی

 رادیوایزوتوپرد نظر را مورد بررسی قرار داد. ابتدا باید طرح واپاشی رادیوایزوتوپ مو بدین منظور، برخوردار است.

کند. این واپاشی با گسیل دو نوع پرتو گاما با واپاشی می 201-از طریق فرایند گیراندازی الکترونی به جیوه 201-تالیوم

ها تابشعنصر دختر جیوه، طیف وسیعی از  ( همراه است.%5/9)فراوانی  keV 167( و %5/2)فراوانی  keV 135های انرژی

 دباشمیبرای تصویربرداری مناسب  %95و فراوانی  keV 68-82انرژی  ه از آن میان تنها پرتوی ایکس باکند، کرا گسیل می

 ترین روش. رایج[3-5]وجود دارد  201-در تصویربرداری تالیوم اصلیهای انرژی های مختلفی برای تنظیم بازهروش. [2]

انرژی پرتوهای گامای  یو دومی در قله ی انرژی پرتوهای ایکسانرژی فوتوپیکی، یکی در قلهی شامل استفاده از دو بازه



 

2 

 

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

keV 167 در فرایند پردازش  ی فوتوپیکیِاز این دو بازه حاصل، تصاویر نویز-به-سیگنالآمار  جهت بهبود. [2] است

 شوند. تصویری با یکدیگر جمع می

قرار گرفته در ، انرژیی سازی، نشان خواهیم داد که تنظیم درست اولین بازهشبیههای دادهدر این مطالعه، با استفاده از 

یک روش اصالحی  چنین انتخابو هم های پراکنده شدهشمارش یاولیه انرژی پرتوهای ایکس، در کاهش یمحدوده

 ،اصالحی مناسب روشیک شود تا با اعمال سعی می ،بعد یدر مرحله .برخوردار استاز اهمیت بسیار زیادی  مناسب

    های این بازه تا حد امکان کاهش داده شود. شمارش
 

 : روش کار

های انرژی مختلف جهت بدست آوردن تصاویرِ بازه( V.6.1.2)نسخه  SIMINDمونت کارلو  یدر این مطالعه از برنامه

 ارتفاع و cm 22 )قطر ایسازی شده، یک فانتوم استوانهفانتوم شبیه شود.مورد نظر استفاده می سازی فانتومچنین، شبیهو هم

cm 20کوچکتر با قطرهای  ی( است که حاوی دو استوانهcm 2/3  وcm 6/1  بزرگ  یارتفاع استوانهبا و با ارتفاعی برابر

 است 201-از تالیوم (mCi 5/0) یی مشخصی بزرگ حاوی اکتیویتهو استوانه های کوچک بدون اکتیویتهباشد. استوانهمی

ای با سازی شده شامل یک بلور سوسوزن یدید سدیم استوانهدوربین گامای شبیه .گرم(-یسرد در زمینه-هایمیلهفانتوم )

 کم-انرژی سازِسطح ورودی به یک موازی، که در ( استcm 9/0 و ضخامت تقریباً cm 50قطر ای )سطح مقطع دایره

( در یک 128×128های نگاره )ماتریس 128 ،مورد نظری انرژی شده است. برای هر بازه متصل( LEHRباال )-تفکیک

در فضای  FBPوری شده با استفاده از روش تحلیلی آهای جمعشوند. نگارهآوری میجمع دوربین 360°چرخش 

MATLAB به-سیگنال هایکنتراست تصویری و نسبتسپس، مقادیر  .شوندبازسازی شده و تصاویر مقطعی حاصل می-

 اصالح پراکندگی قبل و بعد از هایوضعیت برای ،تصاویر بازسازی شده با در نظر گرفتن نواحی مورد نظر در،  [6] نویز

  شوند.محاسبه و مقایسه می
 

 : نتايج

ی طیف تابش ی انرژی اصلی واقع در محدودهی انرژی، یک بازه، از دو بازه201-تالیومبرای تصویربرداری در این مطالعه 

شود. استفاده می ،%20با پهنای ثابت  keV 167ی انرژی گاما یقله متمرکز شده بر رویدوم، ی انرژی ایکس و یک بازه

از در کیفیت تصاویر نهایی  201-انرژی اصلی مورد استفاده در تصویربرداری تالیوم یموقعیت و پهنای بازه جا که از آن

ی انرژی اصلی، برای بررسی تأثیر پهنای بازهدهیم. تدا تمرکز خود را بر روی آن قرار میاهمیت زیادی برخوردار است، اب

ی گیریم. در مرحلهمیدر نظر  keV 69ی انرژی حول قله %30و دیگری با پهنای  %20یکی با پهنای  ،ی انرژیدو بازه
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 برشکنیم. یک منتقل می keV 75ی انرژی اصلی را به انرژی ی انرژی اصلی، مرکز بازهبرای بررسی تأثیر مکان بازه ،بعد

( نشان 1ی انرژی مورد نظر در شکل )برای سه بازهسرد -هایایِ حاوی میلهفانتوم استوانهی از تصویر بازسازی شده دلخواه

 شده است. دهدا( 2( و )1های )این سه بازه در جدولسازی دست آمده از شبیه، نتایج بچنینداده شده است. هم
 

 
 ی انرژی اصلی مختلف در سه بازهگرم -یسرد در زمینه-هایتصویر فانتوم میله (:1شکل شماره )

 

 201-در تصویربرداری تالیوم انتخاب شده اصلی انرژی یبازهسه های مشخصه (:1جدول شماره )

 شماره بازه
 مرکز انرژي 

(keV) 

 پهناي بازه

)%( 

به هاي پراکنده نسبت شمارش

 (S/Pهاي اوليه )شمارش

هاي پراکنده به نسبت شمارش

 (S/T) هاي کلیشمارش

 حساسيت

(cps/MBq) 

1 69 20 698/0 411/0 2/36 

2 69 30 839/0 456/0 4/46 

3 75 30 538/0 350/0 1/42 
 

، میله با قطر 1شماره ی )میلهانتخابی ی انرژی اصلی نویز برای سه بازه-به-مقادیر کنتراست تصویری و سیگنال (:2جدول شماره )

 (دهد.را نشان می، میله با قطر کوچک 2ی شماره بزرگ و میله

 نويز-به-نسبت سيگنال )%(  کنتراست تصويري شماره ميله شماره بازه

1 
1 91/49 40/14 

2 97/17 18/5 

2 
1 60/46 23/16 

2 10/16 61/5 

3 
1 27/54 03/18 

2 58/19 50/6 

 

69 (30%) 75 (30%)69 (20%)
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ی دیگر کمترین نسبت به دو بازه، %30و پهنای  keV 75 مرکزی انرژیبا  3ی شماره بازه(، 1های جدول )با توجه به داده

-های پراکنده شده به شمارش( و نسبت شمارشS/Pهای اولیه )های پراکنده شده به شمارشبرای نسبت شمارش ر رامقدا

منجر به باالترین بازه این استفاده از (، 2های جدول )با توجه به دادهد. از سوی دیگر، ده( به دست میS/Tهای کلی )

بنابراین، با توجه به نتایج بدست . شودمی سرد-ینویز برای هر دو میله-به-های سیگنالنسبت تصویری و کنتراستمقادیر 

شود. انتخاب این می معرفی 201-تصویربرداری تالیوم برایترین بازه به عنوان مناسب 3 شماره یسازی، بازهآمده از شبیه

و  keV 69های ی انرژی متمرکز شده حول انرژی( مکان دو بازه2بازه از جهت دیگری نیز حائز اهمیت است. شکل )

keV 75 این در داخل شده  های پراکندهانرژی شمارش توزیعبا توجه به این شکل، دهد. نشان می 201-را در طیف تالیوم

، شکل طیف پراکندگی کامالً نامتقارن بوده و از این keV 69ی متمرکز شده در انرژی در مورد بازه .استمتفاوت  دو بازه

ی متمرکز شده حول انرژی سازد. در حالی که در مورد بازهرو امکان استفاده از یک روش اصالحی مناسب را دشوار می

keV 75، در اضافیی انرژی بازه یف تقریبًا متقارن است، طوری که با تنظیم درست یکای از یک ططیف پراکندگی نیمه 

ی های پراکندهکاهش شمارشامکان استفاده از یک روش اصالحی مناسب جهت  ،201-طیف تالیوم مکان دیگری از

 در این بازه وجود خواهد داشت.شامل شده 
 

 
  keV 75و  keV 69های متمرکز شده در انرژیهای انرژی اصلی نمایش موقعیت بازه (:2شکل شماره )

 

ی شامل شده در این بازه، های پراکندهبا توجه به تعداد زیاد شمارش، ی انرژی اصلیمکان و پهنای بازه تعیینبعد از 

ی انرژی مناسب بازه مؤثر باشد. 201-تواند در بهبود بیشتر کیفیت تصاویر تالیوماستفاده از یک روش اصالحی مناسب می

ی انرژی اصلی ی بازههای پراکندهتعداد شمارشو  201-شکل طیف پراکندگی تالیومبرای اصالح پراکندگی با توجه به 

های سه مشخصه ی انرژی مورد استفاده برای اصالح پراکندگی وموقعیت بازهشود. ( انتخاب میشمارش 49/3×710)

  ( داده شده است.3جدول )( و 3)شکل در به ترتیب  ی انرژی انتخابیبازه
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  مورد استفاده برای اصالح پراکندگیانرژی  ینمایش موقعیت بازه (:3شکل شماره )

 

 ی انرژی اصلی انرژی انتخابی جهت اصالح پراکندگی بازهی بازه سههای مشخصه (:3جدول شماره )

 شماره بازه
 مرکز انرژي 

(keV) 

 پهناي بازه

)%( 
 هاي کلیتعداد شمارش

هاي پراکنده شده به نسبت شمارش

 (S/T) هاي کلیشمارش

1 50 30 710×75/2 4/99% 

2 51 30 710×12/3 1/99% 

3 52 30 710×49/3 4/98% 
 

های پراکنده های این سه بازه را به عنوان شمارشتوان تمام شمارشمی یهای این جدول، با تقریب خوببا توجه به داده

تعداد دارای  %30و پهنای  keV 52 مرکزی با انرژی 3 شماره یدهد که بازهسازی نشان میگرفت. نتایج شبیهشده در نظر 

پیکسل -به-. بنابراین، با تفریق پیکسلاستی انرژی اصلی ی بازههای پراکندههای تقریباً برابر با تعداد شمارششمارش

توان تصویر اصالح شده را بدست ی انرژی اصلی میست آمده از بازههای بداز نگاره بازهاین های بدست آمده از نگاره

در سه وضعیت اصالح شده، بدون اصالح فانتوم مورد نظر را  یاز تصویر بازسازی شدهدلخواه  ( یک برش4شکل )آورد. 

 مقادیر کنتراستچنین، دهد. همنشان می های اولیه()شمارش های بدون پراکندگیشمارش به همراه تصویر حاصل از

( 4های قبل و بعد از اصالح پراکندگی در جدول )وضعیتهای سرد در میلهنویز برای -به-های سیگنالتصویری و نسبت

 .    اندداده شده
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، بدون اصالح (SC) اصالح شده در سه وضعیتمورد استفاده فانتوم  یبازسازی شده تصویریک برش از  (:4شکل شماره )

(NC به )اولیه هایشمارش همراه تصویر بدست آمده از  
 

 قبل و بعد از اصالح پراکندگی محاسبه شدهنویز -به-سیگنال مقادیر کنتراست تصویری و (:4جدول شماره )

 نويز-به-نسبت سيگنال )%( کنتراست تصويري شماره ميله هاوضعيت

 بدون اصالح
1 96/54 89/19 

2 14/20 29/7 

 اصالح شده
1 00/85 00/17 

2 64/38 73/7 
 

 %30حدود در  2و  1سرد -یهاکنتراست تصویری میله (، اصالح پراکندگی منجر به افزایش4های جدول )با توجه به داده

نسبت به وضعیت قبل از اصالح  1سرد -یویز برای میلهن-به-شود. این در حالی است که نسبت سیگنالمی %5/18و 

 ترند.این مقادیر به یکدیگر نزدیک 2سرد -یمیله برای در حالی کهکاهش یافته، 

 : بحث ونتيجه گيري

های یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر کیفیت تصاویر بدست آمده از سیستم تصویربرداری اسپکت، آشکارسازی فوتون

های پراکنده ها است. تعداد فوتونآوری دادهی انرژی اصلی مورد استفاده برای جمعی کامپتونی در داخل بازهپراکنده شده

با انرژی مورد استفاده در تصویربرداری  یشده بسته به نوع رادیوایزوتوپ مورد استفاده و نیز مکان و پهنای بازه

های یکی از پرکاربردترین رادیوایزوتوپ 201-باشد. از آنجا که رادیوایزوتوپ تالیومرادیوایزوتوپ خاص متفاوت می

های پراکنده کاهش سهم شمارشجهت باشد، استفاده از راهکارهای مناسب ر تصویربرداری اسپکت میمورد استفاده د

 ی نهایی از اهمیت بسیاری برخوردار است. ی انرژی اصلی و در نتیجه تصویر بازسازی شدهشده در بازه

و نیز فراهم ساختن  ی نهاییبازسازی شدهدر تصویر شده  های پراکندهکاهش سهم شمارش به منظورابتدا در این مطالعه، 

با توجه به نتایج . مورد بررسی قرار گرفتی انرژی اصلی مکان و پهنای بازهامکان استفاده از یک روش اصالحی مناسب، 

 دارابه علت  %30و پهنای  keV 75ی انرژی به مرکزیت ی انرژی مورد بررسی، بازه(، از میان سه بازه2( و )1های )جدول

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

 به دو نسبت ترپراکندگی کوچک چنین کسرهم و نویز-به-های سیگنالباالترین مقادیر کنتراست تصویری و نسبت بودن

ی رایج انتخاب این بازه به جای بازه .انتخاب شد 201-تصویربرداری تالیوم برای بازهترین مناسب عنوان ، بهی دیگربازه

به  ؛باشدنیز حائز اهمیت می یاز جهت دیگر( keV 69 اصلی ی انرژیقلهحول  %30ی ی انرژ)یک بازهمورد استفاده 

با در نظر  پراکندگیاصالح استفاده از یک روش در این بازه، امکان  شامل شدهی های پراکندهعلت شکل طیف شمارش

های با شمارش های کلی برابربا تعداد شمارش ،(%30و پهنای  keV 52)به مرکزیت ی انرژی اضافی گرفتن یک بازه

کنتراست  یافزایش قابل توجه ،نتایج به دست آمده از اصالح پراکندگی وجود خواهد داشت. ،طیف انرژی اصلی یپراکنده

 دهد.نویز نشان می-به-های سیگنالنسبت جزئی های سرد را با کاهشتصویری میله
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