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چكیده
MRI  وCT  در تعیین عارضه نسبت به تصویربرداریهای آناتومیکی معمولی همچونPET  قدرت مکانیابی،در تشخیصهای بالینی خاص
 به دلیل عدم، راه حلی برای تعیین یافتههای غیرطبیعیCT  وPET  ترکیب تصاویر. کمی دشوار است،PET بیشتر بوده و تفسیر تصاویر
 طراحی درمان پرتودرمانی و، نقش مهمی در تشخیص تومورهاPET/CT  در سالهای اخیر.وجود نشانههای اختصاصی آناتومیکی است
 سبب به وجود آمدن آرتیفکت و در نتیجه، به ویژه در ناحیه ریه، CT  وPET  متفاوت بودن زمان تصویربرداری. دارد،ارزیابی پاسخ به درمان
 بررسی خطاهای کمی و کیفی ناشی از آرتیفکتهای تنفسی در، هدف از این مقاله.خطا در تخمین مقدار جذب و تعیین حجم تومور میشود
PET  جهت اعمال نقشههای تضعیف بر تصاویرSTIR  جهت شبیهسازی حرکت تنفسی وXCAT  بدینمنظور از فانتوم.تومورهای ریه است
 تصاویر حاصل از روشهای مختلف. صورت گرفتSULmax  و پارامترROI  ارزیابی نتایج به کمک آنالیز.و بازسازی تصاویر استفاده شد
 جهتPET  نتایج نشان داد بهترین روش بررسی اولیه تصاویر.تصحیح تضعیف بیانگر تأثیر ناچیز حرکت تنفسی بر نواحی باالی ریه می باشد
. میباشد، و سپس تصمیمگیری در مورد فاز تنفسی مناسب برمبنای اندازه و موقعیت تومور،استخراج اندازه و موقعیت تومور در ریه
SULmax ،STIR ،ROI ،XCAT  فانتوم،CT ،PET :کلیدواژهها
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Abstract
For specific clinical diagnoses, positron emission tomography (PET) can detect more sites of disease
than conventional anatomical imaging such as x-ray computed tomography (CT) or magnetic resonance
imaging (MRI). Interpretation of PET can be difficult; however, PET images have few anatomical
landmarks for determining the location of abnormal findings. Combining PET and CT images acquired
sequentially on their separate devices provides a partial solution to this problem. In earlier years PET/CT
has an important role in detecting tumors, planning radiation treatment and evaluating response to
therapy. Differences in PET and CT imaging time, especially in the lung region, cause artifacts and
errors in estimating tumor uptake and volume determination. The purpose of this paper was to investigate
qualitative and quantitative errors due to respiratory artifacts on tumors of the lung. For this purpose, the
XCAT phantom was used to simulate respiratory motion and also, STIR was used to apply attenuation
maps on reconstruction of PET images. The evaluation of results was performed by ROI and SULmax
parameters. The images from various methods of attenuation correction, indicated that respiratory motion
on regions above the lungs is poorly. The best method is the Initial review of PET images to obtain the
size and location of the tumor and then make a decision about the appropriate respiratory phase based on
the size and location of the tumor for attenuation correction of PET images.
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ارزیابی کمی و کیفی اثر حرکت تنفسی بر تومورهای . . .

تاکنون مطالعات زیادی برای ارزیابی و کاهش آرتیفکت

 .1مقدمه
سیستم ترکیبی  PET/CT1اهمیت باالیی در تشخیص،

تنفسی انجام شده است .حذف و کاهش اثرات ناشی از

پیگیری و طراحی درمان سرطان دارد .برای سرطانهای نواحی

آرتیفکت تنفسی نیازمند تخمین درستی از مقدار خطای ایجاد

قفسه سینه و یا شکم ،تنفس بیمار سبب بروز آرتیفکت و

شده در میزان جذب استاندارد و سایز تومور میباشد [-11 ،10

خطاهایی در تصاویر  PETو  CTمیشود .قدرت مکانیابی

.]15

دقیق  PET/CTدر تعیین عارضه ،سبب شده است که بهعنوان

با علم بر اینکه پژوهشگران متعددی ،سودمندی

وسیعترین روش تشخیصی در تصویربرداری آنکولوژیک جهت

شبیه سازی را برای بررسی عوامل مؤثر در کیفیت تصویر و

تشخیص ،سطحبندی و نظارت بیماران مبتال به انواع مختلف

کاهش خطا مناسب دانستهاند ،در این مطالعه حرکت تنفسی

سرطان استفاده شود [.]2 ،1

بیمار با دامنه حرکت دیافراگم متفاوت با استفاده از فانتوم

مهمترین عاملی که در تصویربرداری  PETمیتواند کیفیت

 XCAT2شبیهسازی شد و تصویر  PETبا  CTمیانگین سیکل

تصویر و دقت کمّی را کاهش دهد تضعیف فوتون در بافت

تنفسی تضعیف گردید .پس از آن جهت انجام تصحیح تضیف

میباشد .بدینترتیب تصحیح تضعیف که بیانگر بهبود کیفیت

تصویر  PETاز تصاویر  CTدر چهار فاز (انتهای دم ،انتهای

تصویر ،تشخیص ضایعه و سطحبندی بیماران در آنکولوژی

بازدم ،فاز مشابه با تصویر  PETو میانگین سیکل تنفسی)

بالینی میشود ،ضروری است .تصحیح تضعیف برای PET

مختلف از یک سیکل تنفسی استفاده شد .با در نظر گرفتن

نیازمند تعیین یک نقشه تضعیف (توزیع فضایی ضرایب تضعیف

 STCT3و  ACT4بهترتیب بهعنوان واقعیت ساکن و استاندارد

در انرژی  )511 keVاست (شکل  .]3[ )1در سالهای اخیر

طالیی کلینیکی تخمین حجم تومور و میزان جذب استاندارد

عموماً از تصاویر  CTبرای ساخت نقشههای تصحیح تضعیف

برای سایر فازهای تنفسی ،جهت درک بهتر آرتیفکت حرکت

 PETاستفاده میشود ].[4

تنفسی در تصویربرداری  PET/CTانجام شد.

فرایند  CTتنها چند ثانیه طول میکشد در حالیکه فرایند
 PETچند دقیقه طول میکشد .در طول مدتزمان طوالنی

 .2مواد و روشها

فرایند  ،PETحرکت تنفسی بهوجود خواهد آمد و این امر

بهمنظور بررسی روشهای مختلف تصحیح تضعیف از فانتوم

منجر به کاهش کیفیت تصویر شده و تصحیح تضعیف را دشوار

 XCATاستفاده شد .با استفاده از  XCATحرکت تنفسی

میسازد ،چرا که تصاویر برای ارگانهایی که با تنفس حرکت

شبیهسازی و تومورهای کروی با قطرهای متفاوت در مکانهای

میکنند ،مطابقت ندارد [.]10-5

مختلفی از ریه شبیهسازی شد .جهت انجام بازسازیها
(الگوریتم بازگشتی  )OSEM5و اعمال نقشههای تضعیف
مختلف بر تصاویر  PETاز نرمافزار  STIR6استفاده گردید.
ارزیابی نتایج نیز به کمک آنالیز  ROI7و پارامتر SULmax8

صورت گرفت.
(الف)

(ب)

(ج)

 1 .2فانتوم XCAT

فانتوم  XCATیکی از پیشرفتهترین و معتبرترین فانتومهایی
شكل  .1نمایشی از آرتیفکت بازسازی ناشی از عدم تصحیح تضعیف برای
یک توزیع یکنواخت اکتیویته در یک فانتوم استوانهای .الف) تصویر بازسازی
شده بدون تصحیح تضعیف .ب) نقشه تضعیف یکنواخت در انرژی
 .511 keVج) همان اسالیس (الف) پس از اعمال تصحیح تضعیف ].[3
1. Positron Emission Tomography/Computed Tomography
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است که برای مطالعات بررسی کیفیت تصویر  PET/CTمورد
2. 4d-Extended-Cardiac-Torso
3. Stationary Truth Computed Tomography
4. Averaged Computed Tomography
5. Ordered Subset Expectation Maximization
6. Software for Tomographic Image Reconstruction
7. Region of Interest
8. Standard Uptake Value Lean Body Mass

Journal of Nuclear Science and Technology
Vol. 91, No 1, 2020, P 81-88

فرشته غالمی ،مجتبی شمسایی زفرقندی ،احسان علیبیگی . . .

83

استفاده قرار میگیرد چرا که عالوه بر شبیهسازی حرکت

 4.2نرمافزار ImageJ

تنفسی و قلبی ،تصاویری دقیق از ساختار بدن بیمار و توزیع

ImageJ2

غلظت رادیودارو در بدن را نیز فراهم میکند XCAT .یک

فیزیک پزشکی طراحی شده است] .[18-17این نرمافزار توسط

برنامه شبیهسازی مطلوب بوده که در اصل برای فراهم کردن

مؤسسه ملی بهداشت ایاالت متحده امریکا طراحی و بر روی

یک مدل منعطف و واقعگرایانه از ساختار و عملکرد انسان

پالتفورم جاوا نوشته شده است و کاربرد فراوانی در

توسعه یافت و در حال حاضر بهطور گستردهای بهعنوان یک

تصویربرداری پزشکی دارد ] ImageJ .[19بهطور رایگان برای

استاندارد طالیی در پژوهشهای تصویربرداری پزشکی هستهای

دانلود و استفاده در دسترس قرار دارد.

نرمافزاری است که برای کاربردهای تشخیصی در

استفاده میشود [.]14-12
SULmax 5 .2
 2.2نرمافزار STIR

 SULmaxبیشینه میزان جذب استاندارد نرمالیزهشده به وزن

 STIRنرمافزاری با امکان دسترسی رایگان است که به زبان

بدون چربی است SUV3 .میزان جذب استاندارد است که

 C++نوشته شده است و قابلیت نصب بر روی

به صورت نسبت اکتیویته بافت به اکتیویته دز تزریقی محاسبه

سیستمعاملهای ویندوز و لینوکس را دارد .این نرمافزار دارای

میشود .این پارامتر میتواند به جرم بدن ،جرم بدون چربی یا

قابلیتها ،توابع و کالسهای مختلف است STIR .امکان

مساحت سطح بدن نرمالیزه شود .بدینترتیب با نرمالیزه کردن

بازسازی تصاویر  PETبهصورت سهبعدی را فراهم میکند.

 SUVنسبت به تغییرات وزن بدن مستقل میشود].[23-20

کتابخانه این نرمافزار به گونهای طراحی شده است که میتواند
برای الگوریتمهای مختلف بازسازی تصویر و هندسههای

 .3شبیهسازی

مختلف اسکنرهای  PETاستفاده شود ] .[15نرمافزار ،STIR

مراحل و گامهای مختلف انجام شبیهسازی بهصورت زیر است:

یک نرمافزار بازسازی تصویر میباشد که به کاربر امکان میدهد
تا دادههای خام  PETبهدست آمده از دستگاه یا دادههای

 1.3گام اول

حاصل از شبیهسازی را بهصورت سهبعدی بازسازی نماید .در

در اجرای این فرایند ،نقشه توزیع اکتیویته (بهعنوان تصاویر

این نرمافزار امکان استفاده از الگوریتم تکرارشونده  OSEMو

 )PETو نقشه تضعیف بافتها (بهعنوان تصویر  )CTبا کمک

الگوریتم  FBP1دوبعدی و سهبعدی در بازسازی تصاویر PET

فانتوم  XCATتولید شد.

وجود دارد.

 2.3گام دوم

پس از آن که دادههای خام فانتوم و تومور تولید شد ،برای

 3 .2نرمافزار AMIDE

 AMIDEیک آزمونگر داده تصاویر پزشکی است و بهعنوان
یک ابزار کاربرپسند با امکان دسترسی رایگان ،برای نمایش و
تحلیل تصاویر پزشکی حجمی چندگانه توسعه یافته است .این
نرمافزار قابلیت نمایش مدهای مختلف داده ،همچون ،PET
 CTو  MRIرا دارد .نرمافزار  AMIDEروی سیستمعامل
یونیکس ،مکینتاش  OSXو ویندوز اجرا میشود و کد منبع،
تحت عنوان مجوز عمومی  GNUبهطور رایگان موجود است
].[16

فریمهای معادل با نرمافزار متلب ترکیب شوند.
 3.3گام سوم

از آنجا که در نقشه تضعیفهای بهدست آمده از فانتوم
 ،XCATضرایب تضیعف برحسب  1/pixelمیباشند الزم است
برنامهای نوشته شود تا این ضرایب تضیعف ( )µرا طبق رابطه
 1به عدد سیتی تبدیل کند.
()1

1. Filtered Back Projection
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ایجاد تصاویر همراه با تومور باید فایل فانتوم و تومور در

 tissue   water ,82keV
 water ,82keV

CT number  1000

2. Image Processing and Analysis in Java Standard Uptake
Value
3. Standard Uptake Value
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 4 .3گام چهارم

ساکن ( ،)STCTانتهای بازدَم ( )EECT1و انتهای دَم

نقشه تضیفهای بهدست آمده از فانتوم  XCATمربوط به

( )EICT2تصحیح تضعیف میشوند تا اثر حرکت تنفسی در

انرژی مؤثر ( CTدر اینجا  )82 keVهستند .از آنجا که

فرایند تصحیح تضعیف مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد .الزم

انرژی فوتونهای گسیلی در  511 keV ،PETمیباشد ،قبل از

به یادآوری است که برای ایجاد تصویر استاتیک (واقعیت

اعمال نقشه تضعیفهای  CTبر دادههای  ،PETباید با یکی از

ساکن) ،تصویر  PETباید با تصویر  CTفریم معادل آن تضعیف

روشهای نگاشت انرژی ،ضرایب تضعیف در انرژی مؤثر  CTبه

و تصحیح تضعیف گردد.

مقادیر متناظر خود در انرژی  511 keVتبدیل شود .در این
بررسی از روش  bilinearاستفاده شد .در این روش یک

 7 .3گام هفتم

منحنی کالیبراسیون دوخطی از مرتبط کردن اعداد CT

برای تولید تصویر ،سینوگرام  PETباید بازسازی شود .بازسازی

اندازهگیریشده ( )HUدر سه نقطه مرجع (هوا ،آب و استخوان)

تصویر  PETتوسط نرمافزار  STIRو با استفاده از الگوریتم

و همتای (نقطه مقابل) نظری خود ( )μبهدست میآید .منحنی

بازگشتی  OSEMبا  4زیر مجموعه و  20زیر تکرار انجام

 bilinearدر نقطه مربوط به آب یک نقطهی شکست دارد که

میشود.

باعث میشود که  μهر ماده در مقابل عدد  CTمربوط به

بهمنظور ارزیابی اثر حرکت تنفسی بر فرایند تصحیح

خودش قرار بگیرد .روش  bilinearاغلب در اسکنرهای

تضعیف دادههای  ،PETبرای تومورهای نواحی قفسهسینه ،پنج

 PET/CTتجاری مورد استفاده قرار میگیرد ].[24

تومور با قطرهای  18 ،12 ، 10 ،8و  25میلیمتری در سه
مکان مختلف ریه از جمله ناحیه باال ،پایین و میانی ریه راست

 5.3گام پنجم

با استفاده از فانتوم  XCATشبیهسازی شد.

تولید سینوگرام یکی از قابلیتهای نرمافزار  STIRمیباشد.

مدلسازی حرکت تنفسی با سه اندازه حرکت دیافراگم ،20

برای تولید سینوگرام کافی است اطالعات مربوط به هندسه

 28و  35میلیمتری صورت گرفت و تصاویر  PETو  CTاز

اسکنر  PETمدنظر و اطالعات مربوط به تصویر به برنامه داده

قفسهسینه با قرار دادن تومور در نواحی مختلف جمعآوری شد.

شود تا سینوگرام مربوطه ساخته شود .در این مطالعه از مدل

ارزیابی کمّی و کیفی نتایج بهترتیب با پارامترهای SULmax

اسکنر  HR+ECAT EXACTساخت کمپانی زیمنس

و حجم تومور در ناحیه مورد بررسی ( ،)ROIانجام شد .در

استفاده شد .این اسکنر  55رینگ دارد و تعداد  672آشکارساز

محاسبه حجم ،حد آستانه پنجاه درصدی بهعنوان بهترین معیار

در هر رینگ آن قرار گرفته است .قطر رینگها  82/5 cmبوده

انطباق در تصاویر  PET/CTبرای تخمین حجم تومور استفاده

و برهمکنشها تا عمق میانگین  0/7سانتیمتری دنبال میشوند.

شده است .تغییرات  SULmaxو حجم تومور با مقایسه تصاویر

فاصلهی بین رینگها  0/675 cmمیباشد.

دینامیک و استاتیک و بهصورت درصد اختالف نسبی طبق
رابطههای  2و  3گزارش شد:

 6 .3گام ششم

تصاویر  PETحاصل از فانتوم  ،XCATایدهآل و بدون نویز
است .برای نزدیک شدن به تصاویر واقعی  PETاز بدن بیمار،
باید در ابتدا با استفاده از نقشه تضعیفهای بهدست آمده از
 CTدر میانگین سیکل تنفسی ،تصاویر  PETحاصل از فانتوم

()2
()3

) SULmax  SULmax (STCT
100
SUV max

SULmax 

) V V (PET _ ACT
100
) V (PET _ ACT

V 

 ،XCATبا استفاده از نرمافزار  STIRتضعیف شوند .پس از آن
که تصاویر  PETبا میانگین سیکل تنفسی تضعیف شدند ،با
استفاده از تصاویر میانگین سیکل تنفسی  ،)ACT( CTواقعیت
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در رابطهی  SUVmax(STCT) ،2میزان SULmax

اندازهگیری شده از تصویر واقعیت ساکن (استاتیک) و کمیت

شود .به تدریج با افزایش سایز تومور مشاهد میشود که خطای
اندازهگیری جذب تومور کاهش مییابد.

 SULmaxمقادیر بهدست آمده از تصاویر ،PET/ACT

شکل  4نتایج مربوط به بررسی اثر حرکت تنفسی را برای

 PET/EECTو  PET/EICTرا نشان میدهند و خطای ناشی

ناحیه پایین ریه راست نشان میدهد .نواحی پایین ریه بهدلیل

از اثر حرکت تنفسی در فرایند تصحیح تضعیف با استفاده از

نزدیکی به دیافراگم اهمیت زیادی دارد .نتایج حاصل برای

معیار  ΔSULmaxمشخص میگردد.

تومورهایی با قطرهای مختلف در ناحیه پایین ریه راست نشان

در رابطهی  V(PET_ACT) ،3میزان حجم اندازهگیری

داد که با افزایش اندازه تومور ،درصد خطا در محاسبه مقدار

شده با آستانهی  50درصدی از تصویر واقعیت ساکن بهعنوان

 SULmaxکاهش مییابد .همچنین با مقایسه میزان خطا در سه

مرجع و  ،Vمقادیر بهدست آمده از تصاویر ،PET/ACT

اندازه حرکت دیافراگم مختلف  28 ،20و  35میلیمتری نشان

 PET/EECTو  PET/EICTرا نشان میدهد .همچنین

داده شد با افزایش دامنهی حرکتی دیافراگم مقدار خطا افزایش

خطای ناشی از حرکت تنفسی در فرایند تصحیح تضعیف با

مییابد.

استفاده از معیار  ΔVمشخص میگردد.

Upper Right lung
EE

Relative Error%

ACT

EI

نمودارها میزان درصد خطا در برآورد مقدار  SULmaxرا در
تصاویر  PETتصحیح تضعیفشده با انتهای دَم ( ،)EIتصاویر
35
28
35
28 20
20
35
28
20
35
28 20
20
35
28 20
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35
28 20
20
35
28
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35
28
35
28
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 PETتصحیح تضعیفشده با انتهای بازدَم ( )EEو تصاویر

88mm
mm

 PETتصحیح تضعیفشده با میانگین سیکل تنفسی ()ACT
در مقایسه با تصاویر واقعیت ساکن ( )STCTنشان میدهند.
این اندازهگیریها برای تومورهایی با قطر  18 ،12 ،10 ،8و 25
میلیمتر واقع در مکانهای مختلف ریه راست و با سه اندازه

1010mm
mm

2525mm
mm

Max Diaphragm Motion

20

شكل  .2مقایسه خطای نسبی حاصل از بررسی اثر حرکت تنفسی و
روشهای مختلف تصحیح تضعیف دادههای  PETبر  SULmaxدر ناحیه
باالی ریه راست.
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Middle Region of the Right Lung
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Relative Error%
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EE
EE
EI
EI
EI
EI

EI

تنفسی با خطای حداکثری در اندازه حرکت دیافراگم  35میلی

شکل  3نتایج حاصل از بررسی  SULmaxرا برای نواحی

1010mm
mm

8 8mm
mm

1818mm
mm

1212mm
mm

Max Diaphragm Motion

2525mm
mm

20

شكل  .3مقایسه خطای نسبی حاصل از بررسی اثر حرکت تنفسی و
روشهای مختلف تصحیح تضعیف دادههای  PETبر  SULmaxدر ناحیه
میانی ریه راست.
Lower Right Lung
ACT
EE

Relative Error%

ACT
ACT
ACT
ACT
EE
EE
EE
EE
EI
EI
EI
EI

EI

این ناحیه نشان داد .بیشینه خطای ناشی از عدم تطابق ،در

سیکل تنفسی برای تصحیح تضعیف دادههای  PETاستفاده

مجله علوم و فنون هستهای
جلد  ،91شماره  ،1بهار  ،1399ص 88-81

28
mm
8mm

28

8mm

0
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 EEو  ،EIتخمین کمتر از حد واقعی را در جذب تومورهای
حالتی مشاهده میشود که تومورهای کوچک با دامنه حرکت

20
20

Max Diaphragm Motion

میانی ریهی راست نشان میدهد .عدم تطابق ناشی از حرکت
تنفسی در ناحیه میانی ریهی راست در هر سه روش ،ACT

mm

0

35
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35 28
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تر از مقدار واقعی آن شده است .همانطورکه در شکل 2
مییابد.

28

0

متری برای تومورهای  8میلیمتری ،سبب تخمین اکتیویته کم
مشاهده میشود ،با افزایش قطر تومور این میزان خطا کاهش

8
28
m
mm

Relative Error %

واقع در ناحیهی باالی ریه راست را نشان میدهد که حرکت

1212mm
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20
20

Max Diaphragm Motion

حرکت دیافراگم  28 ،20و  35میلیمتری انجام شده است.
شکل  2نتایج حاصل از بررسی تصاویر مربوط به تومورهای
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شكل  .4مقایسه خطای نسبی حاصل از بررسی اثر حرکت تنفسی و
روشهای مختلف تصحیح تضعیف دادههای  PETبر  SULmaxدر ناحیه
پایین ریه راست.
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ارزیابی کمی و کیفی اثر حرکت تنفسی بر تومورهای . . .

اندازهگیری حجم تومور ،میزان درصد خطا در تخمین

برای تومور  10و  18میلیمتری در هر سه تصویر  EI ،EEو

حجم تومور را در تصاویر  PETتصحیح تضعیف شده با انتهای

 ،STCTو برای تومور  8میلیمتری در تصاویر  EEو ،STCT

دَم ،تصاویر  PETتصحیح تضعیف شده با انتهای بازدم و تصاویر

با افزایش دامنه حرکتی دیافراگم مقدار خطای حجم تومور

 PETتصحیح تضعیف شده با تصاویر  CTمعادل بهعنوان

افزایش مییابد و برای تومور  12و  25میلیمتری ،میزان خطا

واقعیت ساکن در مقایسه با تصاویر  PETتصحیح تضعیف شده

روند مشخصی را دنبال نمیکند.

با میانگین سیکل تنفسی را نشان میدهد .این اندازهگیریها
Upper Right lung

نیز برای تومورهای با قطر  18 ،12 ،10 ،8و  25میلیمتر واقع

15
15

ST_EE

 28 ،20و  35میلیمتری انجام شده است.

10
10
55

همانطورکه در شکل  5مشاهده میشود استفاده از تصویر

0

0

 CTدر انتهای بازدَم ،کمترین خطا را در محاسبه حجم تومور

تصحیح تضعیف شده با روشهای  EEو  EIبا تصویر واقعیت
ساکن نیز نشان میدهد که تصویر انتهای بازدَم ،کمترین خطا

8 8mm
mm

روشهای مختلف تصحیح تضعیف دادههای  PETبر حجم تومور در ناحیه
باالی ریه راست.
Middle Right Lung
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EI
ST_EE

20
20
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8 8mm
mm

نشان می دهد .عدم مطابقت ناشی از حرکت تنفسی در ناحیه

18mm
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1212mm
mm
10
mm
Max Diaphragm Motion
Max Diaphragm
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شكل  .6مقایسه خطای نسبی حاصل از بررسی اثر حرکت تنفسی و
روشهای مختلف تصحیح تضعیف دادههای  PETبر حجم تومور در ناحیه
میانی ریه راست.
Lower Right Lung

حد واقعی را در حجم تومورهای این ناحیه نشان میدهد و
EE
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ST_EE

سبب تخمین حجم تومور بیشتر از حالت استاندارد میشود.
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2525mm
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کاهش مییابد .مقایسه میزان خطا در سه اندازه حرکت

شكل  .7مقایسه خطای نسبی حاصل از بررسی اثر حرکت تنفسی و

دیافراگم مختلف  28 ،20و  35میلیمتری نشان میدهد که

روشهای مختلف تصحیح تضعیف  PETدر ناحیه پایین ریه راست.
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با افزایش سایز تومور درصد خطا در محاسبه مقدار حجم
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شکل  6نتایج مربوط برای نواحی میانی ریهی راست را

برای تومور  25میلیمتری در تمام اندازه حرکت دیافراگمها و
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سبب تخمین حجم ،بیشتر از مقدار واقعی آن میشود.
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شكل  .5مقایسه خطای نسبی حاصل از بررسی اثر حرکت تنفسی و

را در محاسبه حجم تومور نسبت به واقعیت ساکن دارد .نتایج
حاصل از بررسی تصاویر مربوط به تومورهای واقع در ناحیهی
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 .5نتیجهگیری

دامنه حرکتی دیافراگم نیز خطا در محاسبه حجم تومور

تصاویر حاصل از روشهای مختلف تصحیح تضعیف در بررسی

افزایش مییابد.

اثر حرکت تنفسی ،در اندازه حرکت دیافراگمهای  28 ،20و 35

برای تومورهای در ناحیه پایین ریه راست ،بهجز تصویر

میلیمتری ،برای تومورهایی با قطر  18 ،12 ،10 ،8و 25

 PET/EECTتومور  8میلیمتری و تصویر  PET/EICTتومور

میلیمتری در نواحی مختلف ریه بیانگر تأثیر ناچیز حرکت

 25میلیمتری که افزایش دامنه حرکتی دیافراگم ،روند

تنفسی بر نواحی باالی ریه میباشد .عدم تطابق بین تصاویر

کاهشی را در خطای سایز تومور نشان میدهد ،با افزایش اندازه

 PETو  CTناشی از حرکت تنفسی بر تومورهایی با قطر

حرکت دیافراگم ،میزان خطا در محاسبه اندازه تومور ،نسبت به

کوچک بهویژه در نواحی پایین ریه به شدت اثرگذار میباشد

حالت استاندارد افزایش مییابد و این روند در هر سه تصویر

چرا که تومورهای این نواحی به دیافراگم نزدیک بوده و با

 PET/EICT ،PET/EECTو  PET/STCTتکرار میشود .با

حرکت دیافراگم جابهجا میشوند .بنابراین در فرایند تشخیص،

مقایسه تصاویر  PET/EECTو  PET/EICTبا تصویر بدون

تومورهای کوچک در ناحیه پایین ریه باید با دقت بیشتری

حرکت تنفسی  ،PET/STCTمشاهده شد که بهویژه برای

مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرند .کاهش میزان خطا با افزایش

تومورهای کوچک در ناحیه پایین ریه راست ،استفاده از فاز

قطر تومور نیز نشان از تأثیرگذاری کمتر حرکت تنفسی بر

انتهای بازدَم خطای کمتری را نسبت به واقعیت ساکن به ثبت

تومورهایی با اندازه بزرگ را دارد.

میرساند و از اینرو میتواند بهعنوان فاز مطلوب جهت تصحیح

همانطورکه در شکلهای  2تا  7نشان داده شده است،

تضعیف برای تومورهای این ناحیه استفاده شود.

دامنههای حرکتی بزرگتر دیافراگم سبب ایجاد خطای بزرگ

در شرایط تصویربرداری کلینیکی عوامل مختلفی عالوه بر

تری در بیشینه جذب استاندار تومور و حجم تومور میشود.

آرتیفکت تنفسی در تصویر دخیل هستند و بررسی نقش

البته تومورهای بزرگتر با قطر  18و  25میلیمتری نسبت به

آرتیفکت تنفسی به تنهایی امکانپذیر نیست .امکان کنترل

تومورهای کوچکتر با قطر  10 ،8و  12میلیمتری حساسیت

شرایط تصویربرداری و بررسی اثر تغییر یک پارامتر با ثابت نگاه

کم تری نسبت به حرکت تنفسی دارند و میزان خطایی که برای

داشتن دیگر پارامترهای موجود ،مزیت روش شبیهسازی بر

تومورهای بزرگتر در میزان جذب استاندارد و تخمین سایز

روشهای کلینیکی است .بههمین دلیل هدف از انجام این

وجود دارد ،کمتر از تومورهای کوچک میباشد.

پروژه ،بررسی کمّی و کیفی نقش عدم تطابق دادههای  PETو

همانند نتایج مربوط به میزان جذب استاندارد تومور تحت

 CTبهوجود آمده از حرکت تنفسی با استفاده از روش

تأثیر حرکت تنفسی ،ناچیز بودن میزان خطای ناشی از

شبیهسازی تحلیلی میباشد .در این راستا از فانتوم  XCATو

روشهای مختلف تصحیح تضعیف دادههای  PETتحت تأثیر

نرمافزار بازسازی تصویر  STIRاستفاده شد .اگرچه روشهای

اندازه حرکت دیافراگمهای مختلف نشان میدهد که در این

شبیهسازی مونتکارلو ،استاندارد طالیی در روشهای

نواحی ،حرکت تنفسی تأثیر کمی بر محاسبه حجم تومور دارد

شبیهسازی بهشمار میروند ،اما شبیهسازیهای تحلیلی به

و میزان اثرگذاری آن در تومورهایی با قطر کوچک مشهودتر

کمک فانتوم  XCATبهدلیل فراهم نمودن جزییات باالیی از

است .همچنین دامنههای حرکتی بزرگتر دیافراگم سبب ایجاد

آناتومی بدن زن و مرد ،از قبیل حرکت تنفسی ،حرکت قلبی،

خطای بزرگتری در اندازهگیری حجم تومور میشود .در شکل

میزان انبساط قفسه سینه و دیافراگم ،وزن و قد بیمار ،قطر

 6روند منظمی در محاسبه میزان خطای ناشی از حرکت

تومور ،نقشه توزیع اکتیویته و ضرایب تضعیف بافتهای

تنفسی در ناحیه میانی ریه راست مشاهده میشود .با افزایش

مختلف ،میتواند با دقت باالیی به جای روشهای مونتکارلو

قطر تومور ،خطای حرکت تنفسی در تخمین اندازه ضایعه،

استفاده شده و بدین ترتیب زمان انجام محاسبات را نیز کاهش

نسبت به حالت استاندارد کاهش مییابد .همچنین با افزایش

دهد.
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