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 SPECT؟چیست  

 مقدمه : 

SPECT   (که مخففSingle Photon Emission Computed Tomography  است.یکی از )

امروزه تصویر برداری هسته یی به علت دقت  .تصویر برداری هسته یی می باشد مهم  روش های

باال در ارایه اطالعات از بیماری یا تومور های بدخیم ،از اهمیت باالیی برخوردار است .شکل زیر 

 ن می دهد.یک طرح ساده از تصویر برداری هسته یی را نشا

 

 و کاربرد های آن ، بهتر است چند اصطالح پزشکی را توضیح دهیم : SPECT قبل از پرداختن به 

 توموگرافی : -1

 یا هیبصورت ال ریاز بدن است که در آن تصاو یربرداریروش تصو کینام  یتوموگراف

 .گرددیم هیاز بدن ته یسطح مقطع فرض کی گری. به سخن دشوندیبرداشته م



 است. یوتریکامپ یتوموگراف ایاسکن  یت یس ،ینوع توموگراف نیتر معمول

 اریاندام در اخت یرا در باره آناتوم یمتیقیاطالعات ذ تواندیم یوتریکامپ یتوموگراف

 .شودیاستفاده م کسیاز اشعه ا یتوموگراف ریتصو کی هیته یبراپزشک معالج قرار دهد.

، پس از عبور  ایکس رشته پرتو کی یانرژ یایبقا میمستق یریروش بر اندازه گ نیا یمبنا

 یانرژ زانیم (Detector) حساس ریاندازه گ کی نجایاز بدن است. در ا یآن از قسمت

از بدن که در  یتمام نقاط یبرا وتریو کامپ دهدیم وتریرا حساب کرده به کامپ ماندهیباق

 نیکه از ا ی. عکسکندیرا حساب م یکس قرار گرفته اند، عدد جذبیعبور پرتو ا ریمس

از بدن است که  یعرض یحیبرش تشر کیمثل  دیآیاسکن بدست م یت یس یدستگاهها

 کرد یبررس یخوبه ب توانیقسمتها را م یدر آن تمام

 

 

 

 

 

 

 

 

2- PET  

 یادیاز تعداد ز ستمیروش س نیاست. در ا ترونیبه کمک تشعشع پوز یمقطع نگار

که به  میدان یم یاند، ساخته شده است.از طرفرا احاطه کرده ماریب ،کهیاآشکارساز جرقه

 



الکترون ولت، در  لویک ۵11 یالکترون، دو فوتون با انرژ کیو  ترونیپوز کی یدنبال نابود

به کمک تشعشع  ی. در روش مقطع نگارشوندیممخالف، صادر  یدو راستا

بر اساس کشف همزمان دو  ر،یتصو یبازساز ینقش شده الزم برا ترون،اطالعاتیپوز

 ،یربرداریروش تصو نیعمده ا تیمز .ندیآیآشکارساز، بدست م یفوتون مذکور،رو

روش ابتدا ماده  نی.در اباشدیم یولوژیزیو ف (functionاز عملکرد) ریگرفتن تصو

که بر حسب  ی. بعد از مدت زمان کمشودیتنفس وارد بدن م ای قیتزر لهیپرتودارو، بوس

 هدفاستفاده شده،در عضو  یپرتودارو باشد،یاستفاده شده، متفاوت م ینوع پرتو دارو

که، عملکرد کدام عضو،  میکنیاساس انتخاب م نی)نوع پرتو دارو را بر ا کندیم دایتجمع پ

 مدنظر ماست.( 

 

 



حامل وارد  کی لهی( است که بوسترونی)تابش کننده پوز دیونوکلوئیپرتودارو، شامل راد

شده و  هیتجز زوتوپیا ویهدف، راد هیدر ناح زوتوپیا وی. بعد از تجمع رادشودیبدن م

رخ  ،ینابود دهیشده، پد بیبا الکترون ترک هاترونی. پوزکندیتابش م ترونیپوز ذرات

 ۵11. هر فوتون شوندیدرجه، تابش م 1۸۰ هیرخداد، دو فوتون گاما با زاو نی. در ادهدیم

که در دو آشکارساز مقابل هم، دو فوتون بصورت  یدارد. در صورت یولت انرژ ترونلوالکیک

رخداد " کی ج،یثبت شوند، به اصطالح را ه،یدر حد چند نانوثان یاختالف زمان ایهمزمان 

خط  کی لیاند، تشکدو ثبت که در مقابل هم واقع شده نیبوجود آمده است. ا "حیصح

پرتودارو  عیرخدادها، در آشکار ساز، توز نیمجموعه ا .(line of response)  ) دهندیم

 یکیولوژیزیتجمع و مصرف پرتو دارو، اطالعات ف قیدق هیناح جهی. در نتدهندیرا نشان م

 یحاو ینمونه اگر هدف مطالعه مغز باشد، از پرتودارو ی. برادهدیاز عضو مورد نظر را م

گرفته  ریو توسط تصو کنندی(استفاده م شودیمصرف م یغزم یتهایگلوکز )که در فعال

مورد  یقیموس هخاص مثل گوش دادن ب یتیفعال یفعال در مغز، در ط یهاهیشده، ناح

 .شوندیمطالعه، مشخص م

  SPECTتعریف 

یک   اسپکت یک روش پزشکی هسته ای برای ایجاد تصاویر سه بعدی مربوط به توزیع

رادیو داروی تجویز شده می باشد دوربین های اسپکت تنها به شناسایی رادیو نوکلید 

هایی که اقدام به گسیل ابشاری فوتون های منفرد می کنند می پردازد. به عبارت دیگر 

SPECT . در پزشکی هسته یی است که اساس آن بر پایه یک روش تصویر برداری است

.باز سازی تصاویر و اطالعات به دست آمده از روش  باشد روش باز سازی و توموگرافی  می

SPECT   ترونیبه کمک تشعشع پوز یمقطع نگارشبیه اطالعات به دست آمده از از روش 



غلظت فاصله یی  کار بر پایه ی  اساس SPECTو   PETو توموگرافی است. در هردوروش

روش های تصویر برداری شده است. که این روش در تضاد با دیگر رادیو داروی تزریق 

  .پزشکی است

 

 

 

 

 

 

 تاریخچه

این   ساخته شد. ولی Roy Kuehl و Edwards بوسیله 196۰در سال  SPECT دستگاه اولیه

دستگاه هنوز بسیار ابتدایی بود. این وسیله شامل آشکار ساز های متعدد یدیدسدیم بود که در 

 می گفتند MARK IV چهار طرف سر مریض قرار می گرفتند. در آن زمان به آن دوربین

می کرد.   آشکارساز استفاده 32بود ولی از  MARK IV اولین نوع تجاری این دستگاه بسیار شبیه

ه این دستگاه دارای دتکتور )آشکارساز( های بسیاری بود اما تصاویر بدست آمده بسیار بااینک

 استقبال جهانی قرار نگرفت مورد SPECT مناسب و با کیفیت نبودند. متعاقبا

با پیشرفت عکسبرداری هسته ای ، به کم کم خود  SPECT ، 199۰و  19۸۰تا اینکه بین سال های 

به عنوان بهترین  SPECT داری نشان داد. امروزه عکسبرداریرا به عنوان یک روش عکسبر

 عکسبرداری از عملکرد های مغز خود را به تثبیت رسانده است  روش

 .پیشرفته را نشان می دهد SPECTشکل زیر یک دستگاه 

 



 

 قدیمی درژاپن(  SPECT)یک دستگاه 

 بیشتر دوربین های گامای ثابت وبعضی انواع متحرک مجهز به انجام اسپکت هستند 

کاربرد وسیعی در آزمایش عملکرد قلب و غده های اسپکت توعی تصویربرداری است که 

ع طسرطانی، از طریق ردیابی اشعه گامایی که از تزریق میزان اندکی مواد رادیواکتیو به بیمار سا

در . دهد دست به بدن مورد در بعدی سه عملکردی اطالعات تواند می اسپکت  می شود، دارد.

 کنند.که ذرات گاما از خود ساطع می شوداین روش از رادیوایزوتوپهایی استفاده می

دوربین گاما و یا  بردهای متداولی که این روش را جهت تصویر برداری به کار میاز نمونه دستگاه 

ها و نیز در آنکولوژی توان نام برد که امروزه در بیمارستان( را میAnger Camera) دوربین انگر

 کاربرد وسیع دارند.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7


 

 )دوربین انگر(

 

درجه حول بیمار قابلیت گردش دارند تا بتوانند تصاویر مقطعی  36۰و یا  1۸۰های گاما دوربین 

 تولید کنند.

  شوند.باز سازی می پیکسل 12۸در  12۸های تصاویر اسپکت عموماً در ماتریس

 باشند.انواع دستگاه اسپکت مشغول به کار می 6۵در ایران بیش از 

 .گشت اختراع کوهل دیوید بتوسط 19۷۰بار در دهه  یناسپکت اول

آشکار ساز،  در تومو گرافى کامپیو ترى، با رادیو نوکلوییدها، یک یا چند در اسپکت یا توموگرافی 

آرایه آشکار سازها در اطراف  کامپیوتر صفحه نمایش دهنده مورد استفاده قرار می گیردیک 

و تغیرات میزان شمارش اکتیویته با توجه به جذب هاى بخشى از تابش  بیمار حرکت می کند

و نهایتآ تصویر  توسط بدن به عنوان تغیرات ژئو مترى به وسیله نرم افزار کامپیوترى محاسبه شده

این روش متعاقبآ در جهات دیگر بدن هم تکرار می .ر صفحه نمایش نشان داده می شودمربوطه د

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%84
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%84&action=edit&redlink=1


شود، بنا بر این تصویر سه بعدى حاصل خواهد شد. شفافیت و درجه تفکیک در این تصویر یا 

 اسکن چیزی حدود یک میلى متر خواهد بود

مورد اخیر هم منبع در واقع یک روش بسیار مشابه به یک تصویر بردارى اشعه ایکس،ولى در 

 کندر سازى در اطراف بیمار حرکت مى تابش وهم آشکا

SPECT     آن کاربرد های 

 تشخیص تومورهای بدخیم -

 مطالعات بررسی زنده بودن بافت اسیب دیده قلب -

 تصویر برداری از مغز-

  پیشرفتهایSPECT امروزی 

 کاهش مدت زمان تصویربرداری

 کامپیوترهای قدرتمندتر

 رادیوداروهای جدید

 کولیماتورهای باقدرت تفکیک باال

 شاخص های دیجیتالی

 SPECTانواع دستگاه های

وزمان تصویر  قرار گرفته اند درجه نسبت به هم1۸۰دستگاه دوسر دودوربین با زاویه  -1

   برداری بدون تغییردرحساسیت به نصف کاهش می یابد



 شوددستگاه سه سر باعث افزایش حساسیت می  -2

 مغز یا تمام بدن،  دستگاه دوسر با زوایای متفاوت در تصویر گیری از قلب -3     

  SPECTساختمان

مجهز به یک  این دستگاه مجهز به یک یا دو دوربین گاما است دستگاه های با دوربین منفرد

 یشکل است که برا یدروازه ا یاستراکچر فلز ینوع) شکارساز هستند که بر روی یک گنتریآ

با تجهیزات مکانیکی ویژه سوار بوده و  . کار می رود(مختلف به  زاتیتجه یکیارتباط الکتر

 درجه به دور بیمارگردش می دهد 36۰دوربین را به صورت خودکار در زاویه ای معادل 

جمع اوری اطالعات در مجموعه ای از جهت های متعددبافواصل دو درجه یا  به  دستگاه اسپکت

 بیشتر می پردازند

  SPECTنوع دیگری برای تقسیم بندی 

SPECT با توجه به قطعات یا نوع ساخت اصوال به دو مدل اصلی تقسیم می شود : 

Camera Base SPECT -1 

ص روی صفحه کریستال مقاطع مختلف را در یک دوربین گاما دارد که با توجه به کولیماتور مخصو

نظر می گیرد ضخامت مقاطع مساوی است. سیستم شروع به حرکت می کند و درنقاط مختلف می 

  ایستد و شمارش می گیرد

Multy detector Array.2 

صورت خطی یا کروی قرار دارند حرکت می کند و در نماهای یک تعداد دتکتور درعرض هم به 

 .اسکن تک مقطعی می باشد CT شمارش می گیرد درجه 36۰مختلف 

  PET و     SPECTمقایسه



·         1.SPECT  روشی بسیار شبیه PET  است با این تفاوت که ایزوتوپهای مورد استفاده در این

ی تری ( زمان واپاشی طوالن 123 –و لودین  99 –، تکنتیوم 133 –روش ) که عبارتند از زنون 

اشعه گاما فقط یک اشعه گاما تابش می کنند. این روش نیز میتواند  2تابش دارند و به جای 

  اطالعاتی در مورد جریان خون و پراکندگی موارد رادیواکتیو در بدن ارائه دهد،

نشان    PETتصاویر حساسیت کمتری دارند و جزئیات کمتری را نسبت به تصاویر  SPECT .در2

 می دهند.

 نیست. PET که به گرانیاست   این SPECT  دیگر مزیت 

نیست که مراکز در کنار یک  هم نیازی و  SPECTدر ضمن تعداد مراکز زیادتر است

 دهنده ساخته شوند  شتاب

 SPECTهای گامایدوربینو   Planar  

کنند( اساس های گامای تخت )که تصاویر را بصورت دو بعدی جمع آوری و ثبت میدر دوربین 

های زیر مرتب شود: یکنواختی ذاتی، قدرت باید براساس اندازه گیری سیستمهای تصویربرداری

 ( تفکیک ذاتی وکج یا صاف بودن تصویر )توانائی تولید یک خط راست

 SPECTتحلیل عملکرد 

SPECT )یک روش تصویر برداری پرشکی  است  )یا مقطع نگاری  با محاسبه گسیل تک فوتونی

که اساس کار آن برپایه تصویر برداری هست یی و باز یابی مقطع نگاری است. اطالعات عملکرد 

 دارد اساس کار هردو روش به این صورت است که  PETتصویر از بیمار شباهت  زیادی به روش 



در این عملکرد که  می شود زریقبرای یک بیمار ت)رادیو دارو(نشاندار شده ویواکتیراد یدارویک 

بسته به توزیع زیستی .تضاد با دیگر روش های تصویر برداری برای تشخیص بالینی بیمار است 

 شود. گرفتهبا ارگان ها یا بافت ها  رادیو دارو ،آن ممکن است

استفاده می شوند. با رادیو نوکلید   SPECTبیشتر رادیو دارو ها یی که در پرشکی هسته یی و 

 نشان گذاری می شوند که فوتون های گاما گسیل می کنند .

. این دوربین سوسوزن معموال یک دستگاه دوربین سوسوزن در بخش تصویر استفاده می شود 

حرکت فوتون ها برای گذشتن از میان یک بخش شامل یک موازی ساز سربی ، برای عبور دادن 

کریستالی (، تا سطح انرژی فوتون های گاما به سطح پایین NaI(T)وزن ها )معموال  بزرگ از سوس

تری تبدیل شود  تا در این مرحله به وسیله ی لوله های فوتومولتی پلیر به سیگنال های 

 الکتریکی تبدیل شوند .

اطالعات ها به وسیله ی مدار های الکترونیکی پردازش می شوند .تا   PMTاین سیگنال ها در 

یک طرح دو بعدی از توزیع  سه بعدی دوربین سوسوزن .برخورد فوتون با کریستال ها آماده شود

 رادیو اکتیویته یا جذب رایو دارو در بیماررا فراهم می کند 

 در  (CT)در توموگرافی است  اشعه ی ایکس است انجام شده بامتفاوت با روش      SPECTروش

SPECT بدن بیمار است خارج از روش اشعه ایکس منبعبدن بیمار است ولی در درون منبع تابش  

دارو در  ویاز جذب راد یناش یسه بعد تهیویواکتیراد عیبه دقت مشخص توز SPECTهدف از 

به  کسیاشعه ا CTاز بافت مختلف به عنوان از  ییرایم بیضر عیتوز ی)به جا است ماریداخل ب

 دست آمده( 



SPECT آنها هستند، ،یهسته ا یپزشک درمانگاه هایدر  مشترک که وداروهایاز راد یریبا بهره گ

 kevپوزیترون هایی را نشر می دهند که با جایگزینی دو فوتون نابود شده ی  PETمانند حالت 

که با دیگر روش های  تصویریی نیاز دارد یو بازساز قیبه ابزار دق SPECT  .شده است ایجاد ۵11

با توجه به دوز اشعه تصویر برداری پزشکی متفاوت است. مقدار داروی تجویز شده به بیمار 

به وسیله تعداد محدودی ازفوتون هاست که در تصویر برداری  .نتایج مورد نیاز  محدود می شود

د است به نسبت .همچنین زاویه پذیرش یا پاسخ هندسی کلیماتور،بیشتر محدواستفاده می شوند 

اند. موازی ساز را می توان طوری طراحی  شدهی که  برای طرح ریزی اطالعات، جذب فوتون های

 فزایش بهره وری می تواند هم زمان منجر به کرد تا فوتون ها بیشتری را تشخیص دهد . اما ا

 کاهش رزو لوشن فضایی گردد.

همان زمان  درحالی که است  تشخیص،افزایش بهره وری SPECTهدف بزرگ از توسعه ابزار 

رزولوشن فضایی سیستم تصویر برداری بهبود یابد. این اهداف با اضافه کردن آشکار ساز های 

منحصر به فرد و  مشکالت SPECT یربرداریروند تصو .بیشتر در اطراف بیمار دنبال می شود

،بسیاری رمایقبل از خروج از ببه عنوان مثال،  .کند یم تحمیل  ریتصو یدر بازسازیی را چالش ها

،فعل و انفعاالت فوتون جذب شده در تجربه ی فتوالکتریک از فوتون های اشعه های گاما 

 .وبسیاری به همین ترتیب مانندپراکندگی کامپتون جهت و انر ژی فوتون های  را تغییر می دهد

 SPECT( در تمیالگور CT کسی)به عنوان مثال، اشعه ا یمعمول یبازساز یها کیکه تکن یهنگام

رزولوشن است. ینوسانات آماردارای اختالالت شده به شدت  یبازساز ریشود، تصاو یاستفاده م

 نادرست است. یکنتراست کم، و اطالعات کم ،پایین ییفضا

و  قیابزار دق یفعل تیو وضع SPECTروش  یاساس اصولاز  یدرباره مختصر یبحث در ادامه ،

، SPECT یمهندس یو جنبه ها ات،یاضیر ک،یزیبر ف دیتاک داریم. را SPECTروش  ریتصو یبازساز



 با بیدر ترک شتریب قاتیتحقیی از  بالقوه گستره های  وشده است  قرار داده ندهیروند آ در

 یم تحوالت نیاست.امورد بحث قرار گرفته  ینیبال یکاربرد یو برنامه ها دیجد یوداروهایراد

 را بهبود بخشد. ماریمراقبت از ب تیتواند در نها

 را تحت تاثیر قرار می دهد. SPECT  که تصویر یعوامل فیزیکی و ابزار

 یتکه کماست  یکامپتون عامل اصل یو پراکندگ کیجذب فوتوالکتر طریق از میرایی)تضعیف(

درجه میرایی با دو عامل محاسبه می .می دهدقرار ریرا تحت تاث SPECTریتصاو تیفیدقت و ک

 یاز انرژ یکه  تابع ییرایم یخط بیضر-2طول مسیر بین مواد تضیف کننده و منبع  -1شود:

 است. طیموجود در محکننده ی  فیمواد تضعنوع  و فوتون و مقدار

بافت  ایدر آب  Tc-99) زوتوپیا برای )معموال kev 14۰فوتون  یبرا ییرایم بیضر به عنوان مثال،

مختلف بدن  مناطقکه  است دهیچیپ تیواقع نیا با شتریب ییرایاثر م .است 𝟏𝟓𝒄𝒎−𝟏نرم . 

 مشکل،  نهیدر قفسه س کنواختی ریغ ییرایم عیبه طور خاص، توز .داردمتفاوت  ییرایم بیضرا

به آشکارساز تابش  دنیکه قبل از رسهایی فوتون  قلب است. SPECT ریتصو یبزرگ در بازساز

اصلی به دست می  ویواکتیراد چشمه یدر مورد  ینادرست یاطالعات مکان اند. پراکنده شده

  پراکنده شده اند: SPECTدر  ییشناساهای از فوتون  یبخش مهم برایو دهند.

 پراکنده  یفوتون ها بهشده پراکنده های نسبت فوتون ، kev14۰  فوتون یبرادر حالت عادی 

 می باشد. درصد4۰ -3۰حدود و بدن قلب  SPECT درو درصد 3۰-2۰مغز حدود  SPECT نشده در

  متر است. یلیم ۷در حدود  یامروز SPECT های ستمیسقدرت تفکیک در مجموع، 



 

 در طول زمان SPECTطرح ساده یی ازپیشرفت سیستم  1 –شکل  

)به عنوان مثال، در  اعضای بدن یاز نواح یکسانی  در مورد ضخامت یریاندازه گ نیاز آنجا که ا

مبهم  یبه دست آمده است به طور قابل توجه ریتصاو باشد. می استخوان( ایو  ه،یمغز، پستان، کل

 می دهد.قرار ریدقت تحت تاث از نظر مقداررا  ریتصو تیفیک نییرزولوشن نسبتا پا نیا.هستند

  SPECTابزار 

 SPECTطراحی  دستگاه  -1

 به صورت یک طرح کلی و خالصه   اگرامیتوسط د  SPECT یهاسامانه توسعه  1 –شکل در 

 مشاهده پذیر مختلفنقاط ها از  دادهتا شده  یطراحاین سامانه طوری  نشان داده  شده است.

توان به سه دسته  یم SPECT قیابزار دق ،یبه طور کل . به دست آید ماریب بدن  در سراسر

 :شوند یم میتقس

 ایسوسوزن  نیدورب کی( 2سوسوزن متعدد، ) یآشکارسازهااز یی هی( آرا1هستند با ) یینهاآ

 1-شکل  دو روش اول. بیترک یدیبریسوسوزن ه یآشکارسازها(3) ای شتر،یب



و  یافت  توسعه 196۰بار در  نیولا یبرا را که  SPECT یا سامانه ی آشکارساز -)باال چپ( چند 

 .دهد ینشان م است راآشکارسازها  یخط یها هیمتشکل از چهار بانک از آرا

تعداد  ای کیبه  امامی دهد .ارائه را  نرخ شمارش باال تیقابل " SPECT -چند " ستمیس

 یزیدهد طرح ر یسوسوزن اجازه م یها نیدورب .محدود شده است ریاز برش تصو یمحدود

 یبه شکل هارا  یتواند بازساز یماین کار که  ی به دست آید دو بعد به صورت داده ها 

سامانه های نرخ شمارش  ی،اگر چه به طور کل . انجام دهد یبازساز مورد  ریتصوبرای مختلف 

SPECT  از سامانه های  پایه   –دوربینSPECT  ه پایین تر است. داده های آشکارساز–چند

 است. یکاف ینیاکثر مطالعات بال یبرا نیدوربمبتنی بر SPECT سامانه های 

برای  ماریاطراف ب یها،افزایش تعداد دوربین مبتنی برچند دوربین  SPECTدر سامانه های 

 2-است. شکل  صیتشخری ازباالت ییکارای ارائه 

 

ارائه  یبرا ماریاطراف ب یها نیتعداد دورب شیکه افزا ن،یبر چند دورب یمبتن SPECT ستمیمختلف س باتیترت 2-شکل

 صیتشخباالتر ییکارا

 ۵ ی کوتاه  در دورهدرجه  36۰ به صورت  ینمونه بردار دهد تا یاجازه م نیسه دورب یطراح

منحصر به فرد است که در دانشگاه  یبیمغز ترک SPECT ستمیس یطراح انجام شود. هیثان

 است. افتهیتوسعه   زونایآر



 

ثابت از  هیآرا کیمتشکل از است وآن  افتهیتوسعه  زونایآردر دانشگاه که مغز  یدیبریه SPECT یطراح3-شکل 

 روزنه هااز یمرتب شده اند. مجموعه ا ماریاطراف سر ب کره  میسطح ن کی یبر رو است که  کوچک مدوالر یها نیدورب

دهد  یساز اجازه م یمواز یسرب یکره  مین  یاز روزنه ها رو یمجموعه ادهد  یاجازه م یسرب موازی ساز  کره مین روی 

 یسه بعد ریتصو کیو به شکل  میاز نقاط مختلف مشاهده شده در بدن ، به طور مستق یشده  یطراح ریتا تصاو

.  ستین ازیمورد ن یحرکت چرخش یداده ها یزیکامل مجموعه طرح ر یجمع آور یشود . از آنجا که برا یبازساز

 رادارد. SPECT  یداده ها یسه بعد یکینامید عیسر افتیدر تیسامانه قابل

 نیثابت از دورب هیآرا کیمتشکل از  سامانهنشان داده شده است،  3 -شکلهمانطور که در  

اطراف سر  میکره ن میسطح ن کی یبر رو ،مرتب( 𝒄𝒎𝟐 1۰×1۰  )کوچک مدوالر یها

 ریتا تصاوی سربی موازی ساز اجازه می دهد کره  مین روزنه ها روی از  یمجموعه ا .استماریب

 ریتصو کیشکل و به  میبه طور مستقنقاط مختلف مشاهده شده در بدن ، از شده ی  یحاطر

 یداده ها یزیکامل مجموعه طرح ر یجمع آور یبرااز آنجا که  .ی شود بازسازی سه بعد

 داده یسه بعد یکینامید عیسر افتیدر تیقابلامانه س.  ستنی ازیمورد ن یحرکت چرخش

 رادارد. SPECT های 

 ژهیساز و یمواز



مورد استفاده در موازی ساز  یطراح نیتر عینشان داده شده، شا زیرهمانطور که در شکل 

 شده است لیتشک یمواز روزنه هایاز  SPECTو  یهسته ا یپزشک

 

 

 

 

 

 

 هنگام  افت هم زمان  ،صیتشخ یبهره ور شیفزاا ساز برای یموازدر  روزنه های موازی طراحی

عامل مهم در  کی ییفضا کیو تفک صیتشخ یبهره ور نیب داد و ستد  نیا است. ییفضاتفکیک  

ساز  یهدف از طرح مواز .است SPECT ریتصو تیفیبهبود کو SPECT یهاامانه های توسعه س

دو  است . یموازروزنه های  یبا طراح سهیدر مقااین دادو ستد  کاهش شدت SPECTدر  ژهیو

بهره  بدون هیچ  بازخواستی در تفکیک فضایی، که  SPECTساز مورد استفاده در  یطرح مواز

 عبارتند از : هندسه های پرتو پنکه یی و پرتومخروطی . می بخشدبهبودرا یور

 

هیچ  با یبهره ور بهبودباعث  پرتو )سمت راست( ، که -پرتو )سمت چپ( و مخروط- پنکه ساز یطرح مواز 4-شکل 

 بازخواستی می شود.

به طور  دست آمده است.به  ییفضا هیزاو شیافزا رشیپذبا  آشکارسازی یدر بهره ور شیافزا

 تا۵/1حدود می دهد ارائه  آشکارسازی یبهره ورپرتو -پرتو و مخروط-پنکه ،  موازی ساز معمول

 

 NaI(Tl) های سوسوزن 

 موازی ساز

PMT 



های موازی  حال، هندسه نیبا ا است. ییفضاموازی با همان تفکیک  -ساز روزنه  یموازبرابر بار  2

به دست  یخاص و استراتژ یها یبازساز یتمهایالگورنیازبه  همگرا -ساز هایی مانند روزنه یی 

 دارد. داده ها آوردن 

  تابشی ی آشکارساز دیجدی فن آور

 پزشکی هسته یی  یربرداریدستگاه تصو نیسوسوزن محبوب تر های نیدهه دورب 3از  شیب یبرا

 نهیو بهقرار گرفته به طور کامل مورد مطالعه ها زمان عملکرد آن  نیدر طول ا اند.بوده  یهسته ا

آشکارساز حالت از   یایه هآرای وابسته به توسعه  ادیاحتمال ز بهشتریبهبود به است و شد یساز

 .جامد خواهد بود

انرژی   ٪1۰ فضایی و کیتفک یمتر قدرت ذات یلیم 3حدود  یسوسوزن کنون یها نیورببرای د

 مانده است. یباق رییدهه اساسا بدون تغ کیاز  شیاست که ب ی، اعداد kev 14۰در تفکیک 

 برای استفاده ی مقاصد عمومی از مرتبه  مشترکدر یک حالت  ییفضا کیاز آنجا که قدرت تفک

حال،  نیبا ا شود. یمناسب محسوب م نیدورب یمتر وضوح ذات یلیم 3متر است،  یلیم 1۵تا  ۷

در طرح نشان داده شده در شکل  چه مانند آن دیجد های ساز یو مواز هاآشکارساز راهبرد های 

 آورد .توان به دست  یمرا  بهبود وضوح  است ترغیب به مندرج  4-

اگر بتوان مناطق که  استنشان داده  زونایدر دانشگاه آر یقاتیگروه تحق به وسیله  یساز هیشب

 2حدود برای  یتوموگراف یینها توان تفکیک بسیار بزرگ  با پیکسل های کوچک تولید کرد.، 

 .پذیر است   امکان متر یلیم

 فوتون حالت یو آشکارسازها زن ها از سوسو یبیترک ایو ها  رسانا مهین یآشکارسازها

 .ی ارایه می دهدو انرژ فضایی کیبهبود قابل توجه در قدرت تفک یبرارا  یچشم انداز خوب،جامد

 یهسته ا یپزشک یبردار ریاستفاده در تصو یبرا میو ژرمان کونیلیس یدر گذشته، آشکارسازها

، هزینه باالی مواد و توقف کمتر قدرتحال، با توجه به  نیبا ا .قرار گرفت یمورد بررس یمعمول

 یهاد مهیحال، ن نیبا امحدود شده است.  شاناستفاده ، به دمای پایین  ها  نیازمندی عملکرد آن

ی برا یمتعدد یها نهیگزو هستند قدرت توقف باال اکنون در دسترس بااتاق  یدر دما دیجد یها

 ز،یانگ جانیو ه دیاز مواد جد یکیبه عنوان مثال،  طرح آشکار ساز های جدید ارایه شده است .

اتاق  یدر دما kev14۰ ی درانرژ کیتفکیک  در حال حاضر بازده ،است که دیتلور ومیکادم یرو



ی هندسهای شکل با ،  دیجد ی هاد مهین یآشکارسازها نیا است.  درصد 4-3حدود 

 در عملکرد یعمده ا یها شرفتیچشم انداز پترکیب شده و  ،شده یساز نهیبه یربرداریتصو

دوز مجاز به  تیدر نها دیمف تفکیک حد  را نوید می دهد. SPECTروش  یها ستمیس

امانه ی آشکار به طور موثر توسط س که  دارد یبستگ ماریب مخروط یسه بعد هیو زاو دیونوکلئیراد

 ییفضا هیکه زاوماتورهایکول ای سرب یضرورت استفاده از کانال ها لیبه دل .به دست می رسد ساز

 است .  PETکمتر از  اریبس SPECT تیحساس می کند،محدود  یمتناظر توسط توموگراف

 عبارت است از: S تیحساس یبرا یکل انیبیک 

𝑺 ∝
𝑨𝝐𝒏𝜸

𝟒𝝅𝒓𝟐
 

 .مساحت دیده شده از ماده ی آشکار ساز در هر نقطه ی از جسم مورد اسکن است   Aکه در آن 

  : 𝝐 بهره وری که برای  بیضر𝐒𝐏𝐄𝐂𝐓    𝐧 = 𝐏𝐄𝐓   𝒏و برای      𝟏 =  .می باشد     𝟐

 : 𝜸 است   0.6و    0.2ضریب میرایی معموال بین. 

 شعاع توموگراف  rو 

قدرت بر  میتقس 1۵۰حدود  SPECT و PET نیب تیکه نسبت حساسنشان داد توان  یدر واقع م

 .است 2۰متر، نسبت  یلیم ۷.۵تفکیک یبرا ن،یبنابراتفکیک است 

 حساسیت  شیافزا ی برایینه تنها روشها SPECT تیبه منظور بهبود حساس نینو یها ین آورف 

بلکه استفاده از روش  ، می دهد شنهادیپرا آشکارساز ساز یموازمختلف  آرایش های  قیاز طر

 یپراکندگ هیزاو نییتعدر حالت دوم شامل را نیز در نظر دارد. فوتون رهریمس یابیرد یبرا یها

 است. یانرژ اختالف ازکامپتون 

 SPECT در ریتصو یبازساز

از  یسه بعد عیتوز قیدق نییتع ،ریتصو یروش، هدف از بازساز نیدر اSPECT یمشکل بازساز

آل که در آن  دهیا تیوضع کیدر کنید فرض بیمار است.درشده  زیتجو یدارو ویراد

 یداراآشکارساز موازی سازو آن  گیپراکندو ستین ییرایمحالت  فوتون انتشار 

 تصاویر بدون ماتی باشد.و  باشد ماریدر ب مناسب ییرزولوشن فضا

 1رابطه  



 عبارت  در نظر گرفتن  𝐒𝐏𝐄𝐂𝐓 یبازساز رایتکلف ب یروش ساده و ب کی

𝑷(𝒕 . 𝜽) دو  عیتوز کی یبرا که ، رادون استعنصر ی ساده لیدارو به عنوان تبد ویراد تیاز فعال

.𝒇(𝒙 یبعد 𝒚).می باشد 

𝑷(𝒕 . 𝜽) = 𝐜 ∫ 𝒇(𝒙. 𝒚)𝒅𝒔
+∞

−∞

 

عامل بهره است  rو ی آشکار ساز  هیدر طرح آرا در خاص  هیزاو کی 𝜽 ، تیموقع یک t که در آن 

 یمشکل بازساز .را نشان می دهدشده  ییشناسا گنالیبه س تهیویواکتیغلظت راد لیکه تبد

SPECT  به وسیله وها میرا از فوتون  کیهر  رایز متفاوت است ریتصو کیکالس یبازساز مشکلبا 

میرا ، توجه قرار گرفته  مورد ییرایکه م یهنگام می شود.پراکنده  آشکار ساز منبع و نیمواد ب

 :نوشته شودبه صورت زیرتواند  ین موراد لیتبدی دو بعدشدن 

𝑷(𝒕 . 𝜽) = 𝒄 ∫ 𝒇(𝒙. 𝒚)
+∞

−∞

𝒆𝒙𝒑 [∫ 𝒂(𝒖. 𝒗)𝒅𝒔.] 𝒅𝒔
+∞

(𝒙.𝒚)

 

.𝒂(𝒖که در آن  𝒗)  یدو بعد ییرایم عیتوزضریب 

∫ 𝒂(𝒖. 𝒗)𝒅𝒔.+∞

(𝒙.𝒚)
.𝒙) فوتون که از چشمه یبرا ییرایعامل م  𝒚) ،در امتداد جهت  حرکتش

 شده است. ییآشکارساز شناسا موازی ساز توسطاست وآشکارساز هیعمود بر آرا

از  یسه بعد راثو با بعد  دواغلب در  SPECTدر ها داده  یزیطرح ر ،یواقع طیشرا درحال، نیبا ا 

ساز  یاز مواز سه بعدقدرت تفکیک فضایی در   و پاسخ  ماریفوتون در بدن ب گی و پراکند ییرایم

، طرح اندازه می شوددر نظر گرفته  یاثر سه بعد نیکه ا یهنگام .ی می شودریاندازه گ آشکارساز

 .می شود  تر دهیچیرادون پ میراشده ی بیشتر   لیتبدیک ها با  دادهی ریگ

𝒑(𝒕 . 𝜽) = 𝒄 ∫ 𝒉(𝒔. 𝝎; 𝒓)
𝛀

∫ 𝒇(𝒓)𝒆𝒙𝒑[− ∫ 𝒂(𝒖)
+∞

𝒓

𝒅𝒔.] 𝒅𝒔𝒅𝝎
+∞

−∞

 

𝒕که در آن  = (𝒙 . 𝒚) تصویر یدو بعد روی طرحنقطه  کی 𝒑(𝒕 . 𝜽) دید هیزاو که در 𝜽  قرار

  .هستند ماریدر ب ییرایم یسه بعد عیتوز تهیویواکتیراد بیبه ترت 𝒂(𝒖)و     𝒇 (𝒓)و  دارد

هایی که در میدان دید موازی ساز  فوتون گیراکندو پ نامیرایی ر،یتصوطرح  یدر هرنقطه بر رو

 فوتون نیا  ییرایم ،یدرون انتگرال اخیر، از معادله .می شود مشخص آشکار ساز سقوط می کنند  

 .در نظر می گیرد𝒂(𝒖) یسه بعد ییرایم عیتوز کی از ها را

 4رابطه 

 

 3رابطه 

 2رابطه 



 سه تابع پاسخ یک  توسطگی آشکارساز و پاسخ پراکند موازی ساز  یهندس بیترک

.𝒉(𝒔 یبعد 𝝎; 𝒓) نشان داده می شود. 𝒉(𝒔. 𝝎; 𝒓) تیموقع تابع از کی 𝐫  در آن است که𝐫 

 کیی  لهیبوسصفر  ریتابع غ. است ساز آشکارساز یموازتا  ماریدر ب فوتونی سرچشمه  ی فاصله

 است.شده  فیتعر 𝛀یمخروط یسه بعد هیزاو

 SPECT ریتصو یروش کار بازساز

.𝒇(𝒙 در معادله ،ییرایم انیبدون ب  SPECT یبازسازمشکل  𝒚)  ،معمول  یبا استفاده از روش ها

یی که بیشتر معموالاستفاده می ها. روش مورد نظر، حل می شود   طرح تصویر از  یبازساز یبرا

 است.شود  برپایه ی بسط قضیه فوریه 

فیلتر شده از طرح اصلی است که  طرح بازگشتیعنوان به اند معموال شناخته شده  که ییروش ها

به مقدار حذف  یبستگ لتریف شکلدر نظر می گیرند . هم ارز آن را با نام روش های پیچیدگی 

استفاده می شود  ریتصو یبازساز ینیبال روال عادی که در یهنگام .مورد نظر دارد اختالالت 

 موازی ساز  پاسخ و گی پراکند ،ییرایاثر مها  یبازساز نیشود، ا یاستفاده م SPECTمعمول 

 یروش بازساز نیبه دست آمده با ا SPECT ریتصاو جه،یدر نت .را چشم پوشی می کند آشکارساز

 شتریب .است غیر دقیق یکم

 می شود.  فیضعت ریتصو تیفیک جهیو در نت دارندرای و اختالالت آثار ریتصاو نیا مهمتر،

حالت کلی  یبرامعادالت  از عبارت معکوس رادن  لیتبد یبرا یلیحال، راه حل تحل نی. با ا

 عیتوز قیدق نیتخم به ازین یبازسازخاص های رو، روش  نیاز ا .نشد هافتی کنواختی ریغ ییرایم

 تمرکزبا  نهیزم نیدر اریاخ یدر سال ها قاتیو تحق هستند ماریدارو در ب ویدرست راد یسه بعد

ارائه  ، براییتکرار یبازساز یها تمیخاص، الگوربه طور  .شده است گستردهSPECT توسعه بر

 می شوند.استفاده بیان شده،  4و3های ،که در رابطه   SPECTحل  مسئله  بازسازی  برآورد

 شده است: لیتشک یاز دو جزء اصل SPECT یکم ریتصو یروش بازساز ،یبه طور کل 

  ،الگواز ریتصو یبازساز یبرا تمی( الگور1)

موازی ، و پاسخ گیپراکند ف،یتضع همچون ریتصو روی  کاهش دهندهاثرات  که یها کیتکن( 2) 

 می کند. جبران راآشکارساز ساز

 



روش  جهیو در نت استعوامل کاهنده جبران های جدا از روش  ریتصو یبازساز تمیالگور اغلب،

 .دوشمی ن افتی یتوموگراف یربرداریتصو یروش ها گریددر SPECT یبازسازهای 

 یتکرار یبازساز تمیالگور

 شود. یجسم منبع شروع م عیاز توز هیبرآورد اول کیبا  یمعمول یتکرار یبازساز تمیالگور کی

کرد که  یزیطرح ر ،سیماتر کیبا استفاده از  هیبرآورد اولیک از را می توان داده ها  یزیطرح ر

 یریاندازه گ یداده هاداده ها با  محاسبه الگوی فرایند سازی می کند.  یربرداریتصو ،مدل نیا

 اریمع کیبا استفاده از  شود. یم نییآنها تع یتفاوت ها و سهیمقا الگوهمان  یایشده در زوا

 یمجموعه ا می شود . برآورد هیاول ریتصو یبه روز رسان یبرا شدهاستفاده  هایتفاوت، یآمار

با داده  سهیو در مقا شده  برآورد دیجد ریتصو یمحاسبه شده از بازساز های  داده الگویاز  دیجد

الگوی  نیتفاوت ب یریاندازه گ و محاسبهتا  روش نیا می شود. یریاندازه گ پردازش شده ، یها

 تکرار باشند کوچکتر ، انتخاب شده شیپ مقدار کوچک کیاز داده هایی و  های  مورد نظر داده

 .شود یم

 استفاده شده است عبارتند از: یتکرار یبازساز تمیالگور نیکه در تدو یآمار یارهایمع

، (ME)) ی، حداکثر آنتروپ(WLS)، حداقل مربعات وزن (MMSE)مربعات خطا  ن حداقلیانگیم

تکرار شونده که در  تمیالگور.  (MAP) ینیپس تقریب شده ی ، و حداکثر (ML)حداکثر احتمال 

استفاده شده  یبازساز ریتصاوتکرار شونده که در برآورد  تمیالگور .برآورد استفاده شده است

  تمیالگور  (EM)و انتظار حداکثر  (CG) مزدوج انی، گراد(GS)  دلیس-شامل گاوس شده است

 ،شده  یریاندازه گ یداده ها یآمار اتیخود در مورد خصوص فرضیاتدر  یتکرار یبازساز روش

 یابیارز یخواص از مالحظات مهم برا نیا است . متفاوت اختالالت  یها یژگیو و میزان همگرایی 

 یکاربرد یبرنامه ها عالقه بهدر ابتدا  .هستند SPECTخاص در  یبازسازهاقابل اجرا بودن روش 

از  یربرداریتصو کنواختی ریغ ییرایجبران مبا توجه به نیاز  یتکرار یبازساز یها تمیاز الگور

 شتریب یتازگ به مهیا شود. تانسب اسکن پرفیوژن تا شدعرضه   وداروهایبا راد قلب عضله

ساز آشکارساز(  و  یمواز پاسخ)متغیر مکانی ستمیپاسخ تابع س یبرا یتکرار یبازساز تمیالگور ،

طرح ریزی و بازگشت طرح ریزی  یمدل ساز فرایند در پاسخ نیا .استفاده شده است گی پراکند

  می آید. دستبه   تکرار شونده اتیعمل مراحلطول در  یربرداریتصودر 



حال،  نیبا ا .شده است ریدرگ  یپردازش طوالن زمان،  یتکرار یها کیاز تکن یاشکال عمده ا

ها به طور قابل  تمینرم افزار از الگور یو در اجرا وتریکامپ یدر تکنولوژ عیسر یها شرفتیپ

 3۰ یبه عنوان مثال، زمان بازساز .ابدی یزمان انجام محاسبات کاهش م یتوجه

 ،کنواختی ریغ ییرایبا م ML-EM یتکرار تمیاز الگور تکرار

 32 یبرا قهیدق 4 ،جبرانزمان  DEC 3000 ALPHA مدرن و پیشرفته  یکار ستگاهیبا استفاده ا

، روشهای  هاو کد ها تمیالگور وتر،یادامه توسعه در سخت افزار کامپ  .است 64×64 ریبرش تصو

 به ارمغان می آورد. کینزد ندهیدر آ ینیاستفاده بالبرای   را SPECT  یازسازب یکم

 های ترمیمروش 

 روش های ترمیم میرایی که می توانند در گروه  طبق بندی شوند:

 یکنواخت ،  ز بدنیی ا منطقهباالی  ییرایم بیکه ضر میفرض کن درآن ها که ییروش ها -1

 .باشد

 به کار می روند. ییرایم بیاز ضر کنواختغیری یعیتوز یبراکه   هایی روش -2   

 کرد. سر و منطقه شکم استفادهبرای  توان  یرا م SPECTروش  ییرایمی کنواختیفرض با 

.𝒂(𝒙  یعنیفرض شده است،  کنواختی ییرایاگر م 𝒚) باشد ثابت 

استخراج تواند  یم ۵.2 داده  شده ی  معادله  درکه  رادن  میرایی معکوس لیتبد یلیحل تحل راه

قلب، روش  SPECTدر مطالعات  .توان برآورد یم یدرست به را تهیویواکتیراد عیتوز شود ،

منطقه قفسه   یناهمگون از یناشکه   کنواختی ریغ ییرایم عیتوزترمیم  یبرا، یتکرار یبازساز

در دستگاه  یمنبع تشعشع خارج کیبا استفاده از  CT روش انتقال می شود. استفاده است نهیس

SPECT میرایی ضریب برداری کند. نقشه ماریب کیدر  ییرایم عیب توزیضر دتوان یم 

برای  اثرات میرایی   تکراری بازسازی های الگوریتمدقیق  ترمیم رسیدن بهپس   است یتوزیع

 در ساخت  اعوجاج شدن  کمتر و دقت کمی بهبود  SPECT تصاویردر فایل حصول است. در نتیجه 

 گروهروش  دو به کلی طور به توان می پراکندگی ترمیم  برای ها روش را نشان می دهد. ویراتص

که برای  یاطالعات حمل  بدون شده  پراکنده های  فوتون اول، رویکرد در .کرد بندی

 شوند. می گرفته نظر در، هستند مفید تصویربرداری



 گیری اندازه های ازداده را آن کردن کم و پراکندگی مولفه برآورد :شامل ترمیم  های تکنیک 

 -گیپراکند شده ی بازسازی تصاویر آوردن دست به برای شده بازسازی تصاویر از یاشده است 

پنجره ی انرژی   چند یا دو برای  مختلف های تکنیکدر طول کسب اطالعات  آزاد می باشد.

 و کنتراست افزایش،شده  پراکنده فوتون تقاضل اساس بر  ترمیم روش است. شده داده توسعه

 به این روش ها  تمایل روش حال، این با می دهد.  ارائهرا    SPECTتصاویرکمی  سنجش بهبود

 توزیع برآورد در، پراکنده فوتون دوم، روش در تفاضل یافته است. تصاویر اعوجاج در  افزایش

 ترمیم نیست، تفاضلی پراکنده جزء کهوقتی  .است شده استفاده درست رادیواکتیویته

 پاسخ تابع یک روش، یک در .هستند اول روش از به دست آمده دارای اعوجاج کمتر  تصاویر

 و شکل برایند پاسخ   شده  ترکیب آشکارساز ساز موازی از هندسی پاسخ با  متوسط گیپراکند

 ترمیم بازسازیفیلتر ی تولیدبرای  سپس کل پاسخ تابع .را ارایه می دهد تصویربرداری سیستم

 دسته قرارمی دهد. استفاده مورداست  پراکندگی  هندسیپاسخ  برای تقریبیجزییات  که،

 وترکیب کردن آن با پراکندگی  پاسخ تابع ،محاسبه ی دقیقپراکندگی ترمیم روش از دیگری

 به بستگی پراکنده پاسخ دقیق عملکرد که آنجا از می باشد.  تکراری بازسازی های الگوریتم

 و ثابت را آن برداری، تصویر سیستم های ویژگی به همچنین و خاص بیمار یک فیزیولوژی

 بیمار یک فیزیولوژی به بستگی پراکنده پاسخ دقیق عملکرد که آنجا از .است شکل در نامتقارن

 و ثابت غیر این پاسخ  ،بستگی دارد برداری تصویر سیستم های ویژگی به همچنین و خاص

 ستردهگ  محاسبات به نیاز پراکندگی ترمیم روش این اجرای و تعیین .است شکل در نامتقارن

 در آن اجرای سازی بهینه و پراکندگی پاسخ تابع پارامتری شدن  رای ب ها تالش حال، این با دارد.

 فرض با انجام می گیرد. پردازش زمان در توجه قابل کاهش به رسیدن برای تکراری بازسازی روش

 توان می بازسازی رافیلتر ، آشکارساز از موازی ساز هندسی ثابت و متوسط پاسخ تابع یکوجود 

 هایی نمونه قرارداد. استفاده آشکارساز مورد کولیماتور اثر تقریبی و نسبی بهبودترمیم برای

 فرض اینبا  نیز تحلیلی روش یک.هستند برای ترمیم  هایی نمونه وینر و متز هایفیلتر.هستند 

 پاسخ هندسیفضایی متغیرهای    از یکی نسبت بهریاضی  خاص فرم یک دارای پاسخ تابع که

 ساز موازی دقیق پاسخ تابع این، بر عالوه .گسترش یافته است دارد،آشکارسازموازی ساز 

  کرد. ثبت ترمیم با دقت باال  برای تکراری بازسازی های روش به توان می را آشکارساز

  ساز موازیویژه  طرح های  برای بعدی سه روشهای بازسازی



      درموازی ساز ها  مخروطی پرتو و پرتو- فن ،قرارگرفت بحث مورد قبلی بخش در که همانطور

SPECT  طراحی با مقایسه در فضایی تفکیک و آشکار ساز  وری بهره بینرابطه   بهبود رایب 

روزنه های  چنینی ویژه ی  هندسه به توجه با .است شده استفاده معمولی موازی روزنه های

 روش، (آستیگماتیسمو کانونی هایمتغیر یهاموازی ساز  شامل دیگران) یموازی ساز یهمگرا

به عنوان مثال،  ضروری است. های دست یابی  به آن استراتژی و بعدی سه بازسازی خاص های

 ستمیس کیمثال از  کی،4-1نشان داده شده در شکل  یمخروطپرتو  یمعمول یک  موازی ساز

در خطوط را  ییفوتون شناسا ریدر آن مس داده شده است که  SPECT یکامال سه بعد یکربندیپ

 صفحه تبدیل صورت تواند به  یمنساز  یمواز ینقطه کانون.کند یفراهم مکانون مجازی عبور از 

 حرکتگرفته شده از  یمخروط هایپرتو یاز طرح ها یمجموعه ا د.شو  یگروه بند یدو بعد

 یارائه نم یکامل سه بعد یبازساز کی یالزم برا یها تمام نمونه،36۰ رهیدا کیدرآشکارساز 

محدود  یبازساز \ یسه بعد "مشکلهندسه به منزله  نیاز ا یبازساز جه،ینت کیبه عنوان  دهد.

 یبرا . اعوجاج به عنوان  یک نتیجه مطرح استو  آثارشده  یبازساز ریتصاودرو است  " هیزاو

داده ها در حال  کسب یها یخاص و استراتژ یسه بعد یبازسازهای مشکل روش  نیغلبه بر ا

از منطقه از  یپر کردن بخش یبرا یابیدرون  یها کیروش، استفاده از تکن کی .توسعه هستند 

 نیا گریروش د می باشد. از دست رفته یداده هامرتبط به کاهش آثار  جهیدست رفته و در نت

 یخاص طراح یبا استفاده از مدار ها یپرتو مخروططرح های   از کامل یمجموعه ا یجمع آور

گرفته  یدر فضا ریکامل، مس یزیطرح ر یداده ها ی مجموعه کیاز  نانیاطم یبرا .شده. است 

 ریتصو یفضا ی ازطع عبوراق صفحه هر  دیپرتو با یساز مخروط یاز مواز یشده توسط نقطه کانون

. درحالی گیرندقرار صفحه مجازی  کیدر  ستیکه محدود ن مسیرهای دورانیبا داشتن  یبازساز

در  کنونیپژوهش  ،بخشی ازداده ها  یاجتناب از کوتاه ساز و رضایت بخشی مدار مورد نیاز

SPECT .است 

 یپژوهش یفرصت ها

 آشکارساز ی نوآورانه یآور فنمربوط به ی پیشنهاد شده و توسعه  قیتحق

 عبارتند از:

 یاز سوسوسنج و آشکارسازها یبیترک ،اتاق  یدر دما دیجد یهاد مهیمواد ن یبررس 

تک  یربرداریتصو یها ستمیاستفاده در س یبرا یکیالکترون بازخوانیحالت جامد، و 

 ...فوتون؛ و



 با نرخ شمارش باال تالیجیسوسوزن د یها نیتوسعه دورب 

 و  ،یانرژ کیتفک ،یکنواختی، از جمله بهبود ثبات،  افتهیبهبود  یربرداریتصو تیقابل و

 تفکیکقدرت 

  ستمیساز بهتر  یکربندیپحوزه در SPECT  شده هیتوصهای ، پژوهش 

 است: ریشرح ز به

 ستمیس یکربندیپ دیتوسعه جد SPECT  کیتفک ص،یتشخ یبهبود بهره ور یبرا 

 و... اتیو سهولت عمل ،ییفضا

 و بهره  یمکان کیقدرت تفک نیب تعاملبهبود  یبرا دیساز جد یمواز یتوسعه طرح ها

 .صیتشخ یور

 و ریتصو یمربوط به بازساز قیجهت تحق توصیه شده ترین موارد 

 است: ریشامل موارد ز یاضیر یها روش

 یبازساز یبرا یلیتحل یتوسعه راه حل ها مشکل SPECT ، میراییعبارتند از اثرات 

 آشکارساز ؛ساز  موازی  مختلفهای و پاسخ  پراکنده،یی فضا کنواخت،ی ریغ

 کنواختی ریغ ییرایم بیو با ثبات که ترک عیسر یتکرار یتوسعه روش ها بازساز 

 ریتصو قیدق یبازساز یآشکارساز برا ابیپراکنده، و پاسخ اختر  یمکان ریمتغ

SPECT است؛. 

 پرتو  یداده ها برا دست یابی به یاستراتژ و یسه بعد یبازساز دیجد یتوسعه روش ها

  SPECT در همگراهای 
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