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Abstract
Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) and Positron Emission
Tomography (PET) are powerful functional imaging techniques of nuclear medicine. They are widely used in several medical fields, for example, in cardiology, in
neurology, in oncology. The accuracy and spatial resolution of the imaging techniques mentioned above have basic influence on the power of diagnostic information.
This PhD thesis presents novel methods and algorithms that are able to improve
the accuracy of emission tomography systems or to support the development of
systems with higher accuracy. The ability of using the methods in clinical practice
was a major aspect during development.
First, the thesis introduces a novel simulation method and environment supporting the design of PET detector blocks. Using the simulation environment in
the PET detector block design, the time consuming process of the optimization of
detector block characteristics and the number of necessary physical measurements
of specific detector block setups can be significantly reduced. This way the cost of
the design can be also reduced.
In the second part, the thesis presents a fast, GPU-based reconstruction algorithm for SPECT imaging with compensation for distortion effects originating from
geometrical properties and physical factors. Applying the compensation methods
in the reconstruction process results in high spatial resolution and consequently in
higher accuracy. The GPU-based acceleration of the algorithm enables the usage
in clinical practice.
In the last part, the thesis describe a new scanning protocol for SPECT imaging
to select an optimal set of view over π with the best statistical properties before
starting data acquisition. The reduction of the scanning angle in SPECT imaging
may be desirable because it can maximize the number of detected photons and
improve the statistical properties of projection images. The other advantage of the
scan reduction is that it can reduce scanning time and thereby minimize patientmotion and other artefacts. The computational costs of the proposed method is
not high, therefor it is well-suited to be used in clinical practice.

Kivonat
A modern nukleáris medicina funkcionális képalkotó eljárásai, a SPECT képalkotás és a Pozitronemissziós tomográfia (PET) gyorsan fejlődő területek. Ezeket
az eljárásokat széles körben alkalmazzák az orvostudomány különböző területein: kardiológia, neurológia, onkológia. A képalkotó eljárások által szolgáltatott
tomográfiás eredmény, a készülékek térbeli felbontása alapvetően befolyásolhatja
az orvosi diagnosztikai döntéseket, így ezeknek az eljárásoknak a fejlesztése orvosi
szempontból nagy fontossággal bír.
Az értekezés olyan új módszereket és algoritmusokat mutat be, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a nukleáris medicinában alkalmazott képalkotó eljárások
minél pontosabban legyenek képesek meghatározni a valós aktivitás eloszlást, ezáltal olyan eszközök kifejlesztésére adnak lehetőséget, amelyek diagnosztikai szempontból jobb tomográfiás eredményt szolgáltatnak és a futási idejüknél fogva alkalmazhatóak a napi klinikai rutinban.
Az értekezés bemutat egy új szimulációs módszert, amely hatékonyan támogatja PET készülékhez detektorblokk tervezését. A módszer segítségével csökkenthető a detektorok tervezéshez szükséges fizikai mérések száma, illetve a tervezéshez
szükséges idő.
Ezután az értekezés egy párhuzamosított, napi klinikai használatra alkalmas futási idejű rekonstrukciós algoritmus kidolgozását és klinikai verifikációját ismerteti
SPECT képalkotáshoz. Az implementált módszerrel lehetővé válik egy nagypontosságú rekonstrukciós módszer mindennapi klinikai használata multimodalitású
SPECT/CT készülék esetén.
Végül az értekezés egy olyan új módszert mutat be, amellyel optimálisan kiválasztható az a 180 fokos szkennelési tartomány SPECT adatgyűjtés megkezdése
előtt, amely a legjobb statisztikájú adatgyűjtést eredményezi. A módszer alkalmazásával csökkenthető a vizsgálati idő vagy az alkalmazott radioaktív dózis.
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1. fejezet
Bevezető
A nukleáris medicina alapjainak megteremtése egy magyar vegyész, Hevesy
György, nevéhez kötődik. Hevesy György kutatásaiban radioaktív nyomjelzőt alkalmazott növények és állatok anyagcsere folyamatainak vizsgálatánál [1]. Ezzel
a munkájával egy funkcionális diagnosztikai módszer alapjait teremtette meg,
amellyel élő szervezet belső folyamatai vizsgálhatóak non-invazív módon. Hevesy
ezért a munkájáért 1943-ban a "radioaktív izotópok indikátorként való alkalmazásáért a kémiai kutatásban" címmel elnyerte a kémiai Nobel-díjat.
Az 50-es, 60-as évektől a nukleáris medicina dinamikus fejlődésnek indult.
Megjelentek a tomográfiás eszközök, a SPECT (Single Photon emission Computed
Tomography) és PET (Positron Emission Tomography) készülékek, és ahogy a
radiofarmakon fejlesztések is beindultak, egyre több biológiai funkció vizsgálata vált lehetővé. Napjainkban ezeket a készülékeket széles körben alkalmazzák
kardiológiai-, neurológiai-, agyi-, csont- és onkológiai -vizsgálatoknál [2].
A mai, modern nukleáris medicinában alkalmazott képalkotó eljárások kutatása egy fontos, és gyorsan fejlődő területe a funkcionális orvosi képalkotásnak. A
funkcionális képalkotó eljárások segítségével a diagnosztizáló orvos pontos képet
kaphat egyes élettani jelenségekről vagy egy beteg állapotáról. Ezen képalkotó
eljárások által szolgáltatott tomográfiás eredmény, a készülékek térbeli felbontása
alapvetően befolyásolhatja az orvosi diagnosztikai döntést, a pontosabb diagnosztika - adott esetben - életmentő lehet.
A készülékek térbeli felbontásának pontosságát számos tényező befolyásolja.
A képalkotó készülékek fizikai felépítése alapvető hatással van a térbeli felbontásra. A SPECT [2] készülékben használt gamma kamera paraméterei, az alkalmazott
kollimátor típusa, az azon elhelyezkedő lyukak mérete és geometriai elhelyezkedése
döntő hatással van a készülék érzékenységére és felbontására. A PET [3] készüléknél a detektor blokkban alkalmazott anyagok fizikai tulajdonságai, valamint a
detektorblokkot felépítő kristálytűk méretei befolyásolják alapvetően a készülék
érzékenységét és felbontását.
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A nukleáris medicina képalkotó készülékei által szolgáltatott tomográfiás képek
minőségét a fent felsorolt fizikai paramétereken túl az alkalmazott rekonstrukciós
módszer határozza meg. Számos, a képalkotás során fellépő fizikai hatás, illetve
a készülékek geometriai felépítéséből származó torzítás is ronthatja a előállított
tomográfiás kép minőségét. Ezek, a képminőségre negatívan ható jelenségek hatása megfelelő módszerekkel általában kompenzálható, azonban ezen módszerek
számításigénye általában igen nagy.

1.1. A kutatás célkitűzései
A kutatás célkitűzése olyan új módszerek és algoritmusok kifejlesztése volt, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a nukleáris medicinában alkalmazott izotópos képalkotó eljárások minél pontosabban legyenek képesek meghatározni a valós aktivitás eloszlást, hatékonyan támogassák jobb térbeli felbontású készülékek tervezését,
diagnosztikai szempontból jobb tomográfiás eredményt szolgáltatnak és a futási
idejüknél fogva alkalmazhatóak a napi klinikai gyakorlatban.
A nukleáris medicina három részterületén alkalmazható módszerek kutatását
céloztam meg munkám során.
Pozitronemissziós tomográfiában a detektorblokk geometriai és optikai paraméterei alapvető hatással vannak a PET készülék képalkotó tulajdonságaira.
Kutatásom egyik fő célkitűzése volt egy olyan szimulációs módszer definiálása és
megvalósítása, amely adott geometriai jellemzőkkel rendelkező rendszer esetén támogatja a PET detektorblokk paramétereinek optimális megválasztását.
SPECT képalkotás során súlyos torzító hatást okoz a rekonstruált képen a
gamma foton elnyelés következtében bekövetkező torzulás és a kollimátor okozta
távolságfüggő elkenés. Iteratív képrekonstrukciós algoritmusba ágyazott képjavító
módszerekkel lehetséges ezen hatások korrekciója. A kutatás második célkitűzése
egy olyan verifikált, párhuzamos leképezésű SPECT rekonstrukciós módszer létrehozása volt, amely tartalmazza a gamma foton elnyelés korrekcióját és a detektorválasz kompenzációját, valamint a futási idejéből adódóan mindennapi klinikai
diagnosztikában használható.
A harmadik fő célkitűzésem olyan eljárások kifejlesztését célozta meg, amelyekkel a SPECT adatgyűjtés megkezdése előtt meg lehet becsülni, hogy melyek
azok a vetületi irányok, amelyek a legjobb statisztikájú adatgyűjtést eredményezik, vagyis segítségükkel jobb képminőséget eredményező, vagy rövidebb idő alatt
végrehajtható az adatgyűjtés.
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1.2. Az értekezés felépítése
A dolgozat - a bevezető után - a második fejezetben a nukleáris medicina képalkotó eljárásairól ad egy rövid összefoglalót. Ez a fejezet a nukleáris medicina
eljárásainak azon részeit vázolja fel, amelyekre a tézisek kifejtéséhez, megértéséhez
van szükség.
A harmadik fejezet egy új szimulációs módszert mutat be, amely pozitronemissziós tomográf detektorblokk tervezését hatékonyan támogatja. A módszer
segítségével lényegesen csökkenthető a detektorok tervezésekor korábban szükséges fizikai mérések száma, illetve a tervezéshez szükséges idő.
A negyedik fejezet egy klinikailag verifikált, gyors, párhuzamosított, ezáltal
klinikai gyakorlatban alkalmazható képrekonstrukciós algoritmust mutat be párhuzamos leképezésű SPECT képalkotáshoz. A módszert alkalmazva lehetővé
vált egy nagypontosságú rekonstrukciós módszer mindennapi klinikai használata SPECT/CT készülékek esetén. A javasolt módszer a korábbiaknál lényegesen
több diagnosztikai információt szolgáltat az orvosok számára.
Az ötödik fejezet egy olyan új módszert mutat be, aminek a segítségével a
SPECT adatgyűjtés megkezdése előtt optimálisan kiválasztható egy 180 fokos
szkennelési tartomány, amely a legjobb statisztikájú adatgyűjtést eredményezi.
A módszer alkalmazásával a klinikai gyakorlat szempontjából fontos vizsgálati paraméterek javíthatók, csökkenthető a vizsgálati idő vagy az alkalmazott radioaktív
dózis.
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2. fejezet
A nukleáris medicina képalkotó
eljárásai
A nukleáris medicina képalkotó eljárásai [2] a szervezet élettani jelenségeit, metabolizmusait vizsgálják radioaktív nyomjelző anyag segítségével. A radioaktív
nyomjelzős vizsgálatok alapjait Hevesy György rakta le [1], amiért 1943-ban megkapta a kémiai Nobel díjat. Hevesy azt ismerte fel, hogy egy adott anyag radioaktív
izotópja ugyanúgy viselkedik a biológiai szervezetben, mint a nem radioaktív változata. Így egy élettani jelenségben kiemelt szerepet játszó biológiai anyag radioaktív
változatát használva nyomon követhető az adott élettani jelenség élő szervezetben.
A nukleáris medicina képalkotó eljárásai közé két fő vizsgálati módszert sorolnak:
• SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography) képalkotó eljárás
és
• Pozitronemisszós tomográfia (PET, Positron Emission Tomography).
Ezeket a vizsgálatokat rendszeresen alkalmazzák szervek funkcionális analízisére, így szív-, vese-, agy-, csont- vizsgálatoknál, de az onkológia is egy kiemelt
alkalmazási terület.

2.1. A SPECT képalkotás
SPECT képalkotás során a nyomjelző valamilyen gamma sugárzó radioaktív izotóp
(Pl.: T c99m , T l201, In111, Ga67, I131). A nyomjelzővel megjelölt biológiai anyagot bejuttatják a szervezetbe, amely a vizsgált szervben dúsul. A radioaktív izotóp
által kibocsátott gamma fotonokat érzékeljük egy gamma kamerával. A gamma
kamera (2.1(a). ábra) egy szcintillációs kristályon alapuló detektor, amely a becsapódó gamma fotonokat érzékeli. A szcintillációs kristály elé helyezett kollimátor
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gondoskodik arról, hogy a detektor csak a merőlegesen beeső gamma fotonokat
érzékelje. A szcintillációs kristályban az elnyelt gamma fotonok helyén fényfelvillanás történik, amelyet a kristály mögé helyezett fotoelektron-sokszorozók mérhető
elektromos jellé konvertálnak. A fotoelektron-sokszorozók jelei alapján a detektor
felületén a becsapódási pozíció meghatározható. Az így rögzített események megadják a testen belüli háromdimenziós aktivitás eloszlás kétdimenziós vetületét. A
SPECT adatgyűjtés során a gamma kamerával a test körül különböző pozíciókban
felvett projekciós képek alapján a 3D aktivitás eloszlás rekonstruálható.
Radioaktív nyomjelzőt
tartalmazó szerv

Kollimátor
Szintillációs kristály

Fotonelektron-sokszorozók

Számítógép

(a) Gamma kamera

(b) SPECT adatgyűjtés

2.1. ábra. A SPECT képalkotó eljárás során a páciensbe egy gamma sugárzó radioaktív izotóppal megjelölt biológiai, élettani jelentőséggel bíró anyagot juttatnak a
szervezetbe. SPECT adatgyűjtés során a szervezet körül különböző pozíciókban
egy gamma kamerával a 3D aktivitás eloszlás 2D vetületeit, projekciós képeket
rögzítünk. Az adatgyűjtés után a projekciós képek alapján a 3D aktivitás eloszlás rekonstruálható, ezáltal lehetővé válik valamilyen szerv funkcionalitás analízise
vagy élettani jelenség vizsgálata.

SPECT eljárásoknál több, fizikai jelenségből és a rendszer geometriai felépítéséből eredő hatás befolyásolja a képalkotás térbeli felbontását. A két legjelentősebb
ilyen torzító hatás az:
• Inhomogén elnyelő közeg okozta gamma foton elnyelés,
• SPECT detektor távolságfüggő felbontásából eredő torzító hatás.
Ezen hatások olyan torzításokat eredményeznek a rekonstruált képen, amelyek
jelentősen befolyásolják az orvosi diagnosztika helyességét. Például, agyvizsgálatnál a detektor elkenés mossa egybe a finomabb struktúrákat, míg szívizom perfúziós vizsgálatoknál az inhomogén anyageloszlás (a mellkas) okoz posterior fali
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aktivitás kiesést. Ezért a pontosabb diagnosztikai képesség eléréséhez ezen két
jelenség okozta hatást korrigálni kell.
A következő két fejezet ezen hatásokat tárgyalja részletesebben, utána pedig a
rekonstrukciós és a fenti hatásokat korrigáló módszerek bemutatása következik.

2.1.1. Inhomogén elnyelő közeg okozta gamma foton elnyelés
A vizsgált testbe juttatott radioaktív nyomjelző által kibocsátott gamma fotonok a vizsgált térrészen áthaladva érik el a detektort. A gamma fotonok fizikai
kölcsönhatásba lépnek a teret kitöltő anyaggal (a test szöveteivel), elnyelődnek,
szóródnak. Ennek hatására kevesebb eseményt érzékelünk a projekciós képeken.
Inhomogén elnyelő közeg esetén (mint például a mellkas) ez a hatás anizotróp,
és mértéke adott irányban függ a gamma foton által megtett út menti elnyelési
együttható értékétől. Ez a hatás a Beer-Lambert törvénnyel írható le:
−

I = I0 · e

R
l

µ(x) dx

(2.1)

ahol I a mért események száma egy detektor pixelben, I0 a tér egy adott voxeléből a detektor pixel irányába induló gamma fotonok száma, és µ(x) tartalmazza
az inhomogén anyageloszlás elnyelési együtthatóit a teljes elnyelési hatáskeresztmetszet alapján. Az inhomogén elnyelő közeg a rekonstruált képen jelentős torzító
hatást eredményez (2.2. ábra).
A SPECT vizsgálatoknál leggyakrabban használt radioaktív izotópok által kibocsátott gamma fotonok a 100 és 400 keV energiatartományba esnek. Ebben az
energiatartományban a fizikai hatások közül a foton abszorpciónak és a Compton
szórásnak van hatása, ezek közül is a Compton szórás dominál ( Humán vizsgálat esetén a Compton szórt események aránya elérheti az 50%-ot is [4]). Így a
Beer-Lambert közelítést alkalmazva azért érzékelünk kevesebb eseményt egy adott
irányban, mert a gamma fotonok gyakorlatilag kiszóródnak abból az irányból.
A Beer-Lambert közelítés azt feltételezi, hogy egyetlen Compton szórt eseményt sem érzékelünk, lévén a µ gyengítési együttható (a teljes elnyelési határkeresztmetszet) ezt tartalmazza. Ezzel ellentétben a valóságban a detektor véges
energiafelbontása miatt szórt eseményeket is regisztrál a rendszer. A fentiek miatt a Beer-Lambert alapú elnyelési korrekciót ki kell egészíteni szóráskorrekcióval.
Erre egy több energiaablakos módszer már megfelelő [5].
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(a) Elnyelési térkép és az eredeti
aktivitás eloszlás

(b) Rekonstruált szelet

2.2. ábra. Egy henger gyűrű aktivitás szimulációja inhomogén elnyelési közegben.
Az (a) ábra az eredeti aktivitás eloszlást (piros) mutatja két különböző elnyelési
együtthatójú hengerben. A kisebb átmérőjű henger nagyobb elnyelési együtthatót
tartalmazó közeggel van kitöltve. A (b) ábra a rekonstruált szeletet mutatja.
Látható, hogy a nagyobb elnyelési együtthatójú közeg irányában a gyűrű szinte
teljesen eltűnik.

2.1.2. Detektor távolságfüggő felbontása
SPECT készülékben a gamma kamera funkciója, hogy a radioaktív nyomjelző által
kibocsátott gamma fotonokat érzékelje. A gamma kamera három részből áll (2.3.
ábra):
• kollimátor,
• szcintillációs kristály,
• fotoelektron-sokszorozók (PMT, Photomultiplier Tube).
A kollimátor feladata annak biztosítása, hogy csak meghatározott irányból érkező gamma fotonok jussanak el a szcintillációs kristályhoz. A kollimátor fizikailag
egy ólomtömb, amelyben lyukak helyezkednek el, de készítenek ólomlapból összehajtogatott kivitelben is. A SPECT adatgyűjtő rendszer csak azokat a gamma
fotonokat érzékeli, amelyek a kollimátoron keresztülhaladnak. A leggyakrabban
használt kollimátor típus a "parallel hole" kollimátor, amelynél a kollimátor lyukai az ólomtömbre merőlegesen, egymással párhuzamosan helyezkednek el, így csak
a detektorra merőlegesen érkező gamma fotonokat érzékeljük.
A kollimátoron túljutott gamma fotonok a kollimátor mögött elhelyezkedő
szcintillációs kristálytömbhöz jut, amely elnyeli a becsapódó gamma fotonokat.
7

Radioaktív nyomjelzőt
tartalmazó szerv
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Számítógép

2.3. ábra. A radioaktív nyomjelző által kibocsájtott gamma fotonokat a gamma
kamerával érzékeljük. A gamma kamerában egy szcintillációs kristály nyeli el a
gamma fotont, amelynek energiáját fényfelvillanássá konvertálja. A szcintillációs
kristályban keletkezett kis mennyiségű fényt fotoelektron sokszorozók erősítik és
konvertálják mérhető elektromos jellé. A szcintillációs kristály elé helyezett párhuzamos kollimátor, egy egymással párhuzamos lyukakat tartalmazó ólomtömb
biztosítja, hogy csak a detektorra merőlegesen érkező gamma fotonok érzékeljük.

A kristályban a gamma foton fotoeffektus vagy Compton-szórás révén nagyenergiás szabad elektront kelt, amely elektronokat gerjeszt, míg leadja energiáját. Az
így gerjesztett elektronok relaxációja során keletkezik a látható tartományba eső
fényfelvillanás. Ezt a fényfelvillanást kell érzékelnie a rendszernek. A fényfelvillanást a szcintillációs kristály mögött elhelyezkedő fotoelektron-sokszorozók mérhető
elektromos jellé konvertálják, amelyek alapján a detektor felületén a becsapódási
pozíció meghatározható.
A fentiek alapján egy detektor pixelbe elméletileg csak a detektor pixelre merőleges vonal mentén érkezhet aktivitás. Ez azt jelentené, hogy a detektor pontválasz
függvénye a Dirac delta. A valóságban a gamma kamera pontválasz függvénye egy
kétdimenziós Gauss függvény által elkent pont (2.4. ábra), amely a következő
okokra vezethető vissza:
1. A detektor szcintillációs kristályának van intrinsic felbontása, amely térben
Gauss eloszlást követ.
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2. A parallel kollimátor lyukainak a méretei végesek.
3. A kollimátor anyaga ólom, ami nem 100%-osan árnyékol, ezáltal a kollimátor
lyukai között is van gamma foton penetráció.
Detektor

Kollimátor

P2

P1

Psf1
Psf2

2.4. ábra. A gamma kamera távolságfüggő felbontása egy kétdimenziós Gauss függvény, amelynek szórása a pontforrás és a kollimátor felülete közötti távolság függvényében növekszik.

A fenti három hatás mindegyike Gauss eloszlást követ, így a három függvény
szuperpozíciója is egy Gauss függvény lesz. A gamma kamera ezen távolságfüggő
felbontása a rekonstruált képen a valósnál nagyobb méretű (elkent) struktúrákat
eredményez (lásd 2.5. ábra). De a detektor elkenés legfőbb problémája, hogy a
kollimátor elkenése a távolság függvényében lineárisan nő, amely egy nemlineáris
torzítást okoz a rekonstruált képen. Ez a hatás a kamera látóterének széle felé
egyre inkább aszimetrikus torzítást okoz, amelyet a 2.6. ábra szemléltet.
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(a) Referencia

(b) Rekonstruált kép

(c) Profilgörbék (az (a) és (b) ábra középső vonala
mentén vett profilok)

2.5. ábra. Az (a) ábra egy henger gyűrű aktivitást ábrázol. Ezen aktivitás eloszlás
szimulációjának a rekonstruált képe látható a (b) ábrán. A detektor elkenésének
következtében vastagabb struktúrát rekonstruálunk, amely jól látható a profilgörbéken ((c) ábra).

2.6. ábra. A detektor távolságfüggő felbontása a látótér széle felé aszimetrikus
torzulást okoz.
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2.1.3. SPECT rekonstrukciós és korrekciós módszerek
A párhuzamos leképezésű képalkotás matematikai leírását a Radon transzformáció
adja meg:

Rf (θ, s) = P (θ, s) =

+∞
Z

f ((t · sin θ + s · cos θ), (−t · cos θ + s · sin θ)) dt

(2.2)

−∞

ahol P (θ, s) egy adott θ szögálláshoz tartozó projekciós vonal, amelynek egy
pontja a vizsgált téren áthaladó egyenes mentén vett integrállal számítható. s a
θ szögálláshoz tartozó projekciós vonalon a tranzaxiális távolság, t az integrálási
vonal mentén futó paraméter. A (2.2) képletben az egyes változók jelentését a 2.7.
ábra szemlélteti.

2.7. ábra. A Radon transzformáció (2 dimenzióban). A Radon transzformáció
során a képtér f (x, y) függvény által megadott aktivitás eloszlást képezzük le a
P (θ, s) projekciós képtérbe a t vonal menti integrálok számításával. Lásd még a
(2.2) képletet.

A képrekonstrukció során a (2.2) egyenlet inverz megoldását keressük.
Analitikus vizsgálatok eredménye a központi szelet tétele (Fourier Slice Theorem)
alapján alkalmazott direkt Fourier rekonstrukció, és a szűrt visszavetítéses rekonstrukciós algoritmus (FBP, Filtered Backprojection) [6].
Gyakran alkalmaznak iteratív képrekonstrukciós algoritmusokat emissziótomográfiás eljárásoknál. Az iteratív eljárások a következő sémát alkalmazzák:
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1. Veszünk a rekonstruálandó térben egy kiinduló aktivitás eloszlást (kezdeti
becslés).
2. Előrevetítés: az aktuális becslésből kiszámoljuk, hogy az adott geometriájú
képalkotó rendszer milyen projekciós képsorozatot mérne.
3. Különbség vagy hányados számítás: kiszámoljuk, hogy a számolt és a mért
projekciós képek között mekkora a távolság. Ez az adott iterációs séma
szerint lehet különbség vagy hányados számítás.
4. Visszavetítés: a számolt különbség vagy hányados alapján visszamódosítjuk
a becsült aktivitás eloszlást, ennek eredményeképpen egy új becslést kapunk.
5. A (2)-(4) lépéseket ismételjük az előre definiált leállási kritérium bekövetkeztéig.
A nukleáris medicina képalkotó eljárásainál széles körben alkalmazott, robusztus iteratív rekonstrukciós eljárás a Maximum Likelihood Expectation
Maximization (MLEM) algoritmus [7] [8] és annak konvergenciagyorsított változata az Ordered Subset Expectation Maximization (OSEM) algoritmus [9].
Az MLEM algoritmus a következő iteratív séma alapján számolja a (k +1)-edik
becsült aktivitás eloszlást a (k)-adik (előző) becslésből:
fjk+1 = fjk ·

1
I
P

·

a(j, θ, s)

I
X
i=1

bi · a(j, θ, s)
J
P
n=1

i=1

fnk

(2.3)

· a(n, θ, s)

ahol J a rekonstruálandó tér voxeleinek halmaza, I a detektor pixeleinek halmaza, ((θ, s) indexpár azonosít egy detektor pozíciót), b a mért értékek vektora,
a(j, θ, s) annak a valószínűsége, hogy egy a j voxelben kibocsátott gamma fotont
az (θ, s) detektor pozícióban érzékelünk.
Az MLEM algoritmus konvergenciáját gyorsítja az OSEM módszer [9], amely
során a projekciós képeket subset-ekre osztjuk, és a subset-ekre teljes EM iterációkat végzünk. A következő subset felhasználásánál már az előző subset során keletkezett becsült aktivitás eloszlás lesz az EM iteráció bemenete. Az OSEM módszer
alkalmazásával az algoritmus konvergenciája subset-számszorosára növekszik.
Elnyelési korrekció SPECT képalkotásnál
SPECT képalkotásnál a legfőbb torzító tényezők a korábbi fejezetekben tárgyalt
(lásd 2.1.1. és 2.1.2. fejezet) torzító hatások. Amennyiben a Radon transzformációba belevesszük a gamma foton elnyelés hatását, akkor az exponenciális Radon
transzformációt kapjuk:
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Rf (θ, s) =

+∞
Z

f ((t · sin θ + s · cos θ), (−t · cos θ + s · sin θ))·

−∞
−

·e

(2.4)
R∞

µ((τ ·sin θ+s·cos θ),(−τ ·cos θ+s·sin θ)) dτ

dt

t

ahol Rf (θ, s) egy adott θ szögálláshoz tartozó projekciós vonal, amelynek egy
pontja a vizsgált téren áthaladó egyenes mentén vett integrállal számítható, s a
θ szögálláshoz tartozó projekciós vonalon a tranzaxiális távolság, t az integrálási
vonal mentén futó paraméter. Az integrálszámítás során egy pont aktivitásának
értéke a pont és a projekciós vonal közti elnyelési együtthatóval korrigálható, amelyet a képletben egy exponenciális szorzótag képvisel. Ehhez a µ(x, y) függvény
szolgáltatja az elnyelési térképet, amely az anyagok lineáris gyengítési együtthatóit tartalmazza. A (2.4) képletben egyes változóinak jelentését a 2.7. ábra is
szemlélteti.
Az exponenciális Radon transzformáció (az irodalomban Attenuated Radon
Transform néven is hivatkoznak rá) inverz megoldása már sokkal bonyolultabb
mint a Radon transzformációé. Az exponenciális Radon transzformáció ((2.4)
egyenlet) inverz megoldásával többen is foglalkoztak. Homogén elnyelő közegre
Bellini dolgozott ki egy egyszerűen alkalmazható megoldást [10]. Inhomogén elnyelő közegre Natterer [11] és Novikov [12] is levezetett inverz megoldást, de ezeket
bonyolultságuk miatt a gyakorlatban nem alkalmazzák.
Elnyelési korrekció esetén a homogén elnyelő közeg, mint feltétel, egy nagyon
erős korlátozás. Míg egy agyvizsgálatnál ez elfogadható, lévén az egész agyterület
jól modellezhető egy homogén, víz ekvivalens közegként, addig egy szívizom perfúziós SPECT vizsgálatnál ez a feltétel nem áll fenn, lévén a mellkas az izommal,
csonttal, tüdővel egy inhomogén elnyelő közeget alkot.
Chang dolgozott ki egy egyszerűen alkalmazható elnyelési korrekciós módszert
inhomogén elnyelő közegre [13], amelyet a rekonstrukció után a rekonstruált szeletekre lehet alkalmazni. Chang minden rekonstruált voxelre egy korrekciós szorzó
faktort számol a következő összefüggés alapján:
#−1

M
1 X
T F (x, y, θi )
·
C(x, y) =
M i=1

"

(2.5)

ahol C(x, y) a korrekciós faktor, amellyel az (x, y) rekonstruált képpont értékét be kell szorozni. M a θi projekciós irányok száma, T F (x, y, θi ) (transmitted
fraction) az (x, y) képpont és a θi szögállású detektor közötti útvonalon számított
elnyelési faktor.
Az elnyelési korrekció során minden képpont rekonstruált értékét a (2.5) egyenlet alapján számolt korrekciós faktorral beszorozzuk. Mint az a korrekciós faktor
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egyenletéből kitűnik, a Chang módszer csak egy közelítő elnyelési értékkel korrigál
mivel a voxel korrekciós faktor független az aktivitástól.
A Radon transzformáció analitikus megoldását alkalmazva az elnyelési korrekció nagyon bonyolulttá teszi a rekonstrukciót, és ekkor a detektor távolságfüggő
felbontását még figyelembe sem vettük.
Az iteratív algoritmusok nagy előnye, hogy az előrevetítő operátorba beépíthető a rendszer geometriai felépítéséből (a kamera távolságfüggő elkenése) és a
fizikai jelenségekből (gamma foton elnyelés) adódó hatások, ami által pontosabb
rekonstrukció érhető el.
Az MLEM algoritmus ((2.3) egyenlet) előrevetítésébe beépíthető a gamma foton elnyelés hatása, ezáltal egy detektor pixel által érzékelt összes esemény száma
a következő összefüggés alapján módosul:
pi =

J
X

P

−

cin ·µn

n∈Nij

fj · a(j, θ, s) · e

(2.6)

j=1

ahol J a rekonstruálandó tér voxeleinek halmaza, a(j, θ, s) annak a valószínűsége, hogy egy a j voxelben kibocsátott gamma fotont az (θ, s) detektor pozícióban
érzékelünk ((θ, s) indexpár azonosít egy detektor pozíciót). µ tartalmazza az elnyelési térkép voxeleit, Nij azon voxelek halmaza, amelyek a j voxelt és a (θ, s)
detektor pixelt összekötő vonal mentén fekszenek, cin pedig a vonal és a voxel által
metszett úthossz.
Így az MLEM algoritmus korrigálható az elnyelési faktorokkal, ami az eredeti
(2.3) egyenlet egy módosított változatához vezet:

fjk+1 =fjk ·

1
I
P

P

−

a(j, θ, s) · e

cin ·µn

·

n∈Nij

i=1

P

−

·

I
X
i=1

bi · a(j, θ, s) · e
J
P
n=1

cin ·µn

(2.7)

n∈Nij

−

fnk · a(n, θ, s) · e

P

cih ·µh

h∈Nin

Elnyelési térkép meghatározása
Elnyelési korrekciós rekonstrukciós algoritmusnak szüksége van egy pontos elnyelési térképre, amelynek előállítására több módszer is létezik [14]. Manapság már
multimodalitású készülékek terjednek, amelyben egy SPECT készülék egy másik
modalitással (CT-vel vagy MRI-vel) van egybeépítve, ahol a másik modalitás szolgáltatja a morfológiai információt a vizsgált testről. A rekonstrukció célkészüléke
14

a Mediso AnyScanTM SPECT/CT eszköz volt, amely egy multimodalitású készül,
ahol a második modalitás egy alacsony dózisú CT készülék. Így az elnyelési térképet a CT képből származtattam.
Egy CT képből az elnyelési térkép többféleképpen is kinyerhető. A Hounsfield
Unit (HU) értékek átskálázhatóak lineáris gyengítési együtthatóvá, amely módszer víz ekvivalens közeg esetén jó eredményt ad, de ettől eltérő sűrűségű közeg
esetén (pl.: csont, tüdő) nem pontos. Én egy szegmentáláson alapuló módszert
alkalmaztam. Az egyes szövet tartományok, amelyeknek ismert a HU értéktartománya (2.1. táblázat), szegmentálással elkülöníthetőek egymástól. Ezután a szövet tartományokban a szövetre jellemző elnyelési együtthatót használtam az adott
energiaértéken, amelyet a National Institute of Standards and Technology (NIST)
intézet Photon Cross Section Database (XCOM) [15] adatbázisából nyertem.
Anyag
Levegő
Zsírszövet
Víz
Izomszövet
Csontszövet

HU
-1000
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+40
+400

2.1. táblázat. Szegmentálási határértékek a testben előforduló szövetekre.

Detektorválasz kompenzáció
A gamma kamera távolságfüggő felbontása a rekonstruált képen a valósnál nagyobb
méretű (elkent) struktúrákat eredményez, a pontosabb diagnosztikai képesség eléréséhez ezt hatást korrigálni kell. A gamma kamera távolságfüggő felbontásának
korrekciójára számos módszert dolgoztak ki. King és társai rekonstrukció előtti, a
projekciós térben Wiener szűrő alapú, dekonvolúciós algoritmust fejlesztettek [16].
Ez a rekonstrukció előtti szűrés egy átlagos kompenzációt jelent, lévén a projekciós
kép egy pixelében érzékelt események különböző távolságokból érkezhettek, azokat
az adatgyűjtés végén már nem tudjuk szétválasztani. Mások a Frequency Distance
Relation (FDR) alapján a 2D szinogramok Fourier transzformáltján végeznek korrekciót, mivel az FDR alapján az egyes frekvencia tartományokból mélységi információ is elkülöníthető [17]. Az FDR alapú szűrők ([18], [19], [20]) viszont csak egy
szeleten belüli elkenést (tranzaxális elkenés) képes kompenzálni, a szeletek közötti
átkenést nem tudják figyelembe venni.
Az iteratív rekonstrukció előre- és visszavetítő operátorába beépíthető a gamma
kamera távolságfüggő felbontása. Viszont ez a fajta kompenzáció rendkívül nagy
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számítási igényt von maga után, ami a rekonstrukciót jelentősen lassítja az elkenés
során alkalmazott nagyméretű konvolúciós kernelek miatt.
Mivel két Gauss függvény konvolúciója is Gauss függvény, ezért a detektornak a
távolság függvényében lineárisan növekvő elkenését fel lehet bontani szeletenkénti
elkenésre (slice-by-slice blurring [21]), amely azt eredményezi, hogy az elkenés alkalmazása során kis konvolúciós kerneleket alkalmazhatóak. Ennek a módszernek
az a hátránya, hogy olyan keskeny Gauss függvényeket eredményez, amelyek egy
pixelen belül maradnak. A fentiek miatt a Gauss függvényeknek valamilyen közelítését alkalmazzák [22], ami viszont pontatlanságot visz a rekonstrukcióba. Az
iteratív algoritmusba integrált detektor válasz kompenzációs módszerek gyakorlati
implementációi a fenti sémát követik ([23], [24], [25], [21]).
Az MLEM algoritmus előrevetítő operátorba a gamma kamera távolságfüggő
elkenésének beépítése során a következő egyenletet kapjuk:

fjk+1

=

fjk
I
P

·

G(j, θ, s) ⊗ a(j, θ, s)

I
X

G(j, θ, s) ⊗ [bi · a(j, θ, s)]
J
P

i=1

n=1

i=1

(2.8)

G(j, θ, s) ⊗ [fnk · a(n, θ, s)]

ahol J a rekonstruálandó tér voxeleinek halmaza, I a detektor pixeleinek halmaza, ((θ, s) indexpár azonosít egy detektor pozíciót), b a mért értékek vektora,
a(j, θ, s) annak a valószínűsége, hogy egy a j voxelben kibocsátott gamma fotont
az (θ, s) detektor pozícióban érzékelünk. G(j, Θ, s) a gamma kamera távolságfüggő
felbontásának a függvénye.

G(j, Θ, s) =
σ=

s2
1
· e− 2·σ2
2·π·σ

q

2
σintr
+ (ga + d · gb)2

(2.9)
(2.10)

ahol d a j voxel és a (Θ, s) detektor pozíció közötti távolság.
A ga, gb és σintr értékek egy kalibrációs mérés során meghatározhatóak. A
kalibrációs módszer során aktivitással töltött kapillárist helyezünk a detektortól
növekvő távolságokra és planáris képeket készítünk (2.8. ábra). Mindegyik planáris képen a vízszintes vonal profilokra Gauss függvényt illesztettünk. A Gauss
függvények σ paramétereire a (2.10) egyenletet illesztjük, amely végén megkapjuk
ga, gb és σintr paramétereket.
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2.8. ábra. A kalibrációs módszer során aktivitással töltött kapillárist helyezünk
a detektortól növekvő távolságokra és planáris képeket készítünk. A felső sorban
pár példa látható kapillárisokkal mért planáris képekről, amelyek kalibrációs mérés
során keletkeztek növekvő távolságokban. Az alsó sorban két kapillárishoz tartozó
illesztett Gauss függvény látható.

MLEM algoritmusba integrált együttes elnyelési korrekció és detektorválasz kompenzáció
Diagnosztikai szempontból pontos rekonstrukció úgy érhető el ha a gamma foton
elnyelést és a detektorválasz okozta torzítást is kompenzáljuk az MLEM algoritmusban. Ha ezt a két hatást beépítjük az MLEM előrevetítő operátorába, akkor
a (2.7) és (2.8) egyenleteket kell kombinálni, amely során a következő egyenletet
kapjuk:

fjk+1 =fjk ·

1
I
P



P

−

G(j, θ, s) ⊗ a(j, θ, s) · e

cin ·µn

n∈Nij

·


i=1



·

I
X
i=1

G(j, θ, s) ⊗ bi · a(j, θ, s) · e
J
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cin ·µn

n∈Nij

−

G(j, θ, s) ⊗ fnk · a(n, θ, s) · e

P
h∈Nin



(2.11)


cih ·µh




ahol J a rekonstruálandó tér voxeleinek halmaza, a(j, θ, s) annak a valószínűsége, hogy egy a j voxelben kibocsátott gamma fotont az (θ, s) detektor pozícióban
17

érzékelünk ((θ, s) indexpár azonosít egy detektor pozíciót). µ tartalmazza az elnyelési térkép voxeleit, Nij azon voxelek halmaza, amelyek a j voxelt és a (θ, s)
detektor pixelt összekötő vonal mentén fekszenek, cin pedig a vonal és a voxel által metszett úthossz. G(j, Θ, s) a gamma kamera távolságfüggő felbontásának a
függvénye és részletesen a (2.10) egyenlet írja le.

2.2. Pozitronemissziós tomográfia
A pozitronemissziós tomográfia szintén széles körben alkalmazott emisszió tomográfiás képalkotó eljárás. PET (2.9. ábra) képalkotás esetén radioaktív nyomjelzőnek egy pozitron sugárzó anyagot alkalmaznak. A radioaktív nyomjelző által kibocsátott pozitron rövid út megtétele után összeütközik egy elektronnal, amellyel
úgynevezett annihilációs kölcsönhatásba lép. Ezen kölcsönhatás következtében az
elektron-pozitron pár energiáját két 511 keV energiájú gamma foton formájában
szétsugározzák. A keletkezett két gamma foton jó közelítéssel egy egyenes mentén,
de egymással ellentétes irányban haladnak. A két gamma foton egyidejű észlelése
lehetővé teszi, hogy meghatározzuk azt az egyenest (LOR = Line Of Response),
amely mentén az annihilációs kölcsönhatás bekövetkezett.
PET vizsgálat során a vizsgált térrészt egy detektor gyűrű veszi körül, amely
érzékeli az egyes becsapódó gamma fotonokat (2.9. ábra). Amikor a rendszer egy
megadott időablakon belül (ez jellemzően párszor tíz nanoszekundum) két eseményt érzékel (ezt koincidenciának nevezzük), akkor azt egy annihilációból eredőnek értékeli. A bomlás (illetve az annihiláció) a két becsapódási pozíciót összekötő
egyenes mentén történt.

2.2.1. A PET detektorblokk felépítése és tulajdonságai
Egy PET készülékben a szcintillációs kristályból (a 2.2. táblázat PET készülékekben használt szcintillációs kristályokat és azok paramétereit tartalmazza) álló detektorgyűrű feladata, hogy érzékelje az egy annihilációból származó gamma
fotonokat [26]. A detektorgyűrű kristálytűkből áll, amelyek detektorblokkokba
vannak rendezve (2.10. ábra). Egy detektorblokk kristálytűkből és fotoelektronsokszorozókból épül fel. A szcintillációs kristályban elnyelt gamma fotonok hatására optikai fotonok keletkeznek, ezek eljutnak a fotoelektron-sokszorozókhoz,
amelyek a látható fényt elektromos jellé alakítják, az így keletkezett jelet a rendszer fel tudja dolgozni.
Ebből következően a PET detektornak nagyon fontos szerepe van a készülékben. A becsapódott gamma foton során keletkezett jel fontos információt szolgáltat
az abszorpció helyéről, valamint a gamma foton által leadott energiáról [27].
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Koincidencia érzékel
és feldolgozó egység
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2.9. ábra. PET vizsgálat során a szervezetbe egy pozitronsugárzó radioaktív nyomjelzővel megjelölt anyagot juttatnak. A radioaktív nyomjelző által kibocsátott pozitron rövid út megtétele után összeütközik egy elektronnal, amellyel úgynevezett
annihilációs kölcsönhatásba lép. Ezen kölcsönhatás következtében az elektronpozitron pár energiáját két 511 keV energiájú gamma foton formájában egymással
ellentétes irányban szétsugározzák. A vizsgált teret körbevevő detektor gyűrű érzékeli egy időablakon belül beeső, egy annihilációból eredő gamma fotonokat. A
LOR-ok (LOR = Line Of Response) mentén összegyűjtött koincidencia események
alapján rekonstruálható az aktivitás eloszlás a vizsgált térben.

A detektor számos paramétere alapvetően befolyásolja egy PET készülék tulajdonságait. A szcintillációs kristály 511 keV energiájú gamma fotonokra érvényes
elnyelési képességének alapvető hatása van a rendszer érzékenységére. Egy nagy
érzékenységű PET szkennernél fontos, hogy minél több gamma foton lépjen kölcsönhatásba a szcintillációs kristállyal és adja le az energiáját.
A szcintillációs kristály bomlási állandó paramétere (decay constant) a készülék
időfelbontására van lényeges hatással. (A bomlási állandó adja meg, hogy a gamma
foton abszorpciója során keletkező fényfelvillanás keletkezése átlagosan mennyi idő
vesz igénybe.) Alacsony bomlási idejű kristály alkalmazása fontos, hogy rövid időn
belül sok beérkező eseményt egyenként érzékelni tudjunk illetve, hogy csökkent19

Szintillációs
kristály

Fotoelektron-sokszorozók

Detektorgyűrű

γ

Detektorblokk

2.10. ábra. PET vizsgálat során az annihilációból eredő gamma fotonokat a testet
körülvevő szcintillációs kristálytűkből álló detektor gyűrű érzékeli. A detektor
gyűrű kristálytűi detektorblokkokba rendezve helyezkednek el. A szcintillációs
kristálytű az elnyelt gamma fotonokat fényfelvillanássá alakítja, amelyet a mögötte
elhelyezkedő fotoelektron sokszorozók mérhető elektromos jellé konvertálnak. A
cél, hogy a mért elektromos jelek alapján meg tudjuk állapítani, hogy a gamma
fotont melyik kristálytű nyelte el.

sük a véletlen koincidenciák számát. Véletlen koincidenciának nevezzük azokat
az eseményeket, amikor két nem egy annihilációból származó gamma fotont egy
koincidenciának érzékelünk. Egy jó időfelbontás alkalmas arra is, hogy a mért időkülönbségek alapján a vonal menti annihiláció helyét pontosabban megbecsüljük
[28] [29].
A szcintilláció folyamata során a gamma foton a kristályban elnyelődik, amely
nyomán nagyenergiás szabad elektronok keletkeznek. Az elsődlegesen keltett nagyenergiás elektronok további elektronokat gerjesztenek, amelyek relaxációjuk során
fényt bocsátanak ki. Ezt a fényt detektáljuk. A szcintillációs kristály fényhozama (light yield) azt mondja meg, hogy egységnyi energiájú gamma foton elnyelése
esetén hány látható fénytartományba eső foton, azaz mekkora fénymennyiség keletkezik. A keletkezett fénymennyiség egy része jut el a szcintillációs kristály kilépő
oldalán elhelyezkedő fotoelektron-sokszorzókig. Esetenként néha csak pár száz optikai foton alapján kell a fotoelektron-sokszorozók jelei alapján meghatározni a
becsapódási pozíciót. Ezért a minél nagyobb fényhozamnak a jó jel-zaj viszony és
a minél pontosabb pozíciódiszkrimináció miatt kiemelt jelentősége van.
A detektor azon képessége, hogy két különböző energiájú gamma fotont meg
tudjon különböztetni egymástól egy nagyon fontos paraméter, amit a detektor
energiafelbontásának szokás nevezni. Az energiafelbontás gyakorlatilag a foto20

csúcs szélessége, pontosabban a %-ban kifejezett relatív félértékszélesség. A szcintillációs kristály intrinsic energiafelbontása és a fényhozam paramétere alapvetően
határozza meg a detektor energiafelbontását. A minél nagyobb fényhozam azért
is fontos egy megfelelő energiafelbontású detektorhoz például azért, hogy hatékonyan kiszűrhetőek legyenek azokat az események, amelyek a detektor elérése előtt
a páciensben Compton szóródást szenvedtek el.
A detektornak pontos információt kell szolgáltatnia az elnyelődés helyéről (hogy
melyik kristálytűben történt a gamma foton abszorpciója), hogy minél kevesebb
legyen azoknak az eseményeknek a száma, amelyeket nem a megfelelő LOR mentén
érzékel a rendszer.
Anyag
NaI(Tl)
GSO(Ce/Zr)
BGO
LaBr3
LGSO(Ce)
LYSO(Ce)
LSO(Ce)

Sűrűség
[g/cm3]
3.67
6.71
7.13
5.29
7.3
7.1
7.4

Elnyelési hossz Fényhozam
[cm]
[foton/MeV]
2.9
38000
1.43
7500
1.1
8000
1.88
65000
1.18
20000-30000
1.2
32000
1.1
31000

Lecsengési idő
[ns]
250
30-60
300
15
41
41
40-47

2.2. táblázat. PET berendezésekben használt szcintillátorok és paramétereik. [30]
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3. fejezet
PET készülékben alkalmazott
detektorblokk működésének
valósághű leírását és annak
szimulációját lehetővé tevő módszer
3.1. Bevezető
A detektorblokk geometriai és optikai paraméterei alapvetően meghatározzák a
PET készülék képalkotó tulajdonságait (lásd 2.2.1. fejezet). A detektorblokk
tervezése meghatározó lépés a készülék létrehozásakor, elsődleges cél a tervezett
vizsgálatokhoz szükséges megfelelő érzékenység elérése, illetve az, hogy a gamma
fotont elnyelő kristálytű detektálása kellő pontossággal elvégezhető legyen.
A végső képminőségre mind a kristálytű mérete és a kristály anyaga, mind a detektorblokkban alkalmazott reflektorok optikai tulajdonságai és geometriai méretei
hatással vannak (részletesen lásd 2.2.1. fejezet). Ezért ahhoz, hogy egy detektorblokk a PET készülékben hatékonyan működjön, egy sok dimenziójú paraméter
térben kell megtalálni az optimális értékeket. A detektorblokk optimális paraméterei analitikusan nem számíthatóak, meghatározásuk valós mérésekkel a gyakorlatban nem kivitelezhető, hiszen adott esetben több ezer detektorblokk fizikai
legyártása és bemérése nem lenne hatékony módszer. Szerencsére a ma rendelkezésre álló számítógépes szimulációs környezetek [31] [32] lehetőséget adnak olyan,
közel valósághű szimuláció megvalósítására, amellyel egy adott detektorblokk működését meghatározó alapvető optikai tulajdonságok vizsgálata elvégezhető.
A kutatási munka során célom volt egy olyan szimulációs módszer definiálása
és megvalósítása, amely adott geometriai jellemzőkkel rendelkező rendszer esetén
támogatja a PET detektorblokk paramétereinek optimális megválasztását.
22

Több olyan szimulációs eszköz is létezik már, amelyek optikai foton követését
szimulálják Monte Carlo módszerrel [33] [31] [34]. Optikai fotonok követésére a
legszélesebb körben használt szimulációs eszköz a DETECT2000 [31], ezért én is
ezt a eszközt választottam az alapvető fizikai folyamatok szimulációjára (optikai
fotonok követésére).
Annak érdekében, hogy a detektorblokk paramétereit optimálisan megválaszthassuk nagy számú modellel kell szimulációkat végeznünk. A modell előállítása és a
paramétertérben valamilyen szempont szerinti szisztematikus keresés egy viszonylag egyszerűnek tűnő detektor geometria esetén is bonyolulttá válik. Ezért egyik
cél az volt, hogy az adott geometriájú detektorblokk geometriai, anyagminőségi és
optikai paramétereit egyszerűen és gyorsan lehessen változtatni.
A jellemző detektorblokk felépítések esetén az optikai fotonok követése igen
számításintenzív feladat. Ezért szükséges volt annak a lehetőségnek a biztosítása,
hogy a módszer implementációja nagy számítási kapacitású eszközökön is végrehajtható legyen.
A módszer kidolgozásakor az elsődleges cél a detektor optikai tulajdonságai
tervezésének támogatása volt, azonban a detektorblokk optikai válasza többek között függ attól is, hogy a detektorba csapódó gamma fotonok milyen mélységben
nyelődnek el. Ezért a valósághű szimuláció megvalósítása érdekében a szimulációs módszert ki kell egészíteni olyan lépésekkel, amelyek lehetővé teszik a gamma
fotonok kristálytűk közötti penetrációjának modellezését.

3.1.1. A kutatás célkitűzése
Ezen tématerületen folytatott kutatásom fő célkitűzése egy olyan detektor szimulációs módszer kidolgozása volt, amely segítségével a gyakorlatban előforduló
geometriájú PET detektorok definiálása, azok paramétereinek beállítása és optikai szimulációja könnyen elvégezhető annak érdekében, hogy lehetővé váljon a
PET detektor paramétereinek a tervezési kritériumoknak megfelelő, adott esetben
valamilyen szempontrendszer szerint optimális megválasztása.
A módszernek lehetőséget kell adnia a gamma foton penetráció kezelésére annak
érdekében, hogy biztosítsa a valósághű detektor válasz függvény előállítását.
A kutatásom során fontos szempont volt a kidolgozandó módszer számításigényének gyakorlati szempontok figyelembe vételével történő csökkentése.

3.2. PET detektor optikai viselkedésének szimulációja
A javasolt módszer lehetőséget ad előre definiált detektorblokk típusok használatára. Az előre definiált detektorblokk modellek tartalmazzák a gyakorlatban
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előforduló detektorblokk típusokat, amelyek geometriai paraméterei, valamint az
egyes anyagok és felületek optikai tulajdonságai változtathatóak.
Az előre definiált detektorblokk konfigurációk a 3.1. ábrán láthatóak:
• Egyrétegű detektorblokk (3.1(a). ábra): a kristálytűk egy rétegben helyezkednek el.
• Többrétegű detektorblokk (3.1(b). ábra): egy többrétegű detektorblokk gyakorlatilag több egymás felett elhelyezkedő egyrétegű detektorblokkból áll.
Többrétegű detektorblokk használata esetén a rendszer információt gyűjthet
a gamma foton elnyelődésének mélységéről (DOI = Depth Of Interaction,
lásd 3.2. ábra), ezáltal lehetőség nyílhat a DOI hatás kompenzálására.
Küls re ektor
Bels re ektorok
Fényvezet

Kristályt k

Küls re ektor
Bels re ektorok
Kristályt k

Fényvezet

Fotoelektron-sokszorozók

Fotoelektron-sokszorozók

(a) Egyrétegű detektorblokk

(b) Többrétegű detektorblokk

3.1. ábra. A detektorblokk szcintillációs kristálytűkből áll. A kristálytűket egy
optikai reflektor választja el egymástól és a külvilágtól. A detektorblokkból kilépő fény egy fényvezető rétegen keresztül csatolódik a fotoelektron sokszorozókhoz.
A fotoelektron sokszorozó elektromos jelei alapján megállapítható, hogy melyik
kristálytűben történt a gamma foton abszorpció. Két detektorblokk egymás mögé
helyezésével (többrétegű detektorblokk) a gamma foton elnyelődésének a mélységéről is információt szerezhetünk.

Az egyrétegű detektorblokk a kristálytűk n·m-es mátrixa, amelyeket egy optikai
reflektor választ el egymástól, valamint kívülről is egy optikai reflektor fed. A kristálytű blokk egy fényvezető rétegen keresztül csatolódik a fotoelektron-sokszorozók
(PMT-k) mátrixához (3.1(a). ábra).
A kristálytűk valamint a fotoelektron-sokszorozók számának, és azok egymáshoz képesti geometriai elhelyezkedésének alapvető hatása van arra, hogy pontosan meg lehessen határozni a gamma foton elnyelődésének a pozícióját, azt, hogy
melyik kristálytűben nyelődött el a gamma foton. A fényvezető réteg szétosztja a
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3.2. ábra. A DOI (Depth of Interaction) hatás szemléltetése. A DOI hatás vagy
koincidencia-vonal parallaxis leképezési hiba az a jelenség, amely során a koincidencia eseményt nem a megfelelő vonal mentén érzékeljük, mivel a gamma foton
abszorpciójának mélységéről nincs információnk. Ez a jelenség a kamera látóterének széle felé haladva egyre jelentősebben rontja a térbeli felbontást.

kristálytűben az abszorpció során keletkezett fényt több fotoelektron-sokszorozóra.
Ez szintén befolyásolja a szcintillációs esemény helymeghatározásának pontosságát. A kristálytűk közötti reflektor, valamint a külső reflektor anyagok geometriai
és optikai paraméterei a keletkezett fénymennyiség detektálásának hatásfokára van
hatással. A detektált fénymennyiség pedig a detektor hatékonyságát és felbontását
befolyásolja.
A detektor tervezése során a fő cél az, hogy a detektor geometriai viszonyait
valamint anyagát meghatározó paraméterek alkotta paraméter térben megtaláljuk
a tervezési követelményeknek megfelelő értékeket.
A kristálytű blokk következő paraméterei állíthatók:
• egy kristálytű fizikai méretei (szélesség, magasság, hosszúság);
• a kristálytűk száma a detektorblokkban egy 2 dimenziós mátrixba rendezve
(n · m);
• a kristálytű anyagának a paraméterei: törésmutató (refractive index), elnyelési együttható (bulk absorption), a keletkező optikai fotonok hullámhossza
valamint a fényhozam (light yield). Mindezen paraméterek hullámhosszfüggően is megadhatóak;
• a kristálytűk közötti reflektor anyag típusa, vastagsága és felületének típusa;
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• a detektorblokkot kívülről körülvevő reflektor anyag (külső reflektor) típusa
és vastagsága;
• a külső reflektor kifelé és befelé mutató felületének típusa;
• a kristálytű tömb és a fotoelektron-sokszorozók közötti fényvezető réteg geometriai dimenziói, vastagsága;
• a kristálytű tömb és a PMT-k közötti fényvezető réteg anyagának jellemzői: törésmutató (refractive index) és elnyelési együttható (bulk absorption).
Ezek a paraméterek hullámhosszfüggően is megadhatók;
• a kristálytű tömb és a fényvezető réteg közötti felület típusa, paraméterei;
• a fényvezető és a fotoelektron-sokszorozó mátrix közötti felület típusa, paraméterei;
• az egymás felett elhelyezkedő kristálytű tömbök száma (3.1(b). ábra).
A fotoelektron-sokszorozók esetén a következő paraméterek állíthatók:
• a fotoelektron-sokszorozó típusa: kerek, négyzetes vagy pozíciószenzitív
PMT;
• a fotoelektron-sokszorozók száma mindkét dimenzióban;
• a fotoelektron-sokszorozók belépő ablakainak anyaga, vastagsága és felületének típusa;
• a beeső fény fotoelektronná való alakításának a hatásfoka (quantum efficiency).

3.3. Gamma foton penetráció kezelése
A DETECT2000 optikai fotonok követését szimulálja Monte Carlo módszerrel,
azonban nem szimulálja a gamma fotonok mozgását. A gamma foton kristálytűn
belüli abszorpció pozíciója (a gamma foton behatolási mélysége) befolyásolja, hogy
a keletkezett optikai fotonoknak mekkora utat kell megtenniük a kristályon belül,
ezáltal kihat az érzékelt fénymennyiségre is. Ezért szükség van olyan opcióra,
mellyel a gamma foton abszorpció pozíciója megadható.
Mivel a gamma foton követése szintén számítás intenzív feladat, ezért erre
kétféle módszert definiáltam:
• Egy gyors, egyszerűsített megoldás, amely az optikai tulajdonságok vizsgálata szempontjából kielégítő.
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• Gamma foton követés a detektorblokkon belül, amely ezáltal figyelembe veszi
a Compton szóródást a detektorblokkban, ami teljesen valósághű detektorválaszt szolgáltat. Ezzel a módszerrel olyan valósághű ún. Anger kép készíthető a tervezés alatt álló detektorról, amellyel a pozíció-diszkriminációs
algoritmus fejlesztése és tesztelése is támogatható.

3.3.1. Gamma foton penetráció kis számításigényű szimulációjának módszere
A gyakorlatban egy detektorblokk kalibrációs mérésénél egy távoli pontforrásból
sugározzák be a detektorblokkot. A mért Anger kép minőségére alapvetően hatnak a detektor optikai és geometriai tulajdonságai, ezen kép alapján határozható
meg, hogy az egyes kristálytűk képei egymástól elkülöníthetőek e. Ezen gyakorlati
esetből kiindulva a gamma foton penetráció szimulációjára egy egyszerűsített mechanizmust definiáltam. Elméletileg erre egy Monte Carlo alapú szimuláció lenne
a legpontosabb megoldás, ami viszont jelentősen tovább növelné az egyébként is
időigényes szimulációt. A módszerben a következő egyszerűsítéseket alkalmaztam
a gamma foton penetráció kezelésénél:
• Egy detektorblokk kalibrálása során egy távoli pontban elhelyezkedő gamma
foton forrásból sugározzák be a detektort, amely egy két dimenziós ún. Anger
képet hoz létre (a kristálytűk két dimenziós vetületét) [35]. A kalibráció
során a gamma fotonok merőlegesen esnek be a detektor felületére. Ennek
megfelelően az egyszerűsített szimulációs módszer azzal számol, hogy a beeső
gamma fotonok mindig a detektor felületére merőlegesen érkeznek meg a
detektorhoz.
• A kidolgozott módszer nem számol azzal, hogy a beérkező gamma foton a
detektoron belül Compton szóródást szenvedhet. Bár ez nem pontos Anger
képet eredményez, a detektorblokk optikai tulajdonságai vizsgálhatóak, és
jelentősen csökken a módszer számítási igénye.
A fenti két egyszerűsítéssel bevezetett gamma foton szimulációval egy detektorblokk optikai tulajdonságai tervezhetők.
Az egyszerűsített gamma foton penetráció szimulációja során amikor egy
gamma foton eléri a detektort, kiszámoljuk a szcintillációs kristályba hatolás mélységét. Ez a behatolási mélység exponenciális eloszlással jellemezhető, amelynek
várható értéke az adott anyagban átlagosan megtett úthossz (mean free path).
Ennek megfelelően a szimuláció során a gamma foton abszorpció mélységi pozícióját egy exponenciális valószínűségi függvény alapján számoljuk, amelynek a
várható értéke az 511 keV energiájú gamma foton adott anyagban megtett átlagos
úthossza (mean free path).
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Az elnyelődési pozíció meghatározása után kiszámoljuk az optikai fotonok számát, amelyek az adott pozícióban keletkeznek. Ennek a számolása Poisson eloszlás
alapján történik, amelynek várható értéke az adott szcintillációs anyag adott energiára vonatkozó átlagos fényhozama (light output). Az optikai fotonok követését
a DETECT2000 végzi Monte Carlo módszerrel.
Az egyszerűsített gamma foton penetráció kezelésé során több geometriai kiterjedésű forrást definiáltam, amelyek különböző esetekben hasznosak:
• Pontforrás (point source): ebben az esetben egy kör geometriai paramétereit
és pozícióját lehet megadni, amely síkban a detektor felületén helyezkedik
el. A szimuláció során a kör területén belül véletlenszerűen sorsolódik egy
pozíció, majd az adott pozícióban a behatolási mélység alapján a detektor
belsejében kapott pozícióban optikai fotonok szimulációja indul.
• Homogén síkforrás (homogeneous plane source): ebben az esetben egy négyzet pozícióját és geometriai paramétereit lehet megadni, amely síkban a detektor felületén helyezkedik el. A szimuláció során a négyzet területén belül
egy véletlenszerű pozíció sorsolódik, majd az adott pozícióban a behatolási
mélység alapján a detektor belsejében kapott pozícióban optikai fotonok szimulációja indul. Ezzel a forrással a detektorblokk "flood field" bevilágítása
vizsgálható.
• Pontrács forrás (point grid source): ebben az esetben minden egyes kristálytű geometriai középpontjában gamma foton szimulációja indul. Ezzel a
forrással egy "flood field" bevilágításhoz hasonló hatást érhetünk el azzal a
különbséggel, hogy itt minden kristálytűt azonos mértékű besugárzás ér.

3.3.2. Gamma foton penetráció valósághű kezelése
Az előző fejezetben tárgyalt egyszerűsített gamma foton penetráció szimulációja alapján is megfelelő képet kaphatunk az adott konfigurációjú detektorblokk használhatóságáról, azaz hogy az Anger képen az egyes kristálytűk képei
elkülöníthetőek-e egymástól.
A gamma foton a szcintillációs kristályon belül vagy fotolektromos kölcsönhatásba lép a kristály anyagával vagy Compton szóródást szenved. A 3.1. táblázatból
látható, hogy annak bekövetkezési valószínűsége, hogy a szcintillációs kristályba
behatoló 511 keV energiájú gamma foton első interakciója során fotolektromos
kölcsönhatásba lép a kristály anyagával kevesebb, mint 50%. Tehát a valóságban a detektoron belüli Compton szórás egy jelentős valószínűséggel bekövetkező
esemény, amelynek hatására egy szcintillációs eseményt rossz pozícióban érzékelhetünk [36]. A félrepozicionált események kihathatnak a készülékben alkalmazott
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pozíció-diszkriminációs algoritmus működésére is. Az ilyen algoritmusok fejlesztésének támogatásához a módszert kiegészítettem a kristályon belüli Compton szórt
események kezelésével is.
Anyag

NaI(Tl)
GSO(Ce/Zr)
BGO
LaBr3
LGSO(Ce)
LYSO(Ce)
LSO(Ce)

Fotoelektromos hatás bekövetkezésének
valószínűsége 511 keV energián
[%]
17
25
40
13
28
32
32

3.1. táblázat. PET berendezésekben használt szcintillátorok a fotoelektromos hatás
bekövetkezésének valószínűsége.

A gamma foton detektoron belüli útjának követésére a GATE Monte Carlo
szimulációs eszközt alkalmazzuk, amely a kristályon belüli szóródási pozíciókat és
leadott energia értékeket ad kimenetként. Ehhez elő kell állítani az adott detektorblokk GATE modell leírását, majd a GATE által előállított kimenetet (szóródási
pozíciók és leadott energia értékek) fel kell dolgozni a módszer keretein belül.

3.4. A módszer megvalósítása
A kidolgozott módszert implementáltam és egységes környezetbe integráltam. Az
alkalmazás a PetDetSim nevet kapta.
A PetDetSim architektúrája több modulra bonható (3.3. ábra):
• Grafikus kezelői felület: a QT [37] alapú grafikus kezelői felület, ahol a modell
paramétereit lehet állítani. A QT egy platformfüggetlen programkönyvtár,
amelynek komponensein keresztül platformfüggetlen grafikus felület fejleszthető.
• Konzol: konzol interfész, amin keresztül egy előre összeállított és egy
paraméterfile-ban letárolt szimuláció indítható.
• Modell generátor: a beállított paraméterek alapján előállítja a DETECT2000
szkriptet.
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felület
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Végrehajtó motor
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start

Modell
generátor

el állít

D2000 script

használ

DETECT2000
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Eredmény file

3.3. ábra. A PetDetSim modell. Egy grafikus kezelői felületen a modell paramétereit lehet állítani, amelyek file-ban eltárolhatóak. A beállított paraméterek alapján
a modell generátor előállítja a DETECT2000 szkriptet, amelynek végrehajtását a
végrehajtó motor felügyeli. Az optikai foton követést a DETECT2000 Monte Carlo
kódos szimulációs eszköz végzi.

• Végrehajtó motor (runtime engine): végrehajtja és felügyeli a szimulációt.
• DETECT2000: az optikai foton követést végző Monte Carlo kódos szimulációs eszköz [31].
Egy felhasználóbarát, QT alapú grafikus felületen a felhasználónak lehetősége
van összeállítani egy adott PET detektorblokk modellt (3.4. ábra). A definiált
modell paraméterei kimenthetők egy file-ba, és igény szerint bármikor visszatölthetők. A modell definiálása után a felhasználó kiválasztja a megfelelő gamma foton
forrást és indíthatja a szimulációt.
Egy szimuláció indítása után a szimulációs környezet kontrollálja, felügyeli a
futtatást:
• A modell generátor modul a definiált paraméterek alapján előállítja a
DETECT2000 szkriptet.
• A végrehajtó motor az előállított DETECT2000 szkript alapján inicializálja
a DETECT2000 környezetét.
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3.4. ábra. PetDetSim grafikus kezelői felület. A detektor modell összes geometriai
és optikai paramétere egy felhasználóbarát grafikus felületen beállítható.

• A kiválasztott gamma foton forrás alapján a PetDetSim abszorpciós pozíciókat és optikai foton mennyiségeket sorsol, majd meghívja a DETECT2000-et
az optikai foton követés szimulációjára.
• A PMT-k jelei egy list-módú file-ban tárolódnak, emellett a PetDetSim
azonnal kiszámolja az Anger pozíciókat is. A szimuláció futása közben a
PetDetSim azonnal megjeleníti a kiszámolt Anger pozíciókat a grafikus felületen (3.5. ábra).
Egy komplex detektorblokk szimulációja a DETECT2000 Monte Carlo szimuláció futási ideje miatt nagyon sokáig, akár napokig, hetekig is eltarthat. Lehetőség
van a szimulációt grafikus felület nélkül is futtatni. Konzol módban egy elmentett
paraméter file betöltésével futtatható a szimuláció, ilyenkor a véletlenszám generátor inicializálásával (random seed) statisztikailag egymástól független futtatások
is végrehajthatóak. Ezáltal egy szimuláció a grid-en is végrehajtható, ahol akár
több ezer processzornyi számítási kapacitás is rendelkezésre állhat. Konzol mó31

3.5. ábra. PetDetSim online vizualizáció. A szimuláció futása alatt a grafikus
felületen a detektorblokk sematikus képe, valamint a szimuláció aktuális állapota látható. Az ábra egy 8 · 8-as kristálytű tömb mögött elhelyezkedő 16 kerek
fotoelektron-sokszorozóból álló detektorblokk szimulációját mutatja. A képernyőképen egy sematikus keresztmetszeti kép látható. A zöld négyzetek a kristálytűket
reprezentálják, míg a kék körök a fotoelektron-sokszorozókat ábrázolják. A fekete
pontok a szimulált gamma fotonok eredményeiből számolt Anger pozíciókat jelölik.

dú futtatás esetén a keletkezett list-módú és Anger file rendelkezésre áll további
feldolgozás céljából.

3.5. A módszer validációja
A megvalósított módszerrel gyorsan, egyszerűen tesztelhető előre definiált geometriájú PET detektorblokk típusok. Bár az optikai fotonok követését egy validált
szimulációs eszköz (DETECT2000) végzi, ellenőrizni kell, hogy a megvalósított
eszköz által előállított detektor modell és szimulációs eredmény (Anger kép) egy
valós detektorral megegyezik e. Első lépésben a szoftver környezet validációját a
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#

Kristály anyaga

Méret (mm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

LYSO
LYSO
LYSO
LYSO
LYSO
GSO
GSO
GSO
GSO

10x10x20
10x10x20
10x10x20
3.5x3.5x20
3.5x3.5x20
4x6x20
4x6x20
4x6x20
4x6x20

Felület típusa
Sup. Entry
Pol.
Pol.
Pol.
Pol.
Pol.
Pol.
Pol.
Gr.
Pol.
Pol.
etch.
etch.
etch.
etch.
etch.
etch.
etch.
etch.

Reflektor
Sup. Entry
Lum.
3M
3M*
Tefl. Lum*
3M
3M*
Tefl.
Lum.
Lum. Lum.
3M
3M*

3.2. táblázat. A validáció során vizsgált konfigurációk. Jelölések: Sup.: kristálytűk
közötti felület, Pol.: polírozott, etch: maratott, Gr.: grounded, Lum.: Lumirror
(Toray Lumirror E60L, diffúz reflektor), Tefl.: Teflon (diffúz reflektor), 3M: 3M
Vikuiti ESR Polyester Film (a tükröző reflektor). A *-al jelölt felületek nem illesztettek.

ZEMAX [38] nevű validált optikai szimulációs eszköz segítségével történt. A validáció során a 3.2. táblázatban felsorolt egy kristálytűs konfigurációkat vizsgáltuk
különböző kristály anyagokkal, reflektorokkal és felületekkel. Az összehasonlítás
alapja az érzékelt fénymennyiség volt, amely a 3.6. ábrán látható. A grafikonon jól
látható, hogy a PetDetSim a referenciaként használt eszközzel azonos fénymennyiséget szolgáltatott mindegyik esetben, tehát a PetDetSim által előállított detektor
modell megfelelően működik, helyes szimulációs eredményt szolgáltat.
Ezután a szoftver környezet részletes validációja valós mérésekkel is megtörtént
[39].
A detektorblokkon belüli gamma foton transzport kezelésére a PetDetSim-be
beépítettem azt a lehetőséget, hogy a GATE Monte Carlo szimulációs eszköz által adott szóródási pozíciók és energia értékek felhasználásával is vezérelhető az
optikai szimuláció. A 3.7. ábra szemlélteti egy adott konfiguráció egyszerűsített
gamma foton penetrációs szimulációját, míg a 3.8. ábra a valósághű gamma foton
penetráció során nyert detektorválaszt demonstrálja. Látható, hogy a valósághű megoldás az egyszerűsített módszer által kapott eredményhez képest zajosabb
képet szolgáltat, a zaj a gamma foton detektoron belüli szóródásából ered.
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3.6. ábra. A PetDetSim és a ZEMAX által számolt fényhozam összehasonlítása. A
grafikon a PetDetSim és a ZEMAX szimuláció során érzékelt relatív fénymennyiséget mutatja. A vizsgált konfigurációk (x tengely) a 3.2. táblázatban találhatóak.
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3.7. ábra. PetDetSim szimuláció homogén gamma foton forrással, egyszerűsített
gamma foton penetrációs módszerrel. Az Anger pozíciók alapján az egyes kristálytűkből eredő eseményfoltok egyértelműen elkülöníthetőek egymástól.
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3.8. ábra. PetDetSim szimuláció valósághű gamma foton penetráció kezeléssel
GATE segítségével. A 3.7. ábrához képest láthatóan zajosabb képet kapunk.
A foltok közötti területen érzékelt események a gamma fotonok detektoron belüli
szóródásából erednek.
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3.6. Értékelés
Módszert dolgoztam ki [40] [41], amely alkalmas PET készülékben alkalmazott
detektorblokk optikai működésének leírására. A módszernek megfelelően előre
megadott detektorblokk geometriák (3.1. ábra) alapján lehetséges különböző detektorok összeállítása, valamint azok optikai viselkedésének szimulációja. A megvalósított módszer segítségével lényegesen csökkenthető a detektorok tervezésekor
korábban szükséges fizikai mérések száma, illetve a tervezéshez szükséges idő.
A módszer kidolgozásakor figyelembe vettem a szimuláció céljára jelenleg rendelkezésre álló számítógépek számítási kapacitását és a módszer lehetséges alkalmazási környezetéből adódó követelményeket. Ennek megfelelően definiáltam egy
egyszerűsített gamma foton penetráció kezelést, amely csökkenti a szükséges számítási kapacitást. Amennyiben egy adott szimuláció igényli, akkor lehetőség van a
megvalósított környezetet Griden vagy klaszteren futtatni. A megvalósított módszer implementációja platformfüggetlen, windows és linux alapú rendszereken is
fut.
A megvalósított környezetet alkalmassá tettem a gamma foton penetráció valósághű kezelésére is, amely pozíció-diszkriminációs algoritmusok fejlesztését támogatja [42].
A nyilvánosan elérhető GATE [32] szimulációs eszközzel szintén lehetséges PET
detektor optikai tulajdonságainak a vizsgálata. Az általam megvalósított szimulációs eszköz előnye a GATE szimulációs eszközzel szemben, hogy az általam javasolt
módszer alapján létrehozott detektor modellek valósághűsége garantált, amelyet
validációs mérések bizonyítanak.

3.7. Tézispontok
1. Módszert definiáltam a gyakorlatban használható detektorblokk geometriák
egyszerű leírására.
2. Kidolgoztam a gamma foton abszorpció alacsony számítási idejű szimulációját lehetővé tevő modelljét, amelynek segítségével a PET detektor válasza
megbecsülhető. Ez lehetőséget teremt a detektor optikai tulajdonságainak
optimalizációjára.
3. Módszert adtam gamma fotonok kristálytűk közötti penetrációjának valósághű modellezésére, amely korábban végzett Monte Carlo szimulációs gamma
foton transzport események leírása alapján képes meghatározni az adott geometriai tulajdonságokkal rendelkező detektor optikai válaszát.
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4. A fenti módszereket implementáltam és egységes környezetbe integráltam.
Az integrált környezet alkalmas egy konkrét detektorblokk modellezésére, a
szimulációs lépések automatizált végrehajtására és a detektor optikai válaszának meghatározására. A kidolgozott módszerek validációja megtörtént.
5. A környezet támogatja nagy számítás igényű szimuláció esetén a griden vagy
klaszteren való futtatást.
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4. fejezet
Multimodalitású SPECT/CT
készülékekben, klinikai környezetben
alkalmazható iteratív rekonstrukciós
módszer elnyelési korrekcióval és
detektorválasz kompenzációval
4.1. Bevezető
Az MLEM típusú SPECT rekonstrukció elnyelési korrekcióval és detektorválasz
kompenzációval kiegészített változata (2.1.3. fejezet) rendkívül számításintenzív
algoritmus. Ez a rekonstrukciós módszer még akkor is igen hosszú futási időt eredményez, ha konvergencia gyorsítása érdekében az - ugyancsak a 2.1.3. fejezetben
bemutatott - OSEM módszert alkalmazzuk. Ennek demonstrálása érdekében elkészítettük az OSEM módszer alapján működő SPECT rekonstrukciós algoritmust,
és kiegészítettük detektorválasz kompenzációval. Egy Core2Duo CPU-t tartalmazó személyi számítógépen a rekonstrukció 1 iterációja nagyjából 45 percig futott.
Ha tekintetbe vesszük, hogy egy átlagos rekonstrukció általában 15-30 iterációt
tartalmaz, és az algoritmusunk nem tartalmazta az elnyelési korrekció kompenzálásához szükséges számításokat, könnyen belátható, hogy egy ilyen algoritmus a
mindennapi klinikai gyakorlatban nem használható, ahol jelenleg a képrekonstrukció ideje legfeljebb 10-20 perc lehet.
A mindennapi gyakorlatban a SPECT vizsgálat után azonnal elvégzik a rekonstrukciót, annak érdekében, hogy a szakorvos mielőbb elvégezhesse a képek
elemzését. A diagnosztikát végző orvosok igényei alapján a rekonstrukciónak kb.
10 perc alatt végre kell hajtódnia. Ennél lényegesen hosszabb futási idő esetén a
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diagnosztika jelenlegi folyamatát lényegesen át kellene szervezni.

4.1.1. A kutatás célkitűzése
Ezen a tématerületen a kutatás célkitűzése egy olyan verifikált, párhuzamos leképezésű SPECT rekonstrukciós módszer létrehozása volt, amely tartalmazza a
gamma foton elnyelés korrekcióját és a detektorválasz kompenzációját, valamint a
futási idejéből adódóan mindennapi klinikai diagnosztikában alkalmazható.
A klinikai gyakorlat alapján meghatározott futási időre vonatkozó konkrét célom az volt, hogy egy 64 db 128 · 128-as projekciós képsorozatot 1283 méretű
térbe rekonstruálva a rekonstrukció ne tartson tovább 10 percnél. Az általam
megcélzott elsődleges alkalmazási terület a szívizom perfúziós vizsgálat volt. Ezen
vizsgálatoknál a fenti paraméterek alkalmazásával készített SPECT vizsgálat igen
jó felbontású rekonstruált képet eredményez.

4.2. Számításintenzív iteratív rekonstrukciós algoritmus gyorsítása
Egy számításintenzív algoritmus gyorsítására több megoldás is létezik [43].
Amennyiben a kód optimalizálásával nem érhető el olyan mértékű teljesítmény
javulás, hogy az algoritmus klinikai alkalmazásba kerülhessen, mindenképpen valamilyen párhuzamosításra van szükség.
Egy algoritmus több szálon történő végrehajtásával lényegesen lehet rövidíteni
az algoritmus végrehajtásának futási idején. Az elmúlt években gyorsan fejlődő
OpenMP megoldás [44], mely egyszerű programozási interfészt kínál többszálú
alkalmazások megvalósítására igen megkönnyíti egy többszálú programok implementációját. A többszálú alkalmazás futtatásához szükség van egy több CPU-t,
vagy több számítási magot (core-t) tartalmazó számítógépes rendszerre. A számítási magok száma határozza meg a párhuzamosan futtatható szálak számát. A
manapság elérhető ilyen típusú ún. multicore rendszerek sem tartalmaznak több,
mint 64 magot, ami esetünkben szigorú korlát, főleg akkor, ha figyelembe vesszük
az ilyen nagy kapacitású rendszerek árát.
A rekonstrukció párhuzamos megvalósítására alternatív megoldás lehetne egy
lazán csatolt elosztott implementáció (computer cluster). Egy ilyen rendszer megvalósítása feltehetően kisebb módosításokat igényel a kódon, programozása MPI
[45] vagy PVM [46] [47] alapokon jól támogatott. Viszont egy klaszter fenntartási,
adminisztrációs költségei és energia fogyasztása nem elhanyagolható költség. A
klaszter közvetlenül a SPECT készülék melletti elhelyezése is problematikus lehet,
amely egy gyártó oldali követelmény.
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Speciális hardveres implementációt lehet készíteni FPGA alapokon [48]. Egy
FPGA alapú implementációhoz viszont plusz hardver tervezés szükséges és a programozás/fejlesztés is nehézkes.
Nagy számítási kapacitásra képes még a Cell processzor [49], amelyre c/c++
fejlesztői környezetben lehet fejleszteni és kapható kereskedelmi forgalomban PCbe illeszthető PCI expressz kártya is [50]. A Cell processzor egy 1 csipre integrált
9 processzorból álló multiprocesszor (4.1. ábra), amelyekből 8 Single Instruction
Multiple Data (SIMD) architektúrájú feldolgozó egység. A platform elsősorban
játékkonzolokba készült, ez a csip található a Sony Playstation konzoljában. A
játékkonzolok fejlődése jó hátteret biztosíthatna ennek a platformnak, de mióta a
Sony kihátrált a platform mögül, a platform gyártói támogatása nem garantált.
SPE
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Processor
Element)

SPE

SPE

SPE

Memory
Interface
Controller (MIC)
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(PowerPC
Processor
Element)

Element Interconnect Bus (EIB)
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Engine
Interface (BEI)
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SPE
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4.1. ábra. A Cell Broadband Engine (CBE) architektúrája. A CBE nyolc feldolgozó
egységből és egy koordináló szerepet betöltő betölt PowerPC processzorból áll,
amelyek egy belső buszon keresztül kapcsolódnak egymáshoz és a memóriához.

Az utóbbi években a modern grafikus kártyák általános/tudományos számításokra is elterjedté váltak [51]. Egy grafikus kártya akár több száz SIMD processzort
tartalmazhat, amelyek együttesen teraflop kapacitású számítási teljesítményre képesek. Az nVidia és az ATI is kihozta a saját fejlesztői környezetét, mellyel a
grafikus kártyák általánosan programozhatóvá váltak, majd megjelent egy egységes programozói felület is, az OpenCL [52]. A játékipar előreláthatóan jó hátteret
fog adni a grafikus processzorok dinamikus fejlődésének, amely mellett a gyártók
a tudományos számításokat is támogatják.
Mindezeket figyelembe véve a SPECT rekonstrukciós algoritmus párhuzamos
megvalósításának platformjául a GPU hardver környezetet választottam.
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4.2.1. GPU felépítése és működése
Egy GPU streaming multiprocesszorai SIMD architektúrájúak, ugyanazt az utasítást hajtják végre más-más adatokon (4.2. ábra).
Instruction Pool

Data Pool

Processor
Unit
Processor
Unit
Processor
Unit
Processor
Unit

4.2. ábra. A GPU-kban alkalmazott SIMD (Single Instruction Multiple Data) architektúra. A feldolgozó egységek egy utasítás pipeline-on osztoznak; ugyanazt az
utasítást hajtják végre csak más-más adaton.
A GPU felépítése grafikai számítások elvégzésére van optimalizálva elsősorban
integer értékekkel történő műveletvégzésre, de 4 byte-os lebegőpontos számításokat
is támogat. Textúrák kezelésére hardveresen gyorsított lineáris interpoláció áll
rendelkezésre.
A GPU rendelkezik egy nagy kapacitású (több GB mérető) globális memóriával, illetve minden streaming multiprocesszorhoz tartozik lokális memória és
osztott memória is. A multiprocesszor egyes feldolgozó egységei a közös osztott
memóriához sokkal gyorsabban férnek hozzá. Míg az osztott memóriához való
hozzáférés néhányszor 10 ciklus alatt lezajlik, addig a globális memóriához való
hozzáférés akár 1000 órajelnyi időt is felemészthet.
Utóbbi években megjelent az OpenCL programozási nyelv, amely segítségével hardver független implementáció készíthető, igazán hatékony kód a gyártó által biztosított API használatával lehetséges. Az általam kidolgozott módszerek
megvalósításához nVidia [53] grafikus kártyát használtam CUDA [54] programozói
felületen keresztül. Az nVidia CUDA programozási felülete régebb óta áll rendelkezésre, szélesebb körben elterjedt, kiforrottabb.
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4.3. ábra. nVidia GPU architektúrája. Streaming multiprocesszorok több streaming processzort tartalmaznak, amelyek közös lokális és osztott memóriából dolgoznak.

4.3. GPU alapú MLEM algoritmus elnyelési korrekcióval és detektorválasz kompenzációval
Több korábbi kutatás is foglalkozott GPU platformon megvalósított tomográfiás
rekonstrukciós módszerekkel. Müller és társai [55] és [56] CT és SPECT rekonstrukciót is készítettek. Implementáltak analitikus (FBP vagy szűrt visszavetítéses
módszer) és iteratív rekonstrukciókat is (ART és OSEM). A szűrt visszavetítéses
módszer esetén az elnyelés hatásán kívül csak közelítő módszereket lehet képjavításra alkalmazni, ami önmagában limitálja a módszer hatékonyságát. Iteratív
SPECT rekonstrukció esetén elnyelési korrekciót alkalmaztak, de a detektor válasz
kompenzációt nem implementálták. Következésképpen az általuk megvalósított,
SPECT készülékben alkalmazható rekonstrukciók nem elégítik ki az általam célként kitűzött rekonstrukció pontosságára vonatkozó követelményeket.
Bergner és társai [57] SPECT rekonstrukciót készítettek GPU-ra elnyelési korrekcióval, detektor válasz kompenzáció nélkül, amihez egy Monte Carlo módszeren
alapuló módosított rekonstrukciós módszert adtak. Mivel detektor válasz kompenzációra csak közelítő megoldást lehet alkalmazni, amennyiben nem az iteratív
algoritmus előre- és visszavetítő operátorába építjük a kompenzációt, így vélhetően
az általuk adott megoldás pontatlanabb eredményt szolgáltat az általam javasolt
módszernél.
Xu és társai [58] [59] iteratív CT rekonstrukcióval foglalkoztak részletesebben
és implementáltak GPU-ra. Az iteratív CT rekonstrukció kompenzációk nélkül
szintén nem elégíti ki az általam elérni kívánt SPECT rekonstrukcióval szemben
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támasztott követelményeket.
Mások is megcélozták a GPU alapú gyorsítását a SPECT rekonstrukciónak, de
mindenki a fentebb leírt (2.1.3. fejezet) szeletenkénti elkenéses (slice-by-slice blurring) modellből indult ki. McCarthy és Miller [25] egy speciális vektor processzoros
architektúrára dolgozta ki a SPECT rekonstrukciót elnyelési korrekcióval és detektor válasz kompenzációval, kiegészítve a szeletenkénti elkenéses modell egyszerűsítésével. Vetter és társai [60] az úgynevezett slab-by-slab módszert [24] ültették
át GPU-ra, amely a slice-by-slice-blurring modellhez hasonló egyszerűsítést végez;
ők a kódot nem verifikálták.
Általánosságban kijelenthető, hogy az általam kidolgozott MLEM algoritmusra
épülő párhuzamos leképezésű, elnyelési korrekcióval és detektorválasz kompenzációval kiegészített SPECT rekonstrukcióra nem található irodalmi hivatkozás. A
fellelhető irodalmi hivatkozásokban taglalt megvalósítások egyáltalán nem, vagy
csak részben tartalmazták az általam megcélzott fizikai hatások kompenzációjának megvalósítását, ebből kifolyólag futási idejükből messzemenő következtetést
nem lehet levonni.

4.3.1. A kidolgozott GPU alapú iteratív módszer
CPU alapú implementációnál az MLEM algoritmus előrevetítésének a párhuzamosítása jellemzően úgy történik, hogy egy szál feladata egy voxel előrevetítésének a
kiszámítása. A szál az általa kiszámított előrevetített értéket a detektor pixelek
értékeihez hozzáadja, amikor is az adat konzisztenciára ügyelni kell.

(a) CPU alapú előrevetítés

(b) CPU alapú visszavetítés

4.4. ábra. Iteratív algoritmus CPU-s változata.
CPU alapú párhuzamosított előrevetítésnél egy szál feladata egy voxel előrevetítésének a kiszámítása.
Visszavetítésnél ehhez hasonlóan egy szál feladata egy detektor pixel adatának
visszavetítése a rekonstrukciós térbe.
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GPU-n ez a megközelítés nem megfelelő, alapvetően kerülni kell a szálak egy
memória területre történő írási hozzáférését, hogy biztosítani tudjuk az adat konzisztenciát. A GPU-n a gyűjtő megközelítést kell alkalmazni (lásd 4.5(a). ábra),
amihez az algoritmust újjá kellett szervezni. Az új algoritmusban az előrevetítés
során egy szál egy detektor pixel adatait gyűjti össze az aktuális becslésből.
Egy iteráció számítása során a becsült aktivitás eloszlásának előrevetítése az
adott projekciós képsorozat egy detektor pixelébe a következő összefüggés alapján
számítható:

P (θ, s) =

J
X



−

G(j, θ, s) ⊗ f (n) · e

P
h∈Nin

cih ·µh




(4.1)

n=1

ahol J a rekonstruálandó tér voxeleinek halmaza és (θ, s) indexpár azonosít
egy detektor pozíciót. f az aktuális becsült aktivitás eloszlás, µ tartalmazza az
elnyelési térkép voxeleit, Nij azon voxelek halmaza, amelyek a j voxelt és a (θ, s)
detektor pixelt összekötő vonal mentén fekszenek, cin pedig a vonal és a voxel által
metszett úthossz. G(j, Θ, s) a gamma kamera távolságfüggő felbontásából adódó,
a kalibrációs mérés alapján számítható súlyozó faktor (lásd a 2.1.3. fejezetben).

(3) Szálak futtatása

(2) Szelet másolása
az osztott memóriába

Lokális osztott
memória

(1) Forgatás

GPU globális memória

(a) GPU alapú előrevetítés

(b) GPU alapú visszavetítés

4.5. ábra. GPU-n hatékonyan végrhajtható algoritmus. Az újraszervezett GPU
alapú algoritmus a gyűjtő megközelítést alkalmazza. Az új algoritmusban az előrevetítés során egy szál egy detektor pixel adatait gyűjti össze az aktuális becslésből. A visszavetítésnél, az előrevetítéshez hasonlóan, egy szál egy kép voxel adatait
gyűjti össze.
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Teljesítmény szempontjából GPU-n a legszűkebb keresztmetszet általában a
memória hozzáférés. A GPU rendelkezik egy nagy kapacitású (GB nagyságrend)
globális memóriával, de minden streaming multiprocesszorhoz tartozik lokális memória és osztott memória is. A multiprocesszor egyes feldolgozó egységei a közös
osztott memóriához sokkal gyorsabban férnek hozzá. Míg az osztott memóriához
való hozzáférés párszor 10 órajelciklus alatt lezajlik, addig a globális memóriához
való hozzáférés akár 1000 órajelnyi időt is felemészthet. Ezért az implementáció
során fontos cél volt az osztott memória minél hatékonyabb kihasználása.
Ennek megfelelően GPU alapú MLEM algoritmus előrevetítésére ((4.1) összefüggés) több módszert is kipróbáltam:
(I) Egyszerű ray-marching.
(II) Forgatásos előrevetítés.
(III) Forgatásos előrevetítés osztott memória használatával.
A ray-marching módszer szerint egy szál egy detektor pixel adatait gyűjti össze.
A detektor geometriai felépítéséből következően egy detektor pixel eseményeit egy
vonal mentén illetve a detektor távolságfüggő felbontása miatt egy kúp alakú területről kell begyűjteni. Ezen vonalak mentén végiglépegetve az elnyelési térkép
alapján elnyelési korrekciós faktorok az aktuális becsült aktivitás eloszlás alapján
az aktivitás integrálja számítható. Ezt az algoritmust részletesen a pszeudokód 1
(A1) definiálja.
Algoritmus 1 (A1) - A ray marching alapú előrevetítés.
1: for all detektor pixel do
2:
Egy szál indítása.
3:
Aktivitás érték számítása a (4.1). egyenlet alapján.
4: end for
Amennyiben egy projekciós kép a rekonstrukciós tér egyik síkjával párhuzamosan helyezkedik el, akkor a rekonstrukciós tér olvasási műveletei egymás mellett
elhelyezkedő voxel középpontokra korlátozódnak. Ilyenkor a textúra hozzáférésnél
a GPU saját gyorsítótáras mechanizmusa gyorsítja az adatok kiolvasását. Ezen
mechanizmus kihasználására egy forgatásos módszert készítettem. Ekkor egy
adott projekciós kép a térnek mindig ugyanazon pozíciójában, az egyik síkkal
párhuzamosan helyezkedik el. A rekonstrukciós teret forgatjuk el az adott
projekciós képnek megfelelően. Ezen algoritmusnál egy forgatás után egyszerre
egy projekciós képhez indíthatóak szálak, majd újra egy forgatás következik:
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(1) projekciós kép kiválasztása
(2) rekonstrukciós tér forgatása
(3) az adott projekciós kép pixeleire szálak indítása
(4) (1)-(3) lépések ismétlése, amíg az összes projekciós kép feldolgozása meg nem
történt
Az algoritmust a pszeudokód 2 (A2) írja le részletesen.
Algoritmus 2 (A2) - A forgatásos előrevetítés.
1: procedure FProtation(P, Act, Att)
P = projekciós tér
Act = rekonstrukciós tér
Att = elnyelési térkép
2:
for all p ∈ P do
3:
A rekonstrukciós tér beforgatása a projekciós irányba.
4:
Az elnyelési térkép beforgatása a projekciós irányba.
5:
for s ← 1, N do
. N = szeletek száma, az első a legközelebbi
6:
d = a szelet és a detektor távolsága
7:
a(x, y) = a(x, y) + Att(x, y, s)
8:
for all pixel ∈ p do
9:
Egy szál indítása.
P
10:
p(x, y)+ =
psf (d, t) · v(x, y) · e−a(x,y)
v(x,y)∈Act(x,y,s)

11:
12:
13:
14:

end for
end for
end for
end procedure

A forgatásos előrevetítéses mellett az osztott memóriát is igyekeztünk minél
jobban kihasználni, ezért a detektor elkenés Gauss függvényét a rekonstrukciós
teret szeletenként és az elnyelési térképet szeletenként az osztott memóriába mozgattuk, amihez az egyes multiprocesszorok gyorsabban hozzáférnek. Ekkor a forgatásos előrevetítés kiegészül az osztott memóriába mozgatással a következőképpen:
(1) projekciós kép kiválasztása
(2) rekonstrukciós tér forgatása
(3) a rekonstrukciós tér egy szeletének kiválasztása
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(4) a detektor elkenés Gauss függvényének, a rekonstrukciós tér szeletének és az
elnyelési térkép szeletének mozgatása az osztott memóriába
(5) az adott projekciós kép pixeleire szálak indítása
(6) (3)-(5) lépések ismétlése, amíg az összes szelet feldolgozása meg nem történt
(7) ha még van feldolgozandó projekciós kép, akkor vissza az (1) lépésre
Ezt az algoritmust a pszeudokód 3 (A3) tartalmazza és a 4.6. ábra szemlélteti.
Algoritmus 3 (A3) - A forgatásos előrevetítés osztott memória használatával.
1: procedure FProtationShared(P, Act, Att)
P = projekciós tér
Act = rekonstrukciós tér
Att = elnyelési térkép
2:
for all p ∈ P do
3:
A rekonstrukciós tér beforgatása a projekciós irányba.
4:
Az elnyelési térkép beforgatása a projekciós irányba.
5:
for s ← 1, N do
. N = szeletek száma
6:
d = az s szelet és a detektor távolsága
Adatok osztott memóriába olvasása:
7:
sAct(x, y) ← Act(x, y, s)
8:
sAtt(x, y) = sAtt(x, y) + Att(x, y, s)
9:
sG(t) ← psf (d, t)
10:
for all pixel ∈ p do
11:
Egy szál indítása. h
i
P
12:
p(x, y)+ =
sG(t) · vi · e−sAtt(x,y)
vi ∈sAct(x,y)

13:
14:
15:
16:

end for
end for
end for
end procedure

Az előrevetítéshez hasonlóan a visszavetítést is gyűjtő jellegű megközelítéssel
lehet implementálni, ekkor egy szál egy voxel adatait gyűjti össze (4.5(b). ábra).
A párhuzamosított algoritmusok teljesítményét több rekonstrukción (4.2. táblázat) és különböző grafikus kártyákon (4.1. táblázat) is kipróbáltuk.
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Grafikus kártya
Magok száma

9600GT
64

GTX550
192

GTX480
480

GTX580
512

4.1. táblázat. Használt grafikus kártyák és paramétereik.

Projekciós képek mérete
Projekciós képek száma
Pixelméret (mm)
Rekonstrukciós tér mérete
Voxelméret (mm)

F128
128 · 128
128
4
1283
4

F256
256 · 256
256
2
2563
2

4.2. táblázat. Az egyes algoritmusok tesztelése során használt rekonstrukciós tesztek paraméterei.

Futási idő (ms)
Futási idő (%)

9600GT
9340
100%

GTX550
4239
45.39%

GTX480
2825
30.25%

GTX580
1903
20.37%

4.3. táblázat. Az A1 algoritmus előrevetítésének futási ideje különböző grafikus
kártyákon az F128-as fantom esetén. Az előrevetítés forgatással és osztott memória
használatával készült és tartalmazta a detektorválasz távolságfüggő elkenésének
modelljét és a gamma foton elnyelés korrekcióját.

F128
F128
F256
F256

Futási
Futási
Futási
Futási

idő
idő
idő
idő

(s)
(%)
(s)
(%)

A1
5.754
100%
217.7594
100

A2
6.704
117%
188.3929
125%

A3
1.903
33%
76.07
24%

4.4. táblázat. Az egyes algoritmusok előrevetítésének futási ideje GTX580-as grafikus kártyán. Az előrevetítés tartalmazta a gamma foton elnyelés korrekcióját és
a detektorválasz távolságfüggő elkenésének kompenzációját.

49

(a) 1. szelet

(b) 2. szelet

Aktivitás

Gauss

(c) 3. szelet

Elnyelési korrekciós fakorok

(d) 4. szelet

Aktivitás

Gauss

Elnyelési korrekciós fakorok

(e) 5. szelet

4.6. ábra. Osztott memóriát hatékonyan használó GPU alapú előrevetítés elnyelési
korrekcióval és detektor elkenéssel. Az algoritmus a beforgatott rekonstrukciós
teret szeletenként dolgozza fel. Egy szelet feldolgozása előtt a szelet aktivitás
értékeit, a felintegrált elnyelési térképet és az adott távolsághoz tartozó detektor
elkenés profilt (Gauss görbét) az osztott memóriába mozgatja. A detektor pixel
adatainak számításánál az algoritmus már csak az osztott memóriából dolgozik.

A 4.4. táblázat tartalmazza az egyes algoritmusok futási idejét nVidia GTX580as grafikus kártyán. Az adatokból kitűnik, hogy a forgatásból adódó textúra gyorsítótáras megoldás nem hozta meg a várt gyorsítást, a textura gyorsítótár nem
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tudta ellensúlyozni a forgatásból adódó plusz számítási igényt, így a futási idő
közel 20%-al még növekedett is. Azonban ha az osztott memória hatékony kihasználását is hozzávesszük, akkor 25-35%-ra sikerült csökkenteni a futási időt.
A ray-marching megoldáshoz képest az osztott memória hatékonyon kihasználása
még nagyobb gyorsulást eredményezett 2563 méretű rekonstrukciós tér esetén.
Ráadásul, mivel a grafikus kártyák folyamatosan fejlődnek és egyre nagyobb
számítási kapacitásra képesek, ezért ezek a futási idők várhatóan csökkenni fognak
anélkül, hogy a kódon változtatni kellene (lásd 4.3. táblázat).
A GPU alapú implementáció jelentősen felgyorsította az algoritmus futását.
Egy 128 db 128 · 128-as projekciós képből álló adatgyűjtés (ekkor egy SPECT szívizom perfúziós vizsgálatnál a pixelméret jellemzően 4mm, ami diagnosztikai szempontból jó felbontásnak számít) rekonstrukciója egy 1283 méretű térbe az OSEM
algoritmus elnyelési korrekcióval és detektorválasz kompenzációval kiegészítve (20
iteráció, 8 subset) 163 másodpercig tart, amely futási idő alapján alkalmas mindennapi klinikai alkalmazásra (< 3perc).

4.4. Az algoritmus klinikai verifikációja
Az algoritmus verifikációját több lépcsőben végeztem el. Az első lépcsőben matematikai fantomok szimulációján verifikáltam az algoritmust. A második lépcsőben
a verifikációt valós SPECT/CT kamerával fizikai fantom mérések segítségével végeztem el. Végül a verifikációt retrospektív betegvizsgálatokon is elvégeztem a
leggyakrabban alkalmazott SPECT vizsgálatokra:
• Szívizom perfúziós SPECT vizsgálat: A klinikai nukleáris medicina egyik
legnagyobb számban végzett rutinvizsgálata a szívizom perfúziós SPECT
vizsgálat. Alkalmazása a korszerű klinikai kardiológiai gyakorlat része az
iszkémiás szívbetegség (ISZB) diagnosztikájában. A bal kamrai perfúziós
defektusok, kiterjedése, aránya, eloszlása, jellege a betegség diagnózisára,
prognózisára, a további terápiás tevékenység meghatározására ad támpontot.
• SPECT agyvizsgálat: A SPECT vizsgálatot neurológiai tekintetben leggyakrabban az agyi vérátáramlás vizsgálatára végzik, amelyet egyrészt nyugalomban, másrészt (gyógyszeres) stimulációval végeznek, de alkalmazható az
egyes specifikus agyi funkciók végrehajtásában részt vevő területek elhelyezkedésének meghatározására is.
• SPECT csontvizsgálat: A SPECT csontvizsgálat a csont-metabolizmus vizuális megjelenítésének hasznos eszköze. A vizsgálatot leggyakrabban csontmetasztázisok keresésére használják olyan betegeknél, akiknek olyan ismert
primer tumora van, amelyeknél gyakori a csontmetasztázisok előfordulása.
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Emellett nagymértékben segítheti a csontvelő gyulladás korai diagnózisát is,
valamint gerinc SPECT vizsgálatával mód nyílik az elváltozások csigolyán
belüli elhelyezkedésének megállapítására, amely diagnosztikai szempontból
hasznos.
• Sentintel nyirokcsomó vizsgálat: A vizsgálat során kis mennyiségű radiofarmakont juttatnak a daganat (általában bőrrák vagy emlődaganat) köré.
A vizsgálat során ábrázolódik az első nyirokcsomó, amely a daganatos terület nyirokelvezetésében részt vesz, ezt nevezzük őrszem nyirokcsomónak.
Elsőként ebbe a nyirokcsomóba juthat el daganatos sejt, ha a tumor a nyirok
utakon át terjed, amelynek a helyét így be lehet jelölni, segítve ezzel a pontos
sebészeti eltávolítást.
A verifikáció részletesen a következő vizsgálatokból állt:
1. általam definiált inhomogén elnyelő közeget magában foglaló matematikai
fantom szimulációjával,
2. szívizom perfúziós SPECT vizsgálat valósághű mellkasfantom (NCAT fantom) szimulációjával,
3. szívizom perfúziós SPECT vizsgálat fizikai fantom (Biodex anatómiai mellkas
fantom tüdő- és szívinzerttel) méréssel mulitmodalitású SPECT/CT kamerával,
4. szívizom perfúziós SPECT vizsgálat betegfelvételen,
5. SPECT agyvizsgálat egyszeletes Hoffman fizikai fantom méréssel,
6. SPECT agyvizsgálat 3D fizikai fantom méréssel,
7. retrospektív SPECT agyvizsgálat betegfelvételen,
8. SPECT Sentinel nyirokcsomó vizsgálattal,
9. retrospektív SPECT csontvizsgálattal.
A szimulációkat mindig a GATE szimulációs eszközzel [32] végeztem egy
tipikus SPECT rendszert definiálva LEHR kollimátoros (Low Energy High
Resolution) detektorral (a szimulált rendszer paraméterei megfelelnek a Mediso
AnyScanTM SPECT rendszer paramétereinek).
A GATE szimulációk önmagában hosszú futásúak, ezért a szimulációkat egyetemi grid infrastruktúrán futtattuk a Hungrid ([61]) és a Biomed VO keretein belül
([62]).
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4.7. ábra. Mediso AnyScanTM kamera.

A valós mérések (fantom és beteg felvételek) a Semmelweis Egyetem Radiológiai
és Onkoterápiás Klinikáján [63] illetve a Nukleáris Medicina Tanszékén készültek
a Mediso AnyScanTM SPECT/CT kamerájával (4.7. ábra).
Elvégeztem a rendszer kalibrációs pontválasz méréseit úgy a valós kamerákra,
mint a szimulált esetben.
Szívizom perfúziós Stress/Rest vizsgálat
Szívizom perfúziós SPECT vizsgálatoknál a klinikai diagnózis felállítása során egy
úgynevezett bullseye megjelenítési módot használnak a gyakorlatban. A bullseye
a szív bal kamrájában feldúsult aktivitást egyetlen képen jeleníti meg
Szívizom perfúziós SPECT vizsgálatoknál jellemző kiértékelési módszer a terheléses és nyugalmi felvétel összehasonlítása, mivel terheléses vizsgálat esetén nagyobb biztonsággal állapítható meg az iszkémia következtében kialakuló perfúzió csökkenés. Ezen kiértékelés során a két rekonstruált felvételből származtatott
bullseye összehasonlítása során tud az orvos diagnosztikai következtetést levonni.
Ezen kiértékelés a jellegéből adódóan alkalmas két rekonstruált szív illetve szívhez hasonló struktúrájú aktivitás eloszlás összehasonlítására. A szívizom perfúziós
méréseknél és matematikai fantom szimulációknál a Mediso Cardiac Stress/Rest
szoftver környezetet [64] használtam a verifikáció során az új rekonstrukció és a
napi klinikai gyakorlatban használt rekonstruált aktivitás eloszlás összehasonlítására.
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(a)

(b)

4.8. ábra. Bullseye előállítása szívizom perfúziós SPECT vizsgálatoknál. A szív
bal kamrája modellezhető egy hengerből és egy arra helyezett fél gömbből álló
háromdimenziós struktúrából ((b) ábra). A bullseye ((a) ábra) egy pontja azt az
aktivitás értéket tartalmazza, amely az adott pontnak megfelelő vonal mentén vett
aktivitás értékek maximuma. A bullseye kép pontjainak, illetve a háromdimenziós
struktúrának a szimbolikus középpontjából induló "vetítő" vonalak összerendelését
a (b) ábra szemlélteti. Ennek megfelelően az 1-5 régiók a szív félgömb alakú részét,
a 6-17 régiók a szív henger alakú részét képezik le.

4.4.1. Matematikai fantom GATE szimulációja
Először egy gyűrű aktivitást definiáltam egy inhomogén elnyelő közegben (4.9.
ábra).
Ezután a GATE szimulációs eszköz segítségével eseményeket gyűjtöttünk, a detektált eseményekből projekciós képsorozatot készítettünk. A szimulációból származtatott felvétel paramétereit a 4.5. táblázat tartalmazza.
A projekciós képeket rekonstruáltuk az új GPU alapú OSEM algoritmussal
kompenzálva a gamma foton elnyelést és a detektor távolságfüggő felbontását. A
rekonstrukció során 8 subset-et használtunk és 20 iterációt hajtottunk végre. A
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Aktivitás
Leveg
Izomszövet

Tüd szövet

4.9. ábra. Gyűrű fantom inhomogén elnyelő közegben. A piros karika az aktivitás
eloszlás, a szürke és fekete területek a mellkasban jellemzően előforduló, különböző
elnyelési mértékű biológiai szöveteket reprezentálnak.
kollimátor
projekciós képek száma
projekciós képek mérete
pixelméret
szkennelt szögtartomány
forgási rádiusz

LEHR
128
128 · 128
3mm
360◦
281mm

4.5. táblázat. A matematikai gyűrű fantom GATE szimulációjának paraméterei.

rekonstruált szeletek a 4.10. ábrán láthatóak.
A Mediso Cardiac Stress/Rest software környezet ([64]) segítségével összehasonlítottuk a két rekonstrukciót (2D OSEM vs. 3D OSEM). A bullseye-ok a 4.11.
ábrán láthatóak.
A 4.10. és 4.11. ábrán látható, hogy az algoritmus a gamma foton elnyelésből
adódó aktivitáskiesést megszüntette, lévén a teljes gyűrűt visszaállította. A detektor távolságfüggő elkenéséből adódó elkenő hatást szintén korrigálta az algoritmus;
a 3D algoritmussal rekonstruált gyűrűt megfelelően elvékonyította.
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4.10. ábra. Gyűrű fantom rekonstruáltja: tranzaxiális szeletek. (Jelölés: AC-Corr:
új GPU alapú 3D-OSEM elnyelési korrekcióval és detektorválasz kompenzációval kiegészített rekonstrukció eredménye, NonAC-Corr: 2D-OSEM rekonstrukció
eredménye.)

4.11. ábra. Gyűrű fantom rekonstruáltja: bullseye-ok. (Jelölés: AC-Corr: új GPU
alapú 3D-OSEM elnyelési korrekcióval és detektorválasz kompenzációval kiegészített rekonstrukció eredménye, NonAC-Corr: 2D-OSEM rekonstrukció eredménye.)

4.4.2. NCAT fantom GATE szimulációja
A verifikáció második lépésében az emberi torzó MRI felvételek alapján elkészített
matematikai fantomját használtuk [65] (NCAT fantom). Az NCAT fantomban
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kollimátor
projekciós képek száma
projekciós képek mérete
pixelméret
szkennelt szögtartomány
forgási rádiusz

LEHR
128
128 · 128
3mm
360◦
281mm

4.6. táblázat. Az NCAT matematikai mellkas fantom GATE szimulációjának paraméterei.

aktivitást definiáltunk a szívizomba és a májba (szívizom perfúziós vizsgálatoknál
az alkalmazott radiofarmakon egy része a májban is dúsul).
Ezután a GATE szimulációs eszköz segítségével eseményeket gyűjtöttünk, a detektált eseményekből projekciós képsorozatot készítettünk. A szimulációból származtatott felvétel paramétereit a 4.6. táblázat tartalmazza.
A projekciós képeket rekonstruáltuk 2D-OSEM algoritmussal, amely a napi
klinikai rutinban alkalmazott rekonstrukció, valamint az új GPU alapú OSEM
algoritmussal kompenzálva a gamma foton elnyelést és a detektor távolságfüggő
felbontását. A rekonstrukció során 8 subset-et használtunk és 20 iterációt hajtottunk végre.
A két rekonstrukciót összehasonlítottuk a Cardiac Stress/Rest software környezettel. A rekonstruált szeletek és az előállított bullseye-ok a 4.12. ábrán láthatóak.
A 2D algoritmussal rekonstruált eredmény lényegesen zajosabb mint a 3D algoritmussal rekonstruált. A detektorelkenés kompenzációja egy simítást is eredményez.
Megjegyzendő, hogy egy jobban előszűrt projekciós képsorozat 2D rekonstrukciójával azért ennél jobb rekonstrukciós eredményt is el lehet érni. Az mindenesetre
így is kitűnik, hogy az új GPU alapú 3D-OSEM algoritmussal rekonstruált képek
szignifikánsabb kontrasztosabb eredményt szolgáltattak, amely a detektor elkenés
kompenzáció következménye. Itt ugyan a gamma foton elnyelés okozta posterior
fali aktivitás kiesés nem annyira feltűnő, inkább a bullseye széle felé észlelhető, de
az új GPU alapú 3D-OSEM algoritmus beépített elnyelési kompenzációjának hatása a teljesebb bullseye képében tetten érhető. Viszont a szív apikális részén maradt egy csökkent aktivitás. Ezt a szívcsúcskiesést nagy valószínűséggel a Partial
Volume Effect (PVE) és/vagy a szórt események nagy száma okozza.
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(a) A szív bal kamra különböző irányú
metszetei

(b) Bullseye-ok

4.12. ábra. Az NCAT matematikai mellkas fantom rekonstrukciója. (Jelölés: ACCorr: új GPU alapú 3D-OSEM elnyelési korrekcióval és detektorválasz kompenzációval kiegészített rekonstrukció eredménye, NonAC-Corr: 2D-OSEM rekonstrukció eredménye.)

4.4.3. Biodex anatómiai mellkas fantom mérés
A verifikáció következő lépésében a kereskedelmi forgalomban kapható Biodex anatómiai mellkas fantomot [66] használtuk. Ez a fantom egy emberi mellkast utánzó
ovális tartály, amelyben anatómiailag helyes elrendezésben található tüdő- és szívinzert. A tüdő inzert két tüdő formájú rekesz, amely hungarocell golyókkal van
feltöltve, amelyek így tüdő ekvivalens anyagot alkotnak. Emellett egy szívpatkó
alakú rekesz a szív bal kamráját hivatott helyettesíteni. A szív-inzert "myokardium" része (esetleg a belső rekesz is) feltölthető aktivitással. A Biodex anatómaiai
mellkas fantomot aktivitással töltöttük fel és a Semmelweis Egyetem Radiológiai
és Onkoterápiás Klinikán lévő Mediso AnyScanTM kamerával mérést végeztünk. A
felvétel paramétereit a 4.7. táblázat tartalmazza.
A projekciós képeket rekonstruáltuk 2D-OSEM algoritmussal valamint az új
GPU alapú OSEM algoritmussal kompenzálva a gamma foton elnyelést és a detektor távolságfüggő felbontását. A rekonstrukció során 8 subset-et használtunk
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4.7. táblázat. Az Biodex anatómiai mellkas fantom mérés paraméterei.

és 20 iterációt hajtottunk végre.

(a) A szív bal kamra különböző irányú
metszetei

(b) Bullseye-ok

4.13. ábra. A Biodex anatómiai mellkas fantom mérés rekonstrukciója. (Jelölés:
AC-Corr: új GPU alapú 3D-OSEM elnyelési korrekcióval és detektorválasz kompenzációval kiegészített rekonstrukció eredménye, NonAC-Corr: 2D-OSEM rekonstrukció eredménye.)
A két rekonstrukciót összehasonlítottuk a Cardiac Stress/Rest software kör59

nyezettel. A rekonstrukció eredményei, a metszetek és az előállított bullseye-ok
a 4.13. ábrán láthatóak. A szimulált mellkas fantomhoz hasonlóan az új GPU
alapú 3D-OSEM algoritmussal rekonstruált képek ebben az esetben is szignifikánsabb kontrasztosabb eredményt szolgáltattak, a szívizom posterior részén a csökkent aktivitást az elnyelési korrekció megszüntette. Továbbá itt is megfigyelhető
a szív apikális részén a PVE és/vagy szórás okozta artefact. Megjegyzendő, hogy
a Biodex fantom rekonstruáltja lényegesen jobb eredményt szolgáltatott, mint az
NCAT fantom rekonstrukciója. Ennek oka, hogy a Biodex mérés adatgyűjtése
statisztikailag jobb volt.

4.4.4. Szívizom perfúziós betegfelvétel
A verifikáció következő lépéseként egy női beteg felvételét rekonstruáltuk. A mérést a Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinikán lévő Mediso
AnyScanTM kamerával mérést végeztünk. A felvétel paramétereit a 4.8. táblázat
tartalmazza.
A projekciós képeket rekonstruáltuk 2D-OSEM algoritmussal valamint az új
GPU alapú OSEM algoritmussal kompenzálva a gamma foton elnyelést és a detektor távolságfüggő felbontását. A rekonstrukció során 8 subset-et használtunk
és 10 iterációt hajtottunk végre.
A két rekonstrukciót összehasonlítottuk a Cardiac Stress/Rest software környezettel. A rekonstrukció eredményei, a metszetek és az előállított bullseye-ok
a 4.14. ábrán láthatóak. A betegfelvételen új GPU alapú 3D-OSEM algoritmussal rekonstruált szeletek vékonyabb szívfalat eredményeztek, ami a detektorválasz
kompenzációnak a következménye. A bullseye-on látszik, hogy míg a 2D rekonstrukció "egybemosta" a problémás területeket, addig a 3D rekonstrukción ezek
lényegesen jobban felismerhetőek.
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4.8. táblázat. A szívizom perfúziós betegfelvétel paraméterei.

(a) A szív bal kamra különböző irányú metszetei

(b) Bullseyes

4.14. ábra. Szívizom perfúziós SPECT/CT betegfelvétel rekonstrukciója. (Jelölés:
AC-Corr: új GPU alapú 3D-OSEM elnyelési korrekcióval és detektorválasz kompenzációval kiegészített rekonstrukció eredménye, NonAC-Corr: 2D-OSEM rekonstrukció eredménye.)
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4.9. táblázat. Az egyszeletes Hoffman anatómiai agyfantom mérés paraméterei.

4.4.5. Egy szeletes Hoffman anatómiai agy fantom mérés
Az egyszeletes Hoffman agyfantomot Tc99m aktivitással töltöttük fel, majd a
Mediso AnyScanTM multi-modalitású SPECT/CT készülékkel felvételt készítettünk. A készülék detektora LEHR kollimátorral volt felszerelve. A felvétel paramétereit a 4.9. táblázat tartalmazza.
Alább az egy szeletes Hoffman anatómiai agy fantommal készült mérés 3DOSEM rekonstrukciójának az eredménye látható (4.15. ábra). A rekonstrukció
során az új GPU alapú 3D rekonstrukciót használtuk elnyelési korrekcióval és detektorválasz kompenzációval. A rekonstrukció 8 subsettel futott és 20 iterációt
végeztünk. Előtte Butterworth prefiltert alkalmaztunk. A fuzionált megjelenítésen jól látszik, hogy a 3D rekonstrukció az anatómiai fantom struktúrájának
megfelelő térbeli eloszlásba készítette a rekonstrukciót.
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4.15. ábra. Egy szeletes Hoffman brain SPECT rekonstrukció 3D-OSEM algoritmussal (20 iteráció, 8 subset, Butterworth előszűrés). A fuzionált megjelenítésen
jól látszik, hogy a 3D rekonstrukció az anatómiai fantom struktúrájának megfelelő
térbeli eloszlásba készítette a rekonstrukciót.

4.4.6. 3D anatómiai agy fantom mérés
Mérést végeztünk háromdimenziós Hoffman anatómiai agyfantommal [67]. Az
agyfantomot Tc99m izotóppal töltöttük fel és adatgyűjtést végeztünk a Mediso
AnyScanTM multi-modalitású SPECT/CT készülékkel, amely LEHR kollimátorral
volt felszerelve. A felvétel paramétereit a 4.10. táblázat tartalmazza.
A projekciós képeket rekonstruáltuk a klinikai rutinban alkalmazott szűrt
visszavetítéses 2D rekonstrukciós módszerrel.
A 2D rekonstrukció során
Butterworth előszűrést és inverz MTF ([68] [69]) alapú szűrővel detektorválasz
kompenzációt végeztünk. A 2D rekonstrukció eredménye a 4.16. ábrán látható.
Ezután a felvételt rekonstruáltuk az új GPU alapú 3D-OSEM algoritmussal detektorválasz kompenzációval és elnyelési korrekcióval. A 3D rekonstrukció során
20 iterációt hajtottunk végre 8 subset-tel. A 3D rekonstrukció előtt Butterworth
előszűrést alkalmaztunk. A 3D rekonstrukció eredménye a 4.17. ábrán látható.
Az Anyscan kamerával készült felvételek rekonstruált képein látszik, hogy a 3D
rekonstrukció finomabb struktúrákat és egyenletesebb aktivitás eloszlást rekonstruált a 2D rekonstrukcióhoz képest.
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4.10. táblázat. A 3D anatómiai agyfantom mérés paraméterei Mediso
AnyScanTM multi-modalitású SPECT/CT készülékkel.

4.16. ábra. Mediso Anyscan kamerával készült 3D agyfantom mérés 2D rekonstrukciója. A szűrt visszavetítéses rekonstrukció során Butterworth előszűrést és inverz
MTF ([68] [69]) alapú szűrővel detektorválasz kompenzációt és Chang féle elnyelési
korrekciót végeztünk.
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4.17. ábra. 3D agyfantom mérés Mediso Anyscan kamerával. A 3D-OSEM rekonstrukció során detektorválasz kompenzációt és elnyelési korrekciót végeztünk.
A rekonstrukció során 20 iteráció futott le 8 subset-tel és Butterworth előszűrést
alkalmaztunk.

A
háromdimenziós
anatómiai
agyfantom
mérést
elvégeztük
TM
NanoSPECT multi-modalitású SPECT/CT kisállat készülékkel is, amely
UHR kollimátorral van felszerelve. A kisállat készülék látóterében még éppen
elfér a 3D agyfantom. Az agyfantomot ebben az esetben is Tc99m izotóppal
töltöttük fel és adatgyűjtést végeztünk. A felvétel paramétereit a 4.11. táblázat
tartalmazza.
A projekciós képeket rekonstruáltuk szűrt visszavetítéses 2D rekonstrukciós
módszerrel. A 2D rekonstrukció során Butterworth előszűrést és inverz MTF ([68]
[69]) alapú szűrővel detektorválasz kompenzációt végeztünk. A 2D rekonstrukció
eredménye a 4.18. ábrán látható. Ezután a felvételt rekonstruáltuk az új GPU
alapú 3D-OSEM algoritmussal detektorválasz kompenzációval. A 3D rekonstrukció során 20 iterációt hajtottunk végre 8 subset-tel. A 3D rekonstrukció előtt
Butterworth előszűrést alkalmaztunk. A 3D rekonstrukció eredménye a 4.19. ábrán látható.
A NanoSPECT/CT kamera egy cone-beam CT-vel integrált készülék.
Sajnálatos módon a 3D agyfantom a cone-beam CT látóteréből kilógott, így a
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4.11. táblázat. A 3D anatómiai agyfantom mérés paraméterei Mediso
NanoSPECTTM multi-modalitású kisállat SPECT/CT készülékkel.

csonkolt CT kép nem volt használható elnyelési térképként. Ezért a 3D-OSEM
rekonstrukció esetén is Chang féle elnyelési korrekciót végeztünk.
Az NanoSPECT kamerával készült felvételek rekonstruált képein látszik, hogy
a 3D rekonstrukció finomabb struktúrákat rekonstruált a 2D rekonstrukcióhoz képest.
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4.18. ábra. Mediso NanoSPECT kamerával készült 3D agyfantom mérés 2D rekonstrukciója. A szűrt visszavetítéses rekonstrukció során Butterworth előszűrést
és inverz MTF ([68] [69]) alapú szűrővel detektorválasz kompenzációt és Chang
féle elnyelési korrekciót végeztünk.
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4.19. ábra. Mediso NanoSPECT kamerával készült 3D agyfantom mérés 3D-OSEM
rekonstrukciója detektorválasz kompenzációval. A rekonstrukció során 20 iteráció
futott le 8 subset-tel és Butterworth előszűrést alkalmaztunk. Mivel a csonka CT
kép nem volt alkalmas elnyelési korrekcióra, ezért ebben az esetben is Chang féle
elnyelési korrekciót végeztünk.
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4.4.7. Retrospektív humán klinikai agyvizsgálat
Egy egészséges férfi agyfelvétel kiértékelésén keresztül összehasonlítottuk az új
GPU alapú 3D rekonstrukciót más rekonstrukciókkal illetve dedikált agykamerával
készített felvételekkel.
A felvételek három különböző kamerával készültek:
Kamera 1: Négyfejes dedikált agykamera LEHR (Low Energy High
Resolution) kollimátorral felszerelve
Kamera 2: Négyfejes dedikált agykamera UHR (Ultra High Resolution) kollimátorral felszerelve. Az UHR kollimátorral felszerelt kamera
kisebb detektor elkenést és ezáltal jobb felbontású felvételt eredményez.
Kamera 3: Általános célú, Mediso AnyScanTM multi-modalitású SPECT/CT
készülék LEHR kollimátorral felszerelve.
A négyfejes kamerával készült felvételeknél az alkalmazott radiofarmakon
99mTc-ECD (Neurolite), míg az Anyscan kamerával készült felvételeknél HMPAO
volt.
A rekonstrukció során egyrészt egyrészt a 3D-OSEM rekonstrukciót másrészt a
szűrt visszavetítéses módszert (FBP) használtuk. Esetenként a projekciós képsorozaton inverz MTF ([68] [69]) alapú szűrővel detektorválasz kompenzációt végeztünk, amely jellegéből adódóan egy átlagos elkenéssel számol, a detektor távolságfüggő felbontását nem tudja figyelembe venni. A 2D rekonstrukciók során Chang
féle módszerrel elnyelési korrekciót is végeztünk.
A különböző kamerákkal készített felvételek rekonstrukcióinak eredményeit
a 4.12. táblázatba foglalt ábrák szemléltetik.
A 4.12. táblázatból kitűnik, hogy a dedikált készülékek önmagukban jobb
felbontást, finomabb struktúrákat és kontrasztosabb rekonstruált képet eredményeznek. Az egyszerű szűrt visszavetítéses rekonstrukcióhoz képest javított az
inverz MTF ([68] [69]) szűrő használata, amellyel egy átlagos detektor elkenést
kompenzál, de a távolságfüggő hatást nem tudja figyelembe venni. Az összes esetet szemlélve a finomabb agyi struktúrákat megjelenítő új GPU alapú 3D-OSEM
algoritmus szolgáltatta a legjobb eredményt.
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4.12. táblázat. Különböző kamerákkal készült retrospektív humán klinikai agyvizsgálat rekonstruált szeletei.

4.4.8. Retrospektív humán Sentinel nyirokcsomó vizsgálat
A Sentinel nyirokcsomó vizsgálat metasztázis keresése során fontos vizsgálat.
Ilyenkor a daganatos területhez legközelebb eső nyirokcsomót keresik, amelyben
daganatos áttét keletkezhet. A nyirokcsomó pontos lokalizációja fontos a sebészeti
beavatkozásnál.
Egy női beteg korábbi Sentinel nyirokcsomó felvételének retrospektív vizsgálatát végeztük el. A felvétel a Mediso AnyScanTM multi-modalitású SPECT/CT
készülékével készült, amely LEHR kollimátorral volt felszerelve. A felvétel paramétereit a 4.13. táblázat tartalmazza.
A projekciós képeket rekonstruáltuk a klinikai rutinban alkalmazott szűrt
visszavetítéses 2D rekonstrukciós módszerrel.
A 2D rekonstrukció során
Butterworth előszűrést és inverz MTF ([68] [69]) alapú szűrővel detektorválasz
kompenzációt végeztünk. Ezután a felvételt rekonstruáltuk az új GPU alapú 3DOSEM algoritmussal detektorválasz kompenzációval és elnyelési korrekcióval. A
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4.13. táblázat. A humán Sentinel nyirokcsomó vizsgálat paraméterei.

3D rekonstrukció során 20 iterációt hajtottunk végre 8 subset-tel. A 3D rekonstrukció előtt Butterworth előszűrést alkalmaztunk.
A rekonstrukciók eredményei a 4.20. és a 4.21. ábrán láthatóak. A 3D-OSEM
algoritmus rekonstruált képén látható, hogy a nyirokcsomó sokkal finomabb struktúráit felbontja a 2D rekonstrukcióhoz képest, ezáltal pontosabb lokalizációt tesz
lehetővé.

4.20. ábra. Sentinel vizsgálat 2D SPECT rekonstrukcióval. A szűrt visszavetítéses
rekonstrukció során Butterworth előszűrést és inverz MTF ([68] [69]) alapú szűrővel
detektorválasz kompenzációt végeztünk.
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4.21. ábra. Sentinel vizsgálat 3D-OSEM rekonstrukcióval detektorválasz kompenzációval és elnyelési korrekcióval. A rekonstrukció során 20 iteráció futott le 8
subset-tel és Butterworth előszűrést alkalmaztunk.

4.4.9. Retrospektív humán csontvizsgálat
Egy női beteg korábbi csont felvételének retrospektív vizsgálatát végeztük el.
Ebben az esetben a csontvizsgálat célja metasztázisok keresése volt. A felvétel
kétfejes Mediso SPECT kamerával készült, amely UHR kollimátorral volt felszerelve. A felvétel paramétereit a 4.14. táblázat tartalmazza.
A projekciós képeket rekonstruáltuk a klinikai rutinban alkalmazott szűrt
visszavetítéses 2D rekonstrukciós módszerrel.
A 2D rekonstrukció során
Butterworth előszűrést és inverz MTF ([68] [69]) alapú szűrővel detektorválasz
kompenzációt végeztünk. Ezután a felvételt rekonstruáltuk az új GPU alapú 3DOSEM algoritmussal detektorválasz kompenzációval. A 3D rekonstrukció során
30 iterációt hajtottunk végre 8 subset-tel. A 3D rekonstrukció előtt Butterworth
előszűrést alkalmaztunk.
Az felvétel készítése során nem készült CT kép, mivel a régi kamerán nem
állt rendelkezésre opció másik modalitás készítésére. Ezért a rekonstrukciók során
elnyelési korrekciót nem végeztünk.
A rekonstruált felvételeken a pont és a fényesebb csigolyák metasztázisok. A
3D-OSEM rekonstrukción látszik, hogy kontrasztosabb, a csigolyák élesebben kirajzolódnak mint a klinikai rutinban használt 2D rekonstrukción.
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kamera
kollimátor
radiofarmakon
projekciós képek száma
projekciós képek mérete
pixelméret
szkennelt szögtartomány
teljes gyűjtési idő
össz eseményszám
forgási rádiusz

kétfejes Mediso SPECT kamera
UHR
Senti-Scinti (Tc99m)
64
128 · 128
4.14mm
360◦
23 perc
kb 4.8 millió
testkontúr követéses

4.14. táblázat. A retrospektív humán csontvizsgálat paraméterei.

4.22. ábra. Csont vizsgálat konvencionális FBP rekonstrukcióval, Butterworth előszűréssel és inverz MTF ([68] [69]) alapú detektorválasz kompenzációval.
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4.23. ábra. Csont vizsgálat 3D-OSEM rekonstrukcióval. detektorválasz kompenzációval. A rekonstrukció során 30 iteráció futott le 8 subset-tel.
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4.5. Értékelés
Olyan új módszert dolgoztam ki, amellyel lehetővé vált egy, a korábbiaknál jobb
térbeli felbontást eredményező SPECT rekonstrukciós algoritmus gyakorlati, klinikai alkalmazása [70] [71]. A módszer az iteratív MLEM algoritmusra épül, kiegészítve azt elnyelési korrekcióval és detektorválasz kompenzációval. Az algoritmus
SIMD architektúrára átszervezett változatának implementációja hatékonyan képes
kihasználni a GPU számítási erőforrásait. Az általam megvalósított algoritmus egy
tipikus rekonstrukció esetén kevesebb mint 10 perc alatt lefut, ezáltal alkalmazható
a napi klinikumban.
Az implementált módszer verifikációja matematikai fantomok szimulációján és
valós fantom mérésen is megtörtént. Az inhomogén elnyelő közegben szimulált
gyűrű fantom rekonstrukcióján látható, hogy a gamma foton elnyelés és a detektor
távolságfüggő elkenésének hatását az algoritmus megfelelően korrigálja (4.10. és
4.11. ábra).
A verifikáció első fázisában szívizom-perfúziós SPECT vizsgálaton végeztük el
a klinikai verifikációt. Az algoritmus mind a szimulált NCAT fantomon, mind a
fizikai fantom mérésen és valós betegfelvételen hasonló eredményt szolgáltatott.
A rekonstruált felvételek szignifikánsan kontrasztosabbak, a gamma foton elnyelés
okozta posterior fali aktivitáskiesést a rekonstrukció megszüntette. Mindhárom
esetben konzekvensen megfigyelhető a szív apikális részén egy aktivitáscsökkenés
amely a Partial Volume Effect és/vagy szórás okozta okozta artefact. Ez a hatás
további vizsgálat tárgyát képezi.
A klinikai verifikációt egyéb gyakorlatban rendszeresen előforduló SPECT vizsgálatokra is elvégeztük. A kompenzációkkal kiegészített 3D rekonstrukciós algoritmus agyvizsgálatok esetén a dedikált készülékeknél is jobb eredményeket szolgáltatott, Sentinel nyirokcsomó vizsgálat esetén a nyirokcsomó finomabb struktúráit
bontotta fel és csontvizsgálatoknál is nagyobb pontosságú, kontrasztosabb rekonstrukciót eredményezett.
A módszert alkalmazva lehetővé vált egy nagypontosságú rekonstrukciós módszer mindennapi klinikai használata SPECT/CT készülékek esetén. A javasolt
módszer a korábbiaknál lényegesen több diagnosztikai információt szolgáltat az
orvosok számára.

4.6. Tézisek
1. Multimodalitású SPECT/CT készülékben alkalmazható rekonstrukciós módszert definiáltam, amely kompenzálja a gamma foton elnyelésből valamint a
gamma kamera távolságfüggő felbontása okozta torzító hatásokat.
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2. Kidolgoztam és implementáltam a rekonstrukciós módszer GPU-n hatékonyan végrehajtható változatát.
3. Elvégeztem az implementált rekonstrukciós módszer klinikai verifikációját
matematikai és fizikai fantomokon, valós méréseken és retrospektív betegfelvételeken.
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5. fejezet
Új szkennelési protokoll
multimodalitású SPECT/CT
készülékekhez
5.1. Bevezető
Párhuzamos leképezésű SPECT képalkotásnál a gamma foton elnyelés, valamint a
detektor távolságfüggő felbontása okozta torzító hatás miatt az egymással szemben elhelyezkedő vetületi irányok nem ekvivalensek egymással, ezért az az általános szemlélet, hogy 360◦ -os adatgyűjtés szükséges a helyes képrekonstrukció elérése
érdekében [87] [88]. Annak ellenére, hogy az egymással ellentétes irányok matematikailag nem ekvivalensek egymással számos kutatás irányult a látens redundancia
feltárására, mivel a redundancia elvileg lehetővé teszi az adatgyűjtés szögtartományának csökkentését. Az adatgyűjtés szögtartományának csökkentése a gyakorlat
szempontjából igen jelentős eredmény, hiszen felhasználható akár az adatgyűjtés
statisztikájának javítására (a projekciós képsorozatban a rendszer által detektált
összes esemény befolyásolja a kép minőségét [89]), akár a vizsgálati idő csökkentésére.
Korábbi kutatások kimutatták, hogy homogén elnyelő közeg esetén létezik redundancia, amelyet a rekonstrukció során ki lehet aknázni [90]. Pan és társai [91]
[92] [93] kutatásuk során egy új, heurisztikus megközelítést használva kimutatták, hogy inhomogén elnyelő közeg esetén is 180◦ -ra csökkenthető az adatgyűjtés
szögtartománya, amennyiben a képrekonstrukció során a gamma foton elnyelés
és a detektor távolságfüggő felbontását korrigáljuk. Ekkor az adatgyűjtés 360◦ os tartományát olyan folytonos intervallumokra osztjuk, amelyek egymásra nézve
diszjunktak (lásd 5.1. ábra), és minden Θ szögállásra igaz, hogy a kijelölt intervallumokba a szkennelési tartománynak a Θ és a Θ + π irányú szögálláshoz
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tartozó projekciós képe közül pontosan egy tartozik. Az ezzel az úgynevezett
pi-scheme módszerrel kiválasztott 180◦ -os szkennelési tartomány alapján végrehajtott rekonstrukcióval a 360◦ -os tartomány rekonstrukciójával azonos minőségű
képet kaphatunk.
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5.1. ábra. Példák pi-scheme konfigurációkra. A képen a szürke tartomány jelzi a
szkennelésre kijelölt szögállásokat. Egy pi-scheme tartományhoz vagy a Θ vagy a
Θ + π irányú szögálláshoz tartozó projekciós kép tartozik.

5.1.1. A kutatás célkitűzése
Korábbi kutatásaim során megvizsgáltam különböző pi-scheme konfigurációk alapján végrehajtott képrekonstrukció eredményét. Kimutattam, hogy a létező matematikai redundancia ellenére az egymással szemközti irányok a gyakorlatban nem
teljesen ekvivalensek egymással, az adatgyűjtés során a valóságban előálló vetületi képek adatgyűjtési statisztikája egymástól lényegesen eltérő lehet [94] [95].
Ezen eredmények alapján feltehető az a kutatási kérdés, hogy hogyan lehet ezt a
statisztikai különbséget a képrekonstrukció során kihasználni.
Ennek megfelelően ezen a tématerületen folyó kutatásom olyan eljárások kifejlesztését célozta meg, amelyekkel az adatgyűjtés megkezdése előtt meg lehet
becsülni, hogy melyek azok a vetületi irányok, amelyek a legjobb statisztikájú
adatgyűjtést eredményezik, vagyis segítségükkel jobb képminőséget eredményező,
vagy rövidebb idő alatt végrehajtható az adatgyűjtés.

5.2. Szkennelési tartomány kiválasztó módszerek
A célkitűzés alapján megfogalmazott kérdés, hogy hogyan lehet kiválasztani az
adatgyűjtés megkezdése előtt azokat a vetületi irányokat, amelyekkel jobb statisztikájú adatgyűjtés valósítható meg. Ehhez apriori információ szükséges az aktuálisan vizsgált térrészről. Mivel az egyes irányokban a statisztikai különbség a gamma
foton elnyelés hatása miatt keletkezik, ezért kézenfekvő ötlet, hogy az elnyelési térképet, ill. annak becslését használjuk apriori információként. Az elnyelési térkép
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becslésére a mutimodalitású SPECT/CT készülék esetén rendelkezésre álló CT
kép ad lehetőséget.

5.2.1. Elnyelési térkép alapú módszerek
Az adatgyűjtés során az egyes irányok statisztikája függ az anyageloszlástól, valamint a testen belüli aktivitás eloszlástól. Mivel az aktivitás eloszlását nem ismerjük
előre, ezért azzal a feltételezéssel élünk, hogy a vizsgált szerv, amelyben az aktivitás dúsul, a field-of-view közepén helyezkedik el. Erre a feltételezésre az ad alapot,
hogy a vizsgálatok során a pácienst, ill. a megfigyelt szervet igyekeznek általában
a készülék közepébe helyezni. Ennek következtében a módszer alapvetően dedikált
szervvizsgálatok esetén alkalmazható, amely során koncentrált aktivitás eloszlás
feltételezhető.
A rendelkezésre álló elnyelési térkép alapján minden projekciós képre kiszámítható az elnyelési térkép parallel vetülete (5.2. ábra és (5.1) összefüggés), amely
arányos az adott detektor pixelre merőleges vonal mentén érkező gamma foton
veszteséggel. A valóságban a fél elnyelési térképet vetítjük le (a középpontból a
detektor felé eső részt).

5.2. ábra. Elnyelési térkép alapú módszer. A vizsgált terület és ezzel az aktivitás
eloszlás a field-of-view közepén helyezkedik el. A képen az elnyelési térképet a
mellkas sematikus váza reprezentálja. A rendelkezésre álló elnyelési térkép alapján minden projekciós képre kiszámítható az elnyelési térkép parallel vetülete. A
valóságban a fél elnyelési térképet vetítjük le (a középponton átmenő detektorral
párhuzamos egyenestől a detektor felé eső részt).
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PΘ (s) =
=

Z

µ(x, y) dl

Zl ∞

(5.1)
µ(s · sin θ + t · cos θ, −s · cos θ + t · sin θ) dt

t=0

Az (5.1) képletben PΘ (s) a Θ irányba előrevetített elnyelési térkép, s a tranzaxiális távolság a projekcióban, t az integrálási vonalon futó változó.
A vetített elnyelési térkép projekciós képenkénti összbeütésszáma alapján döntjük el, hogy két egymással szemközti irány közül melyiket választjuk ki. A projekciós elnyelési térkép összegzett elnyelési faktor P Sum értéke ((5.2) képlet) feltételezésem szerint fordítottan arányos az adott projekciós irány statisztikájával.
A fentiek alapján az elnyelési térkép alapú projekciós kép kiválasztásának módszere a következő módon zajlik:
1. Kiszámoljuk minden projekciós képre az elnyelési faktorok összegét a(z) (5.2)
képlet alapján.
2. Az egymással szemben elhelyezkedő projekciók közül kiválasztjuk azt, amely
a kiszámolt mérőszám ((5.2) képlet) alapján feltételezésünk szerint jobb statisztikájú adatgyűjtést eredményez (P Sum értéke kisebb).

P Sum(Θ) =

Z +∞
−∞

PΘ (s) ds

(5.2)

Ennek a módszernek a hátránya, hogy a projekciós kép széle felé elhelyezkedő
nagyobb elnyelési faktorok esetén hibás eredményhez vezet. Ezért, mivel azzal
a feltételezéssel éltünk, hogy az aktivitás a field of view közepén helyezkedik el,
az előrevetített elnyelési térképet projekciós képenként egy Gauss függvénnyel súlyozzuk, amelynek a szórása (σW ) a detektor szélességnek (azaz a projekciós kép
szélességének) hatoda ((5.3) és (5.4) összefüggések).
GPΘ (s) = G(s) · PΘ (s)

(5.3)

ahol
2

G(s) =

− s2
1
· e 2·σW
2 · π · σW

D
σW =
6
ahol D a detektor szélessége.
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(5.4)

5.2.2. Elnyelési- és aktivitás-térkép alapú módszerek
Az, hogy egy projekciós kép irányába mennyi adatot veszítünk a gamma foton elnyelés következtében, függ a térben lévő aktivitás eloszlástól is. Ezt az információt
szintén felhasználhatjuk a projekciós irány kiválasztó módszerbe. Ehhez meg kell
becsülni az aktivitás eloszlását a vizsgált térben. (Ez dedikált szervvizsgálatok
esetén lehetséges, amikor koncentrált aktivitás eloszlás feltételezhetünk, amely a
vizsgált szervben dúsul.) Triviálisan ezt úgy lehetne megtenni, hogy elvégzünk
egy előzetes rekonstrukciót. Mivel a szkennelési tartományt az adatgyűjtés előtt
kellene kiválasztanunk, amikor még semmilyen adatgyűjtés (projekciós kép) nem
áll rendelkezésre, ezért ez a módszer ebben az esetben nem alkalmazható. Dedikált
SPECT szervvizsgálat célja az adott szerv funkcionális vizsgálata. Mivel az adott
szerv kiszegmentálható az elnyelési térképből, így becsülhetjük, hogy a szervezetbe
juttatandó aktivitás a vizsgált térrészben hol fog dúsulni. A szegmentált szervet
"megtöltjük" aktivitással, és az így nyert aktivitás eloszlást becsült térképként
felhasználjuk a projekció választó módszernél.
Amennyiben az aktivitás térkép és az elnyelési térkép rendelkezésre áll, az egyes
projekciós irányokban mérendő események száma a következő összefüggés alapján
számolható:

PΘ (s) =

I
X

"
−

G(i, Θ, s) ⊗ f (i) · a(i, Θ, s) · e

R
l

!#
µ(x,y) dl

(5.5)

i=0

Ahol I db voxel található a képtérben, f (i) az aktivitás eloszlás, a(i, Θ, s) azt
a valószínűséget reprezentálja, hogy mekkora annak a valószínűsége, hogy az i
voxelből kiinduló gamma fotont a (Θ, s) detektor pozícióban érzékelünk és az l
vonal a képtér egy i voxelét és a detektor egy (Θ, s) pixelét összekötő egyenes,
µ(x, y) pedig az elnyelési térkép.
A G(i, Θ, s) függvény a detektor távolságfüggő elkenését írja le:
2

− s2
1
· e 2·σddsr
G(i, Θ, s) =
2 · π · σddsr

(5.6)

σddsr = ga + d · gb
ahol d az i voxel és a (Θ, s) detektor pozíció közötti távolság, σddsr a detektor
Gauss eloszlás szerinti elkenésének szórása, amely lineárisan függ a detektortól való
távolságtól. ga és gb a lineáris egyenlet paraméterei, d a detektor felületétől való
távolság.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy iteratív rekonstrukciós algoritmus előrevetítő operátorát felhasználva, amely tartalmazza a gamma foton elnyelés és a
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detektor távolságfüggő felbontásának a modelljét, becsülhető az egyes projekciós
képek statisztikája.
Így az elnyelési és aktivitás-térkép alapú projekciós kép kiválasztó módszert a
következőképpen végezzük:
1. Kiszámoljuk az egyes projekciós irányokban az események számát a(z) (5.5)
képlet alapján
2. Az egymással szemben elhelyezkedő projekciók közül kiválasztjuk azt, amelyre a fenti módszer több eseményt számolt.

5.3. Eredmények
Első lépésként a fenti módszereket matematikai fantomon teszteltem GATE [32]
szimuláció segítségével. Egy gyűrű aktivitás fantomot definiáltam, valamint egy
inhomogén elnyelő közeget (5.3. ábra) 1283 méretű 3D volume-ban, a pixelméret
4mm. A gyűrű aktivitás külső átmérője 128mm, a falvastagsága 12mm. Az elnyelési térkép nagyobb méretű hengerének átmérője (a képen a szürke terület) 400mm,
míg a kisebb méretű hengerek átmérője (a képen fekete színű terület) 100mm. A
kisebb méretű hengerek négyszer akkora elnyelési együtthatójú anyaggal vannak
feltöltve mint a nagyobb méretű henger.

(a) Gyűrű fantom

(b) NCAT fantom

(c) Biodex anatómaiai mellkas fantom

5.3. ábra. Teszt fantomok: (a) A gyűrű fantom egy tranzaxiális szelete. A vörös
rész az aktivitás eloszlás, míg a fekete és fehér terület az anyageloszlást mutatja.
(b) Az NCAT matematikai fantom egy tranzaxiális szelete. Az NCAT fantom az
emberi mellkas valósághű ábrázolása. GATE szimulációs tesztekkel használtuk.
(c) A Biodex anatómiai mellkas fantom egy kereskedelmi forgalomban kapható
fizikai fantom, amellyel valós mérésnek készültek a Mediso AnyScan SPECT/CT
készülékkel.
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A következő lépésben szívizom perfúziós SPECT vizsgálaton teszteltem a módszert, amelyhez az NCAT fantomot [65] és GATE szimulációt használtam.
A GATE szimulációkhoz egy tipikus LEHR kollimátorral felszerelt SPECT
rendszert definiáltam, amelyre szimulációkkal elvégeztem a pontválasz függvény
távolságfüggő felbontásának kalibrációs mérését. Az kalibráció eredményéből a
következő értékek adódtak: ga = 0.178143, gb = 0.034824. A szimuláció során
mindegyik matematikai fantomra 128 db 128 · 128-as méretű projekciós képsorozatot szimuláltam GATE segítségével 4mm-es pixelmérettel. A szimuláció során
a detektor forgástengelytől való távolsága 281mm volt.
Végül a módszert valós méréssel a Mediso AnyScan SPECT/CT rendszerrel és
a Biodex anatómiai mellkas fantommal [66] teszteltem, amelyeket a Semmelweis
Egyetem Nukleáris Medicina Tanszékén végeztem el. A mérés során használt
Mediso AnyScan SPECT/CT kamera LEHR detektorral volt felszerelve, amelyre
elvégeztük előtte a detektor távolságfüggő pontválasz függvényének a kalibrációs
mérését. A kalibráció eredményéből a következő értékek adódtak: ga = 0.114051
gb = 0.035809. A mérés során 128 db 128 · 128-as méretű projekciós képsorozatot
gyűjtöttünk, a pixelméret 4.14mm volt. A detektor forgástengelytől való távolsága
371mm volt.

5.3.1. Gyűrű fantom GATE szimulációja
Ennél a vizsgálatnál a gyűrű fantommal végzett szimulációs eredmény képezte a
referenciát. A rendelkezésre álló elnyelési térkép és aktivitás térkép alapján meghatároztam az általam kidolgozott módszerek alapján becsült optimális szkennelési
tartományokat. Az 5.4.-5.7. ábrák a referencia képet és az általam kidolgozott
három módszer kimeneti eredményét mutatják, míg az 5.8. összefoglaló ábrán az
összes alkalmazott módszer eredménye látható.
Az 5.4. ábrából az látszik, hogy a legjobb statisztikájú adatgyűjtést a nagyobb
elnyelési faktorú hengerek közötti irányokban nyerhetjük. Az elnyelési térkép alapú
módszer (5.5. ábra) ezzel gyakorlatilag ellentétes eredményt szolgáltatott, mivel
a kalkuláció a projekciós képek szélén több "veszteséget" jósolt, amely egyébként
egy valós adatgyűjtésnél nem nagyon játszana szerepet. Ezt a kalkulációs hibát a
Gauss-os súlyozás korrigálta (5.6. ábra).
A gyűrű fantommal végzett szkennelési tartomány kiválasztó módszerek által
szolgáltatott projekciós képsorozatokra, azok inverzeire (ebben a kontextusban az
inverz egy adott módszer által nem kiválasztott projekciós képekből álló sorozatot
jelent) és a referencia képsorozatra statisztikai értékeket számítottam, amelyeket
az 5.1. táblázat tartalmaz.
A táblázatból kitűnik, hogy a megfelelő irányok kiválasztásával a projekciós
képsorozat statisztikai jellemzői javultak és a referencia képsorozat szolgáltatja
statisztikailag a legjobb képsorozatot. Az optimálisan kiválasztott szögtartomány
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(a) sematikus ábrázolás

(b) polar map

5.4. ábra. A szimuláció alapján képzett projekciós képekből képzett referencia.
A zölddel jelzett projekciós képek a szkennelésre kijelölt tartományok. Ezek a
területek adták a legjobb statisztikájú adatgyűjtést.

(a) sematikus ábrázolás

(b) polar map

5.5. ábra. A becslés eredménye. A kiválasztott szkennelési tartomány (zöld terület)
az elnyelés térkép alapján került kiválasztásra a(z) (5.1) képlet alapján.

projekciós képsorozata közel 25%-al több eseményt tartalmaz az ellentétes irányhoz
képest.
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(a) sematikus ábrázolás

(b) polar map

5.6. ábra. A becslés eredménye. A kiválasztott szkennelési tartomány (zöld terület)
az elnyelés térkép alapján került kiválasztásra Gauss-os súlyozással a(z) (5.3) képlet
alapján.

(a) sematikus ábrázolás

(b) polar map

5.7. ábra. A becslés eredménye. A kiválasztott szkennelési tartomány (zöld terület)
az elnyelés térkép és az aktivitás térkép alapján került kiválasztásra a(z) (5.5)
képlet alapján.
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(a) Statisztika

(b) Elnyelési térkép (c) Súlyozott elnyelési (d) Elnyelésiés
alapú módszer
térkép alapú módszer aktivitás-térkép alapú
módszer

5.8. ábra. Összefoglaló ábra a gyűrű fantommal végzett projekciós kép kiválasztó
módszerekről. A zölddel jelzett projekciós képek a szkennelésre kijelölt tartományok. Ezek a területek adták a legjobb statisztikájú adatgyűjtést. (a): referencia,
(b): a kiválasztott szkennelési tartomány (zöld terület) az elnyelés térkép alapján került kiválasztásra a(z) (5.1). képlet alapján, (c): a kiválasztott szkennelési
tartomány (zöld terület) az elnyelés térkép alapján került kiválasztásra Gauss-os
súlyozással a(z) (5.3) képlet alapján, (d): a kiválasztott szkennelési tartomány
(zöld terület) az elnyelés térkép és az aktivitás térkép alapján került kiválasztásra
a(z) (5.5) képlet alapján.

Referencia

sum
relSum
invSum
relInvSum
avg
relAvg
invAvg
relInvAvg

11029585
1.0000
8358534
0.7578
69.1701
1.0000
57.3296
0.8288

Elnyelési térkép
Súlyozott
Elnyelési térkép és
alapú módszer elnyelési térkép aktivitás eloszlás
alapú módszer
alapú módszer
8358961
11020363
11029158
0.7579
0.9992
1.0000
11029158
8367756
8358961
1.0000
0.7587
0.7579
57.3352
69.1339
69.1644
0.8289
0.9995
0.9999
69.1644
57.3731
57.3352
0.9999
0.8295
0.8289

5.1. táblázat. Gyűrű fantom projekciós képsorozatainak statisztikai paraméterei és
azok referenciához viszonyított relatív értékei. (Az egyes paraméterek jelentése:
sum: egy adott projekciós képsorozat összes eseményszáma, avg: egy adott projekciós képsorozat zérótól különböző eseményeinek számtani átlaga, inv: egy adott
módszer által nem kiválasztott projekciós képekből álló sorozatra számított érték,
rel: az adott érték relatív a referencia képsorozatra számított azonos paraméterre.)
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5.3.2. NCAT fantom GATE szimulációja
Ennél a vizsgálatnál az NCAT fantommal végzett szimulációs eredmény képezte a
referenciát. A rendelkezésre álló elnyelési térkép és aktivitás térkép alapján meghatároztam az általam kidolgozott módszerek alapján becsült optimális szkennelési
tartományokat. Az 5.9.-5.12. ábrák a referencia képet és az általam kidolgozott
három módszer kimeneti eredményét mutatják, míg az 5.13. összefoglaló ábrán az
összes alkalmazott módszer eredménye látható.

(a) sematikus ábrázolás

(b) polar map

5.9. ábra. A szimuláció alapján képzett projekciós képekből képzett referencia.
A zölddel jelzett projekciós képek a szkennelésre kijelölt tartományok. Ezek a
területek adták a legjobb statisztikájú adatgyűjtést.

(a) sematikus ábrázolás

(b) polar map

5.10. ábra. A becslés eredménye. A kiválasztott szkennelési tartomány (zöld terület) az elnyelés térkép alapján került kiválasztásra a(z) (5.1) képlet alapján.
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(a) sematikus ábrázolás

(b) polar map

5.11. ábra. A becslés eredménye. A kiválasztott szkennelési tartomány (zöld terület) az elnyelés térkép alapján került kiválasztásra Gauss-os súlyozással a(z) (5.3)
képlet alapján.

(a) sematikus ábrázolás

(b) polar map

5.12. ábra. A becslés eredménye. A kiválasztott szkennelési tartomány (zöld terület) az elnyelés térkép és az aktivitás térkép alapján került kiválasztásra a(z) (5.5)
képlet alapján.

Az 5.9. referencia ábrából kitűnik, hogy a legjobb statisztikájú projekciós képsorozat egy folytonos terület. Az NCAT fantom esetén a párhuzamosan levetített
elnyelési térkép és a Gauss-al súlyozott között nincs akkora eltérés, mint az a gyűrű
fantom esetében volt, de a súlyozott becslés valamivel jobb eredményt szolgáltatott.
Az NCAT fantommal végzett szkennelési tartomány kiválasztó módszerek által
szolgáltatott projekciós képsorozatokra, azok inverzeire (ebben a kontextusban az
inverz egy adott módszer által nem kiválasztott projekciós képekből álló sorozatot
jelent) és a referencia képsorozatra statisztikai értékeket számítottam, amelyeket
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(a) Statisztika

(b) Elnyelési térkép (c) Súlyozott elnyelési (d) Elnyelésiés
alapú módszer
térkép alapú módszer aktivitás-térkép alapú
módszer

5.13. ábra. Összefoglaló ábra az NCAT fantommal végzett projekciós kép kiválasztó
módszerekről. A zölddel jelzett projekciós képek a szkennelésre kijelölt tartományok. Ezek a területek adták a legjobb statisztikájú adatgyűjtést. (a): referencia,
(b): a kiválasztott szkennelési tartomány (zöld terület) az elnyelés térkép alapján került kiválasztásra a(z) (5.1) képlet alapján, (c): a kiválasztott szkennelési
tartomány (zöld terület) az elnyelés térkép alapján került kiválasztásra Gauss-os
súlyozással a(z) (5.3) képlet alapján, (d): a kiválasztott szkennelési tartomány
(zöld terület) az elnyelés térkép és az aktivitás térkép alapján került kiválasztásra
a(z) (5.5) képlet alapján.

az 5.2. táblázat tartalmaz.
A táblázatból kitűnik, hogy a megfelelő irányok kiválasztásával a projekciós
képsorozat statisztikai jellemzői javultak és a referencia képsorozat szolgáltatja
statisztikailag a legjobb képsorozatot. Az optimálisan kiválasztott szögtartomány
projekciós képsorozata közel 10%-al több eseményt tartalmaz az ellentétes irányhoz
képest.
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Referencia

sum
relSum
invSum
relInvSum
avg
relAvg
invAvg
relInvAvg

8625488
1.0000
7925435
0.9188
12.1194
1.0000
11.1469
0.9198

Elnyelési térkép
Súlyozott
Elnyelési térkép és
alapú módszer elnyelési térkép aktivitás eloszlás
alapú módszer
alapú módszer
8592777
8619963
8625488
0.9962
0.9994
1.0000
7958146
7930960
7925435
0.9226
0.9195
0.9188
12.0696
12.1126
12.1194
0.9959
0.9994
1.0000
11.1965
11.1539
11.1469
0.9238
0.9203
0.9198

5.2. táblázat. NCAT fantom projekciós képsorozatainak statisztikai paraméterei és
azok referenciához viszonyított relatív értékei. (Az egyes paraméterek jelentése:
sum: egy adott projekciós képsorozat összes eseményszáma, avg: egy adott projekciós képsorozat zérótól különböző eseményeinek számtani átlaga, inv: egy adott
módszer által nem kiválasztott projekciós képekből álló sorozatra számított érték,
rel: az adott érték relatív a referencia képsorozatra számított azonos paraméterre.)
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5.3.3. Biodex anatómiai mellkas fantom mérés
Ennél a vizsgálatnál a Biodex anatómiai fantommal készített valós SPECT/CT
mérés során gyűjtött projekciós képsorozat képezte a referenciát. Az elnyelési térképet a CT képből származtattam szegmentálással. A CT képből kiszegmentált
szív inzertet virtuálisan feltöltöttem aktivitással, ezáltal megkapva a becsült a aktivitás eloszlást Az így nyert elnyelési térkép és becsült aktivitás térkép alapján
meghatároztam az általam kidolgozott módszerek alapján becsült optimális szkennelési tartományokat. Az 5.14.-5.17. ábrák a referencia képet és az általam kidolgozott három módszer kimeneti eredményét mutatják, míg az 5.18. összefoglaló
ábrán az összes alkalmazott módszer eredménye látható.

(a) sematikus ábrázolás

(b) polar map

5.14. ábra. A szimuláció alapján képzett projekciós képekből képzett referencia.
A zölddel jelzett projekciós képek a szkennelésre kijelölt tartományok. Ezek a
területek adták a legjobb statisztikájú adatgyűjtést.
A Biodex mérés eredményei az NCAT szimulációhoz hasonló eredményt szolgáltattak (5.14.-5.17. ábrák és az 5.18. összefoglaló ábra). Az 5.14. referencia
ábrából az tűnik ki, hogy a legjobb statisztikájú projekciós képsorozat egy folytonos terület. Az NCAT fantom esetén a párhuzamosan levetített elnyelési térkép
és a Gauss-al súlyozott között nincs akkora eltérés, mint az a gyűrű fantom esetében volt, de a súlyozott becslés sajnálatos módon egy picit rosszabb eredményt
szolgáltatott. Viszont az eltérés nem szignifikáns.
A Biodex anatómiai mellkas fantommal végzett szkennelési tartomány kiválasztó módszerek által szolgáltatott projekciós képsorozatokra, azok inverzeire (ebben
a kontextusban az inverz egy adott módszer által nem kiválasztott projekciós képekből álló sorozatot jelent) és a referencia képsorozatra statisztikai értékeket számítottam, amelyeket az 5.3. táblázat tartalmaz.
A táblázatból kitűnik, hogy a megfelelő irányok kiválasztásával a projekciós
képsorozat statisztikai jellemzői javultak és a referencia képsorozat szolgáltatja
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(a) sematikus ábrázolás

(b) polar map

5.15. ábra. A becslés eredménye. A kiválasztott szkennelési tartomány (zöld terület) az elnyelés térkép alapján került kiválasztásra a(z) (5.1) képlet alapján.

(a) sematikus ábrázolás

(b) polar map

5.16. ábra. A becslés eredménye. A kiválasztott szkennelési tartomány (zöld terület) az elnyelés térkép alapján került kiválasztásra Gauss-os súlyozással a(z) (5.3)
képlet alapján.

statisztikailag a legjobb képsorozatot. Az optimálisan kiválasztott szögtartomány
projekciós képsorozata közel 35%-al több eseményt tartalmaz az ellentétes irányhoz
képest.
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(a) sematikus ábrázolás

(b) polar map

5.17. ábra. A becslés eredménye. A kiválasztott szkennelési tartomány (zöld terület) az elnyelés térkép és az aktivitás térkép alapján került kiválasztásra a(z) (5.5)
képlet alapján.

(a) Statisztika

(b) Elnyelési térkép (c) Súlyozott elnyelési (d) Elnyelésiés
alapú módszer
térkép alapú módszer aktivitás-térkép alapú
módszer

5.18. ábra. Összefoglaló ábra a Biodex anatómiai mellkas fantom méréssel végzett projekciós kép kiválasztó módszerekről. A zölddel jelzett projekciós képek a
szkennelésre kijelölt tartományok. Ezek a területek adták a legjobb statisztikájú adatgyűjtést. (a): referencia, (b): a kiválasztott szkennelési tartomány (zöld
terület) az elnyelés térkép alapján került kiválasztásra a(z) (5.1) képlet alapján,
(c): a kiválasztott szkennelési tartomány (zöld terület) az elnyelés térkép alapján
került kiválasztásra Gauss-os súlyozással a(z) (5.3) képlet alapján, (d): a kiválasztott szkennelési tartomány (zöld terület) az elnyelés térkép és az aktivitás térkép
alapján került kiválasztásra a(z) (5.5) képlet alapján.

95

Referencia

sum
relSum
invSum
relInvSum
avg
relAvg
invAvg
relInvAvg

14872791
1.0000
9450162
0.6354
35.3566
1.0000
22.8446
0.6461

Elnyelési térkép
Súlyozott
Elnyelési térkép és
alapú módszer elnyelési térkép aktivitás eloszlás
alapú módszer
alapú módszer
14795425
14863598
14872791
0.9948
0.9994
1.0000
9527528
9459355
9450162
0.6406
0.6360
0.6354
35.1410
35.3554
35.3566
0.9939
1.0000
1.0000
23.0527
22.8532
22.8446
0.6520
0.6464
0.6461

5.3. táblázat. Biodex anatómiai mellkas fantom projekciós képsorozatainak statisztikai paraméterei és azok referenciához viszonyított relatív értékei. (Az egyes
paraméterek jelentése: sum: egy adott projekciós képsorozat összes eseményszáma, avg: egy adott projekciós képsorozat zérótól különböző eseményeinek számtani
átlaga, inv: egy adott módszer által nem kiválasztott projekciós képekből álló sorozatra számított érték, rel: az adott érték relatív a referencia képsorozatra számított
azonos paraméterre.)
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5.4. Értékelés
A javasolt módszerekben definiált számítási műveletek eredménye egy bináris vektor, amely minden projekciós irányhoz egy értéket rendel. Az egyes módszerek
ezen értékek alapján választják ki a javasolt szkennelési tartományt. A módszerek
eredményességének egyszerű összehasonlítása érdekében kiszámítottam a javasolt
szkennelési tartomány és a referencia (a statisztika alapján számított vektor) közötti korrelációt annak érdekében, hogy a becslés jóságáról egyetlen kvantitatív
mérőszámot kapjunk. Ezeket a korrelációs együtthatókat tartalmazza az 5.4. táblázat.
Megállapíthatjuk, hogy az elnyelési térkép párhuzamos vetületét felhasználó
módszer csak korlátozottan alkalmazható, mivel bizonyos anyageloszlásoknál ez a
módszer nem működik. Ezt a hátrányt a súlyozott módszer feloldotta, amely a
gyűrű fantom esetén a vetületi irányokat ábrázoló képen nagyon szépen látszik és a
korrelációs értékekből is kitűnik (5.4. táblázat). Ez a különbség egy szívizom perfúziós SPECT vizsgálat esetén talán nem annyira jelentős, de más szerv vizsgálata
esetén kritikus lehet. Fontos megjegyezni, hogy a súlyozott módszernél a súlyozó
Gauss függvény szórását empirikusan választottuk meg. Mivel ez a módszer erre
a paraméterre érzékeny, ezért nem feltétlenül robusztus megoldás.
Meg kell jegyezni, hogy a kiválasztott tesztesetek gyakran alkalmazott SPECT
vizsgálati protokollok, azonban nincs garancia arra, hogy az ismertetett projekciós
tartomány kiválasztó módszer minden elnyelési térkép és aktivitás eloszlás esetén
a bemutatott estekkel azonos hatékonysággal működnek.
A legrobusztusabb javasolt módszer szkennelési tartomány becslésére, ha egy
iteratív rekonstrukciós algoritmus előrevetítő operátorát használjuk, amely tartalmazza a gamma foton elnyelés és a detektor távolságfüggő felbontásának modelljét.
A projekciós irányok (5.5) összefüggés alapján számolt statisztikája alapján becsült
optimális szkennelési tartomány valószínűleg bármilyen elnyelési térkép és aktivitás
eloszlás alapján megfelelő eredményt szolgáltat. Ezt a feltételezést erősítik a vizsfantom

elnyelési térkép
alapú módszer

Ring
NCAT
Biodex

1.5625
89.0625
92.1875

súlyozott elnyelési
térkép alapú
módszer
95.3125
95.3125
95.3125

elnyelési térkép és
aktivitás eloszlás
alapú módszer
98.4375
100
100

5.4. táblázat. A referencia vektor és a becslés vektor közötti korrelációs együttható
(100 = teljes korreláció, 0 = nincs korreláció).
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gált konfigurációk eredményei is. Ebben az esetben azonban egy becsült aktivitás
eloszlásból kell kiindulnunk, mivel a vizsgálat megkezdése előtt az aktivitás térkép
nem áll rendelkezésre. Amennyiben a valós aktivitás eloszlás eltér a becsülttől,
akkor ez a módszer félrevezető eredményhez vezethet. Dedikált szervvizsgálatok
esetén, amikor a szerv elhelyezkedése és kiterjedése a CT kép (vagy esetlegesen
egy második modalitás) alapján ismert, megalapozottan tételezhetjük fel, hogy a
becsült aktivitás eloszlás kellő pontossággal rendelkezésre áll.
Végül érdemes megjegyezni, hogy a szívizom perfúziós vizsgálatnál az általam
javasolt módszerrel becsült legjobb statisztikájú tartomány egybeesik a klinikai
gyakorlatban alkalmazott szkennelési tartománnyal.

5.5. Tézispontok
Új módszert dolgoztam ki multimodalitású SPECT/CT készülékek adatgyűjtési
statisztika szempontjából optimális szkennelési tartományának meghatározására.
1. Módszert definiáltam, amellyel az elnyelési térkép, illetve egy becsült aktivitástérkép alapján a 360 fokos szkennelési tartományból az adatgyűjtési
statisztika szempontjából legjobb 180 fokos tartomány kiválasztható.
2. Módszert adtam egy alacsony számításigényű, a gyakorlatban egyszerűen
alkalmazható vizsgálati eljárásra, dedikáltan SPECT szívvizsgálatokhoz.
3. Definiáltam inhomogén elnyelő közeg és koncentrált aktivitás eloszlás esetén általánosan alkalmazható módszert, amellyel optimálisan kiválasztható
az adatgyűjtési statisztikai szempontjából optimális 180 fokos szkennelési
tartomány.
4. A fenti módszereket matematikai fantomokon végzett szimulációs kísérletekkel, valamint fizikai fantomon valós mérések alapján verifikáltam.

5.5.1. Tézisekhez kapcsolódó saját publikációk
1. A. Szlávecz, B. Benyó, P. Várady, and T. Bükki, “Reconstruction of
Myocardial Short-Scan SPECT Images,” in Intelligent Engineering Systems,
2005. INES ’05. Proceedings. 2005 IEEE International Conference on, pp. 37
– 41, Sept. 16-19 2005
2. A. Szlávecz, “Investigation of Myiocardial Short-Scan SPECT Schemes Using
a Real Inhomogeneous Attenuating Medium,” Periodica Polytechnica Ser. El.
Eng., vol. 50, no. 1-2, pp. 103–113, 2006
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3. A. Szlávecz and B. Benyó, “Optimal Scanning Protocol for 180◦ Data
Acquisition in Parallel SPECT Imaging,” in 8th IFAC Symposium on
Biological and Medical Systems, Budapest, Hungary, pp. 12–17, 2012
4. A. Szlávecz and B. Benyó, “Practical estimation method of the optimal
scanning protocol for 180◦ data acquisition in parallel SPECT imaging,”
Biomedical Signal Processing and Control, vol. 12, no. 0, pp. 19–27, 2014.
Special issue titled: Model Based Image and Signal Processing Methods for
Better Medical Treatment
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6. fejezet
Összefoglalás
Az értekezésben bemutatott kutatás célkitűzése olyan új módszerek és algoritmusok kifejlesztése volt, amelyek hatékonyan támogatják jobb térbeli felbontású
készülékek tervezését, diagnosztikai szempontból jobb tomográfiás eredményt szolgáltatnak, illetve hozzájárulnak ahhoz, hogy a nukleáris medicinában alkalmazott
izotópos képalkotó eljárások minél pontosabban képesek legyenek meghatározni a
valós aktivitás eloszlást és a futási idejüknél fogva alkalmazhatóak a napi klinikai
rutinban.
A nukleáris medicinán belül három területen értem el eredményeket, amelyeket
a következő fejezetekben foglaltam össze.

6.1.

PET készülékben alkalmazott detektorblokk
működésének valósághű leírását és annak szimulációját lehetővé tevő módszer

Ezen tématerületen folytatott kutatásom fő célkitűzése egy olyan szimulációs módszer definiálása és megvalósítása volt, amely adott geometriai jellemzőkkel rendelkező rendszer esetén támogatja a PET detektorblokk optikai paramétereinek optimális megválasztását és lehetővé teszi a gamma fotonok penetrációjának detektor
válaszra gyakorolt hatásának vizsgálatát. A kutatásom során fontos szempont
volt a kidolgozandó módszer számításigényének gyakorlati szempontok figyelembe
vételével történő csökkentése.
A megvalósítás során kidolgoztam egy módszert, amellyel előre megadott detektorblokk geometriák alapján lehetséges különböző detektorok összeállítása, valamint azok optikai viselkedésének szimulációja.
A módszer kidolgozásakor figyelembe vettem a szimuláció céljára jelenleg rendelkezésre álló számítógépek számítási kapacitását és a módszer lehetséges alkal100

mazási környezetéből adódó követelményeket. Ennek megfelelően definiáltam egy
egyszerűsített gamma foton penetráció kezelést, amely csökkenti a szükséges számítási kapacitást. Amennyiben egy adott szimuláció igényli, akkor lehetőség van
a megvalósított környezetet Griden vagy klaszteren futtatni.
A megvalósított környezetet alkalmassá tettem a gamma foton penetráció valósághű kezelésére is, amely pozíció-diszkriminációs algoritmusok fejlesztéséhez szolgáltat pontosabb detektor választ.
A nyilvánosan elérhető GATE [32] szimulációs eszközzel szintén lehetséges PET
detektor optikai tulajdonságainak a vizsgálata. Az általam megvalósított szimulációs eszköz előnye a GATE szimulációs eszközzel szemben, hogy az általam javasolt
módszer alapján létrehozott detektor modellek valósághűsége garantált, amelyet
validációs mérések bizonyítanak.
A módszer segítségével lényegesen csökkenthető a detektorok tervezésekor korábban szükséges fizikai mérések száma, illetve a tervezéshez szükséges idő.

6.1.1. A módszer alkalmazása
A javasolt PET detektor szimulációs módszert (PetDetSim) detektorblokk tervezésére a gyakorlatban használja a Mediso Kft. Ennek segítségével optimalizálták
a detektorblokk fényvezetőréteg vastagságát, valamint egyéb geometriai paramétereit (például a kristálytű dimenziói). Ezen környezet támogatja pozíció diszkriminációs algoritmusok fejlesztését is.
A kidolgozott szimulációs módszert a következő projektekben alkalmaztuk:
• A 2006 és 2009 között futó "Multi-modalitású képalkotó-rendszer sorozatgyártásra történő kifejlesztése orvos-biológiai kutatás és humán orvosdiagnosztika céljára" (NKFP-A1-2006-0017 Jedlik Ányos program) című
projekt keretein belül fejlesztettem ki a módszert, amelyet aktívan használtunk a PET detektor geometriai és optikai paramétereinek a tervezésénél. A módszer ezzel hozzájárult a világon első 3 modalitású készülék
(SPECT/PET/CT) előállításához. A módszer segítségével ezen projektben
megvalósult a PET detektor tervezési szakaszában a hozzá tartozó pozíciódiszkriminációs algoritmus kifejlesztése is, amely a későbbiekben valós mérések elvégzése során is alkalmazhatónak bizonyult.
• A 2008 és 2011 között futó "Különböző modalitású orvosi diagnosztikai tomográfiás berendezésekbe építhető teraflop kapacitású képrekonstrukciós rendszer fejlesztése" (TECH_08-A2-2008-0127 Nemzeti Technológia
Program, Versenyképes Ipar) elnevezésű projektben a módszer felhasználásra
került a PET rekonstrukcióban alkalmazott detektor modell kidolgozásában.
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• A gamma foton penetráció valósághű kezelésének megvalósításához hozzájárult a 2010 és 2012 között futó "Minőségorientált, összehangolt oktatási
és K+F+I stratégia valamint működési modell kidolgozása a Műegyetemen
(TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0002): IKT-P1-T9: Modell alapú mérnöki módszerek kidolgozása orvosi és műszaki alkalmazásokhoz; BEK-P7-T5:
Új módszerek kidolgozása élettani folyamatok vizsgálatához" projekt, valamint a 2010 és 2015 futó "Új módszerek kidolgozása az orvosi diagnosztika
hatékonyságának növelésére" (OTKA K82066) projekt.

6.1.2. A módszer továbbfejlesztési lehetőségei
A szimulációs módszer kiterjeszthető SPECT detektor szimulációjára is, ezáltal
egy nukleáris medicinában általánosan alkalmazható detektor szimulációs eszközzé
válhat.
Egy általánosan definiálható fényvezetőréteg bevezetésével további detektor
tervezési lehetőségeket biztosíthatna a módszer, ahol tetszőleges felületű inhomogén fényvezetőréteg adható meg, ezáltal út nyílna teljesen egyedi PET detektor
geometriák tervezésének, megvalósításának irányába. Így például a detektor sarkai, illetve a PMT-k középponti pozíciói mentén változó fényvezető réteggel ellátott
PET detektor egyenletesebb Anger képet szolgáltathatna.

6.2. Multimodalitású SPECT/CT készülékekben,
klinikai környezetben alkalmazható iteratív rekonstrukciós módszer elnyelési korrekcióval és
detektorválasz kompenzációval
Ezen a tématerületen a kutatás célkitűzése egy olyan verifikált, párhuzamos leképezésű SPECT rekonstrukciós módszer létrehozása volt, amely tartalmazza a
gamma foton elnyelés korrekcióját és a detektorválasz kompenzációját, valamint a
futási idejéből adódóan mindennapi klinikai diagnosztikában alkalmazható.
A módszer az iteratív MLEM algoritmusra épül, kiegészítve azt elnyelési korrekcióval és detektorválasz kompenzációval. Az algoritmus SIMD architektúrára
átszervezett változatának implementációja hatékonyan képes kihasználni a GPU
számítási erőforrásait. A módszert alkalmazva lehetővé vált egy nagypontosságú rekonstrukciós módszer mindennapi klinikai használata SPECT/CT készülékek
esetén. A javasolt módszer a korábbiaknál lényegesen több diagnosztikai információt szolgáltat az orvosok számára.
Az implementált módszer klinikai verifikációja matematikai fantomok szimulá-
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cióján, fizikai fantom méréseken és retrospektív betegfelvételek kiértékelésein keresztül is megtörtént.
Szívizom-perfúziós SPECT vizsgálatok esetén a rekonstruált felvételek szignifikánsan kontrasztosabbak lettek, a gamma foton elnyelés okozta posterior fali
aktivitáskiesést a rekonstrukció megszüntette.
A klinikai verifikációt egyéb gyakorlatban rendszeresen előforduló SPECT vizsgálatokra is elvégeztük. A kompenzációkkal kiegészített 3D rekonstrukciós algoritmus agyvizsgálatok esetén a dedikált készülékeknél is jobb eredményeket szolgáltatott, Sentinel nyirokcsomó vizsgálat esetén a nyirokcsomó finomabb struktúráit
bontotta fel és csontvizsgálatoknál is nagyobb pontosságú, kontrasztosabb rekonstrukciót eredményezett.

6.2.1. A módszer alkalmazása
A megvalósított rekonstrukciós algoritmus beépítésre került a Mediso Kft.
InterViewTM XP [64] termékébe. Ezáltal a Mediso Kft. által szállított készülékek használata során lehetővé vált egy nagypontosságú rekonstrukciós módszer
használata a napi klinikumban.
A kifejlesztett rekonstrukciós módszert a következő projektekben alkalmaztuk:
• A rekonstrukciós módszer a 2008 és 2011 között futó "Különböző modalitású
orvosi diagnosztikai tomográfiás berendezésekbe építhető teraflop kapacitású képrekonstrukciós rendszer fejlesztése” (TECH_08-A2-2008-0127 Nemzeti
Technológia Program, Versenyképes Ipar) című projekt keretein belül került
kifejlesztésre és validálásra.
• A módszert alkalmaztuk a 2010 és 2012 között futó "Minőségorientált, összehangolt oktatási és K+F+I stratégia valamint működési modell kidolgozása a Műegyetemen (TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0002): IKT-P1-T9:
Modell alapú mérnöki módszerek kidolgozása orvosi és műszaki alkalmazásokhoz; BEK-P7-T5: Új módszerek kidolgozása élettani folyamatok vizsgálatához" elnevezésű projektben, ahol a szívizom perfúziós SPECT vizsgálatoknál jellemzően előforduló szívcsúcskiesés hatását vizsgáltuk.
• A 2010 és 2015 között futó "Új módszerek kidolgozása az orvosi diagnosztika
hatékonyságának növelésére" (OTKA K82066) című projektben alkalmaztuk
a rekonstrukciót, amikor egy Partial Volume Effect hatását csökkentő módszerrel integrálva konvergencia gyorsítást értünk el nagy felbontású SPECT
rekonstrukciónál.
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6.2.2. A módszer továbbfejlesztési lehetőségei
A módszer kiegészíthető konvergens kollimátort alkalmazó SPECT leképezés rekonstrukciójával (mint például fanbeam-, conebeam- rekonstrukció).
A módszert érdemes modell alapú szóráskorrekcióval kiegészíteni, ezzel még nagyobb pontosságú rekonstrukció érhető el. Mivel egy modell alapú szóráskorrekciós
algoritmus szintén rendkívül számitásintenzív módszer, ezért ennek a megvalósítása nem kis kihívás.

6.3. Új szkennelési protokoll
SPECT/CT készülékekhez

multimodalitású

Ezen a tématerületen folyó kutatásom olyan eljárások kifejlesztését célozta meg,
amelyekkel a SPECT adatgyűjtés megkezdése előtt meg lehet becsülni, hogy melyek azok a vetületi irányok, amelyek a legjobb statisztikájú adatgyűjtést eredményezik, vagyis segítségükkel jobb képminőséget eredményező, vagy rövidebb idő
alatt végrehajtható az adatgyűjtés.
A javasolt módszerrel koncentrált aktivitás eloszlást feltételező dedikált SPECT
szervvizsgálatok során a vizsgálat szkennelési tartományának 360 fokról 180 fokra
történő csökkentése esetén még a vizsgálat megkezdése előtt optimálisan kiválasztható az a szkennelési tartomány, amellyel a kép minőségromlása nélkül elvégezhető
a vizsgálat.
Bebizonyítottam, hogy a módszer alkalmazásával a kiválasztott szkennelési tartomány statisztikai paraméterei ténylegesen jobbak az azzal ellentétes tartományhoz képest, a módszer verifikációja alapján a tartományok összes beütésszámát
tekintve akár 40%-os különbség is adódhat.
A javasolt módszerek verifikációja matematikai fantomok szimulációján és valós
méréseken is megtörtént.

6.3.1. A módszer alkalmazása
A javasolt módszerrel a SPECT vizsgálat szkennelési tartományának 360 fokról
180 fokra történő csökkentése esetén a vizsgálat megkezdése előtt optimálisan kiválasztható az a szkennelési tartomány, amellyel a vizsgálat a kép minőségromlása
nélkül elvégezhető.
A módszer alkalmazásával a klinikai gyakorlat szempontjából fontos vizsgálati
paraméterek javíthatók, csökkenthető a vizsgálati idő vagy az alkalmazott radioaktív dózis.
A módszert a 2010 és 2015 között futó "Új módszerek kidolgozása az orvosi
diagnosztika hatékonyságának növelésére" (OTKA K82066) projekt keretein belül
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fejlesztettük ki.

6.3.2. A módszer továbbfejlesztési lehetőségei
A javasolt módszer hatékonynak bizonyult matematikai és valós fantom méréseken
is, amelyek szívizom perfúziós SPECT vizsgálatokat céloztak meg. A szélesebb
körű, általános alkalmazhatóságának a vizsgálatához további verifikációs mérések
elvégzése szükséges. Terveim között szerepel ezen vizsgálatok elvégzései, amely
alapján a becslő módszer tovább finomítható.
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