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1. fejezet
Bevezetés
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 [1] 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 [2] készüléknél a detektor blokkban alkalmazott anyagok fizikai tulajdonságai, valamint a
detektorblokkot felépítő kristálytűk méretei befolyásolják alapvetően a készülék
érzékenységét és felbontását.
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.
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2. fejezet
Kutatási célkitűzések
A kutatás célkitűzése olyan új módszerek és algoritmusok kidolgozása volt, amelyek hozzájárulnak a nukleáris medicinában alkalmazott izotópos képalkotó eljárások pontosságának javításához, hatékonyan támogatják pontosabb készülékek
tervezését, pontosabb 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.

PET detektorblokk tervezését támogató szimulációs eszköz
Pozitronemissziós tomográfiában a detektorblokk geometriai és optikai paraméterei alapvető hatással vannak a PET készülék képalkotó tulajdonságaira. A végső
képminőségre mind a kristálytű mérete és a kristály anyaga, mind a detektorblokkban alkalmazott reflektorok optikai tulajdonságai és geometriai méretei hatással
vannak. 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 [3] [4] lehetőséget adnak olyan, közel valósághű szimuláció megvalósítására,
amellyel egy adott detektorblokk működését meghatározó alapvető optikai tulajdonságok vizsgálata elvégezhető.
A geometriai felépítés és az anyagok optikai tulajdonságai mellett azonban a
detektorblokk optikai válasza 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.
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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.

Nagy pontosságú, gyors SPECT rekonstrukció elnyelési korrekcióval és detektorválasz kompenzációval
SPECT képalkotás során komoly képminőség romlást okoz a rekonstruált képen a
gamma foton elnyelés következtében bekövetkező torzulás és a kollimátor okozta
távolságfüggő detektorfelbontás. Iteratív képrekonstrukciós algoritmusba ágyazott
képjavító módszerekkel lehetséges ezen hatások korrekciója.
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.

Optimális szkennelési tartomány 180◦ SPECT adatgyűjtésnél
Pan és társai [5] [6] [7] kutatásaik során kimutatták, hogy SPECT képalkotásnál
180◦ -ra csökkenthető az adatgyűjtés szögtartománya, amennyiben a képrekonstrukció során a gamma foton elnyelés és a detektor távolságfüggő felbontását megfelelően korrigáljuk és a 180◦ -os tartományt az úgynevezett pi-scheme módszer
alapján választjuk ki (lásd 3.1 ábra).
Korábbi kutatásaim során megvizsgáltam különböző pi-scheme konfigurációk
alapján végrehajtott képrekonstrukciók 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. Ezen
eredmények alapján feltehető az a kutatási kérdés, hogy hogyan lehet ezt a statisztikai különbséget a képrekonstrukció során kihasználni.
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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.

3. fejezet
Alkalmazott módszerek
PET detektorblokk tervezését támogató szimulációs módszer
A PET berendezésekben használt detektor tervezésének támogatására definiáltam
a kristálytűkből és detektorblokkokból felépülő, gyakorlatban előforduló alapvető
detektor gyűrű geometriák általános sémáját. Definiáltam azokat a geometriai és
optikai paramétereket, amelyek változtatására egyszerű, gyors lehetőséget kell biztosítani a detektor tervezése során. Az optikai fotonok mozgásának szimulációjára
egy mások által javasolt módszert alkalmaztam, amelyet [3] alkalmassá tettem az
általam definiált paraméterezett detektor modellek kezelésére.
A kidolgozandó szimulációs módszer definiálásakor az elsődleges cél a detektor
optikai tulajdonságai meghatározás, azok tervezésének támogatása volt, azonban
a detektorblokk optikai válasza függ attól is, hogy a detektorba csapódó gamma
fotonok milyen mélységben nyelődnek el.
Mivel a gamma fotonok detektoron belüli követése Monte Carlo módszerrel
nagy számításigényű feladat, ezért egyszerűsített modelljét alkalmaztam a gamma
foton penetráció leírására, amely során a gamma fotonok merőlegesen érkeznek a
detektorra és az abszorpció mélysége kerül meghatározásra. Ez a módszer gyorsabb
szimulációt eredményez, a detektor optikai tulajdonságainak vizsgálatára megfelelő
pontosságú.
A javasolt szimulációs módszert kiegészítettem olyan lépésekkel, amelyek valósághű modellezését teszik lehetővé a gamma fotonok kristálytűk közötti penetrációjának. A gamma fotonok detektoron belüli követésére Monte Carlo módszert
alkalmaztam.
A nagy számításigény miatt a módszer implementálásakor lehetőséget biztosítottam egyetemi grid környezetben való futtatásra.
A javasolt módszer validációját - egy kristálytűt tartalmazó benchmark rendszer esetén - egy korábban fizikai mérésekkel már validált szimulációs környezettel
történt összehasonlítás alapján végeztem el.
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Projekciós képek mérete
Projekciós képek száma
Pixelméret (mm)
Rekonstrukciós tér mérete
Voxelméret (mm)

F128
128 · 128
128
4
1283
4

6
F256
256 · 256
128
2
2563
2

3.1. táblázat. Az algoritmus tesztelése során használt tesztek paraméterei.

Az implementált módszer validálása egy kristálytű esetre egy kereskedelmi forgalomban kapható, validált optikai foton szimulátor összehasonlításával végeztem
el.

Nagy pontosságú, gyors SPECT rekonstrukció elnyelési korrekcióval és detektorválasz kompenzációval
Az MLEM [8] [9] alapú SPECT rekonstrukciós algoritmus elnyelési korrekcióval
és detektorválasz kompenzációval kiegészített változata rendkívül számításintenzív
algoritmus. Ahhoz, hogy napi klinikai rutinban alkalmazható legyen, az algoritmus
párhuzamosítására van szükség. Különböző hardver környezetek vizsgálata után
a párhuzamosítás platformjának a GPU-t választottam.
A rekonstrukciós algoritmus GPU alapú változatához kidolgoztam az MLEM
algoritmus SIMD architektúrán hatékonyan végrehajtható változatát. GPU-n
alapvetően kerülni kell a szálak egy memória területre történő írási hozzáférését,
hogy elkerüljük a szálak ütközését. A GPU-n az úgynevezett gyűjtő megközelítést
kell alkalmazni, amihez az algoritmust újjá kellett szervezni. Az új algoritmusban
az előrevetítés során egy szál egy detektor pixel adatait gyűjti össze az aktuális
becslésből.
A megvalósítás során figyelembe vettem, hogy NVIDIA GPU-n a multiprocesszor végrehajtó egységei számára rendelkezésre álló osztott memóriát a végrehajtó magok nagyságrendekkel gyorsabban érik el mint a GPU globális memóriáját. A kidolgozott algoritmus hatékonyan használja ki ezt az adottságot.
A megvalósított algoritmus futási idejét gyakorlatban előforduló méretű SPECT
rekonstrukciós feladatokból összeállított benchmark-on teszteltem (3.1 táblázat).
Elvégeztem az implementált módszer verifikációja matematikai fantomok szimulációján, fizikai fantom méréseken és retrospektív betegfelvételek segítségével.
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3.1. 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.

Optimális szkennelési tartomány 180◦ SPECT adatgyűjtésnél
Korábbi kutatásaim során megvizsgáltam különböző pi-scheme konfigurációk (3.1
ábra) 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.
A célkitűzés alapján megfogalmazott kérdés az, hogy az adatgyűjtés megkezdése előtt hogyan lehet kiválasztani azokat az irányokat, amelyekkel feltehetően 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 becslésére a mutimodalitású SPECT/CT készülék esetén rendelkezésre álló CT kép ad lehetőséget. Ennek megfelelően módszert adtam egy olyan projekciós irányokat kiválasztó
eljárásra, amely az elnyelési térkép alapján becsüli meg a legjobb statisztikával
rendelkező pi-scheme irányokat.
Az, hogy egy projekciós kép irányába mennyi adatot veszítünk az elnyelési
térkép miatt függ a térben lévő aktivitás eloszlástól is. Ezt az információt szintén bevonhatjuk a projekciós irányokat kiválasztó módszerbe. Ennek megfelelően
módszert definiáltam, amely az elnyelési térkép és egy feltételezett aktivitástérkép
alapján becsüli meg a legjobb statisztikával rendelkező pi-scheme irányokat. Ez a
módszer egy adott szerv vizsgálata esetén alkalmazható, amely során a koncentrált
aktivitáseloszlás feltételezhető.
Az elnyelési térkép alapú, valamint a kombinált elnyelési és becsült aktivitáseloszlás alapú módszereket matematikai gyűrű fantom szimulációján, matematikai
NCAT fantom szimulációján és Biodex anatómiai mellkas fantommal készített valós mérésen teszteltem.

4. fejezet
Új tudományos eredmények
1. PET készülékben alkalmazott detektorblokk működésének valósághű leírását és működésének szimulációját támogató módszer
Olyan új módszert dolgoztam ki, amely alkalmas PET készülékben alkalmazott detektorblokk működésének a korábbiaknál pontosabb leírására. A módszer alapján lehetséges különböző detektorblokk geometriák összeállítása, azok működésének szimulációja,
valamint a tervezés szempontjából fontos tulajdonságok meghatározása.
1.1. Módszert definiáltam a gyakorlatban használható detektorblokk geometriák egyszerű leírására.
1.2. 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.
1.3. 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.
1.4. 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.
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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 nyilvánosan elérhető GATE [4] 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.

4.1. ábra. Az általam kidolgozott PET detektorblokk szimulációs módszer valósághű gamma foton penetráció kezeléssel. A foltok közötti területen jelzett események
a gamma fotonok detektoron belüli szóródásából erednek, amelyek detektálását az
általam kidolgozott valósághű gamma foton transzport modell tesz lehetővé.

A tézishez kapcsolódó publikációk
[C1], [J1], [C2], [J2], [J3].
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2. Multimodalitású SPECT/CT készülékekben, klinikai környezetben alkalmazható iteratív rekonstrukciós módszer elnyelési korrekcióval és detektorválasz kompenzációval
Olyan új módszert dolgoztam ki, amellyel lehetővé vált egy, a korábbiaknál jobb térbeli felbontást eredményező SPECT rekonstrukciós algoritmus gyakorlati, klinikai
alkalmazása.
2.1. Multimodalitású SPECT/CT készülékben alkalmazható rekonstrukciós módszert definiáltam, amely kompenzálja a gamma foton elnyelésből valamint a
gamma kamera távolságfüggő felbontása okozta torzító hatásokat.
2.2. Kidolgoztam és implementáltam a rekonstrukciós módszer GPU-n hatékonyan
végrehajtható változatát.
2.3. Elvégeztem az implementált rekonstrukciós módszer klinikai verifikációját matematikai és fizikai fantomokon, valós méréseken és retrospektív betegfelvételeken.

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 szimulációján, fizikai fantom méréseken (az egyszeletes Hoffman anatómiai agyfantom
mérés eredménye a 4.2 ábrán látható) 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
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bontotta fel és csontvizsgálatoknál is nagyobb pontosságú, kontrasztosabb rekonstrukciót eredményezett.

4.2. ábra. Egyszeletes Hoffman fizikai agyfantom rekonstruált képe a CT képpel
fuzionáltan megjelenítve. A felvétel a Mediso AnyScan SC készülékkel készült
LEHR kollimátorral. A rekonstruált képet az általam javasolt, GPU alapú 3D
MLEM algoritmussal állította elő, amely tartalmazta a gamma foton elnyelés és
a detektorválasz kompenzációját. A fuzionált megjelenítésen jól látszik, hogy a
rekonstrukció során előállított aktivitástérkép valóban a fizikai fantom azon rekeszeiben jelez aktivitást, amelyekben ténylegesen radioaktív izotóp volt. A nagyfelbontású rekonstruált agyfelvételen a gyrus-oknak finomabb struktúrái is tisztán
láthatóak, ami a távolságfüggő detektorválasz kompenzáció következménye.

A tézishez kapcsolódó publikációk
[C3], [C4], [C5], [C6], [C7], [C8], [C9], [C10], [C11], [C12], [C13], [C14], [C17],
[C18], [C19], [C20], [J4].
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3. Új szkennelési protokoll multimodalitású SPECT/CT
készülékekhez
Új módszert dolgoztam ki multimodalitású SPECT/CT készülékek adatgyűjtési statisztika szempontjából optimális szkennelési tartományának meghatározására.
3.1. 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.
3.2. Módszert adtam egy alacsony számításigényű, a gyakorlatban egyszerűen alkalmazható vizsgálati eljárásra, dedikáltan SPECT szívvizsgálatokhoz.
3.3. Definiáltam inhomogén elnyelő közeg és koncentrált aktivitás eloszlás esetén általánosan alkalmazható módszert, amellyel optimálisan kiválasztható az adatgyűjtési statisztikai szempontjából optimális 180 fokos szkennelési tartomány.
3.4. A fenti módszereket matematikai fantomokon végzett szimulációs kísérletekkel,
valamint fizikai fantomon valós mérések alapján verifikáltam.

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 módszer alkalmazásával a klinikai gyakorlat szempontjából fontos vizsgálati
paraméterek javíthatók, csökkenthető a vizsgálati idő vagy az alkalmazott radioaktív dózis.

A tézishez kapcsolódó publikációk
[C15], [J5], [C16], [J6].
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(b) polar map

4.3. ábra. Gyűrű fantomon végzett optimális szkennelési tartomány kiválasztásának eredménye. Az optimális tartomány (zöld terület) meghatározása az elnyelés
térkép és az aktivitás térkép alapján történt. A két ábra összevetése alapján jól látható, hogy az általam javasolt módszer a legjobb statisztikájú szögtartományokat
választotta ki.

5. fejezet
Az eredmények hasznosítása
Az 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 kifejlesztett szimulációs módszert a következő projektekben alkalmaztuk:
• A 2006 és 2009 között futó "Multi-modalitású képalkotó-rendszer sorozatgyártásra történő kifejlesztése orvos-biológiai kutatás és humán orvos-diagnosztika
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.
• 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:
14
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Új módszerek kidolgozása élettani folyamatok vizsgálatához" projekt, valamint a 2010 és 2015 futó "Új módszerek kidolgozása az orvosi diagnosztika
hatékonyságának növelésére" (OTKA K82066) projekt.
A megvalósított párhuzamosított MLEM alapú iteratív rekonstrukciós algoritmus beépítésre került a Mediso Kft InterViewTM XP termékébe. Ezáltal a Mediso
Kft. által szállított készülékek használata során lehetővé vált egy nagy pontosságú
rekonstrukciós módszer használata a napi klinikumban.
A rekonstrukciós algoritmust 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.
Az új szkennelési protokollal a SPECT vizsgálat szkennelési tartományának
360 fokról 180 fokra történő csökkentése esetén a vizsgálat megkezdése előtt optimálisan kiválasztható az a szkennelési tartomány, amellyel a kép minőségromlása
nélkül elvégezhető a vizsgálat.
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
fejlesztettük ki.
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