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 آرتیفکتِب /

 CT آرتیفکت های 

،  ػزؿَ ُبی في آّری ُوگبم ثب پیؼزفت در طبیز

CT آقبی ُبًظفیلذ  ًیش اس سهبى اثذاع آى تْطظ

ثب گذػت  .پیؼزفتِبی چؼوگیزی  کزدٍ اطت

 رفغ ػذ ّ ایي ّطیلَ ثَ CT سهبى هحذّدیتِبی

اثشاری تْاًوٌذ جِت ثزرطی اًذاهِبی درّى ثذى 

 .ػذٍ اطت تجذیل

ؿْرت یک  ثب ّجْد پیؼزفتِب آرتیفکت تـْیز ثَ

 CT هفـل ُوچٌبى پبثزجب ُظتٌذ ّ کیفیت تـبّیز

ثِن  را تحت تبثیز قزار هی دٌُذ کَ گبُی  ایي

ثذطت آهذٍ ثزای هقبؿذ تؼخیـی  ریختگی چٌبى ّطیغ اطت کَ ًوی تْاى اس تـْیز

غیز ضزّری ثیوبر هی  ثَ تکزار آسهْى اطت، کَ ایي اهز هظتلشم پزتْتبثی اطتفبدٍ کزد ّ ًیبس

 .حفبظت ثیوبر هی ثبػذ ثبػذ ّ ایي اهز هغبیز ثب اؿْل

کبرُبی  هْثز  اطت کَ ثب ػٌبخت اًْاع آرتیفکت ُب ّ یبدگیزی راٍ ایي ّظیفَ توبم پزتْکبراى

در  رطبلت خْد را ثَ ػٌْاى اّلیي خظ دفبػی افزاد جبهؼَ ثزای ثَ حذاقل رطبًذى ایي اثزات

رطبًٌذ ّ تـبّیزی ثب حذاکثز اطالػبت تؼخیؾ  هقبثل پزتْگیزی غیز ضزّری ثیوبر ثَ اًجبم

 .CT ثجت اػذاد اػتجبٍ در تـْیز ّ یب CT آرتیفکت ػجبرت اطت اس ثِن ریختگی. کٌٌذ تِیَ

اطتفبدٍ هی ػْد ایي  اػذاد ثزای هؼخؾ کزدى ًْع ثبفت هْرد هطبلؼَ ٌُگبهی کَ اس ایي

 .اطت هطلت اس اُویت ثظشایی ثزخْردار

 Streak ) ػذگی ، ثجت خطْط هظتقین در تـْیز آرتیفکت ُب  هی تْاًٌذ ثَ ؿْرت هحْ

Artifact ) تـبّیز ّ یب آرتیفکتِبی طتبرٍ ای ػکل در CT هؼبُذٍ ػًْذ  

فلشی ثَ  ثَ طْر هؼوْلی حزکبت ثیوبر، ّجْد اػیبء CT ُب در ػلت ثْجْد آهذى آرتیفکت

 .هی ثبػذ voxel یک ُوزاٍ یب در ثذى ثیوبر ّ تؼذد ثبفتِب در

 آرتیفکت اوواع -
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 ( Beamhardening )   اشعه سخت شذن -1

ثبفتِب ثْجْد هی  هیبًگیي اًزژی دطتَ اػؼَ در حیي ػجْر  اس ایي آرتیفکت در ًتیجَ افشایغ

  .آیذ

دطتگبٍ  کَ اس اػؼَ ثزای تْلیذ تـْیز اطتفبدٍ هی کٌٌذ در ُوبًٌذ طبیز دطتگبُِبیی

 .اًزژی ًیظت ّ ػبهل طیفی اس اًزژی ُب اطت ًیش دطتَ اػؼَ هْرد اطتفبدٍ تک CT ُبی

 اػؼَ حبّی اًزژی ُبی اطتفبدٍ هی کٌین دطتَ KVP 120 اس اًزژی CT ّقتی در هثالَال 

kev120-25 اطت.  

هی کٌذ ًیش ثْجْد هی آیذ،  هظیزُبی هتفبّتی را طی x آرتیفکت در سهبًی کَ اػؼَ ایي

ثیؼتز اس   ًبحیَ ثزرطی کزّی ػکل ثبػذ اػؼَ ُبی هزکشی هثال سهبًی کَ ًبحیَ

   .پزتُْبی کٌبری تضؼیف هی ػًْذ

 .تـبّیز هؼبُذٍ هی ػْد ایي آرتیفکت ثَ ؿْرت ًْارُبی تیزٍ یب خطِبی در

کَ  x (bowitefilter)1 آرتیفکت هی تْاى اس فیلتزُبی اػؼَ ثزای کبُغ یب حذف ایي

ثبال  kvp هی دٌُذ اطتفبدٍ کزد ّ یب اس تکٌیک ُبی ثب یکٌْاختی دطتَ اػؼَ را افشایغ

اًذ کَ هی تْاًٌذ اثزات ایي آرتیفکت را در  اهزّسٍ ًزم افشارُبیی ػزضَ ػذٍ. اطتفبدٍ کزد

 (4تـْیز  )کبُغ دٌُذ  تـبّیز

 ( patient motion Artifact )   واشی از حرکت بیمار آرتیفکت های -2

 .ثیوبر در حیي تـْیزثزداری ثَ ّجْد هی آیذ ایي آرتیفکت در ًتیجَ حزکت

هؼبُذٍ هی ػًْذ اگز حزکبت  آرتیفکت ثَ ؿْرت خظ ُب یب رگِبی هظتقین در تـْیز ایي

هبًذى در حیي  تْاى ثب تْجیَ ثیوبر ّ گْػشد کزدى اُویت ثی حزکت ثیوبر ارادی ثبػذ هی

 .کزد تـْیزثزداری ُوکبری ثیوبر را جلت

اس  ًیظتٌذ ّ یب حزکبت غیز ارادی هثل ضزثبى قلت ثبیذ در هْرد ثیوبراًی کَ قبدر ثَ ُوکبری

یب ثب اطتفبدٍ اس ّطبیل ثبثت کٌٌذٍ  اطتفبدٍ کزد ّ Gated CT2 سهبًِبی اطکي کْتبٍ یب

 .را کَ قبدر ثَ ُوکبری ًیظتٌذ را تثجیت کزد ّضؼیت ثیوبراًی

افشارُبی کبهپیْتزی ایي خطبُب را تـحیح  حزکت سیبد ثبػذ ًوی تْاى ثب اطتفبدٍ اس ًزم اگز
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ثؼذت دچبر ثَ ُن  CT ُب در حیي تـْیزثزداری اػذاد voxel ثب جبثَ جبیی چْى. کزد

تْاى  تکزار ػْد ّلی در هْاردی کَ حزکت هحذّد اطت هی ریختگی هی ػًْذ ّ ثبیذ آسهْى

 ثَ ػٌْاى هثبل ػزکت. خطبُب را تـحیح کزد ثب اطتفبدٍ اس ًزم افشارُبی کبهپیْتزی ایي

shimatzu اس ًزم افشار MAC3 اطتفبدٍ هی کٌذ ثزای کبُغ آرتیفکت ًبػی اس حزکت 

 ( Metal Artifact ) واشی از فلسات آرتیفکت -3

ّجْد . درّى ثذى ثیوبر ثْجْد هی آیذ  آرتییفکت در اثز ّجْد هْاد فلشی ثَ ُوزاٍ ثیوبر یب ایي

ُبی جزاحی ّ ضزثبى طبس قلت  پزّتشُبی  فلشی، هْاد پزکٌٌذٍ دًذاى، گیزٍ هْادی هثل

 .ّجْد آهذى ایي آرتیفکت هیؼْد داخل ثذى ثیوبر ثبػث ثَ

اطزااف جظن  ثَ ؿْرت خطِبی طفیذ کَ گبُی ثَ ػکل طتبرٍ ای در ایي ًْع آرتیفکت

 .فلشی دیذٍ هیؼْد

اػؼَ ثَ  ایي ًْع آرتیفکت ایي اطت کَ جظن فلشیی جلْی رطیذى دلیل ثْجْد آهذى

 voxel در ثذى هزثْط ثَ اطتخْاى اطت ثَ توبم دتکتْر را هی گیزد ّ چْى ثبالتزیي تضؼیف

اطتخْاى اطت اختـبؽ هی یبثذ  کَ هزثْط ثَ CT 1000 هْجْد در هظیز ایي پزتْ ػذد ُبی

  هجوْع ایي خطْط ثَ ػکل طتبرٍ ای دیذٍ هی ػْد ّ ثب چزخغ تیْة در

ثیوبر قزار دارًذ را  آرتیفکت ثبیذ هْاد فلشی را کَ خبرج اس  ثذى ثزای ثزطزف کزدى ایي ًْع

تـْیز  اطتفبدٍ اس ًزم افشارُبی کبهپیْتزی ّ ثبسطبسی هجذد ُوچٌیي هیتْاى ثب. ثزداػت 

 .ایي آرتیفکت را حذف کزد

 voxel                    (Partial vollume میاوگیه گیری از بافتهای موجود در اثر -4

Artifact ) 

هتفبّت ثبػذ در  CT ثبفت ثب اػذاد ػبهل چٌذ voxel آرتیفکت سهبًی ثَ ّجْد هی آیذ کَ ایي

 voxel هْجْد در ثبفتِبی CT ثذطت آهذٍ ًتیجَ هیبًگیي گیزی اس اػذاد ایي حبلت ػذد

، قظوت خبکظتزی  ( CT = 40 ػذد )ػبهل خْى  voxel ثَ ػٌْاى هثبل اگز یک. اطت

اختـبؽ  CT ثبػذ،  ػذد ( CT = 46 ػذد )ّ قظوت طفیذ ًخبع  ( CT = 43 ػذد ) ًخبع

فقظ  voxel در هؼبُذٍ تـْیز ایي طْر ثَ ًظز هی رطذ کَ اطت voxel 43 یبفتَ ثَ ایي
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 ثبفتِبی هْجْد در CT اختالف ػذد ػبهل قظوت خبکظتزی ًخبع اطت در هْاردی کَ

voxel ػذد اختـبؿؾ یبفتَ ثَ سیبد اطت voxel اطت یکی اس  هزثْط ثَ ثبفت هتزاکن

 آرتیفکت رّی هی دُذ حفزٍ خلفی جوجوَ اطت ّ در هتذاّلتزیي جبُبیی کَ ایي ًْع

 پتزّص هؼبُذٍ هی ػْد ًبحیَ ثزجظتگی داخلی اطتخْاى پض طزی ّ ُزهِبی

 .اطت کزدى ایي ًْع آرتیفکت اطتفبدٍ اس هقبطغ ًبسکتز ثِتزیي راٍ ثزای ثزطزف

 اطتفبدٍ کزد VAR4 رّع ثزای کبُغ اثز هیبًگیي گیزی هی تْاى اس

ثبفت  کَ ػبهل اطتخْاى ّ mm 8 هؼبُذٍ هی کٌیذ یک هقطغ ُوبًطْر کَ در ایي تـْیز

 .ػْد تقظین هی mm 2 ًزم اطت ثَ چِبر هقطغ ثب ضخبهت

 ( Ring Artifact ) آرتیفکت حلقه ای -5

دتکتْرُب  ًظل طْم اطت ّ سهبًی ثْجْد هی آیذ کَ CT دطتگبُِبی ایي آرتیفکت هختؾ

 .ّ یب ثِزٍ تجذیل آًِب هتفبّت ثبػذ کبلیجزٍ ًجبػٌذ، در طبخت هؼکل داػتَ ثبػذ

یک حلقَ در تـْیز هؼبُذٍ  دتکتْرُب ثَ ُوزاٍ تیْة ّ جبثجبیی دتککتْر هؼیْة ثب چزخغ

   هی ػْد

ػًْذ ّ در ؿْرت هؼیْة ثْدى ثبیذ  ثزطزف کزدى ایي آرتیفکت دتکتْرُب ثبیذ کبلیجزٍ ثزای

کَ ثَ ایي هتظْر تِیَ  ُوچٌیي هی تْاى اس الگْریتوِبی خبؽ ثبسطبسی تـْیز .تؼْیض ػًْذ

  ًْع آرتیفکت اطتفبدٍ کزد ػذٍ اًذ ثزای کبُغ اثز ایي

خبرج اس هیذاى  قزار داػتي قظوتی اس ًبحیَ هْرد تـْیزثزداری در آرتیفکت ًبػی اس -6

 ( FOV ) تبثغ

چِل طبًتی هتز  FOV رخ هی دُذ کَ ًبحیَ هْرد تـْیزثزداری ثشرگتز اس ایي آرتیفکت سهبًی

را طذ  قزار دارد هقبثل دتکتْر ُب FOV قظوتی کَ خبرج اس ثبػذ cm50 ّ قفظَ طیٌَ ثیوبر

تـْیز درًوی آیذ ّ ثبػث ثْجْد آهذى  هی کٌذ ّ دطتَ اػؼَ را تضؼیف هی کٌذ ّلی ثَ

  تـْیز هی ػْد خطِبیی در

 ثشرگگتز اس ًبحیَ هْرد تـْیزثزداری FOV ػْین کَ ثزای حذف ایي آرتیفکت ثبیذ هطوئي

 .اطت
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Bowiitefillter   1- : َلجَ ُبی آى ضخین تز اس قظوت هزکشی آى ّ هْجت ًْػی فیلتز ک 

 .ػْد دتکتْر هی Dynamic Range افشایغ

Cated CT   2- : طبسی تبثغ اػؼَ ّ در ایي رّع ثب ُن سهبى ECG  اثز آرتیفکت حزکتی را

  ( در فبس خبلؾ قزار دارد ُز ثبر تبثغ سهبًی ؿْرت هی گیزد کَ قلت )هی دٌُذ  کبُغ

MAC: Motion Artifact Correction   3- 

 

AR : Volume Artifact Reduction   4-  

  

 

 

 


