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 PET / CT | فیسیک ُستَ ای 
 

تجاری آى در  ّ هؼرفی اّلیي طراحی PET / CT پس از پیشرفت ّ تْسؼَ اّلیي هذل ّ ًوًَْ اسکٌر
طْر چشوگیری  ، اًتخاب ّ گسیٌش ایي سیستن تْسط اًجوي تظْیربرداری پسشکی ب2001َسال 

  .سرػت پیذا کردٍ است
شذٍ، آى را سیستن  PET / CT کَ باػث ایجاد ًگاٍ ّاقغ بیٌاًَ ًشاى دادٍ است، هطالؼات ػلوی

،  CT ّ PET ٌُگاهیکَ تْضیحات هربْط بَ ادغام ًرم افسار ّ یا. تٌِا ػٌْاى هی کٌذ PET برتر ًسبت بَ

اها در هجوْع ّاکٌش کلی ًسبت بَ اّلیي . هیشْد، چٌیي ًظری دارًذ در هقاالت ّ ًْشتَ ُا دیذٍ
 .شْر ّ شْق ُوراٍ بْدٍ است با PET / CT سیستن

بر پایَ . را قبْل ّ باّر ًوْدٍ است  PET / CT ایي شْر ّ ػالقَ بَ ًظر هی رسذ کَ سیستن
تْاًایی آى کَ بطْر خالطَ ّ خاص هی  گسارشات، طحت ّ دقت ایي سیستن تشخیظی ّ قذرت ّ

شْد ّ ًتیجَ بسیار بِتری را جِت تشخیض ارائَ  تْاًذ بر ابٌْرهالیِای ساختاری ّ کارکردی لْکال
  . دُذبسیارقابل تاهل است

 
هیضاى  خِت دعتیبثی ّ دعتشعی سّتیي پضؽکبى ثَ اطالػبت ثجت ؽذٍ هشثْط ثَ آًبتْهی ّ کبسکشد، ُوچٌیي ثَ

ثٌبثشایي یک هطبلؼَ ّ آصهْى  .افضایؼ یبفتَ اعت PETّ CT عیغتن2اػتوبد ثَ ًفظ پضؽکبى دس تفغیش تقبّیش 

اعت ّ ثطْس چؾوگیش دس صهبى کْتبُتشی ًغجت ثَ  ادغبم ؽذٍ اص ُش دّ عیغتن ثطْس کلی ثشای ثیوبس سازت تش

 .هیپزیشد تٌِب اًدبم PET آصهْى

 PET خلْی CT ثَ طْسیکَ اعکٌش .اعکٌش ثَ طْس طجیؼی اص ُن خذا ؽذٍ اًذ PET / CT ،2 دس طشازی ُبی فؼلی

عخت افضاس ایي اعت کَ ُش عیغتن هی تْاًذ ثَ طْس  هضیت ثکبسثشدى زذالل هیضاى ادغبم دّ. لشاس گشفتَ اعت

سا ایدبد ًوبیذ یؼٌی اص دّ عیغتن پیؾشفتَ هدضا اعتفبدٍ  PETّ CTتکٌْلْژی هغتمل، هضیت پیؾشفت ّ تْعؼَ

  .ًوْد

پیؾشفتِبی صیبدی  PET ّ CT ، ثَ طْس چؾوگیشی دس ُش دّ عیغتنPET / CT پظ اص هؼشفی اّلیي عیغتن

هثالً ثب پیذایؼ . زبفل ؽذٍ اعت ًیض PET / CT زبفل ؽذٍ، پیؾشفت ُبیی کَ ًتیدتبً دس اّلیي طشازی ُبی

 دتکتْس دس ُش سدیف، 64 اعالیغَ ّ ًِبیتبً ثب 16زبضش   اعالیغَ ، دس زبل2هْلتی اعالیظ دس اثتذا  CT عیغتن

  .ػٌْاى گؾتَ اعت PET / CT اعتفبدٍ اص ایي عیغتن دس آخشیي طشازیِبی ثب چٌیي پیؾشفتی ًیبص ثشای
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عشیؼتش، دس زبل  خذیذ ّ ( Scintillator ) ُوچٌیي ثَ طشص لبثل هالزظَ ای ثب هؼشفی عٌتیالتْسُبی PET تقبّیش

کشدٍ اًذ ّ تکٌیکِبی تقسیر ثِتش ًیض  ُوچٌیي الگْسیتوِبی ثبصعبصی، ثِجْدی ّ تْعؼَ پیذا.پیؾشفت هی ثبؽذ

 .زبفل ؽذٍ اعت

 ( count rate ) عیغتن سا کبُؼ هی دٌُذ ّ هیضاى ؽوبسػ (صهبى هشدٍ  ) dead timeعٌتیالتْسُبی عشیؼتش، 

ثبصعبصی، عیگٌبل  ، ثِجْد هی ثخؾٌذ ّ ثطْس آهبسی ثش پبیَ الگْسیتوِبی( low activity ) اکتیْیتَ کن سا زتی ثب

  .ثَ ًْیضثِتشی فشاُن آّسدٍ ّ آستی فکتِب سا کبُؼ هی دٌُذ

دسخؾٌذگی خشّخی  هی ثبؽذ کَ ًْس ّ Lutetium oxyorthosilicate یب LSO اص عٌتیالتْسُبی عشیغ، یکی

ّ اعکتش ثیؾتشی سا دس همبیغَ  دس ًتیدَ، دلت هْلؼیت عٌدی ثِتشی زبفل ؽذٍ. ثیؾتشی سا فشاُن هی کٌذ

 .دفغ هی ًوبیذ Bismuth germanate یب BGO ثب

دس زبلیکَ ثب  .اعت (3D )پش اُویت تش عٌتیالتْسُبی عشیؼتش، هضیت آًِب دس تقْیش ثشداسی عَ ثؼذی  ػولکشد

ثب ایي . کیفیت تقْیش، تبثیش هی گزاسًذ عٌتیالتْسُبی کٌذتش ثب ًْس خشّخی کوتش، هیضاى فشاّاًی اص اعکتش ثش

 ) ثؼذی اًؼطبف پزیشی صیبدی دس اًتخبة طْل هذت اعکي دس تقْیشثشداسی عَ PET زغبعیت ثبالی عیغتن

scan duration) َهبدٍ سادیْاکتیْ ّ هیضاى اکتیْیت PET tracer دس ٌُگبم اعتفبدٍ اص ایي عیغتن ثب. ثْخْد هی آیذ 

Deal time ّ کْتبُتش Count – rate ثبالتش، دتکتْسُبی LSO هثبل ثب اکتیْیتَ تضسیمی ثطْس ). اعتفبدٍ هی ؽًْذ 

mci 20 یب زتی ثیؾتش اص Fluorine 18 fluorodeoxyglucose ( FDG ) ).  

، ثشای دتکتْسُبی لبلجی LSO ثبالتش دس ، دلت ّ فست هکبى یبثی ثِتش هشثْط ثَ ًْس خشّخیBGO دس همبیغَ ثب

 Resolution Spatial کشیغتبلِبی کْچکتش دس آیٌذ کَ ًتیدتبً سصّلْؽي فضبیی ایي اهکبى سا فشاُن آّسدٍ تب ثَ فْست

اگش  . اعت mm 4 ، دس زذّدPET ثب دتکتْسُبی کًٌْی، سصّلْؽي فضبیی ثشای عیغتن. زبفل هی ؽْد ثِتشی

ثب ایي ُوَ هیضاى . ًخْاُذ آهذ چَ ثطْس کلیٌیکی، ثخقْؿ دس ثیوبساى ثضسگتش، ایي همذاس سصّلْؽي فضبیی ثذعت

عبختبسُبی کْچکی هثل ًْدّل ثذخین سیَ هی تْاى  ثب هیضاى ثبصیبفت خْة اکتیْیتَ هی تْاًذ دس FDG خزة

 .داد  هیلیوتشی ًوبیؼ5/3سصّلْؽي ساتب زذ 

، ًیبص PET دادٍ ُبی عیغتن ثب ایدبد فبکتْسُبی تقسیر تضؼیف هٌبعت ثشای پخؼ CT اعتفبدٍ اصتقْیشثشداسی

 total ّ (ّعیلَ کبُؼ لبثل هالزظَ ای دس همذاس ثذیي. سا ثشطشف هی کٌذ PET ثشای اعتفبدٍ هدضا اص عیغتن

scan duration ( توبم طْل هذت اعکي ) زبفل هی گشدد.  

سازتی ثیوبس ؽذٍ ّ ظشفیت پزیشػ ثیوبساى   دلیمَ ثشای هطبلؼَ کل ثذى، ثبػث20کبُؼ صهبى اعکي ثَ کوتش اص 

ُش چٌذ کَ ثب .ُوچٌبى اداهَ داسد  (چبلتش  )اص ثیوبساى ثضسگ تش  تالػ ثشای تقْیشثشداسی. سا ُن ثبال هی ثشد

تکٌیکِبی  ، اعتفبدٍ اص الگْسیتن ُبی ثبصعبصی ثِتش ّ( 3D )دس تقبّیش عَ ثؼذی  LSO دتکتْسُبی ػولکشد ثِتش

  .ثیوبساى زبفل ؽذٍ اعت تقسیر اعکتش ثِتش، پیؾشفت لبثل هالزظَ ای دس کیفیت تقْیشثشداسی اص ایٌگًَْ

ثیوبس، ًوًَْ ای اص  ( position ) عش تب پب ثذّى تغییش پْصیؾي اص melanoma تْاًبیی دس تقْیشثشداسی ثیوبساى هالًْهب
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 اغلت.  هی ثبؽذ2001ایدبد ؽذٍ اص صهبى اّلیي طشازیِبی لبثل دعتشط آًِب دس عبل  ػولکشد خْة اعکٌشُبی

 – user اػتوبدتش ّ هسذّدیتِبی هْخْد دس طشازیِبی اّلیَ، ثشطشف ّ سفغ ؽذٍ اًذ کَ ًتیدتبً عیغتوِبی لبثل

friendly آؽٌبتش زبفل هی گشدًذ ّ.  

آهذٍ  اًؼطبف پزیشی ثیؾتش، پشّتْکْلِبی گًْبگْى ثشای ثیوبساى ّ پشّتکلِبی هتؼذد ثْخْد ثْعیلَ عیغتوِبیی ثب

تی اعکي هؾبثَ، هْسد  یک عی attenuation correction factors هی تْاًذ ثب PET اعکي ُبی تکشاسی. اعت

  ثبصعبصی لشاس گیشد

 اعت کَ پشداصػ ّ ثبصعبصی اطالػبت یک ثیوبس هی تْاًذ ثب هشازل اهکبًبت پشداصػ دادٍ ُب طْسی فشاُن ؽذٍ

acquisitions ّ ادغبم  هشازل لبثل هالزظَ ای دس خِت. اًدبم کبسّ دسیبفت دادٍ ُبی ثیوبس دیگش ُوشاٍ ثبؽذ( 

 .اعت دسًظش گشفتَ ؽذٍ( پشداصػ دادٍ ُب ) ّ  (دسیبفت ّ کغت دادٍ ُب 

Acquisition ُبی ُش دّ عیغتن PET ّ CT تْعظ یک Computer screen ؽْد کَ ؽبهل هشازل کبس  کٌتشل هی

ّ فشاُن کشدى سا ثشای اّلیي ثیوبس ثَ زذالل  ثشای ُش دّ عیغتن تقْیشثشداسی اعت ّ هیضاى صهبى ًقت QC ادغبم

 .هی سعبًذ

 Image quality impmvements بِبْد کیفیت تظاّیر

اهش ًَ تٌِب ثْاعطَ الگْسیتوِبی آهبسی عَ ثؼذی  ثبصعبصی ؽذٍ، ثِتش ؽذٍ اعت،ایي PET کیفیت تقْیشُبی

دس . ( 336 . 336ثشای هثبل ثبالتش تب  ). هبتشیکظ ثضسگ تشًیض اًدبم ؽذٍ اعت  کبهل، ثلکَ ثب اعتفبدٍ اص عبیضُبی

دس عی تی ( cm 50 )ثبصعبصی ؽذٍ  (F o v ) ، ػذم تطجیك ثیي لطش هیذاى دیذPET / CT اص طشازیِبی ثؼضی

ثضسگتش هْسد ثبصعبصی لشاس گشفتَ تب ثَ  دس هیذاى دیذ CT ، اطالػبت ّ دادٍ ُبیPET ( 60 cm ) ّهمذاس هْخْد دس

 ثب فیلذُبی ثضسگ اکٌْى هی تْاًٌذ یک CT ثؼضی اص اعکٌش ُبی. ؽْد ، تٌظین ّ ُوبٌُگPET همذاس ًضدیکتشی ثب

( FOV ) دیذ تٌظین ؽذٍ ثذّى اعتفبدٍ اص ثبصعبصی گغتشدٍ تِیَ ًوبیذ یب هیذاى. 

Workflow issues  

ثب  .، ثِجْد ّ پیؾشفت یبفتَ اعت PACS دادٍ ُب ثب ادغبم ًضدیکتش عیغتن تقْیشثشداسی ثب تٌظین ّ هذیشیت کبهل

ّ اطالػبت ثیوبسعتبى، دعتشعی ثَ  ثَ هشکض پبیَ دادٍ ُب PET / CT اطویٌبى اص اًتمبل ثذّى ززف اطالػبت تقبّیش

ساثَ زغت ًیبص فشاُن کشدٍ  CT اًجبس ّ رخیشٍ دادٍ ُبی هدوْػَ رخبیش ثضسگتش ّ آسؽیْ لْیتشسا افضایؼ دادٍ ّ

 CD ثش سّی PET ّ CT عیغتن آسؽیْ اص طشیك رخیشٍ عبصی اطالػبت ّ تقبّیش اًؼطبف پزیشی ّ گغتشدگی. اعت

 .، افضایؼ یبفتَ اعت DVD ّ ًِبیتبً 

، ثطْس چؾوگیشی کبسثشد PET ّ CT عیغتن پیؾشفت تکٌْلْژی تقْیشثشداسی دس ُش دّ عیغتن ّ ادغبم ُش دّ

 ) acquesition تغییش ّ اًؼطبف پزیشی دس ثبصعبصی تقبّیش دس طی لبثلیت. سا ثبال ثشدٍ اعت PET / CT عیغتن

  دلیمَ پظ اص اتوبم اعکي، اهکبًبت ثشای پزیشیؼ ثیوبساى3 تب 2دعتشعی ثَ ًتبیح دس طی  ّ (کغت دادٍ ُب 

ثَ زذاکثش اکتیْیتَ صهبى  ثَ ػلت ایٌکَ پظ اص تضسیك هبدٍ سادیْاکتیْ تب صهبى سعیذى. ثیؾتش سا فشاُن هی ًوبیذ

 ) database یک. ثیوبساى ثیؾتش الصم اعت خبفی طْل هی کؾذ، تؼذاد هٌبعت اتبلِبی ؽیلذداس ثشای پزیشػ
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اص آى عیغتن تمْیتی لبثل اطویٌبى ثشای زفع ظشفیت پزیشػ ثیوبساى  ثضسگ ّ هِوتش (پبیگبٍ دادٍ ُب ّ اطالػبت 

 .اعت ثیؾتش ضشّسی

 دلیمَ ّ یب 15اعکي ثَ  ، طْل صهبىCT – based attenuation correction ثب PET ثب خبیگضیٌی عیغتن پخؼ

عی تی هْلتی اعالیظ ثشای ُش ثیوبس  ثیؾتشی کَ تْعظ CT تؼذاد تقبّیش. کوتش اص آى هوکي اعت ثشعذ

اعکي هی گشدًذ، زدن کبس چؾوگیش ّ لبثل  PET/CT عیغتن اعت ّ تؼذاد ثیوبساى ثیؾتش کَ دسُش سّص ثب

  .ّ پضؽک هتخقـ پضؽکی ُغتَ ای ثْخْد آّسدٍ اعت هالزظَ ای ثشای سادیْلْژیغت

 PET / CT آًبلیض تقبّیش، ضشّسی هی ثبؽٌذ ّ اص صهبى هؼشفی عیغتن ًشم افضاسُبی پیؾشفتَ ثشای هشّس ّ

 هشازل کبس تْعظ یک گشٍّ. ًشم افضاسُب ثشای هشّس تقبّیش ادغبهی ثْخْد آهذٍ اعت پیؾشفت چؾوگیشی دس

ًِبیی ّ دسعت خْاُذ  سادیْلْژیغت ّاطجبء پضؽکی ُغتَ ای ثشای هطبلؼَ ّ تفغیش ُش آصهْى ثَ اًدبم ّ تسمك

ثَ  PET پضؽک ثب دّ تخقـ دس سادیْلْژی ّ سعیذ، دس لیبط ثب یک هسیظ کبس ثب ظشفیت پزیشػ ثبالی ثیوبساى یک

 .تفغیش کلیؾَ هی پشداصًذ

Application 

، کبسثشد اعبعی دس تقْیشثشداسی آًکْلْژی 19دس اّائل لشى  PET / CT عیغتن پظ اص آغبص ؽکل گیشی هفِْم

 ، اًتخبة هٌبعت ثشایMR ٌُْص ثیؾتش اص CT ایي ًکتَ ثَ دلیل ایٌغت کَ. هغض ثْدٍ اعت ثخقْؿ خبسج

آًکْلْژی الصم ًیغت ّلی  ثشای CT اگش چَ ػولکشد ثبالتش. اعت  ancology تقْیشثشداسی ُوَ ثذى دس آًکْلْژی

 اعالیظ ّ زتی تؼذاد 64اعالیظ ّ یب  16ثب عی تی  PET / CT ایي هغئلَ اص ؽکل گیشی عیغتوِبی

  .اعالیظ ثیؾتش خلْگیشی ًوی کٌذ

 

کَ  خذیذتش هْلتی اعالیظ، کبسدیْلْژی اعت CT اًگیضٍ ّ ػلت افلی پیؾشفت ّ ایدبد عیغتوِبی ُش چٌذ کَ

ایٌگًَْ طشازیِب  دعتشعی ثَ. اعکي عشیؼتشسا ثشای هسذّد عبختي تبثیشات هٌفی زشکت اهکبًپزیش هی عبصد

ُبی عشیغ ُوچٌیي تب  CT .لشاس گشفتَ اعت سا فشاُن ًوْدٍ کَ دسزبل زبضًش هْسد تْخَ Cardiac PET / CT اهکبى

ًگَ داؽتي ًفظ دس تٌفظ کبهل دس  CT داسًذ، ثذیي فْست کَ دس CT ّ PET زذّدی ًبُوبٌُگی تٌفغی ثیي

 .ثب تٌفظ کن ػوك PET دس خْاعت هی ؽْد دسزبلیکَ

ثَ ؽکلی کَ اخبصٍ ًگَ داؽتي تٌفظ سا دس  اعالیظ CT 16 ثب Thorax  ثبًیَ ثشای سی10َطْل صهبى اعکي 

تٌظین ّ ُوبٌُگی سا ثشای ایدبد هتْعظ پْصیؾي تْساکظ دس طی  تٌفظ ّ دم ًبتوبم ّ خضئی هی دُذّ اهکبى

 .کٌذ فشاُن هی PET آصهْى

هٌفی زشکت سا کبُؼ دُذ، ُش  ثبؽذ تب اثشات respiratory – gated هوکي اعت ثَ فْست PET ثَ ػالٍّ اعکي

 .هیؾْد چٌذ کَ دس ایي فشم، افضایؼ ًْیض ثَ ػٌْاى ػْالت آى هسغْة

ًیض تدشثَ ؽذٍ اعت ّ تقْیشثشداسی  PET / CT دس تشاپی ثب اعتفبدٍ اص عیغتن respiratory gating اعتفبدٍ اص
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 .صهیٌَ تشاپی دس زبل پیؾشفت هی ثبؽذ ثقْست دائوی ّ ( Functional therapy ) عبختبسی

CT – Based attenuation correction 

، صهبى اعکي کْتبٍ ّ ضشّستبً CT ( CT – Based attenuation correction ) هضایبی فبکتْسُبی تقسیر تضؼیف

 ثدض هغئلَ ًب ُوبٌُگی تٌفغی، ثؼضی اص هْاسد دس صهبى اعتفبدٍ هبدٍ. ًْیض هی ثبؽذ تقسیر تضؼیف ثذّى

 .آیذ کٌتشاعت صا ی خْساکی ّ ّسیذی ثشای ایدبد فبکتْسُبی تضؼیف تقسیر ثْخْد هی

اعت کَ ثَ همذاس  هوکي CT هؾکل زبفل ؽذٍ ایٌغت کَ هبدٍ کٌتشاعت صا ثشای ایدبد ّضْذ دس پیکغل

خزة هبدٍ زبخت ثَ فشم غیش لبثل تفغیش  ، هٌطمَ ای خبؿ ثبPET فسیر ًجبؽذ ّ ثب ایدبد آستی فکت دس تقبّیش

زل هؾکل ًْازی غیشلبثل تفغیش خْاُذ ثْد کَ ُوشاٍ ثب هشّس  ،کلیذ CT هبدٍ زبخت داخل ّسیذی تقبّیش. دس آیذ

ثشای هبدٍ زبخت خْساکی، هشازل کبس ثشای . اثِبهبت دس تفغیش ثشطشف خْاُذ ؽذ ًبفسیر، PET تقبّیش

دسخَ  چؾوگیش، ثِجْد یبفتَ اعت ّ ثب دسخَ ثٌذی هٌبطك ،طجك یک فبکتْس enhancement ًْازی ثب ؽٌبعبیی

 .ثٌذی ثبفتی هٌبعت هؾکل زل خْاُذ ؽذ

تْاًذ فبکتْس تقسیر تضؼیف هٌبعت سا فشاُن آّسد ّ دس هْاسد ًبدس  هی CT طجك اتفبق ًظش اکثشیت، هبدٍ زبخت

 ، هؾکل سا زلPET ّ تقْیش ًبفسیر CT لبثل تفغیش ؽذى تقبّیش، هشّس دلیك ُش دّ تقْیش ثشای اختٌبة اص غیش

ثیوبس، ثذّى اکغپْص ثیوبس  اعکي ثب سػبیت اعتبًذاسد هشالجت اص CT ایي دعتَ پشّتکلِبی تقبّیش. خْاُذ ًوْد

 .کٌٌذ ثقْست هضبػف دس هْاسد ثب ّ ثذّى کٌتشاعت فشاُن هی

طشیك دّص کوتش، هْاسد ثذّى  ثِش زبل دس ثؼضی آصهًِْب، هثل عشی اعکي ُب، کبُؼ هیضاى اکغپْژس ثیوبس اص

 .گشدد کٌتشاعت ّ تقْیشثشداسی لْکبل اص ثؼضی ًْازی زبفل

  PET / CT پرّتکلِای

 .سا ثْخْد هی آّسد، طشازی پشّتکلِبیی دس ثیوبساى چبق هیجبؽذ ّ خزة لبثل تْخِی attenuation هْسد دیگش کَ

 اگش چَ هیضاى ثیؾتش اص. هی ثبؽذ PET ّ CT هِن ّ هْثش دسکیفیت تقبّیش ُش دّ عیغتن ّصى ، فبکتْس ثغیبس

هیضاى خزة ّ تضؼیف ثبال،  اهب. سا هی تْاى دس ثیوبساى چبلتش تضسیك ًوْد FDG سادیْاکتیْیتَ ًؾش پْصیتشّى هثل

ًتیدَ . ؽوبسػ پشتُْبی اعکتش ثبال خْاُذ سفت ؽوبسػ فسیر پشتُْبی غیش اعکتش سا کبعتَ دس زبلیکَ هیضاى

اگش چَ . ثَ ًْیض، دس ٌُگبم تقْیشثشداسی اص ثیوبساى چبق خْاُذ ثْد کبُؼ هذاّم کیفیت تقْیش ّ هیضاى عیگٌبل

 .ثبؽٌذ ثیوبساى چبق تب زذی کبُؼ هی یبثذ اهب ٌُْص اص لذست تؾخیقی خْثی ثشخْسداس هی کیفیت تقبّیش دس

   بؼذی3تظْیربرداری 

عشثی یب  ُغتٌذ کَ ؽلیذ زلمْی septa ؽبهل multining BGO scanners توبهی عیغتوِبی لذیوی

دتکتْسُب دس همبثل عطر ثبالی  ُذف، ؽیلذ ًوْدى. تٌگغتٌی لشاس گشفتَ دس هیبى زلمَ ُبی دتکتْس هی ثبؽذ

 .چبق هی ثبؽذ اعکتش زبفلَ، هثالً دس ٌُگبم تقْیشثشداسی اص ثیوبساى

Septa ُوچٌیي اعکٌشُب سا ثشای هشازل acquisition عبصد کَ ایي اهش اص طشیك ززف هشازل  دّ ثؼذی هسذّد هی

 . اعت کغت اطالػبت دس خطْط ثب صاّیَ ثبص زبفل گشدیذٍ
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Multi – ring PET scanners ثب داؽتي septa ثَ فشم خْثی کَ اهکبى acquisition  دّ ثؼذی ّ عَ ثؼذی سا فشاُن

 ثؼذی ثطْس کلی ثشای تقْیشثشداسی اص هغض ثب 3دس زبلیکَ سّػ . گشدیذ  هؼشفی19هی کٌذ، اّلیي ثب دس اّائل لشى 

دس   ثؼذی تقْیشثشداسی کل ثذى ًیض هْسد زوبیت ّ طشفذاسی لشاس گشفت ، ثخقْؿ2ثْد، عیغتن  هْفمیت ُوشاٍ

، ثطْس چؾوگیشی septa ّلتی. ثیوبساى چبق ّ دسؽت تش ثَ ػلت هسذّد ًوْدى هیضاى اعکتش، هفیذ هی ثبؽذ

 ثؼذی ثبیذ ثَ 3 ثؼذی ًغجت ثَ 2تقْیشثشداسی  هیضاى فست سا کبُؼ هی دُذ، عطر سادیْاکتیْیتَ ثیؾتشی دس

 .ثیوبس تضسیك گشدد

 ثب ثِجْد هیضاى ؽوبسػ، کبُؼ هیضاى LSO هؼشفی ؽذٍ هثل عٌتیالتْسُبی عشیؼتش ُوبًٌذ عیغتوِبی خذیذ

اگش . سا کبُؼ دادٍ اعت BGO  ثؼذی ثب یک اعکٌش4ساًذّم اعکتش، ثغیبسی اص هؾکالت دس استجبط ثب تقْیشثشداسی 

، افضایؼ صهبى LSO اعتفبدٍ اص اعکٌشُبی ، زتی ثب( پًْذ 300ثیؾتش اص  )چَ دس هْسد ثیوبساى ثغیبس چبق 

ثب ایي ّخْد ایي ًکتَ ثَ طْس ًبلـ ّ خضئی اثش هٌفی ّصى سا  تقْیشثشداسی دس ُش پْصیؾي الصم ّ ضشّسی اعت،

 .خجشاى هی کٌذ

 different time) ثشای تقْیشثشداسی ثب فْافل صهبًی گًْبگْى total time صهبى ثبثت اعکي، اعتفبدٍ اص ثشای

intervals) هْلیؼت ُبی گًْبگْى ّ ( different bed positions ) پبیَ اًذاصٍ هتٌْع اثش ثش attenuation  دس ثذى

 .ثبؽذ ثیوبس، هوکي اعت کَ ثَ همذاس صیبد هفیذ

Market effect 

 PET تشکیجی ثَ ُوشاٍ افضایؼ ًیبص ثَ عیغتن ُبی (دس ایبالت هتسذٍ  ) PET / CT عشیغ عیغتوِبی ثب پزیشػ

ّ CT خذیذتش، ثبصاس فشّػ ایي تکٌْلْژی تست تبثیش لشاس گشفت. 

 اعالیغَ ّ ثیؾتش ثب افضایؼ دس خْاعت 16 اعالیغَ ثَ عْی عیغتوِبی 2تی اعکي  تْعؼَ عی

استجبط ثب  ًتیدَ ایي ثْدٍ اعت کَ طشازیِبی کًٌْی عی تی اعکٌشُب دس. ُوشاٍ ثْدٍ اعت PET / CT عیغتن

 .تقْیشثشداسی آًکْلْژی سّتیي، دسخْاعت هی گشدد

ظشفیت پزیشػ ثیوبساى ثَ ػٌْاى یک ُذف هِن ثشای هشاکضی هسغْة هی گشدد کَ ثب  دس ُشفْست، ثبالثشدى

 .ُضیٌَ ُبی فؼلی، هتوبیل ثَ ثبالثشدى دسآهذ خْد هیجبؽٌذ عطر

 ثش فبکتْسُبی تضؼیف تقسیر، ثب اعتفبدٍ ُبی کوتش، زتی دسکٌتشاعت خْساکی ّ داخل CT اص صهبى پبیَ گزاسی

اص صهبى ایدبد ثشًبهَ . اعت ثَ تسمك سعیذٍ (Full clinical CT protocols ) کبهالً کلیٌیکبل CT ّسیذی، پشّتکلِبی

 CT ثیؾتش اص PET / CT یبثٌذ کَ دس چَ هْالؼی پضؽکبى هشثْطَ ثبیذ ثخْثی دس ایي اهش تخقـ PET / CT ُبی

ثبؽذ دس آًکْلْژی، ثَ ًظش هی سعذ کَ ثبیذ هٌتظش ایي ًکتَ  هی تْاًذ ثشای تؼییي تؾخیـ لطؼی، هٌبعت

ثطْس هثبل دسخْاعت ثشای ایي عیغتن . ثذُذ PET / CT ، خبی خْد سا ثPETَ ُبی ثبؽین کَ ُوَ تقْیشثشداسی

 .ثب ثیوبسی آلضایوش ّ یب کبسدیْلْژی ّخْد داسد دس استجبط

، ایي هغئلَ سّؽي هی ثبؽذ کَ ثبص ُن ثشگؾت ثَ PET / CT تکٌْلْژی ثذّى تْخَ ثَ لیوت ُبی کًٌْی

 .ًخْاُذ ثْد PET تقْیشثشداسی
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سا ثب لذست ّ اػتوبد ثَ  PET / CT اعتفبدٍ اص هضایبی تقْیشثشداسی لْکبل اص اثٌْسهبلیغِبی عبختبسی ّ کبسکشدی،

 .ًفظ ثیؾتشی ُوشاٍ هی عبصد

خْاُذ کشد تب  ، ُضیٌَ اعکٌشُب دس آیٌذٍ ثطْس اختجبة ًبپزیشی کبُؼ پیذاPET ّ CT افضایؼ عیغتوِبی ثب

 .ثگیشًذ عطسی کَ ُوَ هشاکض دسهبًی تست پْؽؼ ایي تکٌْلْژی پیؾشفتَ لشاس
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 وبالگ مهندسی هسته ای و پرتو پزشکی
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