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Povzetek
Namen: Pozitronska emisijska tomografija (PET) je uveljavljena metoda funkcionalnega
slikanja v nuklearni medicini. Z uporabo radiofarmaka 18F-FDG pri PET slikanju možganov
se je močno izboljšala diagnostika, saj s sledenjem privzema radiofarmaka lažje ugotavljamo
specifične znake posameznih bolezni. Namen magistrske naloge je ovrednotiti vpliv
rekonstrukcijskih algoritmov na 18F-FDG/PET slike bolnikov s parkinsonovo boleznijo (PB),
predvsem na vrednost izmerjenega privzema (SUV) radioizotopa.
Metode dela: 18F-FDG/PET slike možganov 20 bolnikov s PB in 20 zdravih kontrol (ZK) so
bile posnete na Kliniki za nuklearno medicino (KNM) v Univerzitetnem kliničnem centru
Ljubljana (UKCL). Slike sem najprej rekonstruirala z algoritmi: analitičnima FBP in FBPTOF,
iterativnima OSEM in OSEMTOF (4 iteracije, 24 podmnožic) in iterativnima z vključeno
specifično funkcijo razširitve točke - PSF (point spread function) TrueX in TrueXTOF (6
iteracij, 21 podmnožic). V prvem delu primerjave slik sem s prosto dostopnim programskim
orodjem ImageJ pregledala vpliv rekonstrukcijskih algoritmov na spreminjanje vrednosti
izmerjenega privzema vzdolž prereza možganov (profil privzema) in na robovih področja
zanimanja (VOI) ter določila prostorsko in kontrastno ločljivost slik možganov v primerjavi s
prostorsko ločljivostjo PET aparata, izmerjeno z linijskim fantomom. V drugem delu sem
razvila lasten program v okolju Matlab za potrebe odčitavanja izmerjenega privzema v
poljubnih VOI. Za slike bolnikov s PB in slike zdravih kontrol (ZK) sem primerjala povprečne
vrednosti izmerjenega privzema. Za slike, pripravljene z različnimi rekonstrukcijskimi
algoritmi sem primerjala povprečne vrednosti privzema v področjih zanimanja VOI in odstotek
prekrivanja vrednosti izmerjenega privzema. Ovrednotila sem tudi vpliv števila iteracij (2 – 12)
in vrste rekonstrukcijskega filtra pri algoritmu TrueXTOF. Slike pripravljene z različnimi
rekonstrukcijskimi algoritmi sem nato analizirala tudi s programom SPM (Statistical parametric
mapping, the Institute of Neurology at University College London) in na nivoju volumskih
elementov (vokslov) iskala statistično značilne razlike med skupinama.
Rezultati: Pri analizi profila izmerjenega privzema na sliki, ki predstavlja za diagnostiko PB
pomemben prerez možganov, na robu bazalnih ganglijev opazimo slabšo prostorsko ločljivost
pri uporabi algoritmov FBP, FBPTOF in OSEM v primerjavi z uporabo algoritmov TrueXTOF,
TrueX in OSEMTOF. Najslabšo prostorsko ločljivost sem izmerila na slikah možganov in
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linijskega fantoma rekonstruiranih z FBP (15,0 mm in 5,4 mm), najboljšo pa pri algoritmu
TrueXTOF(6,21) (13,6 mm in 3,1 mm). Z večanjem števila iteracij se je prostorska ločljivost
pri slikah možganov spreminjala od 17,0 mm (TrueXTOF(2,21)) do 12,4 mm
(TrueXTOF(12,21)). Tudi kontrastna ločljivost je bila najslabša pri FBP (62%), najboljša pa
pri TrueXTOF(6,21) (80%) in se je z večanjem števila iteracij spreminjala od 61%
(TrueXTOF(2,21)) do 90% pri (TrueXTOF(12,21)).
Analizo slik sem najprej opravila s programom SPM, ki se pogosto uporablja na KNM in tudi
v svetu. SPM primerja dve skupini prostorsko poravnanih slik možganov tako, da po celotnem
volumnu možganov v istoležnih vokslih išče statistično značilne razlike v izmerjenem
privzemu. Nalogo sem nadgradila z razvojem lastnega programa v Matlabu, ki omogoča, da
poiščemo vrednosti privzema za vsak volumski element (voksel) v področju zanimanja (VOI).
Program omogoča poljubno izbiro področij zanimanja in odčitavanje privzema v njih ter
poljubne računske operacije med odčitanimi vrednostmi. Lastnemu programu sem vgradila tudi
funkcijo, ki je poiskala delež prekrivanja izmerjenega privzema na prostorsko poravnanih slikah
rekonstruiranih z različnimi algoritmi. Lasten program je pomembna pridobitev tudi za KNM,
saj predstavlja dopolnitev k že uveljavljenim metodam analize slik s programom SPM in je
odprt za preprosto nadgradnjo glede na prihodnje zanimanje sodelavcev. Ker lastni program
omogoča odčitavanje izmerjenega privzema v posameznem vokslu, SPM pa ne, absolutna
primerjava rezultatov med programoma ni mogoča.
Na slikah skupine bolnikov s PB sem v primerjavi s skupino ZK, pri uporabi algoritma
TrueXTOF z lastnim programom ugotovila območja, kjer so razlike med povprečnimi
vrednostmi izmerjenega privzema statistično značilno različne (p<0,05), in sicer v: bazalnih
ganglijih, frontalnem režnju, talamusu, primarnem motoričnem korteksu in malih možganih.
Primerljiv rezultat smo dobili tudi s primerjavo na nivoju vokslov z SPM, rezultat pa je skladen
tudi s pričakovanimi spremembami presnove glukoze pri PB.
Pri primerjavi slik bolnikov s PB, rekonstruiranih z različnimi rekonstrukcijskimi algoritmi,
analiziranih z uporabo lastnega programa, sem najmanjše razlike povprečnega izmerjenega
privzema v VOI glede na referenčni algoritem TrueXTOF opazila pri algoritmu TrueX (0,6%),
največje pa pri FBP (5,0%). Tudi pri primerjavi skupin slik na nivoju vokslov s SPM, se je
največja podobnost z referenčnim algoritmom pokazalan pri uporabi algoritma TrueX,
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najmanjša pa pri FBP. Razlike so bile statistično značilno različne (p<0,05) v VOI mali možgani
in frontalni reženj. Prekrivanje vrednosti izmerjenih privzemov soležnih vokslov analiziranih z
lastnim programom je bilo največje pri frontalnem režnju (100% že pri dovoljenem
razlikovanju za 1%). Primerjava izmerjenega privzema z lastnim programom pri različnih
iteracijah algoritma TrueXTOF je največje razlike v vrednosti povprečnega izmerjenega
privzema glede na referenčni TrueXTOF(6) v VOI pokazala pri TrueXTOF(2) (0% do 8% v
različnih VOI). Primerjava skupin slik na nivoju vokslov (SPM) je pokazala območja s
statistično pomembnimi razlikami pri uporabi TrueXTOF(2) in TrueXTOF(8) (p<0,05).
Primerjava uporabe Gaussovega in Shepp-Loganovega rekonstrukcijskega filtra analiziranega
z lastnim programom ni pokazala statistično značilnih razlik (p<0,05) v vrednosti izmerjenega
privzema.
Razlike v privzemu na slikah istih bolnikov, izmerjenem z algoritmi FBPTOF, OSEM,
OSEMTOF in TrueX v primerjavi s TrueXTOF so zanemarljive v primerjavi z razlikami v
privzemu med bolniki s PB in ZK pri istem algoritmu, zato ugotavljamo, da rekonstrukcijski
algoritmi nimajo pomembnega vpliva na diagnostiko. Razlike zaradi uporabe algoritma FBP
glede na TrueXTOF pa so značilno večje, zato slik pripravljenih s tema dvema algoritmoma za
namen diagnostike ne smemo primerjati. Pri uporabi različnega števila iteracij pri iterativnem
algoritmu TrueXTOF smo diagnostično pomembna odstopanja (večja oziroma primerljiva z
razliko med PB in ZK) opazili samo pri 2 iteracijah za vse VOI. Pomembnih diagnostičnih
razlik v vrednosti izmerjenega privzema zaradi uporabe različnih rekonstrukcijskih filtrov ni.
Sklep: Lasten program je omogočil enostavno in neposredno odčitavanje povprečnih vrednosti
izmerjenega privzema v VOI na 18F-FDG/PET slikah možganov. Na podlagi odčitkov
programa smo ugotovili zelo majhne razlike v povprečni vrednosti izmerjenega privzema v
VOI pri uporabi različnih iterativnih rekonstrukcijskih algoritmov in analitičnega algoritma z
vključeno informacijo TOF, pri 4 – 12 iteracijah ali pri različnih rekonstrukcijskih filtrih. Te
razlike so bistveno manjše od razlik med PB in ZK, in zato ne vplivajo pomembno na
opredelitev diagnoze. Velike razlike v izmerjenem privzemu, glede na red velikosti razlik med
bolniki s PB in ZK, smo ugotovili pri uporabi algoritma FBP in pri rekonstrukciji s samo dvema
iteracijama. Primerjava na nivoju vokslov (SPM), za skupino slik bolnikov s PB, ki je
pripravljena s paroma različnih rekonstrukcijskih algoritmov, pa v vseh primerih pokaže
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območja statistično značilnih razlik, zato moramo poskrbeti, da so slike pri tovrstnih analizah
pripravljene z istimi rekonstrukcijskimi algoritmi in parametri.
18F-FDG/PET slike možganov so bile v magistrski nalogi prvič neposredno obdelane z lastnim
računalniškim programom, ki omogoča nove analize slik, ki se dobro dopolnjujejo z že
uveljavljenimi raziskovalnimi metodami. Razviti računalniški program in njegova uporaba
bosta služila kot ogrodje, ki ga bodo sodelavci kasneje po potrebah z manjšimi dodatki
prilagajali in koristno uporabljali še v analizah FDG/PET slik možganov ter ga lahko razširili
tudi na druga področja analiz nuklearno medicinskih slik.
Ključne besede: 18F-FDG/PET, izmerjen privzem, rekonstrukcijski algoritmi, parkinsonova
bolezen

Abstract
Purpose
Positron emission tomography (PET) is an established method of functional imaging in nuclear
medicine. The use of radiopharmaceutical 18F-FDG in PET brain imaging substantially
facilitates accurate diagnosis, because it serves as an objective tool in assessing abnormalities
of cerebral metabolic changes. The purpose of this work was to evaluate the influence of image
reconstruction algorithms on the measured uptake value of radiopharmaceutical in the 18FFDG/PET brain images of Parkinson's disease (PD) patients.
Methods
18F-FDG/PET brain images of PD patients were acquired at Department of Nuclear Medicine
at University Medical Centre Ljubljana. Images were reconstructed with analytical algorithms
FBP and FBPTOF, iterative algorithms OSEM and OSEMTOF and with iterative algorithms
with incorporated point spread function TrueX and TrueXTOF. First part of my work was
devoted to comparing image quality parameters and to evaluating impact of reconstruction
algorithms on the uptake value in a selected slice of brain (uptake profile) and on the edges of
volume of interest (VOI). I compared spatial resolution and image contrast in 18F-FDG/PET
brain images and a phantom image. Second part of the work was designated to development of
a program in Matlab for reading the uptake values in the images. The uptake values of PD
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patient images were compared with the uptake values of normal control (NC) images. The
average uptake values in VOI for images reconstructed with different algorithms were
compared and the percentage of their overlap was calculated. For the TrueXTOF algorithm the
impact of the number of iterations and type of reconstruction filter on the uptake value was
evaluated. 18F-FDG/PET brain images were also analyzed with SPM (Statistical parametric
mapping, the Institute of Neurology at University College London) program, which reports
statistically significant differences between groups on the voxel level.
Results
Measurements of the uptake profile on a selected slice of the brain and also on the edges of
basal ganglia show lower spatial resolution in the images reconstructed with FBP, FBPTOF and
OSEM. Improved image quality was obtained by using OSEMTOF, TrueX and TrueXTOF
algorithms. 18F-FDG/PET brain images and phantom images obtained by FBP showed low
spatial resolution (15,0 mm and 5,4 mm) whereas images obtained by TrueXTOF(6,21) showed
the highest spatial resolution (13,6 mm and 3,1 mm). By increasing the number of iterations,
the spatial resolution improved from 17,0 mm (TrueXTOF(2,21)) to 12,4 mm
(TrueXOF(12,21)). The image contrast was lowest at FBP (62%) and highest at TrueXTOF
(80%). Increasing the number of iterations improved the contrast from 61% (TrueXTOF(2,21))
to 90% (TrueXTOF(12,21)).
The newly developed program in Matlab enables reading the uptake value in any voxel in any
VOI as well as determining the average uptake value and performing mathematical operations.
Program was improved by adding a function, which determines the uptake overlap between two
images reconstructed with different reconstruction algorithms. Results were compared with
SPM program which is used worldwide for brain image analysis. SPM compares two groups of
spatially aligned brain images by searching for statistically significant differences in uptake
values of the corresponding voxels. The advantage of my newly developed Matlab program is
that it enables determination of the uptake value in a specific voxel whereas SPM does not,
therefore absolute comparison between results of the two programs is not possible.
With newly developed program in Matlab I compared the images of PD patients and NC
reconstructed with TrueXTOF, and found statistically significant differences (p<0,05) between
average uptake values in basal ganglia, frontal lobe, cerebellum, primary motor cortex and
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thalamus. The same VOIs were found by SPM analysis, and are also consistent with metabolic
changes specific for PD.
I also compared average uptake values in PD patient images, reconstructed with different
reconstruction algorithms. The smallest difference compared to the reference algorithm
TrueXTOF was observed using TrueX algorithm (0,6%) and the largest difference was
observed using FBP (5%). Voxel based comparison with SPM again showed the similarities
between TrueX and TrueXTOF and the differences between FBP and TrueXTOF. Statistically
significant differences (p<0,05) between algorithms were observed in frontal lobe and
cerebellum. The maximum overlap between uptake values was observed in cerebellum and
frontal lobe (100% overlap with allowed deviation of 1%). A comparison of the uptake values
between images reconstructed with TrueXTOF algorithm with different number of iterations
showed the biggest differences in all VOIs if 2 iterations were used instead of reference 6
iterations (0-8% for all VOI). SPM comparison showed the statistically significant differences
(p<0,05) at 2 iterations and 8 iterations. No statistically significant differences (p<0,05) in the
uptake values were found due to different filters (Gaussian and Shepp-Logan) used.
The differences in uptake values for images reconstructed with FBPTOF, OSEM, OSEMTOF,
TrueX and TrueXTOF are negligible compared to the differences in uptake values between
groups of PD patients and NC therefore the differences between algorithms are not
diagnostically important. The differences between FBP and TrueXTOF are significantly greater
than the differences between the groups of PD patients and NC. The diagnostically significant
differences were observed between images reconstructed with 2 iterations and 6 iterations for
all VOI. No significant differences were observed between Gaussian filter and Shepp-Logan
filter.
Conclusion
Program developed in Matlab enabled an easy and direct way of reading the average uptake
values in VOI in 18F-FDG/PET brain images. Small differences in average uptake values in
VOI between reconstruction algorithms (analytical FBPTOF, all iterative algorithms, for 4-12
iterations in TrueXTOF) and for both reconstruction filters were found. The observed
differences were negligible compared to the differences between PD patient and NC groups and
therefore not diagnostically important. The differences between FBP and TrueXTOF were
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found as significantly bigger than the differences between the PD patient and NC groups, which
implies that intercomparison of images reconstructed using these algorithms could significantly
impact the diagnostic reading. Greater differences in measured uptake values were observed
between FBP and TrueXTOF and between using 2 iterations instead of 6 iterations in
TrueXTOF algorithm. Voxel based analysis using SPM on a group of PD patient images
showed statistically significant differences in comparison of all reconstruction algorithms to the
reference TrueXTOF, which implies that reconstruction with the same parameters for all images
must be ensured.
For the first time 18F-FDG/PET brain images were analyzed with the newly developed Matlab
program, which allows a new approach to image analysis and complements other well
established research methods at Department of Nuclear Medicine. In the future, the program
will serve as basis for many similar 18F-FDG/PET brain image analysis as minor modifications
can be easily implemented and it can be easily expanded for use in other fields of nuclear
medicine image analysis.
Key words: 18F-FDG/PET, uptake value, reconstruction algorithms, Parkinson’s disease.
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1. Uvod
Na Kliniki za nuklearno medicino (KNM) v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana
(UKCL) opravljajo slikanje možganov s pozitronsko emisijsko tomografijo in računalniško
tomografijo (PET/CT) z radiofarmakom 18F-fluor-deoksi-glukozo (18F-FDG), s katerim
prikazujejo presnovo v možganih. KNM aktivno sodeluje v nekaj raziskovalnih projektih s
področja nevrodegenerativnih bolezni. Namen magistrske naloge je bil ugotoviti vpliv izbire
rekonstrukcijskih algoritmov na kakovost in vrednost izmerjenega privzema FDG na PET
slikah možganov. Odločila sem se, da bom za posamezen rekonstrukcijski algoritem preverila
glavne vidike kakovosti slike, zato sem določila profil privzema na PET sliki, kontrastno in
prostorsko ločljivost ter vrednost izmerjenega privzema FDG na PET slikah možganov pri
bolnikih s parkinsonovo boleznijo (PB). Preverila sem tudi razlike v izmerjenem privzemu med
skupinama bolnikov s PB in ZK za področja zanimanja (VOI – volume of interest), pri katerih
pričakujemo bolezenske spremembe ter kakšen je red velikosti diagnostično pomembnih razlik
med skupinama. Hkrati sem želela preveriti še odvisnost izmerjenega privzema od vrednosti
parametrov istega algoritma, na nivoju območij zanimanja, kjer značilno opazimo presnovne
spremembe pri PB.
Glavni del naloge je bil nadgraditi analizo 18F-FDG/PET slik možganov z lastnim
računalniškim programom v okolju Matlab, ki bi dovoljeval nekoliko večjo fleksibilnost poljubno izbiro področij zanimanja in odčitavanje privzema v njih ter poljubne računske
operacije med odčitanimi vrednostmi, saj so potrebo po takem orodju prepoznali že pri več
preteklih nevrološko-nuklearnih raziskovalnih projektih v UKCL.
Pri pregledu literature sem zasledila, da je K.Vunckx s sodelavci [1] že primerjal vrednosti
izmerjenega privzema na FDG/PET slikah možganov na nivoju vokslov za tri rekonstrukcijske
algoritme, primerjali so algoritme MLEM, MAP z in brez segmentacije. Vpliv algoritma so
ugotavljali na podlagi simulacije in na podlagi kliničnih podatkov o bolnikih z epilepsijo in
zdravih kontrolah. Za statistično analizo so uporabili Studentov t-test za neodvisna vzorca v
programu SPM (Statistical parametric mapping, the Institute of Neurology at University
College London), ki poišče voksle, kjer je metabolizem statistično značilno različen med
skupinama prostorsko poravnanih slik. Ugotovili so, da ni pomembnih razlik (p<0,05) med
vrednostimi privzema za skupino bolnikov za različne algoritme. Razvili in implemenirali so
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tudi funkcijo, s katero so določili delež prekrivanja vrednosti privzema med različnima
algoritmoma. Ugotovili so, da se vrednost izmerjenega privzema med različnima algoritmoma
razlikuje do 3% [1].
Nagaki s sodelavci [2], je preučeval vpliv rekonstrukcijskega algoritma na kakovost PET slike
možganov. Pri raziskavi so uporabili 23 slik pacientov, ki so imeli opravljeno PET slikanje
celotnega telesa. Slike so rekonstruirali z algoritmom OSEM, ki so mu dodajali Gaussov filter
(GF) (4 mm), funkcijo TOF (Time of flight) in funkcijo PSF (Point spread function). Zanimal
jih je vpliv GF, TOF in PSF na kakovost slike. Izmerili so prostorsko ločljivost (FWHM),
kontrastno ločljivost in razmerje med signalom in šumom (SNR). Te tri parametre so izmerili
za 6 algoritmov: OSEM, OSEM+GF, OSEM+TOF, OSEM+GF+TOF, OSEM+PSF in
OSEM+PSF+TOF. Slike z najboljšo prostorsko ločljivostjo so izmerili pri algoritmu
OSEM+TOF+PSF, slike z najslabšo ločljivostjo pa pri algoritmu OSEM+GF. Slike z najboljšo
kontrastno ločljivostjo so izmerili pri algoritmu OSEM+TOF+PSF, medtem ko so najslabšo
kontrastno ločljivost imele slike rekonstruirane z OSEM+GF+TOF. Najugodnejše razmerje
SNR so imele slike rekonstruirane z OSEM+TOF+PSF, najslabše razmerje SNR pa so imele
slike rekonstruirane z algoritmom OSEM [2].

2. Pozitronska emisijska tomografija (PET)
Pri preiskavi s PET pacientu vbrizgajo radiofarmak, na katerega je vezan pozitronski sevalec,
najpogosteje je to 18F-FDG. Ko se radiofarmak porazdeli po telesu, pacienta namestijo na
preiskovalno mizo PET naprave. Detektorski obroč okoli pacienta zazna sevanje, ki izhaja iz
pacienta in omogoči prikaz slike porazdelitve radiofarmaka v opazovanem organu.
Radioaktivni izotop, ki je vezan na farmaku razpade z 𝛽 + razpadom. Pri 𝛽 + razpadu jedro 𝐴𝑧𝐴
razpade na
𝐴
𝑧𝐴

→

𝐴
𝑧−1𝑌

+ 𝑒 + + 𝜈𝑒 .

Končno jedro 𝑧−1𝐴𝑌, pozitron 𝑒 + in elektronski nevtrino 𝜈𝑒 . Pozitron prepotuje nekaj mm v tkivu
ter se nato anihilira z elektronom in pri tem nastaneta dva anihilacijska fotona, vsak z energijo
511 keV. Fotona odletita drug od drugega pod kotom 180˚. Detekcija obeh izsevanih fotonov
omogoča lokalizacijo mesta anihilacije, ki se nahaja na zveznici med detektorskima
elementoma (LOR - Line of response). PET detektorski obroč je sestavljen iz scintilacijskih
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detektorjev. Foton, ki vpade na scintilacijski detektor povzroči prehod molekul v
scintilacijskem materialu v vzbujeno energijsko stanje. Pri prehodu iz vzbujenega v osnovno
energijsko stanje, se izseva scintilacijska svetloba. Scintilacijsko svetlobo zbere
fotopomnoževalka. V sistemu dinod fotopomnoževalke zaradi pomnoževanja elektronov
nastane električni signal, ki nam omogoči prikaz porazdelitve radiofarmaka v opazovanem
telesu [3].
PET naprava izmeri tudi čas, ko pari fotonov dosežejo detektor. Par fotonov, ki je bil detektiran
v določenem časovnem koincidenčnem oknu (6-12 ns), je dogodek, ki ga imenujemo prava
koincidenca (slika 1-a) [3]. Poleg takih dogodkov pa nam pravilno detekcijo slabšajo naključni
in sipani dogodki. Pri sipanih dogodkih se anihilacijska fotona pri potovanju skozi tkivo sipata
in mesto anihilacije se ne nahaja na zveznici med mestoma, kjer sta fotona priletela na
detektorski obroč (slika 1-b). Sipani dogodki so pogosti, saj je pri energijah fotonov okoli
500keV-5MeV prevladujoča interakcija s snovjo Comptonsko sipanje. Pri naključnih dogodkih
detektor zazna dva anihilacijska fotona, ki ne izvirata iz iste anhilacije (slika 1-c) [4].

Slika 1. Dogodki pri PET slikanju: a- pravi dogodek, b- sipan dogodek in c- naključen
dogodek [4].

2.1.

Radiofarmaki

Pri diagnostičnem slikanju v nuklearni medicini se uporabljajo radiofarmaki. Radiofarmak je
radiofarmacevtski izdelek, ki ga vnesemo v človeški organizem in vsebuje enega ali več
radionuklidov. Radiofarmak je sestavljen iz farmaka, ki določa kinetiko vezave in kje v telesu
se bo nakopičil ter radioaktivnega izotopa, ki omogoča, da porazdelitev radiofarmaka v telesu
zabeležimo s slikanjem.
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Privzem radiofarmaka opišemo s parametrom SUV (Standarized uptake value), ki ga v literaturi
definirajo na nekaj različnih načinov. Pogosto opisuje aktivnost v izbranem volumnu (Bq/ml)
ali pa relativno vrednost privzema (normalizacija na referenčno regijo), lahko pa SUV podamo
tudi kot vbrizgano aktivnost glede na maso pacienta. Pri 18F-FDG/PET slikanju možganov se
standardno uporablja normalizacija na referenčno regijo (na možgane kot celoto ali na male
možgane).
Pri PET slikanju uporabljamo radionuklide, ki so 𝛽 + sevalci, npr.: flor F-18 (𝑡1/2 = 110 min),
ogljik C-11 (𝑡1/2 = 20,4 min), dušik N-13 (𝑡1/2 = 9,96 min) in kisik O-15 (𝑡1/2 = 2,07 min).
Ti elementi so kemijsko primerni, saj jih lahko vežemo na farmake, tako da zamenjajo njihove
naravne analoge, pri tem pa ne spremenimo kemijskih lastnosti molekule.
Najpogosteje se za slikanje s PET uporablja flor F-18. Flor F-18 pridobivamo v ciklotronu, nato
se veže na glukozo in tvori spojino 18F-FDG. Preiskava s 18F-FDG prikaže presnovo glukoze
v različnih delih telesa preiskovanca in je zato uporabna za prikaz mesta vnetnega žarišča, za
ugotavljanje prisotnosti malignih bolezni, za slikanje možganov (opredeljevanje demenc,
parkinsonizmov, epilepsij), slikanje srca (viabilnost miokarda) in drugo. 18F-FDG lahko
uporabljajo tudi medicinski centri, ki nimajo svojega ciklotrona, saj ima dovolj dolg razpolovni
čas, da ga proizvajalci rutinsko dostavljajo do nekaj 100 km oddaljenim uporabnikom vsako
jutro pred začetkom delovnika [5].
Protokol FDG-PET slikanja možganov
Preiskovanec, ki pride na FDG-PET slikanje možganov mora biti tešč vsaj 4 ure, piti pa mora
veliko vode. Pred slikanjem mu ročno, ali s pomočjo avtomatskega injektorja aplicirajo 18FFDG z aktivnostjo okoli 250 MBq. Po aplikaciji pacient počiva 20 minut v zatemnjenem in
tihem prostoru. V tem času se radiofarmak porazdeli po tkivu. Slikanje možganov z FDG-PET
traja 10 minut. Najprej posnamejo nizko-dozni CT za namen lokalizacije in korekcije atenuacije
in nato sledi PET slikanje (slika 2). Podatke računalniško obdelajo in dobijo PET, CT in
združene fuzijske slike [6].
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Slika 2. FDG/PET slika možganov zdrave osebe.

3. Statistika pri detekciji sevanja
Radioaktivni razpad je naključen proces. Število razpadov v vzorcu radioaktivne snovi lahko
opišemo s Poissonovo porazdelitvijo, ki je predstavljena v nadaljevanju. Za primerjavo dveh
setov istovrstnih podatkov pogosto uporabimo Studentov t-test.

3.1.

Poissonova porazdelitev

Radioaktivne razpade opišemo s Poissonovo porazdelitvijo. Poissonova porazdelitev je
diskretna (nezvezna) porazdelitev. Pri Poissonovi porazdelitvi opazujemo verjetnost, da se
pojavi določeno število dogodkov v nekem časovnem obdobju, če se ti dogodki pojavljajo z
znano pogostostjo in neodvisno od časa, ki je potekel od zadnjega dogodka (slika 3).
Poissonovo porazdelitev opišemo kot
𝑃(𝑁) =

𝜇 𝑁 −𝜇
𝑒 ,
𝑁!

kjer je 𝜇 povprečna vrednost meritve in 𝑁 število meritev [3].
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Slika 3. Poissonova porazdelitev, oranžne točke so porazdeljene po Poissonu, modra krivulja
je prilagoditvena Gaussova krivulja [4].

3.2.

Studentov t test

Za primerjavo privzemov izmerjenih iz PET slik, smo uporabili Studentov t-test. Studentov t
test preverja ali se seta podatkov statistično pomembno razlikujeta, primeren pa je za analizo
podatkov, ki so porazdeljeni po Gaussovi in tudi po Poissonovi porazdelitvi.
Studentov t-test lahko uporabimo za statistično primerjavo dveh neodvisnih vzorcev (enačba
1), takrat, ko imamo seta podatkov, ki pripadata dvema različnima skupinama merjencev (v
našem primeru ZK in bolniki s PB). Pri primerjavi dveh neodvisnih vzorcev izračunamo
vrednost 𝑡 za t-test kot:

𝑡=

|𝑥̅1 − 𝑥̅2 |
√(𝑛1 − 1)𝑆𝐷12 + (𝑛2 − 1)𝑆𝐷22 )/(𝑛1 + 𝑛2 − 2)

∙

1
1
1
√( + )
𝑛
𝑛
(
1
2 )

,

(1)

kjer sta 𝑥̅1 in 𝑥̅ 2 povprečni vrednosti seta podatkov, 𝑆𝐷1 in 𝑆𝐷2 sta njuni standardni deviaciji,
𝑛1 in 𝑛2 pa števili meritev v posameznem setu.
Izračunano vrednost 𝑡 primerjamo s kritičnimi vrednostmi 𝑡 porazdelitve, za ustrezno število
prostostnih stopenj 𝑑𝑓 = 𝑛1 + 𝑛2 − 2 (slika 4) in določimo stopnjo statistične značilnosti 𝑝 −
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𝑣𝑟𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡. Glede na izračunano vrednost 𝑝 ovržemo ali sprejmemo ničelno hipotezo. Z ničelno
hipotezo trdimo, da ni pomembnih razlik med setoma podatkov. Kadar je izračunana 𝑝 vrednost
manjša od mejne vrednosti 𝑝 (𝑝 = 0,05), takrat ovržemo hipotezo in seta podatkov sta
pomembno različna medseboj. Če je izračunana 𝑝 vrednost večja od mejne (𝑝 > 0,05) se
sprejme ničelno hipotezo, kar pomeni, da ni pomembnih razlik med setoma podatkov [3].

Slika 4. Kritične vrednosti t v odvisnosti od prostostnih stopenj df [4].
Kadar primerjamo podatke o isti skupini merjencev, vendar merjenih pri različnih pogojih, t.i.
parni set podatkov (enačba 2), izračunamo vrednost 𝑡 kot
1/𝑛 ∑𝑛𝑖=1(𝑥1,𝑖 − 𝑥2,𝑖 )
𝑡=
.
𝑆𝐷
( ∆)
√𝑛

(2)

V enačbi 2 je 𝑆𝐷∆ standardna deviacija razlike med pari in 𝑛 je število parov [3].

4. Kakovost PET slike
Pri preverjanju kakovosti slik v nuklearni medicini se najpogosteje preverja:
- prostorska ločljivost: zmožnost razlikovanja med podrobnostmi (ostrina slike) in
- kontrastna ločljivost: razlika v številu zbranih dogodkov oziroma v jakosti privzema med
področji z različno koncentracijo radioaktivnih snovi.
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Čeprav omenjena parametra opisujeta različne vidike kakovosti slike, med seboj nista povsem
neodvisna, saj izboljšava enega parametra lahko vodi v poslabšanje drugega [7].

4.1.

Prostorska ločljivost pri PET

Na prostorsko ločljivost PET aparata vplivajo trije dejavniki: velikost detektorskih elementov,
doseg pozitrona in nekolinearnost anihilacijskih fotonov. Prostorska ločljivost je definirana kot
najmanjša razdalja med dvema točkastima viroma, ki ju sistem še lahko prepozna kot ločena.
Prostorsko ločljivost pogosto določimo oziroma izmerimo kot širino krivulje privzema na
polovični višini (FWHM - Full width at half maximum) (slika 5). Z združitvijo vplivov dosega
pozitrona, velikosti detektorskega elementa in nekolinearnosti lahko skupno prostorsko
ločljivost PET izračunamo kot (enačba 3)
2
2
2
2
𝐹𝑊𝐻𝑀𝑠𝑘𝑢𝑝𝑒𝑛
= √𝐹𝑊𝐻𝑀𝑑𝑒𝑡𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟
+ 𝐹𝑊𝐻𝑀𝑑𝑜𝑠𝑒𝑔
+ 𝐹𝑊𝐻𝑀𝑛𝑒𝑘𝑜𝑙𝑖𝑎𝑟𝑛𝑜𝑠𝑡

(3)

Slika 5. Določitev prostorske ločljivosti FWHM [4].
Velikost detektorja
Prostorska ločljivost PET-a je povezana z velikostjo detektorskega elementa 𝑑. Prostorska
ločljivost je enaka 𝑑/2 , če je izvor na osi detektorjev na sredini med dvema detektorjema (slika
6). Če se izvor pomika k detektorju se ločljivost poslabšuje in je na robu enaka d. Za detektorski
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element velikosti 𝑑=4 mm je 𝐹𝑊𝐻𝑀𝑑𝑒𝑡𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 ~ 2 mm med detektorjema in ~ 4mm proti robu
detektorja [7].

Slika 6. Odvisnost prostorske ločljivosti od širine in položaja objekta med detektorskima
elementoma.
Pot pozitrona pred anhilacijo
Par detektorskih elementov določi zveznico, na kateri se je zgodila anihilacija, kar pa še ne
pomeni, da se je na tej zveznici zgodil radioaktivni razpad, saj je po razpadu nastali pozitron
prepotoval kratko pot v tkivu. Doseg pozitrona pri enegijah med 0,5-5MeV, ki so značilne za
PET, je 0,1-2 cm. Pot pozitrona po razpadu ni ravna črta, ampak se pozitron lahko sipa na svoji
poti, zato nas zanima efektivni doseg pozitrona. Efektivni doseg je najkrajša razdalja med
razpadlim jedrom in premico, ki jo določita anihilacijska fotona (slika 7). Pri radionuklidih s
primerljivimi energijami (npr. 18F in 11C), je vrednost 𝐹𝑊𝐻𝑀𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡𝑟𝑜𝑛 (razpon poti pozitrona)
med 0,1 in 0,5 mm v vodi, medtem ko je pri 13N in 82Rb ta razpon med 1,3 in 2,5 mm. V Tabeli
1 so predstavljeni klinično uporabni pozitronski sevalci, način kako pridobimo radionuklid,
razpolovni čas, največja energija pozitrona in njegov efektivni doseg [7].
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Slika 7. Efektivni doseg pozitrona [4].
Tabela 1. Radionuklidi, ki so primerni za PET slikanje [6].
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C

Ciklotron

20,4

970 (390)

Povprečna pot
pozitrona v
vodi pred
anihilacijo
[mm]
1,1

13

N

Ciklotron

9,9

1190 (490)

1,3

15

O

Ciklotron

2,1

1720 (740)

2,5

18F

Ciklotron

110,0

635 (250)

0,5

Ga

Generator

68,0

1899 (836)

0,8

Rb

Generator

1,3

3356 (1532)

1,5

Radionuklid

68
82

Način
proizvodnje

Razpolovna
doba [min]

Maksimalna
(povprečna) energija
pozitrona [keV]

Nekolinearnost
Prostorsko ločljivost slabša tudi nekolinearnost anhilacijskih fotonov. Anhilacijska fotona nista
izsevana točno pod kotom 180˚, ampak pod kotom 180 ±0,25˚. Do nekolinearnosti pride zato,
ker je skupna gibalna količina pozitrona in elektrona pred anihilacijo različna od nič. To
pomeni, da zveznica odziva (LOR) ne prečka mesta anhilacije, temveč je nekoliko zamaknjena
(slika 8). Učinek na prostorsko ločljivost je povezan s polmerom detektorskega sistema 𝑅
𝐹𝑊𝐻𝑀𝑛𝑒𝑘𝑜𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟𝑛𝑜𝑠𝑡 = 0,0044𝑅,
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kjer je v enačbi nedoločenost kota enaka 0,0044 rad (0,25˚). Pri večini novejših kliničnih
aparatov je polmer detektorskega sistema 375 – 450 mm, tako da je prispevek nekolinearnosti
k poslabšanju prostorske ločljivosti 1,7 – 2,0 mm [7].

Slika 8. Pot pozitrona po razpadu [7].

4.2.

Kontrastna ločljivost

Kontrast lezije (Cl) je torej razmerje med razliko signala na področja zanimanja – lezije in
okolnega tkiva z nivojem signala v okolnem tkivu
𝐶𝑙 =

𝑅𝑙 − 𝑅0
,
𝑅𝑙

kjer je 𝑅0 število zaznanih dogodkov v normalnem tkivu in 𝑅𝑙 število zaznanih dogodkov v
leziji. Kontrastna ločjivost slike izvira iz relativnih sprememb v številu zaznanih dogodkov med
sosednjimi področji na sliki pacienta. Kontrastna ločljivost poda mero zaznavnosti odstopanj
morebitnih patoloških področij glede na normalno zdravo tkivo. Na zaznavnost patološkega
področja vpliva več dejavnikov in sicer število zaznanih dogodkov, sipani dogodki, velikost
lezije in premikanje bolnika med preiskavo [7].

4.3.

Učinek delnega volumna

Pri PET slikanju želimo, da bi rekonstruirane slike prikazovale razporeditev radioindikatorja
natančno prek celotnega vidnega polja (FOV-field of view). Na kakovost PET slike vpliva
učinek delnega volumna (PVE - partial volume effect), ki povzroči, da je izmerjeni privzem
osnovnih volumskih elementov – vokslov na sliki različen od tistega, ki bi pravilno opisoval
porazdelitev radioizotopa v tkivu, slika pa je na pogled razmazana. Zaradi končne prostorske
ločljivosti PET sistema se privzemi med območji prelivajo. Del signala iz izvora je na sliki
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viden zunaj dejanskega izvora. Učinek delnega volumna s tem povzroči podcenjevanje in
precenjevanje privzema v volumnu zanimanja (VOI) [7].
Pri PET-u je slika sestavljena iz prostorskih elementov, ki nosijo informacijo o porazdelitvi
radiofarmaka. Normalno je, da se dejanski robovi območij z isto koncentracijo radiofarmaka v
tkivu ne ujemajo z robovi vokslov na sliki in da en voksel pogosto prikazuje mejo med organi
oziroma strukturami in različne vrste tkiva. Privzem signala v vsakem takem vokslu je
povprečje signala privzema različnih tkiv, ki ležijo v tem vokslu [8].
Učinek delnega volumna lahko zmanjšamo s primerno izbiro rekonstrukcijskega algoritma in
njegovih parametrov, s katerimi izboljšamo prostorsko ločljivost PET slike. To dosežemo na
primer z večjim številom iteracij pri iterativnih rekonstrukcijskih algoritmih, vendar s tem
povečujemo šum [8].

4.4.

Funkcija TOF (čas preleta)

Nekateri PET detektorski sistemi beležijo tudi informacijo TOF (čas preleta – time of flight).
Osnovna ideja je, da za vsak anihilacijski dogodek (koincidenco) zabeležimo točna časa prihoda
fotonov. Če mesto anihilacije ni v središču črte odziva, en foton iz para prispe prej kot drugi.
Časovna razlika je sorazmerna razliki prepotovanih razdalj anihilacijskih fotonov, kar nam
omogoča, da natančneje določimo kraj anihilacije na ravni črti odziva, ki povezuje nasproti si
ležeča detektorja (LOR) (slika 9)[7].
Točen kraj dogodka je zabrisan s časovno ločljivostjo PET sistema, saj boljša kot je časovna
ločljivost Δt, manjša bo napaka pri določanju točnega kraja anihilacije Δx:
𝑐
∆𝑥 = ∆𝑡 ,
2
kjer je c hitrost svetlobe. Če bi lahko dosegli povsem točno meritev časa (popolna TOF
informacija), ne bi potrebovali tomografskega rekonstrukcijskega algoritma, saj bi bilo mesto
anihilacije na črti odziva (LOR) dovolj natančno ocenjeno, da bi zagotovili visoko prostorsko
ločljivost [7]. Da bi zagotovili prostorsko ločljivost 2 mm, bi morali imeti sistem s časovno
ločljivostjo reda velikosti 10 ps (13 ps). TOF informacija se vključi v tomografski
rekonstrukcijski algoritem [9].
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Slika 9. Število vokslov na LOR, ki prispevajo k informaciji o lokaciji radioframaka in k šumu
brez uporabe TOF (levo) in s TOF informacijo (desno) [7].

5. Rekonstrukcijski algoritmi
PET sistemi zbirajo meritve o porazdelitvi radioindikatorja in vivo. Meritve rekonstruiramo v
slike različnih prerezov telesa. Tomografska rekonstrukcija tvori slike in nosi informacije o
funkciji opazovanega predela telesa.

5.1.

Sinogram

Vsi LOR-i so urejeni v sete projekcij (linijske integrale) za vse prostorske spremenljivke r pri
določeni smeri - φ (slika 10). Zbiranje vseh projekcij 0 ≤ 𝜑 ≤ 2𝜋 nam da 2D funkcijo 𝑟 in 𝜑,
kar imenujemo sinogram. Poimenovanje izhaja iz lastnosti, da določena točka v slikanem
objektu riše sinusoidno pot v projekcijskem prostoru (slika 10). Sinogram za izbrani objekt je
superpozicija vseh sinusoid, ki pripadajo vsaki točki aktivnosti v slikanem objektu. Del
sinograma predstavlja en možen LOR, vsaka vrsta predstavlja projekcijski profil porazdelitve
aktivnosti v projekcijskem kotu. Po končanem slikanju bodo v posameznem delu sinograma
shranjeni vsi koincidečni dogodki dveh nasproti postavljenih detektorjev. Zajeti podatki v vsaki
vrstici so sešteti vzdolž globine objekta, zato jih moramo razplesti v sliko. Ta proces izvedemo
z rekonstrukcijo zajetih podatkov [7].
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Slika 10. Odnosi med kartezičnimi koordinatami x-y in r-φ ter PET detektorskim obročem
[7].
Za rekonstrukcijo podatkov v sliko se uporabljajo analitični in iterativni algoritmi. Analitični
algoritmi ponujajo neposredno matematično rešitev za oblikovanje slike. Iterativni algoritmi
temeljijo na tem, da se s končnim številom ponovljenih enostavnih korakov, postopno popravlja
trenutno sliko in se s tem zadovoljivo približajo pravi sliki objekta [3].

5.2.

Analitični rekonstrukcijski algoritmi

Najbolj preprosta analitična rekonstukcijska metoda je preprosta povratna projekcija. Pri tej
metodi sliko rekonstruiramo v 2-D matriko diskretnih elementov-vokslov. Zveza med slikovno
matriko v kartezičnih (𝑥, 𝑦) koordinatah in projekcijskimi podatki sinograma s polarnih
koordinatami (𝑟, 𝜑) je
𝑟 = 𝑥𝑠𝑖𝑛𝜑 + 𝑦𝑐𝑜𝑠𝜑.

(4)

Enačba 4 nam pove kako vrednost aktivnosti na koordinati (𝑥, 𝑦) prispeva k privzemu v
projekciji r posneti pod kotom 𝜑. V matriko 𝐴(𝑥, 𝑦) dodajamo izmerjeno vrednost privzema z
izračunano vrednostjo r. Algoritem ponovi proces za vsak projekcijski kot. Vrednost privzema
je v matriki 𝐴(𝑥, 𝑦) določena po enačbi
𝑁

1
𝐴(𝑥, 𝑦) = ∑ 𝑝(𝑟𝑖 , 𝜑𝑖 ),
𝑁
𝑖=1

14

kjer je 𝑝(𝑟𝑖 , 𝜑𝑖 ) projekcijski rez iz sinograma in 𝑁 je število projekcijskih kotov. Pri
rekonstrukciji s preprosto povratno projekcijo se na slikah opazi pojav razmazanosti točk, ki ga
povzroči prelivanje signala iz okolnih vokslov. To zmanjšuje kontrastno in prostorsko ločljivost
slike [7].
Izboljšana

metoda

rekonstrukcije

je

filtrirana

povratna

projekcija

(FBP-Filtered

backprojection), ki je podobna kot preprosta povratna projekcija, a v frekvenčnem prostoru
uporabi filter, ki izboljša kakovost slike. Algoritem posamezno projekcijo oziroma projekcijski
rez 𝑝(𝑟, 𝜑) s Fourierjevo transformacijo FT1D transformira v frekvenčni 𝑘 prostor (enačba 5),
kjer nato uporabi rekonstrukcijski filter 𝛷(𝑘) (enačba 6). Nato se za vsak rez izvede inverzna
Fourierjeva transformacija FT-1 (enačba 7).
𝐹𝑇1𝐷 (𝑝(𝑟, 𝜑)) = 𝑃(𝑘, 𝜑),

(5)

𝑃∗ (𝑘, 𝜑) = 𝛷(𝑘)𝑃(𝑘, 𝜑),

(6)

𝑝∗ (𝑟, 𝜑) = 𝐹𝑇 −1 (𝑃 ∗ (𝑘, 𝜑)),

(7)

𝑝∗ (𝑟, 𝜑) je filtrirana vrednost signala. Algoritem v k prostoru običajno uporabi visoko
frekvenčni Ramp filter (slika 11), ki odstrani nizke frekvence, ki povzročajo razmazanost na
sliki. Ramp filter je v frekvenčnem prostoru definiram kot
𝛷(𝑘𝑥 , 𝑘𝑦 ) = 𝑘 = (𝑘𝑥2 + 𝑘𝑦2 )1/2 ,
kjer sta 𝑘𝑥 in 𝑘𝑦 prostorski frekvenci. Visoko frekvenčni filtri, odstranijo artefakte, izostrijo
robove, kjer se vrednosti privzema hitreje spreminjajo in izboljšajo prostorsko ločljivost slike.
Slabost Ramp filtra je, da poslabša razmerje med signalom in šumom (SNR- Signal to noise
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ratio), zato se pogosto zraven uporablja še nizko frekvenčni filter. V uporabi so tudi drugi filtri,
npr. Shepp-Loganov filter (slika 11), ki spada med nizko frekvenčne filtre [3].

Slika 11. Rekonstrukcijki filtri, pri FBP rekonstrukciji,: Ramp filter, Shepp-Logan in Hann
filter [3].

5.3.

Iterativni rekonstrukcijski algoritmi

Dandanes

nam

povečana

zmogljivost

računalnikov

omogoča

uporabo

iterativnih

rekonstrukcijskih metod, saj z njimi dobimo bolj realno sliko [7].
Osnova iterativnih rekonstrukcijkih algoritmov
Osnovna komponenta iterativnih rekonstrukcijskih algoritmov je model sistema, ki ga opišemo
z zvezo
𝑁

𝑝̅𝑗 = ∑ 𝐻𝑖𝑗 𝑓𝑖 .
𝑖=1

kjer je 𝑝̅𝑗 izmerjena vrednost aktivnosti v j-tem projekcijskem elementu, 𝐻𝑖,𝑗 verjetnost, da
sevanje izhaja iz i-tega voksla in je detektirano v j-tem projekcijskem elementu in 𝑓𝑖 vrednost
aktivnosti v vokslu 𝑖.
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Iterativni algoritem najprej ustvari preprosto oceno slike. Sliko nato primerja z dejanskimi
izmerjenimi projekcijami. Po končani primerjavi ocenjeno sliko popravlja glede na razlike med
slikama. Najbolj pogosta metoda za iterativne algoritme je metoda največje zanesljivosti
(Maximum likelihood principle), ki po primerjanju ocene in izmerjenih projekcij poišče
najboljšo sliko. Zadnja komponenta je algoritem, ki ponavlja ves proces dokler ne najde
najboljše slike [10].
MLEM (Maximum likelihood expection maximization)
Pogosto se za rekonstrukcijski algoritem uporablja MLEM (Maximum likelihood expection
maximization), ki izračuna oceno slike po formuli:
𝑓𝑖

(𝑛+1)

=

𝑝𝑗
𝑓̂𝑖𝑛
∑ 𝐻𝑖𝑗
.
∑𝑗 𝐻𝑖𝑗
∑𝑖 𝐻𝑖𝑗 𝑓̂ (𝑛)
𝑗

kjer je 𝑓𝑖

(𝑛+1)

𝑖

naslednja ocena aktivnosti voksla 𝑖 glede na trenutno oceno aktivnosti 𝑓̂𝑖𝑛 , 𝐻𝑖𝑗 je

verjetnost, da je bilo sevanje iz voksla 𝑖 detektirano v projekciji 𝑗, 𝑝𝑗 izmerjena vrednost
aktivnosti v j-ti projekciji.

Slika 12. Potek rekonstrukcije z MLEM algoritmom [10].
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Na sliki 12 vidimo, da algoritem najprej poda začetno oceno slike 𝑓 (0) , ki je običajno enostavna
slika, kjer imajo vsi voksli enako vrednost. V prvem koraku se prenese oceno slike v
projekcijsko domeno. Nato se v drugem koraku ocenjene projekcije primerja z izmerjenimi
projekcijami 𝑝. V tretjem koraku se izračuna korekcijski faktor za vsako projekcijo, ki jo nato
nazaj projiciramo v slikovno domeno. Korekcijski faktor je v naslednjem koraku pomnožen s
trenutno oceno slike. Postopek se v naslednji iteraciji ponovi, tako da nova ocena slike vstopi
v algoritem kot naslednja ocena slike. To se ponavlja tako dolgo, dokler ne pride do najboljše
(Maximum likelihood) rešitve. Algoritem potrebuje od 20-50 iteracij, da doseže najboljšo sliko.
MLEM algoritem je časovno in računsko bolj potraten kot analitični algoritmi, vendar na koncu
dobimo boljšo rekonstruirano sliko [10].
OSEM (Ordered Subsets Expection maximization)
Algoritem OSEM je bil uveden kot modifikacija algoritma MLEM pri kateri so projekcije
združene v podmnožice okoli slikanega objekta. Vsaka posodobitev ocene slike v eni
podmnožici sledi formuli
𝑓𝑖

(𝑛+1)

=

𝑓̂𝑖𝑛
∑𝑗∈𝑆𝑏 𝐻𝑖𝑗

∑ 𝐻𝑖𝑗
𝑗∈𝑆𝑏

𝑝𝑗
∑𝑖 𝐻𝑖𝑗 𝑓̂𝑖(𝑛)

,

kjer je korak povratne projekcije vsota po vseh projekcijah v podmnožici 𝑆𝑏 . Vsaka OSEM
ocena na podlagi ene podmnožice projekcij konvergira k rešitvi z največjo verjetnostjo enako
učinkovito kot polna iteracija algoritma MLEM z uporabo vseh projekcij. Ta lastnost OSEM
rekonstrukcije pospeši rekonstrukcijski računski proces in v splošnem velja, da se čas računanja
krajša s povečevanjem števila podmnožic [10].
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Slika 13. Primerjava kakovosti slike med algoritmom MLEM (1 podmnožica) in algoritmom
OSEM z več podmnožicami [10].
Na sliki 13 vidimo, kako se kakovost rekonstruirane slike izboljšuje z večanjem števila iteracij
in z večanjem števila podmnožic.
Algoritem OSEM s funkcijo razširitve točke (TrueX)
PET uporablja enaka rekonstrukcijska načela preko celotnega vidnega polja in ne upošteva
geometrije detektorjev in zamaknjenosti črt odziva (efekt paralakse), zato je pogost pojav, da
pride do poslabšanja kontrastne in prostorske ločljivosti pri zajemu in obdelavi podatkov.
Poslabšanje je bolj izrazito na periferiji vidnega polja. Foton lahko, ko doseže scintilator
prepotuje določeno razdaljo po kristalu, preden odda svojo energijo detektorju. V kolikor foton
izvira iz središča vidnega polja, je velika verjetnost, da bo črta odziva pravilno določena. Vedno
bolj, ko se mesto anihilacije pomika proti periferiji, manjša je verjetnost, da bo črta odziva
pravilno izračunana (slika 14). To je posledica smeri potovanja fotona, ki v segment kristala
vstopa pod kotom in tako lahko potuje dlje ter oddaja energijo tudi drugim segmentom. Rezultat
tega so neostri robovi in povečanje razmazanosti z oddaljevanjem od središča vidnega polja [7].
Za rešitev problema je Siemens health care molecular imaging razvil iterativni algoritem
TrueX, ki pri rekonstrukciji uporablja funkcijo razširitve točke (point spread function – PSF).
Funkcija razširitve točke opisuje odziv slikovnega sistema na točkast vir. Uporaba vnaprej
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izmerjenih PSF prispeva k izboljšanem pozicioniranju črt odziva v njihove dejanske lokacije in
zmanjšanju razmazanost in izkrivljenosti končne slike (slika 15) [7].

Slika 14. Napačno določen LOR pri PET [7].

Slika 15. Pravilno določen LOR pri PET [7].

6. Parkinsonova bolezen in slikanje s PET
Parkinsonovo bolezen (PB) je prvi opisal James Parkinson leta 1817. To je kronična, počasi
napredujoča bolezen možganov, pri kateri je diagnoza v povprečju postavljena pri starosti
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bolnika okoli 60 let. PB je druga najpogostejša nevrodegenerativna bolezen, takoj za
Alzheimerjevo boleznijo. V Sloveniji je nekaj tisoč bolnikov. S staranjem svetovne populacije
se verjetnost za razvoj PB veča.
Vzrok PB ni povsem raziskan. Najverjetnje gre za kombinacijo dedne nagnjenosti in vpliva
okolja. Pri PB propadajo nevroni substance nigre v možganskem deblu, ki proizvajajo živčni
prenašalec dopamin. Tega pri PB zato primanjkuje. Pomanjkanje dopamina povzroča motnje v
delovanju kortiko-striato-palido-talamo-kortikalne zanke, ki povezuje možgansko skorjo z
globokimi jedri, ki skrbijo za normalno gibanje telesa.
Glavne motorične klinične značilnosti PB so borno in počasno gibanje (akineza), tresenje
(tremor) in povišan mišični tonus (rigidnost) v napredovali fazi pa tudi motnje ravnotežja. PB
poleg težav z gibanjem bolnikom povzroča še številne druge težave, ki pogosto še bolj
prizadanejo bolnikovo kakovost življenja. To so motnje razpoloženja, spanja, spomina, prebave
ter motnje v delovanju avtonomnega živčevja: zaprtje, motnje mokrenja, suha usta in motnje
potenja [11].
Pacientu postavi diagnozo PB nevrolog na podlagi kliničnega pregleda. Pri nejasnih diagnozah
pa si nevrolog lahko pomaga tudi tako, da pacienta napoti na funkcijsko slikanje možganov s
SPECT, ali PET [12]. Strukturna slikanja možganov s CT in MR imajo pri teh bolnikih
normalen izvid. Nobena slikovna preiskava pa z gotovostjo ne potrdi PB. Definitivno bolezen
dokažemo edino s patološkim pregledom možganov po smrti bolnika (slika 16). PB ne moremo
ozdraviti in zaenkrat še ne poznamo zdravila, ki bi ustavilo ali upočasnilo napredovanje bolezni.
Poznamo vrsto zdravil s katerimi blažimo simptome in znake PB, pri katerih je osnovni princip
nadomeščanje manjkajočega dopamina v možganih. V napredovali fazi PB, ko bolnik potrebuje
visoke odmerke zdravil, pa ta hkrati povzročajo hude stranske učinke zato se pri napredovalih
bolnikih vedno pogosteje odločajo za operacijo, pri kateri bolniku vstavijo elektrode za globoko
možgansko simulacijo.
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Slika 16. Levo: prerez možganov bolnika s PB, kjer ne vidimo več substance nigre in desno:
možgani zdrave osebe [13].
Funkcijski slikanji SPECT in PET možganov pri bolnikih s PB prikažeta motnjo v delovanju
možganov. Na 18F-FDG/PET slikah bolnikov s PB v primerjavi z zdravimi osebami opazimo,
da je presnova glukoze zvišana v talamusu, bazalnih ganglijih, ponsu in malih možganih,
znižana pa v možganski skorji. Presnovo v možganih bolnikov lahko natančeje ovrednotimo
tako, da FDG/PET slike primerjamo s slikami skupine zdravih preiskovancev, s programom
SPM, ki poišče področja kjer je privzem FDG statistično značilno različen. Z naprednejšim
programom SSM/PCA (Scaled subprofile modelling/Principal component analysis, The
Feinstein Institute for Medical Research, Manhasset, NY, ZDA) je bil z analizo glavnih
komponent FDG/PET slik skupine bolnikov s PB določen tudi specifični patološki presnovni
vzorec značilen za PB (Parkinson’s disease related pattern – PDRP) (slika 17), ki prikazuje
področja povečane in zmanjšane presnove v možganih, ki do med seboj funkcijsko povezana.
PDRP se uveljavlja kot biološki marker PB, saj njegova izraženost na FDG/PET slikah dobro
razlikuje skupino bolnikov s PB od skupine zdravih preiskovancev, prav tako pa korelira s
kliničnimi znaki bolezni in se povečuje z napredovanjem bolezni [14].
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Slika 17. Specifični patološki presnovni vzorec značilen za PB (PDRP). Rdeča barva
predstavlja območja, kjer je pri PB povišana poraba glukoze, modra pa področja, kjer je
poraba glukoze znižana pri bolnikih glede na zdrave kontrole [14].
Za grob opis bolnikov s PB se uporablja lestvica po Hoehnovi in Yahru (H&Y). To je enostavna
opisna stopenjska lestvica, ki ocenjuje resnost PB in združuje stopnjo prizadetosti ter znake
poslabšanja. Zgodovinsko je znanstvenikom in zdravnikom lestvica omogočila pomemben
vpogled v naravni potek PB in ovrednotenje učinka zdravil. Od leta 1987 je v uporabi tudi
ocenjevalna lestvica za bolnike s PB (Unified Parkinson's Disease Rating Scale – UPDRS), ki
so jo pripravili člani razvojnega odbora UPDRS tako, da so združili elemente številnih že
obstoječih lestvic in ustvarili obsežen in učinkovit način spremljanja prizadetosti pri PB.
Lestvica je sestavljena iz štirih delov, pri katerih se ocenjujejo I. mišljenje, vedenje in
razpoloženje; II. dnevne aktivnosti; III. motorika; IV. zapleti pri zdravljenju. Stanje bolnika se
ocenjuje z oceno 0 (normalno stanje) do 4 (huda okvara). Zaradi svoje obsežnosti se lestvica
večinoma uporablja pri raziskavah, pogosto pa se raziskovalci tudi odločijo, da bodo bolnika
ocenili samo z enim delom lestvice – npr. UPDRS-III, to je motorični del lestvice UPDRS.
Motorični del lestvice UPDRS obsega 33 točk, pri katerih se ocenjuje bolnikov govor in
obrazna mimika, rigidnost udov, stiskanje prstov na roki, gibi dlani in rok, udarjanje s prsti
stopal, okretnost nog, vstajanje s stola, hoja, drža in stabilnost, spontanost gibov, ter tremor rok,
nog in čeljusti. Nekoliko prenovljena lestvica iz leta 2008 je dobila ime MDS-UPDRS
(Movement Disorders Society – UPDRS). [15].
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7. Metode dela
18F-FDG/PET slike možganov, ki sem jih uporabila pri magistrskem delu, so bile posnete na
Kliniki za nuklearno medicino (KNM) v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKCL).
Slike so bile posnete po standardnem protokolu s PET/CT sistemom Siemens Biograph mCT,
ki združuje 128-rezinski CT in LSO (scintilator 𝐿𝑢2 𝑆𝑖𝑂5 ) PET sistem. Slike možganov sem
najprej rekonstruirala, nato pa opravila primerjavo v dveh delih. V prvem delu sem pregledala
vpliv rekonstrukcijskih algoritmov na nekaj osnovnih lastnosti slik. Preverila sem vrednost
privzema vzdolž prereza možganov (profil privzema) in na robu VOI in določila prostorsko in
kontrastno ločljivost slik možganov in slik linijskega fantoma. V drugem delu sem za
odčitavanje in primerjavo izmerjenega privzema v VOI, kjer so pričakovane spremembe za PB
ter napisala program, ki poišče vrednost privzema znotraj VOI. Iste slike sem nato primerjala
tudi s programom SPM (Statistical parametric mapping, the Institute of Neurology at University
College London), ki je uveljavljena metoda analize možganov in ki ga pri svojih raziskavah
običajno uporabljajo tudi v UKCL. Razlike med slikami, pripravljenimi z različnimi
rekonstrukcijskimi algoritmi sem prikazala na grafih kot povprečne vrednosti izmerjenega
privzema in tudi v obliki slike na predlogi celotnih možganov, z uporabo barvne skale. Nato
sem ovrednotila vpliv števila iteracij in vrste rekonstrukcijskega filtra pri algoritmu TrueXTOF
na PET sliko.

7.1.

Demografski podatki o preiskovancih

Pri analizi sem uporabila 20 FDG/PET slik možganov bolnikov s PB in 20 FDG/PET slik
možganov zdravih kontrolnih preiskovancev Demografski podatki preiskovancev so
predstavljeni v Tabeli 2.
Tabela 2. Demografski podatki za preiskovance, ki smo jih vključili v raziskavo. Vrednosti so
podane kot povprečje ± st. deviacija. H & Y: Hoehn and Yahr lestvica. MDS-UPDRS-III:
Movement Disorder Society Unified Parkinson’s Disease Motor Rating Scale.
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Podatki:

Bolniki s PB

ZK

Število

20

20

Starost [leta]

70,1 ± 7,8

67,2 ± 5,7

Spol [M/Ž]

16/4

8/12

7.2.

H&Y

2,5 ± 0,6

-

MDS-UPDRS-III

40,8 ± 16,2

-

Trajanje bolezni [leta]

4,3 ± 4,1

-

Rekonstrukcija in priprava PET slik

18F-FDG/PET podatki preiskovancev so bili na voljo v neobdelani obliki – to so projekcije, ki
jih je posnel PET detektorski obroč. Podatke sem v programskem okolju PET Syngo VG30
rekonstruirala z uporabo povečave (zoom) 2.0, v 110 rezin velikosti 400 x 400 x 1 vokslov ter
velikostjo voksla 2 x 2 x 2 mm. Pri tem sem uporabila rekonstrukcijske algoritme s priporočeno
izbiro parametrov s strani proizvajalca in sicer analitični algoritem FBP (Filtrirano Povratno
Projekcijo), iterativni algoritem OSEM (Ordered Subset Expectation Maximization) – 6 iteracij
in 24 podmnožic, iterativno metodo z vključenim popravkom funkcije razširitve točke TRUEX
– 6 iteracij in 21 podmnožic. Vsem navedenim algoritmom pa sem nato dodala še informacijo
o času preleta fotona TOF (Time Of Flight) - FBP+TOF, OSEM+TOF, TRUEX+TOF. CT
podatki so bili uporabljeni za korekcijo atenuacije. Pri vseh rekonstrukcijah sem uporabila
Gaussov rekonstrukcijski filter širine 4 mm.
Nato sem z uporabo programa MRIConvert (Lewis center of neuroimaging, University of
Oregon) slike pretvorila. V programu SPM5 (Statistical parametric mapping, the Institute of
Neurology at University College London), ki teče v okolju Matlab (MATLAB R2014a), sem
slike nato prostorsko poravnala s predlogo standarne 18F-FDG/PET slike možganov in jih nato
še pogladila z Gaussovim filtrom širine 10 mm.

7.3.

Spreminjanje jakosti vzdolž prereza (profil jakosti)

V programu ImageJ (Image processing and analysis in Java) sem na slikah bolnika izmerila,
kako se jakost spreminja na izbranem prerezu slike v odvisnosti od izbire rekonstrukcijskega
algoritma (slika 18). Izbrala sem prerez na 28-ti od 68-tih rezin merjeno od temena navzdol, saj
so na njem najbolje prikazani bazalni gangliji, ki so zanimiva struktura pri obravnavi PB. Čez
celotno širino slike možganov sem izrisala profil jakosti (slika 19). Slike bolnika niso
normalizirane zato je na slikah jakost podana v enotah (Bq/ml).
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Slika 18. Prikaz FDG/PET slik možganov izbranega bolnika s PB v programu SPM, slike so
rekonstruirane z različnimi algoritmi (a-FBP, b-FBPTOF, c-OSEM, d-OSEMTOF, e-TrueX in
f-TrueXTOF).
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Slika 19. PET slika možganov prikazana s programom ImageJ, rumena črta prikazuje področje
na katerem sem izrisala profil privzema a.) čez prerez možganov in b) čez rob bazalnih
ganglijev.

7.4.

Določanje prostorske ločljivosti in kontrastne ločljivosti FDG/PET

slik možganov in linijskega fantoma
Izmerila sem prostorsko ločljivost in kontrastno ločljivost FDG/PET slik možganov in
FDG/PET slik linijskega fantoma. Zanimala me je prostorska ločljivost slik možganov v
primerjavi z določitvijo prostorske ločljivosti PET aparata z linijskim fantomom. Za ta namen
sem izbrala eno od že posnetih 18F-FDG/PET slik bolnika s PB ter 18F-FDG/PET sliko
linijskega fantoma, ki sem jo posnela posebej v ta namen. Linijski fantom sem napolnila z
radiofarmakom 18F-FDG z aktivnostjo 250 MBq. Fantom sem pri prvem slikanju namestila v
središče PET aparata (x=0 cm), izvor sevanja se je nahajal prosto v zraku, da sem se izognila
sipanju v snovi (slika 20). Nato sem posnela slike še pri odmiku fantoma od središča za 1 in 10
cm. Podatke sem zajemala 10 min.
Sliko bolnika s PB in slike linijskega fantoma sem nato rekonstruirala z rekonstrukcijskimi
algoritmi FBP, FBPTOF, OSEM, OSEMTOF, TrueX in TrueXTOF, ter dodatno z algoritmom
TrueXTOF, ki sem mu spreminjala število iteracij (2, 4, 6, 8, 10, 12). Za določitev prostorske
in kontrastne ločljivosti slike možganov sem uporabila program ImageJ in po zgledu iz članka
Nagakija s sodelavci, na določenem profilu slike možganov izmerila prostorsko ločljvost na
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območju zanimanja. Pri izračunu in meritvi prostorske in kontrastne ločljivosti slike linijskega
fantoma sem uporabila standardni protokol testa kontrole kakovosti slike. Pri izračunu
prostorske ločljivosti je bilo potrebno odšteti rekonstruikcijski Gaussov filter širine 4 mm.

Slika 20. Meritev prostorske in kontrastne ločljivosti linijskega fantoma.

7.5.

Primerjava slik s SPM

SPM je prosto dostopno programsko orodje, (http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/) in se uporablja
v programskem okolju Matlab. SPM se uporablja za statistično analizo funkcijskih slik
možganov. S tem programom iščemo razlike med dvema skupinama prostorsko poravnanih slik
možganov, npr. med skupino bolnikov in zdravih, ali med skupino slik, rekonstruiranih z
algoritmom A in skupino slik rekonstruiranih z algoritmom B, ali pa razlike med eno izbrano
sliko možganov ter skupino referenčnih slik, npr. sliko izbranega bolnika in skupino zdravih
preiskovancev. Model preverja resničnost ničelne hipoteze, da sta povprečni sliki vsake od
skupin, ki ju primerjamo, enaki [16]. SPM izvede globalno normalizacijo privzema s povprečno
vrednostjo privzema v možganih, nato sledi Studentov t-test za neodvisna vzorca, ali parni ttest, na istoležnih vokslih na slikah. Statistične parametrične mape, ki so rezultat, predstavljajo
statistično značilne razlike med slikami. Prikazani so vsi voksli, ki ustrezajo izbranemu kriteriju
(npr. 𝑝 < 0,05) [17].
V programu SPM sem najprej primerjala slike bolnikov s PB in ZK, rekonstruirane z
algoritmom TrueXTOF tako, da sem pogledala, kako se določene regije v možganih razlikujejo
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med skupinama (tabela 3). Uporabila sem Studentov t-test za neodvisna vzorca, s katerim je
program primerjal privzem v vsakem od vokslov prostorsko poravnanih slik. Nato sem s parnim
Studentovim t-testom primerjala slike bolnikov rekonstruirane z algoritmom TrueXTOF s
slikami rekonstruiranimi z ostalimi algoritmi in pogledala, kako se izmerjeni privzemi istega
področja v možganih razlikujejo med seboj.
Slike petih preiskovancev sem dodatno rekonstruirala, tako da sem rekonstrukcijskemu
algoritmu TrueXTOF spreminjala število iteracij. Slike sem rekonstruirala z 2, 4, 8, 10 in 12
iteracijami. Slike rekonstruirane z različnim številom iteracij sem primerjala med seboj tako da
sem v SPM izvedla parni Studentov t-test med slikami rekonstrinimi s 6 iteracijami in ostalimi
zgoraj naštetimi.
Rezultat programa SPM je tabela (oz. slika) področij, kjer so statistično značilne razlike med
skupinama analiziranih slik možganov. V tabeli so tudi navedene MNI (Monteal Neurological
Institute) koordinate in velikosti področij v vokslih. MNI koordinate so definirane v
TalairacheClient atlasu (Talairach J, Thieme, New York). MNI koordinate povedo položaj (v
mm) voksla v možganih. Izhodišče koordintnega sistema je postavljeno v točko AC-anterior
commisure (skupek živčnih vlaken, ki povezuje dva temporalna režnja) točko (slika 21). Atlas
si sliko orientira tako, da je zveznica horizontalna med točkama AC in PC-posterior commisure
(skupina živčnh vlaken v centru možganov). Koordinata x nato predstavlja položaj voksla v
smeri levo/desno v ravnini, koordinata y predstavlja položaj v smeri ven/noter in koordinata z
smer gor/dol.

Slika 21. Položaj AC in PC točke.
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7.6.

Primerjava slik z lastnim računalniškim programom

Za namen odčitavanja vrednosti privzema iz volumna zanimanja VOI na PET slikah in za
nagradnjo analize PET slik, sem razvila lasten originalen računalniški program v programskem
okolju Matlab. Za definicijo volumnov zanimanja sem si pomagala z atlasom WFU Pick Atlas
(Ansir Laboratory). Iz atlasa sem uporabila maske območij, kjer pričakujemo značilne
bolezenske spremembe pri PB in so zbrana v tabeli 3.
Tabela 3. Izbrani volumni zanimanja (VOI).
Ime področja

Lega

Funkcija VOI

Frontalni reženj

Sprednja, zgornja
stran možganov.

V njem nastaja signal za gibanje.

Parietalni reženj

Zgornja, zadnja
stran možganov
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V njem so centri za nadzor
delovanja čutil, govora in
orientacije.

Kavdatno jedro

Bazalni gangliji

Nadzor za prostovoljno gibanje.

Talamus

Prevajanje senzoričnih in
Frontalni reženj

motoričnih signalov v
možgansko skorjo.

Lentikularno jedro

Bazalni gangliji

Pomaga pri koordinaciji majhnih
mišičnih gibanj.
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Primarni motorični
korteks

Frontalni reženj

Sodeluje pri načrtovanju in
ustvarjanju signalov za gibanje.

Dorzolateralni
prefrontalni korteks

Prefrontalni
korteks

Vlogo ima pri spominu,
abstraktnem mišljenju in pri
načrtovanju ukazov.

Mali možgani
Sprejema signale iz senzoričnega
sistema in hrbtenjače, ter nato
Spodnja lobanjska
kotanja

uravnava in nadzoruje
prostovoljno gibanje, kot so:
koordinacija, govor in
uravnoteženo mišično gibanje.
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Posteriorni parietalni
korteks
Pomaga pri načrtovanem gibanju.
Parietalni reženj

Sprejme signal iz senzoričnega
sistema o legi telesa in zunanjih
objektov (vid, sluh, ...).

Za odčitavanje privzema v VOI sem potrebovala podatke o tem, katere voksle na sliki pacienta
zajema maska. Za ta namen sem uporabila program SPM in njegovo funkcijo ImCalc (Image
Calculator), ki se uporablja za poljubne algebraične operacije med istoležnimi voksli prostorsko
poravnanih slik. Z ImCalc sem slike pacientov pomnožila z masko za ustrezno področje, da
sem dobila nove slike na katerih so bili neničelni le tisti voksli v možganih, ki jih zajema maska.
Nato sem napisala funkcije, ki za izbrano sliko pacienta poiščejo vrednost privzema v
posameznem vokslu v VOI (npr. Malimozgani.m, Frontallobe.m, ...). Napisala sem tudi
funkcijo, ki kot vhodne parametre sprejme sliko izbranega pacienta kot tridimenzionalno
matriko, vektor indeksov A, kjer se nahaja izbran VOI in vrednost meje q, s katero izberemo
koliko odstotkov najmanjših vrednosti privzema predstavlja šum in jih zato ne upoštevamo.
Izbrala sem, da ne bom upoštevala 20% najmanjših vrednosti. Funkcija vrne vektor B z
vrednostmi privzema za posamezene voksle v VOI ter povprečno, maksimalno in minimalno
vrednost privzema vseh vokslov v VOI. Za nadaljnjo analizo sem za posamezen VOI uporabila
povprečno vrednost privzema, normalizirano na možgane kot celoto. Privzem prikazan na
slikah (slike 29, 31, 34 in 35) je podan brez enot zaradi nomalizacije vrednosti privzema v VOI
na možgane kot celoto. Normalizacija vrednosti privzema na možgane kot celoto je običajna
izbira pri analizah PET slik za nevrološke raziskave. Na vrednost privzema na sliki ima vpliv
veliko faktorjev, med drugim manjše variacije v aktivnosti apliciranega radiofarmaka in času
med aplikacijo radiofarmaka in začetkom slikanja. Za primerljivost rezultatov med pacienti se
za normalizacijo uporablja velike VOI (možgani kot celota, lahko tudi mali možgani), saj s tem
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izpovprečimo zgoraj naštete faktorje. Zaradi normalizacije slik so vrednosti privzema na slikah
brez enot (slike 29, 31,34 in 35).
Lastni program sem uporabila na slikah bolnikov s PB in ZK, rekonstruiranih z algoritmom
TrueXTOF in z njim odčitala izmerjen privzem v izbranih regijah v možganih (tabela 3).
Izmerjen privzem med skupinama sem nato primerjala s Studentovim t-test za neodvisna
vzorca. Z lastnim programom in parnim Studentovim t-testom sem podobno primerjala
privzeme istega področja na slikah bolnikov s PB, rekonstruiranih z različnimi algoritmi in
privzeme na slikah rekonstruiranih z algoritmom TrueXTOF, pri čemer sem spreminjala število
iteracij in rekonstrukcijski filter.
Rezultate primerjave izmerjenega privzema, ki smo jih določili z lastnim programom smo
ovrednotili glede na rezultate analize s programom SPM, ki primerja dve skupini prostorsko
poravnanih slik tako, da po celotnem volumnu možganov v istoležnih vokslih išče statistično
značilne razlike v izmerjenem privzemu. Absolutna primerjava med rezultati programov SPM
in lastnim programom ni mogoča, saj smo z lastnim programom primerjali povprečno vrednost
privzema vseh vokslov v VOI, program SPM pa je znotraj VOI iskal območja (cluster) in
vrhove, statistično pomembnih razlik med skupinama slik [17]. Slike izvorne kode programa
so v Dodatku E.
Lasten program je pomembno pridobitev k že uveljaljenim metodam, saj dovoljuje nekoliko
večjo fleksibilnost - poljubno izbiro področij zanimanja in odčitavanje privzema v njih ter
poljubne računske operacije med odčitanimi vrednostmi. Orodje programa je pripravljeno tako,
da ga s preprostim znanjem programiranja, sodelavci lahko nadgradijo z novimi funkcijami.
Potrebo po takem orodju so prepoznali že pri več preteklih nevrološko-nuklearnih raziskovalnih
projektih v UKCL.
Iskanje preseka v vrednostih privzema
Za dodatno primerjavo slik bolnikov rekonstruiranih z različnimi algoritmi, sem lastnemu
programu Matlab dodatno napisala funkcijo Presek, s katero sem poiskala odstotno prekrivanje
izmerjenih privzemov v VOI med dvema rekonstrukcijskima algoritmoma (enačba 10) [1].
𝑑𝑒𝑙𝑒ž 𝑝𝑟𝑒𝑘𝑟𝑖𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎 = 100
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2 ∙ #(𝑆𝑈𝐴 ∩ 𝑆𝑈𝐵)
,
#𝑆𝑈𝐴 + #𝑆𝑈𝐵

(10)

kjer so SUA vrednosti privzema za rekonstrukcijski algoritem A in SUB vrednosti privzema za
rekonstrukcijski algoritem B. Simbol # pomeni število volumskih elementov. Faktor 2 v enačbi
upošteva, da se element, ki je v preseku, nahaja v obeh opazovanih množicah hkrati.
Pogledala sem, kako se prekrivanje med algoritmi spreminja, če spreminjamo odstotek
dovoljenega razlikovanja vrednosti izmerjenega privzema. Izbrala sem 1%, 2%, 5% in 10% za
dovoljena razlikovanja, saj so ta odstopanja v okviru reda velikosti šuma.

8. Rezultati
Poglavje rezultati je razdeljeno na 5 podpoglavij. V prvem podpoglavju so predstavljeni
rezultati meritve profila izmerjenega privzema na izbranem prerezu slike. V drugem
podpoglavju so predstavljene meritve prostorske in kontrastne ločljivosti. V tretjem
podpoglavju je primerjava vrednosti privzema med skupinama ZK in PB za območja, ki so
pomembna pri diagnostiki parkinsonove bolezni. V četrtem podpoglavju je primerjava
vrednosti izmerjenega privzema za skupino PB pri uporabi različnih rekonstrukcijskih
algoritmov in v zadnjem delu so predstavljeni rezultati primerjave izmerjenega privzema za 5
bolnikov, pri čemer smo spreminjali število iteracij in rekonstrucijski filter.

8.1.

Profil jakosti na prerezu PET slike

Na Sliki 22 je izrisan profil jakosti slike čez prerez možganov na 28. rezini slike bolnika s PB.
Na Sliki 23 je izrisan profil jakosti čez rob bazalnih ganglijev slike bolnika s PB.
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Slika 22. Spreminjanje vrednosti jakosti čez prerez možganov (na 28-ti rezini, kot prikazano
na Sliki 19 a) za rekonstrukcijske algoritme.

Slika 23. Spremninanje vrednosti jakosti na robu bazalnih ganglijev na 28-ti rezini prereza
(kot prikazano na Sliki 19 b) za vsak rekonstrukcijski algoritem.
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8.2.

Prostorska in kontrastna ločljivost PET slike možganov in slike

linijskega fantoma
V Tabeli 4 in na Slikah 24, 25 in 26 so zbrane meritve prostorske ločljivosti na slikah linijskega
fantoma ter prostorska in kontrastna ločljivost za slike možganov. Rezultati so prikazani za
algoritme: FBP, FBPTOF, OSEM, OSEMTOF, TrueX in TrueXTOF(6, 21) in za algoritme
TrueXTOF(2, 21), TrueXTOF(4, 21), TrueXTOF(8, 21), TrueXTOF(10, 21) in TrueXTOF(12,
21).
Tabela 4. Meritev prostorske in kontrastne ločljivosti 18F-FDG/PET slike možganov in slik
linijskega fantoma za rekonstrukcijske algoritme: FBP, FBPTOF, OSEM, OSEMTOF, TrueX
in TrueXTOF(6, 21) in za algoritme TrueXTOF(2, 21), TrueXTOF(4, 21), TrueXTOF(8, 21),
TrueXTOF(10, 21) in TrueXTOF(12, 21).
FWHM_linijski
fantom (x=0
cm,y=0cm)

FWHM_linijski FWHM_linijski
fantom
fantom
(x=1cm,y=0cm) (x=10cm,y=0cm)

FWHM_
možgani

Kontrast_
možgani

FBP

5,4 mm

6,1 mm

6,5 mm

15,0 mm

62%

FBP
TOF

5,4 mm

5,9 mm

6,3 mm

14,6 mm

68%

OSEM

4,6 mm

5,3 mm

5,7 mm

14,5 mm

71%

OSEM
TOF

4,3 mm

4,9 mm

5,3 mm

13,9 mm

75%

TrueX

3,1 mm

3,8 mm

4,0 mm

13,9 mm

75%

3,1 mm

3,4 mm

3,9 mm

13,6 mm

80%

3,1 mm

3,4 mm

3,9 mm

17,0 mm

61%

3,1 mm

3,4 mm

3,9 mm

15,5 mm

75%

3,1 mm

3,4 mm

3,9 mm

13,3 mm

81%

3,1 mm

3,4 mm

3,9 mm

12,9 mm

85%

3,1 mm

3,4 mm

3,9 mm

12,4 mm

90%

TrueX
TOF
TrueX
TOF(2)
TrueX
TOF(4)
TrueX
TOF(8)
TrueX
TOF(10)
TrueX
TOF(12)
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Slika 24. Prostorska ločljivost za sliko možganov pacineta s PB in za sliko linijskega fantoma,
pri postavitvi vira x=0 cm, x=1cm in x=10 cm; za rekonstrukcijske algoritme: FBP, FBPTOF,
OSEM, OSEMTOF, TrueX in TrueXTOF.

Slika 25. Prostorska ločljivost za sliko možganov pacineta s PB in za sliko linijskega fantoma,
pri postavitvi vira x=0 cm, x=1cm in x=10 cm; za rekonstrukcijske algoritme: TrueXTOF(2,21),
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TrueXTOF(4,21),
TrueXTOF(12,21).

TrueXTOF(6,21),

TrueXTOF(8,21),

TrueXTOF(10,21)

in

Slika 26. Kontrastna ločljivost slike možganov bolnika s PB za algoritme: FBP, FBPTOF,
OSEM, OSEMTOF, TrueX in TrueXTOF, ter za algoritem TrueXTOF(2,21),
TrueXTOF(4,21),
TrueXTOF(6,21),
TrueXTOF(8,21),
TrueXTOF(10,21)
in
TrueXTOF(12,21).

8.3.

Primerjava privzema v volumnih zanimanja med bolniki s PB in ZK

Primerjavo med izmerjenim privzemom med bolniki s PB in ZK za rekonstrukcijski algoritem
TrueXTOF za 5 volumnov zanimanja - VOI (bazalni gangliji, frontalni reženj, mali možgani,
talamus, primarni motorični korteks in možgani kot celota) sem naredila s lastnim programom
in programom SPM. Na Sliki 27 je na predlogi slike celih možganov predstavljena lega izbranih
VOI v možganih. V Tabeli 5 so predstavjeni rezultati primerjave slik iz programa SPM.
Velikost območij je izražena s številom vokslov v VOI, ki so statistično pomembno različni
med skupinama bolnikov s PB in ZK, podana je tudi koordinata voksla, kjer je najvišja pvrednost. Na Sliki 28 so ta območja izrisana na predlogi celih možganov.
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Slika 27. Na magnetno resonančni predlogi so prikazani aksialni, koronarni in sagitalni prerez
možganov v celoti in področja, kjer smo pričakovali spremembe v presnovi pri PB: rdeča
obroba frontalni reženj, bela obroba bazalni gangliji, rumena obroba talamus, modra obroba
primarni motorični korteks in zelena obroba mali možgani.
Tabela 5. Območja v izbranih VOI v možganih, kjer je izmerjen privzem (SUV) statistično
pomembno večji (PB>ZK), oziroma manjši (PB<ZK) pri skupini bolnikov s PB v primerjavi s
skupino ZK (p<0,05). Vse slike so bile rekonstruirane z algoritmom TrueXTOF, primerjali pa
smo jih s programskim orodjem SPM. V tabeli podajamo velikost območja s številom vokslov
(N) in MNI koordinato voksla kjer je p-vrednost najvišja. Rezultati so grafično prikazani na
Sliki 29. Oznaka (-), pomeni da ni statistično pomembne razlike med algoritmoma.
PB>ZK

VOI
Bazalni gangliji
(1239 vokslov)
Frontalni reženj
(70324 vokslov)
Mali možgani
(23062 vokslov)
Talamus
(2034 vokslov)
Primarni
motorični korteks
(1279 vokslov)
Možgani kot
celota
(177337 vokslov)
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PB<ZK

N

(x,y,z)

N

(x,y,z)

924

(25, 69, 5)

-

-

9905

(22,-24,72)

1491

(32,26,38)

12442

(16,-44,-20)

-

-

-

-

-

-

237

(-28,-30,52)

-

-

40464

(16,-44,20)

29741

(38,-76,44)

Slika 28. Področja v možganih, kjer je privzem pri bolnikih s PB in ZK statistično značilno
različna. Barvna skala na sliki 28, predstavlja t-vrednosti izračunane po Studentovem t-testu.
Rdeča barva prikazuje povečano vrednost privzema, modra barva pa zmanjšano vrednost
privzema pri bolnikih. Primerjava je narejena za algoritem TrueXTOF, s programskim orodjem
SPM. Velikosti in koordinate področij so navedene v Tabeli 5.
Na Sliki 29 so izrisane normalizirane in povprečne vrednosti izmerjenega privzema, ki sem jih
odčitala z lastnim programom za vsakega bolnika s PB oziroma ZK v izbranih VOI. Vrednosti
privzema za VOI bazalni gangliji, fronalni reženj, mali možgani in talamus pri posamezniku so
normalizirane na povprečno vrednost njegovih možganov v celoti. Vrednosti privzema
možganov v celoti pa so pri vseh posameznikih normalizirane z isto vrednostjo, to je s
povprečno vrednostjo privzema možganov skupine ZK. V Tabeli 6 so zbrane povprečne
vrednosti privzema za skupini bolnikov s PB in ZK za vsak VOI, zapisana je razlika med
povprečnima vrednostima privzema med skupinama PB in ZK. Rezultati za ostale VOI so
predstavljeni v Dodatku A.
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Slika 29. Primerjava povprečnih in normaliziranih vrednosti izmerjenega privzema (SUV) med
bolniki s PB (rumena) in zdravimi kontrolami ZK (črna) za VOI. Ob individualnih vrednostih
privzema so izrisane povprečne vrednosti skupine in pripadajoča standardna deviacija.
Vrednosti so bile odčitane z lastnim programom za algoritem TruexTOF in so predstavljena
tudi v Tabeli 6.
Tabela 6. Za bolnike s PB in ZK je za algoritem TrueXTOF za območja bazalni gangliji,
frontalni reženj, talamus, mali možgani primarni motorični korteks in možgani kot celota
zapisana povprečna vrednost ugotovljnega privzema, ki je bil odčitan z lastnim programom, ter
pripadajoča standardna deviacija. Določena je tudi razlika povprečnih vrednosti privzema med
PB in ZK. Krepko zapisane vrednosti pomenijo, da je med skupinama PB in ZK pomembna
statistična razlike. Individualne vrednosti SUV so izrisane na Sliki 30.
VOI
Bazalni gangliji
Frontalni reženj
Mali možgani
Talamus
Primarni motorični
korteks
Možgani kot celota
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PB
0,64±0,07
1,03±0,02
1,1±0,04
1,02±0,07

ZK
0,56±0,06
1,01±0,01
0,95±0,04
0,99±0,04

|𝑷𝑩 − 𝒁𝑲|
0,08
0,02
0,15
0,03

1,12±0,04

1,05±0,03

0,07

0,96±0,06

1,00±0,06

0,04

8.4.

Primerjava izmerjenega privzema bolnikov zaradi uporabe različnih

rekonstrukcijskih algoritmov
Primerjava slik bolnikov s PB, rekonstruiranih z referenčnim algoritmom TrueXTOF in slik
rekonstruiranim z ostalimi petimi algoritmi (FBP, FBPTOF, OSEM, OSEMTOF in TrueX) je
pripravljena na dva načina. Na Sliki 30 in v Tabeli 7 so za območja: bazalni gangliji, frontalni
reženj, mali možgani, talamus, primarni motorični korteks in možgani v celoti zapisana in
prikazana področja, kjer so vrednosti privzema ob uporabi različnih algoritmov statistično
značilno različne in so bila določena z analizo s parnim Studentovim t-testom (𝑝 < 0,05) v
programu SPM.
a)

c)

b)

d)
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e)

Slika 30. Področja v možganih, kjer je izmerjen privzem na slikah bolnikov s PB
rekonstruiranih z algoritmom TrueXTOF in ostalimi algoritmi statistično značilno različna. aTrueXTOF:FBP, b-TrueXTOF:FBPTOF, c-TrueXTOF:OSEM, d-TrueXTOF:OSEMTOF in eTrueXTOF:TrueX. Barvna skala je na slikah enaka. Rdeča barva prikazuje območja, kjer
algoritem TrueXTOF prikaže povečano vrednost privzema pri bolnikih in modra barva,
prikazuje območja, kjer algoritem TrueXTOF prikaže zmanjšano vrednost privzema pri
bolnikih v primerjavi z ostalimi algoritmi. Primerjava je narejena s programom SPM, velikosti
in koordinate področij so navedene v Tabeli 7.
Tabela 7. Področja v območjih: bazalni gangliji (BG, 1239 vokslov), frontalni reženj (FR,
70324vokslov), mali možgani (MM, 23026 vokslov), talamus (T, 2034 vokslov), primarni
motorični korteks (PMK, 1279 vokslov) in možgani kot celota (MKC, 177337 vokslov), kjer je
izmerjeni privzem statistično pomembno večji (TrueXTOF>algoritem) oziroma manjši
(TrueXTOF<algoritem) pri skupini bolnikov s PB rekonstruirani z algoritmom TrueXTOF in
ostalimi (FBP, FBPTOF, OSEM, OSEMTOF in TrueX) (p<0,05). Primerjava je narejena s
programskim orodjem SPM. V tabeli so VOI podani z velikostjo v številu vokslov (N) in z
koordinato voksla kjer p-vrednost najvišja (x,y,z). Oznaka (-), pomeni ni statistično pomembne
razlike med algoritmoma. Področja so izrisana na Sliki 30.

BG
FR
MM
T
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N

TrueXTOF<
FBP
-

TrueXTOF
<FBPTOF
-

TrueXTOF
<OSEM
-

TrueXTOF
<OSEMTOF
-

TrueXTOF
<TrueX
-

(x,y,z)
N
(x,y,z)
N
(x,y,z)
N
(x,y,z)

18245
(-16,20,28)
10427
(8,-44,-36)
-

16709
(-14,26,-10)
9787
(2,-66,-8)
-

16060
(20,26,-10)
8589
(16,-28,-18)
-

16379
(-16,26,-10)
8944
(-24,-54,-44)
-

20297
(-14,38,-10)
7887
(16,-30,-22)
-

PMK
MKC

BG
FR
MM
T
PMK
MKC

N
(x,y,z)
N

110502

99743

89460

109006

44903

(x,y,z)

N
(x,y,z)
N
(x,y,z)

(-14,26,-8)
TruexTOF>
FBP
37102
(62,2,20)

(-11,26,-10)
TruexTOF
> FBPTOF
31875
(-36,54,-10)

(10,26,-10)
TruexTOF
> OSEM
30249
(-36,52,-12)

(-16,26,20)
(2,40,8)
TruexTOF > TruexTOF>
OSEMTOF
TrueX
31602
5252
(26,60,-14)
(42,44,-2)

N
(x,y,z)
N
(x,y,z)
N
(x,y,z)
N
(x,y,z)

9145
(48,-72,-36)
507
(64,-2,16)
60120
(16,-100,8)

6123
(-42,-74,36)
471
(66,-4,20)
62103
(50,-76,14)

6147
(16,-86,-40)
488
(64,-2,18)
60179
(-10,-98,16)

7149
(18,-84,-48)
477
(-66,-4,22)
57670
(-40,2,-50)

2594
(10,38,6)
57097
(-40,-76,26)

V Tabeli 8 in na Sliki 31 so rezultati primerjave odčitkov privzema iz lastnega programa in
primerjava povprečnih vrednosti privzema v posameznem VOI s parnim Studentovim t-testom
(p<0,05). Na sliki 31 so zaradi lažje predstavitve prikazane primerjave med algoritmom
TrueXTOF in algoritmi FBP, OSEM in TrueX. V tabeli 8 so rezultati primerjave med
algoritmom TrueXTOF in vsemi petimi algoritmi. Na Sliki 32 je za vseh šest VOI izrisano še
odstotno prekrivanje med algoritmom TrueXTOF vsemi ostalimi petimi algoritmi.
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Slika 31. Za območja: bazalni ganglij, frontalni reženj, mali možgani, talamus, primarni
motorični korteks in možgani kot celota; so prikazane povprečne vrednosti izmerjenega
privzema (SUV) za rekonstrukcijske algoritme: FBP, OSEM, TrueX in TrueXTOF. Ob
individualnih vrednostih vrednosti privzema so podane povprečne vrednosti in standardna
deviacija. Podatki so pridobljeni z lastnim programom.
Tabela 8. Za območja: bazalni gangliji (BG), frontalni reženj (FR), mali možgani (MM),
talamus (T), primarni motorični korteks (PMK) in možgani kot celota (MKC) je za izmerjene
privzeme pri rekonstrukcijskih algoritmih FBP, FBPTOF, OSEM, OSEMTOF, TrueX in
TrueXTOF zapisana povprečna vrednost (p) in standardna deviacija (𝜎), povprečna razlika od
algoritma TrueXTOF (razlika). Krepko zapisane vrednosti pomenijo, da je med referenčnim
algoritmom TrueXTOF in ostalimi statistično pomembna razlika. Podatki so pridobljeni z
lastnim programom.
VOI
BG

𝑝±𝜎
razlika

FR

𝑝±𝜎
razlika

MM
T

𝑝±𝜎
razlika
𝑝±𝜎
razlika

PMK

𝑝±𝜎
razlika

MKC

𝑝±𝜎
razlika

FBP
0,63±0,08
0,01
1,03±0,02
0,002
1,09±0,04
0,01
1,00±0,07
0,02
1,11±0,04
0,01
0,94±0,1
0,004

FBPTOF
OSEM
OSEMTOF
TrueX
TrueXTOF
0,63±0,07 0,63±0,07 0,64±0,07 0,64±0,07 0,64±0,07
0,01
0,01
0,005
0,003
/
1,03±0,02 1,03±0,02 1,02±0,02 1,03±0,02 1,03±0,02
0,002
0,0008
0,002
0,002
/
1,1±0,04 1,09±0,04
0,007
0,005
1,00±0,07 1,01±0,07
0,02
0,008
1,11±0,04 1,11±0,04
0,008
0,008
0,95±0,1 0,93±0,1
0,005
0,03

1,1±0,04
0,006
1,00±0,07
0,02
1,11±0,04
0,004
0,95±0,1
0,02

1,1±0,04
0,0001
1,03±0,07
0,008
1,11±0,04
0,004
0,95±0,1
0,01

1,1±0,04
/
1,02±0,07
/
1,12±0,04
0
0,96±0,07
/
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Slika 32. Za območja bazalni gangliji, frontalni reženj, mali možgani, talamus, primarni
motorični koreks in možgani kot celota je prikazan odstotek prekrivanja med vrednostmi
izmerjenega privzema med algoritmom TrueXTOF in algoritmi FBP, FBPTOF, OSEM,
OSEMTOF in TrueX, za različne odstotke odstopanja (1%, 2%, 5% in 10%), s katerim
dopuščamo razlikovanje med algoritmi. Legenda na sliki bazalni gangliji velja tudi za ostale
slike.

8.5.

Vpiv spreminjanja parametrov pri rekonstrukciji slike

Na Sliki 33 so za pet slik rekonstruiranih z algoritmom TrueXTOF z 2 in 8 iteracijami in 21
podmnožicami, prikazana območja, kjer je program SPM našel statistično značilne razlike v
primerjavi s slikami, ki so bile rekonstruirane s TrueXTOF(6, 21). V klinični praksi se
najpogosteje uporablja algoritem TrueXTOF s 6 iteracijami.
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a)

b)

c)

c)

Slika 33. Področja v možganih, kjer je izmerjen privzem na slikah bolnikov s PB statistično
značilno različen (p<0,05) od izmerjenega privzema na slikah rekonstruiranih z algoritmom
TrueXTOF s šestimi iteracijami; za algoritem (a) TrueXTOF(2, 21), (b) TrueXTOF(8, 21). Pri
slikah rekonstruiranih z TrueXTOF(4, 21), TrueXTOF(10, 21) in TrueXTOF(12, 21) nisem
našla razlik. Barvna skala na slikah je enaka. Rdeča barva prikazuje območja, kjer algoritem
TrueXTOF(6, 21) prikaže povečano vrednost privzema, modra barva pa prikazuje območja,
kjer algoritem TrueXTOF(6, 21) prikaže zmanjšano vrednost privzema. Primerjava je narejena
s programom SPM.
Na Sliki 34 je za območja bazalni gangliji, frontali reženj, mali možgani, talamus, primarni
motorični korteks in možgani kot celota predstavljene povprečne vrednosti izmerjenega
privzema iz lastnega programa za algoritem TrueXTOF za 2, 4, 6, 8, 10 in 12 iteracij. V tabeli
9 so za dane VOI zapisane povprečne vrednosti izmerjenega privzema.
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Slika 34. Primerjava povprečnih vrednosti izmerjenega privzema (SUV) za algoritem
TrueXTOF rekonstruiran z različnim številom iteracij (2, 4, 6, 8, 10 in 12) za območje: bazalnih
ganglijev, frontalni reženj, mali možgani, talamus, primarni motorični korteks in možgani kot
celota. Ob individualnih vrednostih privzema so podane povprečne vrednosti in standardna
deviacija. Podatke sem odčitala z lastnim programom. Vrednosti so predstavljene tudi v Tabeli
9.
Tabela 9. Za območja: bazalni gangliji (BG), frontalni reženj (FR), mali možgani (MM),
talamus(T), primarni motorični korteks (PMK) in možgani kot celota (MKC) je za
rekonstrukcijske algoritme: TrueXTOF(2, 21), TrueXTOF(4, 21), TrueXTOF(6, 21),
TrueXTOF(8, 21), TrueXTOF(10, 21) in TrueXTOF(12, 21) zapisana povprečna vrednost
privzema (p) in pripadajoča standardna deviacija (𝜎). Krepko zapisani vrednosti pomenita, da
je pomembna statistična razlika med algoritmom TrueXTOF(6, 21) in algoritmom
TrueXTOF(2, 21) in parameter n predstavlja število iteracij. Podatki so pridobljeni z lastnim
programom. Individualne vrednosti so prikazane na Sliki 34
VOI
BG
FR
MM
T
PMK
MKC
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n=2
n=4
𝑝 ± 𝜎 0,54±0,16 0,49±0,2
razlika
0,04
0,01
𝑝 ± 𝜎 1,03±0,04 1,02±0,03
0,01
0,001
razlika
𝑝 ± 𝜎 1,03±0,03 1,06±0,03
0,03
0,002
razlika
𝑝 ± 𝜎 0,88±0,15 0,92±0,13
0,05
0,005
razlika
1,18±0,1
1,1±0,1
𝑝±𝜎
0,08
0,007
razlika
𝑝 ± 𝜎 1,05±0,06 0,98±0,05

n=8
0,49±0,2
0,005
1,02±0,03
0,002
1,06±0,03
0,003
0,94±0,12
0,005
1,18±0,1
0,005
0,98±0,03

n=10
0,49±0,17
0,003
1,02±0,03
0,002
1,07±0,03
0,006
0,93±0,13
0,004±
1,18±0,1
0,003
0,96±0,02

n=12
0,49±0,17
0,001
1,02±0,01
0,002
1,07±0,03
0,01
0,93±0,13
0,003
1,19±0,1
0,002
0,95±0,03

n=6
0,50±0,17
/
1,02±0,03
/
1,06±0,03
/
0,93±0,13
/
1,18±0,1
/
0,98±0,03

Na sliki 35 je za vseh 6 VOI izrisan graf izmerjenega privzema za algoritem TrueXTOF(6, 21)
pri uporabi Gaussovega in Shepp-Loganovega rekonstrukcijskega filtra. V tabeli 10 so za dane
VOI zapisane povprečne vrednosti in standardna deviacija izmerjenega privzema in razlika
izmrjenega privzema med filtroma. Vrednosti so odčitane z lastnim programom.

Slika 35. Primerjava povprečnih vrednosti izmerjenega privzema (SUV) bolnikov s PB za
algoritem TrueXTOF, za rekonstrukcijski filter: Gaussov filter (črna) in Shepp-Loganov filter
(rumena), za območja bazalni gangliji, frontalni reženj, mali možgani, talamus, primarni
motorični korteks in možgani kot celota. Ob individualnih vrednostih so podane povprečne
vrednosti. Vrednosti so odčitane z lastnim programom.
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Tabela 10. Za območja: bazalni gangliji, frontalni reženj, mali možgani, talamus, primarni
motorični korteks in možgani kot celota je za rekonstrukcijski algoritem TrueXTOF z uporabo
Gaussovega in Shepp-Loganovega rekonstrukcijskega filtra zapisana povprečna vrednost
izmerjenega privzema in pripadajoča standardna deviacija ter razlika med rekonstrukcijskega
filtroma.
VOI

Bazalni gangliji
Frontalni reženj
Mali možgani
Talamus
Primarni motorični korteks
Možgani kot celota

Gaussov filter
0,50±0,17
1,02±0,03
1,06±0,03
0,93±0,13
1,18±0,1
0,98±0,03

Shepp-Logan filter
0,51±0,22
1,02±0,03
1,03±0,03
0,95±0,14
1,21±0,05
0,97±0,07

Razlika
0,01
0,002
0,02
0,01
0,03
-

9. Razprava
Poglavje Razprava je razdeljeno na šest delov. Namen poglavja je pokomentirati inovredotiti
meritve, ki so predstavljene v poglavju Rezultati.
Profil jakosti
Na PET slikah možganov, rekunstruiranih z uporabo različnih algoritmov opazimo razlike v
profilu jakosti pri prerezu čez bazalne ganglije. Na robu strukture bazalnih ganglijev pri
algoritmih TrueXTOF, TrueX, OSEMTOF in OSEM se jakosti spreminjajo bolj hitro (strmo),
medtem ko se pri FBP in FBPTOF na enaki dolžini prereza jakost spreminja počasneje (manj
strmo). Na isti razdalji tako opazimo hitrejše zamanjšanje jakosti pri TrueXTOF kot pri FBP.
Na PET slikah možganov se to odraža z bolj ostro vidnimi (TrueXTOF, TrueX in OSEMTOF)
ali bolj razmazanimi (FBP in FBPTOF) robovi struktur (sliki 22 in 23).
Prostorska ločljivost in kontrast slike
Pri primerjavi vrednosti prostorske ločljivosti (FWHM) za slike linijskega fantoma in sliko
možganov ter kontrastne ločljivosti za sliko možganov za različne rekonstrukcijske algoritme
sem potrdila, da najboljšo prostorsko in kontrastno ločljivost dosežemo z algoritmoma
TrueXTOF in TrueX, najslabšo pa z algoritmom FBP. Ugotovitev je pričakovana, saj je FBP
analitičen algoritem, za katere je značilno, da so sicer računsko in časovno manj potratni od
iterativnih, vendar dosežejo slabšo kakovost slike. Pri linijskem fantomu se ločljivost poslabša
pri premikanju fantoma iz središča PET aparata. Pri spreminjanju števila iteracij pri algoritmu
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TrueXTOF ugotovimo, da najboljšo prostorsko in kontrastno ločljivost slik možganov
dosežemo z 12 iteracijami, najslabšo pa z dvema iteracijama. Pri algoritmu TrueXTOF smo
opazili najboljšo kakovost slike v primerjavi z ostalimi algoritmi, kar je pričakovano, saj
TrueXTOF vključuje hkrati funkcijo razširitve točke (point spread function – PSF), ki opisuje
odziv slikovnega sistema na točkast vir in prispeva k zmanjšanju razmazanosti na sliki in
informacijo o času preleta (time of flight – TOF), ki omogoči natančnejšo določitev pozicije
anhilacije pozitrona v telesu.
Prostorska ločljivost, ki jo ocenimo iz slike linijskega fantoma je bistveno boljša kot neposredna
ocena iz slike možganov. Rezultat je pričakovan, saj se je pri slikanju linijskega fantoma vir
sevanja nahajal v središču PET aparata, okoli vira pa ni bilo sipalnega medija, ki bi poslabšal
prostorsko ločljivost. V primeru slike možganov je okoli vira sevanja tkivo, ki deluje kot sipalni
medij in poslabšuje prostorsko ločljivost slike. Naše meritve so v skladu z rezultati Nagakija s
sodelavci [2], ki ugotavljajo, da je najboljša prostorska in kontrastna ločljivost slik možganov,
posnetih z 32 rezinskim PET/CT aparatom (Biograph mCT, Siemens HealthCare) pri
rekonstrukciji z algoritmom OSEM+TOF+PSF (FWHM 15,3 mm in kontrast 76%). Njihov
rezultat je nekoliko slabši kot pri ustrezni naši študiji z algoritmom TrueXTOF (FWHM 13,6
mm in kontast 80%). Najslabšo ločjivost in kontrast pa so izmerili pri OSEM+GF (18,2 mm in
kontrast 65%), ki je zopet nekoliko slabša kot pri naši ustrezni rekonstrukciji z OSEM (14,5
mm in 71%). V članku v primerjavo niso vključili analitičnih algoritmov, ki pa so se pri naši
raziskavi izkazali z najslabšo ločljivostjo in kontrastom (FWHM 15,0 mm in kontrast 62 % za
FBP))[2].
V svoji magistrski nalogi je Alen Suljič [7] na podlagi slik Jaszczak fantoma in linijskega
fantoma raziskoval vpliv rekonstrukcijskih algoritmov na kakovost PET/CT slike in ugotovil
najboljšo prostorsko ločljivost pri rekonstrukciji z algoritmom TrueXTOF (FWHM 2,9 mm),
ki ustreza našemu rezultatu za linijski fantom (FWHM 3,1 mm) in najslabšo pri algoritmu FBP
( FWHM 5,2 mm), kar je ponovno v skladu z našo meritvijo (FWHM 5,4 mm).
Primerjava vrednosti izmerjenega privzema med skupinama bolnikov s PB in zdravih kontrol
Primerjava slik z lastnim programom je pokazala povečano povprečno vrednost privzema pri
skupini bolnikov s PB glede na ZK predvsem v bazalnih ganglijih, primarnem motoričnem
korteksu in malih možganih (za 12,5%, 6,3%, oziroma 5,0%). Ti rezultati so v skladu s
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pregledanimi zdravniškimi izvidi za skupino PB. Pri VOI frontalni reženj in talamus opazimo
majhne razlike v vrednosti privzema med skupinama PB in ZK glede na ostale VOI (1,9%
oziroma 3,0%). Ugotavljamo, da so od obravnavanih VOI najbolj reprezentativni za
diagnostiko PB bazalni gangliji, mali možgani in primarni motorični korteks. Ugotovitve potrdi
primerjava slik na nivoju vokslov s programom SPM, ki je pokazala statistično značilno
povečan izmerjeni privzem pri skupini bolnikov s PB glede na ZK pri VOI bazalnih ganglijih,
frontalnem režnju in malih možganih (tabela 5, slika 28). V VOI primarni motorični korteks pa
je izmerjeni privzem statistično značilno zmanjšan. Pri VOI talamus nismo opazili pomembnih
razlik. Razliko med izmerjenim privzemom pri bolnikih s PB in ZK, ki sem jo določila za
posamezen VOI s pomočjo lastnega programa, sem uporabila tudi kot oceno reda velikosti
diagnostično pomembnih in zato nezanemarljivih razlik med poljubnima skupinama različno
pripravljenih (rekonstruiranih) slik (tabela 6).
Primerjava vrednosti izmerjenega privzema med rekonstrukcijskimi algoritmi
Povprečna vrednost izmerjenega privzema v VOI, ki sem jo odčitala z lastnim programom, se
pri skupini bolnikov s PB od referenčnega algoritma TrueXTOF najmanj razlikuje pri algoritmu
TrueX (do 0,6%), najbolj pa pri algoritmu FBP (do 5,0%). Ta rezultat je skladen s primerjavo
odstotka prekrivanja izmerjenega privzema na nivoju vokslov (slika 32), ki je z dovoljenim
razlikovanjem privzema med soležnimi voksli za največ 1% največji pri algoritmu TrueX.
Pri bazalnih ganglijih in talamusu opazimo, da dodatek TOF informacije k algoritmoma FBP
in OSEM zmanjša razliko v privzemu glede na referenčni TrueXTOF. Ker sta to najmanjša
VOI, ki smo ju proučevali, je ugotovitev smiselna, saj natančnejša lokalizacija mesta anihilacije
pozitrona pomembno prispeva tudi k točnejši lokalizaciji teh struktur.
Primerjava izmerjenega privzema, ki smo ga v izbranih VOI odčitali z lastnim programom, je
pokazala, da so statistično značilne razlike (p>0,05) zaradi uporabe različnih rekonstrukcijskih
algoritmov malih možganih, frontalnem režnju in primarnem motoričnem korteksu, ne pa v
talamusu in bazalnih ganglijih. To potrdi tudi analiza primerjave slik bolnikov na nivoju
vokslov s programom SPM. Največja območja, kjer je izmerjen privzem statistično značilno
različen glede na TrueXTOF sem našla pri FBP za vse VOI, najmanjša območja pa so bila pri
algoritmu TrueX (tabela 7). Pri iskanju območij statistično značilnih razlik med skupinama pri
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istih slikah, z lastnim programom in programom SPM pa smo pokazali, da uporaba različnih
rekonstrukcijskih algoritmov lahko bistveno vpliva na rezultat.
Izračunane statistično značilne razlike med povprečnim izmerjenim privzemom (parni
Studentov t-test) pri različnih algoritmih za VOI mali možgani, frontalni reženj in primarni
motorični korteks, so na prvi pogled nasprotujoče ugotovitvam pri preverjanju odstotka
prekrivanja vrednosti privzema, kjer je prekrivanje zelo veliko. Razliko med primerjavama
lahko pojasnimo z enačbo 2 in na sliki 4, kjer vidimo, da razlika med skupinama podatkov, ki
smo jo ovrednotili s parnim t-testom, postane statistično bolj značilna z večanjem prostostne
stopnje (𝑑𝑓), ali pa z večanjem 𝑡-vrednosti. Pri naši primerjavi dveh skupin 20 slik bolnikov s
PB je prostostna stopnja dovolj velika (je enaka 38), prav tako pa je velika tudi 𝑡-vrednost v
primeru malih možganov, primarnem motoričnem korteksu in frontalnem režnju (𝑡 > 10), (pri
bazalnih ganglijih in talamusu je 𝑡 < 3). Velika 𝑡-vrednost je posledica sicer zelo majhnih, a
konsistentnih razlik med izmerjenim privzemom pri različnih algoritmih, ki v enačbi 2
pomenijo majhne razlike med privzemom in tudi majhne razlike v standardni deviaciji. Zato je
𝑝 vrednost zelo majhna. V dodatku D so za posamezno regijo v tabeli predstavljene
𝑡 −vrednosti in stopnje statistične značilnosti za vsak algoritem.
Razlike v vrednosti izmerjenega privzema med algoritmom TrueXTOF in ostalimi algoritmi
sem primerjala z razliko med bolniki s PB in ZK za posamezen VOI. Izračunane razlike v
vrednosti izmerjenega privzema so med referenčnim TrueXTOF in algoritmi FBPTOF, OSEM,
OSEMTOF in TrueX za vse VOI manjše kot razlike med bolniki s PB in ZK. Zato lahko
zaključimo, da razlike med temi algoritmi niso diagnostično pomembne. Razlika v vrednosti
privzema med analitičnim FBP in TrueXTOF je pri vseh VOI večja in zato tudi diagnostično
nezanemarljiva.
K. Vunxk s sodelovci je primerjal vrednosti privzema na 18F-FDG/PET slikah možganov na
nivoju vokslov za rekonstrukcijske iterativne algoritme MLEM, MAP z in brez segmentacije
ter ugotovil, da se vrednosti izmerjenega privzema med algoritmi razlikujejo v povprečju do
3% ter da razlike nimajo pomembnega vpiva na diagnostiko [1]. Naši rezultati primerjave so v
skladu z rezultati teh avtorjev, saj se v povprečju vrednosti privzema razlikujejo do 5% in
razlike so dovolj majhne, razen pri algoritmu FBP, da ne vplivajo na diagnostiko.
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Primerjava vrednosti izmerjenega privzema pri različnem številu iteracij
Povprečna vrednost izmerjenega privzema dobljena z lastnim programom se glede na
referenčno TrueXTOF (6) najbolj razlikuje pri TrueXTOF (2) (0 – 7% za različne VOI). Razlike
so statistično pomembne pri VOI talamus in primarni motorični korteks. Pri TrueXTOF (2) so
odstopanja od rekonstrukcij z izbiro 4 – 12 iteracij večja ali primerljiva z razliko med ZK in
bolniki s PB in torej lahko pomembno vplivajo na slikovno diagnostiko. S primerjavo slik na
nivoju vokslov s programom SPM (slika 33) so statistično pomembne razlike opazne pri
TrueXTOF (2) v VOI, ki se nahajo znotraj frontalnega in parientalnega režnja, ter v le par zelo
majhnih, morda celo zanemarljivih področjih pri TrueXTOF(8). Da opazimo največ razlik pri
TrueXTOF (2) glede na TrueXTOF (6), je pričakovan rezultat, saj se algoritem v samo dveh
iteracijah še ne približa dovolj pravi sliki. Iz rezultatov v Tabeli 9 opazimo, da se algoritem pri
večanju števila iteracij hitro približa h končni sliki.
Primerjava vrednosti izmerjenega privzema pri različnih rekonstrukcijskih filtrih
Povprečna vrednost izmerjenega privzema v VOI se pri rekonstrukciji z uporabo SheppLoganovega filtra od referenčnega Gaussovega rekonstrukcijskega filtra razlikuje za 1 – 8%, te
razlike pa so manjše od razlike med bolniki s PB in ZK in zato niso diagnostično pomembne.
Primerjava povprečnih vrednosti med skupinama (tabela 10) je pokazala, da ni statistično
značilnih razlik v vrednosti privzema za vse VOI. Statistična analiza na nivoju vokslov s
programom SPM prav tako ne pokaže statististično pomembnih razlik.

10. Zaključek
Namen magistrske naloge je bil ovrednotiti vpliv rekonstrukcijskih algoritmov na 18FFDG/PET slike možganov bolnikov s PB, predvsem na vrednost izmerjenega privzema (SUV)
radioizotopa. Slike so bile posnete na KNM v UKCL. Podatke sem rekonstruirala z analitičnima
algoritmoma FBP in FBPTOF, ter iterativnimi algoritmi OSEM, OSEMTOF, TrueX in
TrueXTOF.
V magistrski nalogi sem v prvem delu analizirala vpliv uporabe rekonstrukcijskih algoritmov
na profil jakosti na robu bazalnih ganglijev, ki so pomembna struktura v diagnostiki PB. Najbolj
ostre robove in strm padec na robu bazalnih ganglijev je opaziti pri iterativnem algoritmu
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TrueXTOF, ki vključuje funkcijo razširitve točke (point spread function – PSF) in informacijo
o času preleta (time of flight – TOF).
Najboljšo prostorsko ločljivost (FWHM) z meritvijo linijskega fantoma ter prostorsko in
kontrastno ločljivost slik možganov sem izmerila pri rekonstrukciji z algoritmom TrueXTOF
(3,1 mm, 13,6 mm, 75 %) in najslabšo pri algoritmu FBP (5,4 mm, 15,0 mm, 62 %). Pri
spreminjanju števila iteracij pri algoritmu TrueXTOF pri slikah možganov opazimo najboljšo
prostorsko in kontrastno ločljivost pri TrueXTOF(12), najslabšo prostorsko in kontrastno
ločljivost pa pri TrueXTOF(2).
Analizo slik sem nadgradila z lastnim računalniškim programom v Matlabu, ki omogoča
odčitavanje privzema v posameznem vokslu in v poljubnih VOI na sliki ter dovoljuje poljubne
računske operacije med odčitanimi vrednostmi. Program vsebuje tudi funkcijo, ki poišče
odstotno prekrivanje izmerjenega privzema med dvema prostorsko poravnanima slikama.
Program je pomembna pridobitev za analizo FDG/PET slik na KNM.
V drugem delu naloge sem primerjala vrednosti izmerjenega privzema na slikah možganov. S
primerjavo povprečnih vrednosti privzema v VOI, z lastnim programom in s programom SPM
sem potrdila da se vrednosti izmerjenega privzema med skupino bolnikov s PB in skupino ZK
pomembno razlikujejo v bazalnih ganglijih, malih možganih, primarnem motričnem korteksu,
talamusu in frontalnem režnju. Določila sem tudi razliko med povprečnimi vrednostmi
privzema med bolniki in zdravimi kontrolami (2,0 % - 12,5 %), ki mi je v nadaljevanju služila
kot ocena za mero, pri ugotavljanju ali je razlika med algoritmoma klinično (diagnostično)
pomembna.
Nadalje sem z lastnim programom in s programom SPM preverjala vpliv izbire
rekonstrukcijskega algoritma na izmerjeni privzem ter določala prekrivanje vrednosti v vokslih.
Analizirala sem območja bazalnih ganglijev, frontalnega režnja, malih možganov, talamusa in
primarnega motoričnega korteksa. Algoritme FBP, FBPTOF, OSEM, OSEMTOF, TrueX sem
pri tem primerjala z referenčnim algoritmom TrueXTOF.
Vrednosti izmerjenega privzema, ki so bile določene z lastnim programom, sem analizirala s
Studentovim t-testom, ki kaže na statistično pomembne razlike pri frontalnem režnju, malih
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možganih in primarnem motoričnem korteksu. Ugotovitev je v skladu z rezultati iz programa
SPM.
Prekrivanje vrednosti izmerjenega privzema med dvema slikama, rekonstruiranima z
različnima algoritmoma, je največja pri velikih VOI frontalnem režnju, malih možganih in
primarnem motoričnem kortesu, saj je že pri dovoljenem razlikovanju za 1% in 2% za vse
algoritme doseže 90%. Pri manjših VOI opazimo na začetku manjše prekrivanje, ki z večanjem
dovoljenega razlikovanja narašča.
Spreminjanje števila iteracij pri algoritmu TrueXTOF je pokazalo statistično pomembne razlike
v vrednosti izmerjenega privzema pri talamusu in primarnem motoričnem korteksu samo pri 2
iteracijah glede na 6 iteracij. Primerjava Gaussovega in Shepp-Loganovega rekonstrukcijskega
filtra, pa ni pokazala statistično pomembnih razlik med izmerjenim privzemom.
Na podlagi svoje raziskave sem lahko zaključila, da ni diagnostično pomembnih razlik (razlik,
ki bi bile večje oziroma primerljive z razliko med bolniki s PB in ZK) v vrednosti izmerjenega
privzema na 18F-FDG/PET slikah možganov med uporabo iterativnih rekonstrukcijskih
algoritmov (OSEM, OSEMTOF, TrueX, TrueXTOF), analitičnega algoritma z vključeno
informacijo TOF (FBPTOF) in tudi pri uporabi različnega števila iteracij pri iterativnem
algoritmu TrueXTOF. Izmerjeni privzem pomembno odstopa pri algoritmu FBP, ter pri
algoritmu TrueXTOF z dvema iteracijama , zato slik pripravljenih s tema dvema algoritmoma
za namen diagnostike ne smemo primerjati z ostalimi.
K analizi slik in podatkov je veliko pripomogel lasten program v Matlabu, ki je dovoljeval
fleksibilnost in odčitavanje privzema v posameznem vokslu ter izračun povprečnih vrednosti
privzema. Potrebo po takem orodju so prepoznali že pri več preteklih nevrološko-nuklearnih
raziskovalnih projektih v UKCL. Lasten program in njegova uporaba bosta služila za ogrodje,
ki ga bodo sodelavci kasneje koristno uporabljali še v številnih analizah 18F-FDG/PET slik
možganov ter ga po potrebi razširili tudi na druga področja analiz nuklearno medicinskih slik.
Program je mogoče enostavno nadgraditi in izpopolniti.
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Dodatek A:
V Tabeli 11 so predstavljeni rezultati primerjave s Studentovim t-testom v programu SPM, med
FDG/PET slikami bolnikov s PB in ZK za dodatnih 5-tih volumnov zanimanja - VOI
(Parientalni reženj, lentikularno jedro, post-parientalni korteks, dorsoprefrontalni korteks in
primarni motorični korteks). V tabeli 12 so predstavljeni odčitki izmerjenih privzemov z
lastnim programom za različne VOI. Na Sliki 36 pa so individualne vrednosti tudi izrisane.
Tabela 11. Območja v izbranih VOI v možganih, kjer je izmerjen privzem (SUV) statistično
pomembno večji (PB>NC), oziroma manjši (PB<NC) pri skupini bolnikov s PB v primerjavi s
skupino NC (p<0,05). Vse slike so bile rekonstruirane z algoritmom TrueXTOF, primerjali pa
smo jih s programskim orodjem SPM. V tabeli območja podajamo z velikostjo v vokslih (N) in
z MNI koordinato voksla kjer ima p-vrednost vrh (x,y,z). Rezultati iz tabele 11 so izrisani na
sliki 29.
PB>ZK
VOI
Parientalni
reženj
(26850 vokslov)
Lentikularno
jedro
(2325 vokslov)
Dorsolateralni
prefrontalni
korteks
(4034 vokslov)
Posteriorni
parientalni
korteks
(8079 vokslov)

PB<ZK

N

(x,y,z)

N

(x,y,z)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tabela 12. Za območja: parientalni reženj, lentikularno jedro, dorsolateralni prefrontalni
korteks, primarni motorični korteks in posteriorni parientalni korteks, je zapisana povprečna
vrednost izmerjenjega privzema in pripadajoča standardna deviacija ter p vrednost (p<0,05) za
primerjavo privzema zdravih kontrol in bolnikov s PB za algoritem TrueXTOF. Podatki so
pridobljeni z lastnim programom.
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.SUV
VOI
Parientalni reženj
Lentikularno jedro
Dorsolateralni
prefrontalni korteks
Posteriorni parientalni
korteks

PB
1,07±0,01

ZK
1,09±0,01

1,05±0,01

1,04±0,01

0,94±0,01

0,95±0,01

1,04±0,02

1,07±0,01

|𝑃𝐵 − 𝑍𝐾|
0,02
0,01
0,01
0,03

Slika 36. Primerjava povprečnih in normaliziranih vrednosti izmerjenega privzema (SUV) med
bolniki s PB (oranžna) in zdravimi kontrolami ZK (črna) za VOI. Ob individualnih vrednostih
privzema so izrisane povprečne vrednosti skupine in pripadajoča standardna deviacija.
Vrednosti so bile odčitane z lastnim programom Lastnim programom za algoritem TruexTOF
in so predstavljena tudi v Tabeli 6.
Dodatek B:
V Tabeli 13 so predstavljeni rezultati primerjave s Studentovim t-testom v programu SPM, med
FDG/PET slikami bolnikov s PB in ZK za frontalni reženj in možgani kot celota. Tabela je
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dopolnilo k tabeli 5, kjer je zapisana največje število vokslov, ki smo statistično značilno
različni. Tabela je dopoljena za majša števila vokslov, ki so še statistično značilno različni med
skupinama (N>100).
Tabela 13. Za območji frontalni reženj in možgani kot celota, kjer je izmerjen privzem (SUV)
statistično pomembno večji (PB>NC), oziroma manjši (PB<NC) pri skupini bolnikov s PB v
primerjavi s skupino NC (p<0,05). Vse slike so bile rekonstruirane z algoritmom TrueXTOF,
primerjali pa smo jih s programskim orodjem SPM. V tabeli območja podajamo z velikostjo v
vokslih (N) in z MNI koordinato voksla kjer ima p-vrednost vrh (x,y,z). Rezultati iz tabele 13
so izrisani na sliki 28.
PB>ZK

VOI

FR

MKC

N
176
78
51
2185
236
221

(x,y,z)
(48,-8,22)
(-14,2,64)
(-36,-6,24)
(22,-24,72)
(48,-8,22)
(-34,-4,22)

PB<ZK
N
1204
174
161

(x,y,z)
(-12,-96,-4)
(68,-32,-20)
(-4,62,10)

Dodatek C:
V Tabeli 14 so predstavljeni rezultati primerjave s Studentovim t-testom v programu SPM, med
FDG/PET slikami bolnikov s PB rekonstruiranimi z algoritmom TrueXTOF in algoritmi FBP,
FBPTOF, OSEM, OSEMTOF in TrueX za frontalni reženj, male možgane in možgani kot
celota. Tabela je dopolnilo k tabeli 7, kjer je zapisana največje število vokslov, ki smo
statistično značilno različni. Tabela je dopoljena za majša števila vokslov, ki so še statistično
značilno različni med skupinama (N>100).
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Tabela 14. Za območji frontalni reženj, male možgane in možgani kot celota, kjer je izmerjen
privzem (SUV) statistično pomembno večji (TrueXTOF>algoritem), oziroma manjši
(TrueXTOF<algoritem) pri skupini bolnikov s PB. Primerjava je narejena s programskim
orodjem SPM. V tabeli območja podajamo z velikostjo v vokslih (N) in z MNI koordinato
voksla kjer ima p-vrednost vrh (x,y,z).
TrueXTOF>
FBP

TrueXTOF
>FBPTOF

TrueXTOF
>OSEM

N
(x,y,z)
N
(x,y,z)
N

1747
(8,-44,-36)
250

1249
(-36,52,-12)
2347
(-42,-74,-36)
-

(x,y,z)

(48,-38,-20)

-

-

-

N
(x,y,z)
N
(x,y,z)
N
(x,y,z)
N
(x,y,z)

213
(-26,-36,-28)
1261
(-12,-20,10)
1847
(-46,-66,-40)
452
(-46,-42,-34)

14193
(-36,54,-10)
2400
(48,-72,-36)
364
(-26,-36,28)
1368
(-10,-18,8)
1149
(50,-76,14)
530
(42,-28,18)

TrueXTOF
>OSEMTO
F
1499
(-34,54,-12)
-

1280
(-10,-18,8)
2120
(2,-25,22)
752
(-26,-6,-2)

541
(-40,42,0)
405
(42,44,-2)
-

TruexTOF<
FBP

TruexTOF
<FBPTOF

TruexTOF <
OSEM

MK

N
(x,y,z)
N

638
(-28,36,-34)
180

701
(2,52,6)
118

-

1038
(-4,-24,-42)
TruexTOF
<OSEMTO
F
-

C

(x,y,z)

(-46,-42,-34)

(28,32,-28)

-

-

VOI
FR

MM

MK
C

VOI
FR
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TrueXTOF
>TrueX
-

TruexTOF
< TrueX
-

Dodatek D:
V Tabeli 15 so za vrednosti izmerjenega privzema zapisane izračunane t- vrednosti
Studentovega t-testa (enačba 2) in standardne deviacije razlike parov, ter pripadajoča stopnja
statistične

značilnosti

(p-vrednost),

ki

sem

(http://math.arizona.edu/~piegorsch/571A/TR194.pdf).

jo

poiskala

Primerjava

je

iz
narejena

tabele
med

algoritmom TrueXTOF in algoritmi FBP, FBPTOF, OSEM, OSEMTOF in TrueX za območja:
bazalni gangliji, frontalni reženj, mali možgani, talamus, primarni motorični korteks in možgani
kot celota. Vrednosti privzema so pridobljene z lastnim programom.
Tabela 15. Za primerjavo med algoritmom TrueXTOF in algoritmi FBP, FBPTOF, OSEM,
OSEMTOF in TrueX za območja bazalnih ganglijev (BG), frontalni reženj (FR), mali možgani
(MM), talamus (T) in primarni motorični korteks (PMK), so zapisane: izračunana t-vrednost
parnega Studentovega t-testa in stopnja statistične značilnosti (p vrednost).
VOI
BG
FR
MM
T
PMK

FBP
3,51
p>0,05
11,92
p<0,05
10,89
p<0,05
5,02
p<0,05
10,22
p<0,05

FBPTOF OSEM
3,48
3,43
p>0,05
p>0,05
11,67
10,21
p<0,05
p<0,05
10,37
10,17
p<0,05
p<0,05
4,45
4,48
p<0,05
p<0,05
8,48
8,88
p<0,05
p<0,05

OSEMTOF TrueX
3,41
3,15
p>0,05
p>0,05
10,82
10,20
p<0,05
p<0,05
9,93
8,02
p<0,05
p<0,05
4,31
4,63
p<0,05
p<0,05
8,64
9,06
p<0,05
p<0,05

Dodatek E:
Na Slikah 37-39 je prikazan del kode lastnega programaMozganskaRegija, iskanje privzema
in Presek, ki sem jih razvila v programskem okolju Matlab
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Slika 37. Koda programa MožganskaRegija.m.

Slika 38. Koda programa za iskanje vrednosti izmerjenega privzema.
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Slika 39. Koda programa Presek.m.
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