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Lucrarea de faţă cuprinde principalele rezultate ale
cercetărilor efectuate de autor în domeniul explorării tridi-
mensionale cu r&dionuclizi a organismului uman în scopul creş-
terii eficienţei aplicaţiilor biomedicale ale radiaţiilor nu-
cleare» al diversificării şi îmbunătăţirii informaţiilor ac-
cesibile prin folosirea acestora ca mijloc de investigaţie in
vivo şi apelînd la tehnicile de prelucrare digitală multidi-
mensională»

Călăuzit de dezideratul că în prezent lucrările ştiinţi-
fice trebuie să pornească de la studiul teoretic aprofundat
al unor cerinţe concrete şi» după rezolvare, să se continue
prin valorificară nemijlocită, autorul a izbutit , benefi-
ciind de valorosul şl neîncetatul sprijin acordat de Comite-
tul de Stat pentru Snergia Sucleară şi Academia de Ştiinţe
Medicale, să transfere contribuţiile sale în practica cu-
rentă a investigaţiilor cu radionuclisi în cadrul laboratoru-
lui de medicină nucleară al Institutului de Endocrinologie
"C.I.Parhon", unde au şi fost efoctuate» de altfel» lucrările
experimentalii*

Sfătuit şl îndrumat îndeaproape în activitatea sa de că-
tre Dr.Ing«£milian Rodean» vicepreşedinte al Comitetului de
Stat pentru Snergia Nucleară, conducătorul ştiinţific al lu-
crării» autorul îi aduce pe această cale» cu deosebită stimă
şi recunoştinţă pentru clarviziunea indicaţiilor şl observa-
ţiilor ştlinţifioe şi pentru grija atentă şi nobila înţelege-
re arătate în momentele dificile, cele mai alese mulţumiri»

îmi îndeplinesc cu satisfacţie datoria de a arăta c8
evoluţia cercetărilor pe care le-am întreprins a avut loc
sub semnul încrederii acordate de către conducerea Institutu-
lui de Pisică şi Inginerie Bucleară şi al climatului ştiinţi-
fic remarcabil întîlnlt în secţia întîiaj prin ing.Benone
Goran» dr,ing#Eli Kate, ing.Iuliu Ciuc» ipg,Mario Sâaftăleanu
xng.Alex, Hiculescu şi ceilalţi colegi a căror călduroasă
acceptare şl încurajare m-au stimulat în permanenţă,
mulţuise8c distinsului coleotiv al acestei secţii» \

Pentru entuziasmul ou care a sprijinit aceste lucrări»
pentru convingerile sale privind rolul şi importanţa cercetă-
rilor interdlsciplinare, exprim întreaga mea gratitudine şsfu-



- 2 -

lui Laboratorului de Medicină Nucleară al Institutului de En-
docrinologie, dr,Leonard Dumitriu; îmi exprim totodată recu-
noştinţa faţă de colectivul condua de dr.Dunitriu, pentru de-
votata angajare cu care am foat sprijinit la organizarea ex-
perimentelor, şi faţă de matematicianul Emil Motaş de la Ins-
titutul Politehnic Bucureşti, pentru seriozitatea profesiona-
lă şi dăruirea cu care a participat la implementarea pe cal-
culator a algoritmilor dezvoltaţi.

De asemenea» doresc să aduc mulţumirile mele colaborato-
rilor din colectivul de Bioinginerie Nucleară al Laboratoru-
lui 8 din Institutul de Fizică şi Inginerie Nucleară, tuturor
colegilor din acest laborator care, prin activitatea lor de
zi cu zi, contribue asiduu la instaurarea unui climat de mun-
că şi exigenţă profesionale, indispensabil cercetării ştiin-
ţifice.
* - * X X -

Lucrarea conţine 168 pagini care includ 7 tabele, 54 fi-
guri (inclusiv 12 fotografii şi organigramele generale pentru
3 programe de calcul) şi 77 referinţe bibliografice; din cele
opt capitole componente, primele trei formează partea I-a,
destinată prezentării sintetice unitare a problematicii explo-
rărilor in vivo cu inoxopi radioactivi şi a obiectivelor te-
zei.

In partea n-a, capitolele 4r7 cuprind contribuţiile ori-
ginale aduse explorării tridimensionale a organelor radiocap-
tante de către autor iar capitolul opt este capitolul de
concluzii*

PARTEA I PREZENTAREA DOMENIULUI EXPLOKARII ORGANELOR
RADIQCAPTANTE

CAPITOLUL I INTRODUCERE

Se arata c? utilizarea izotopilor radioactivi în medici-
nă, «a purtători de informaţie (pentru diagnostic şi cerceta-
re) ei/sau ca instrument curativ, antrenează necontenit dez-
voltarea tehnicilor de detecţie, prelucrare şi recunoaştere
specifică de date referitoare la oorfo-fiziologia organelor
investigate io vivo.



- 3 -

EP O subliniată semnificaţia conceptului de explorare
tridirae a.'onala precizîndu-se că un organ investigat in vivo
cu radi. *elizi este caracterizat simultan de trei mărimi di-
ferite: valoarea "a" locală, a numărului de nuclee radioacti-
ve» poziţia P(x,y,z) a acestora în spaţiu şl intervalul (mo-
mentul t) de existenţă; prin urmare explorarea organelor ra-
diocaptante este spaţio-temporală, avînd ca obiectiv determi-
narea cantitativă a unui vector tridimensional (a, ?(x,y»z),
t), care exprimă evoluţia în timp a unei distribuţii de volum
şi din care derivă:
1 - imaginea statică singulară [1*3]» de tip az=az(x,yjto+T),
respectiv o proiecţie totală (2-0) a distribuţiei după direc-
ţia z, obţinută admiţînd că

^(x,y,zjt) s 0 p e a t P U t £ t'£ it + T) (1.1-2)
Ot 0 0

2 - studiile statice multiple [4*6]f constînd în seturi de i-
magini statice 2-D, necesare pentru reprezentarea distribuţi-
ei după cale trei variabile independente ale spaţiului (3-D)
şi obţinute prin modificarea geometriei de măsură dar conser-
vînd originea sistemului de ooordonate:
azf>=azp(x(V - P* V * y ( V V V f f l»2»3f-tP (1.3.)
3 - studiile dinamice fî-rî?! , respectiv imagini 2-J>, obţinute
fără modificări de geometrie, la momente succesive în timp:
az(t )»az(x,y,ti+T), cu t^i.T+t^ i»l,2,3 I (1.4)
4 - imaginile funcţionale [9]« care reprezintă distribuţia
spaţială 2-D a unui indicator fiziologic; se obţin din studi-
ile dinamice prin aplicarea unui operator specific» în timp:
b (x,y) - f.Ca (x,y;t)} (1.5*6)
z uz

In realitate» datorită imperfecţiunii funcţiilor de sis-
tem ale aparaturii» datorită caracterului statistic şi a al-
tor factori perturbatori, distribuţiile lui "a" definitf mai
sus sînt redate deformat de către imaginile seintigrafice,
printr-o mărime corespondentă "s n.

Tinînd seama de faptul că explorările in vivo cu radio-
nuclizi constitue în prezent singura modalitate de investiga-
re care, cu preţul unei inevitabile iradieri a organismului,
jptirmite atît vizualizarea structurilor interne cît şi eviden-
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ţierea uaor mecanisme fiziologice fără perturbarea desfăşură-
rii lor naturale, ee dovedeşte necesară dezvoltarea de cerce-
tări care să coptribue la creşterea eficienţei aplicaţiilor
biomedicale ale radiaţiilor nucleare,, la diversificarea şi
mai buna evidenţiere a informaţiilor accesibile astfel.

Dat fiind că în acest sens un rol important joacă prelu-
crarea digitală a datelor multidimensionale, am urmărit solu-
ţionarea pe această cale a unor obiective printre care:
a - elaborarea unei metode de calcul a radioactivităţii corpo-
ral-captate în vederea determinării curbei de eliminare (res-
pectiv, de evoluţie în timp) a radiomiclidului din organism,
pe baza datelor obţinute cu un sistem de explorare spaţială,
*su coliniare dual-fantă;

b - elaborarea unei metode de recuperare din eşantioanele
scintigrafice dinamice a funcţiei ce caracterizează procesele
fiziologico-metabolice desfăşurate într-o zonă de interes
precum şi a unui criteriu de prestabilire standardizată a du-
ratei şi numărului de imagini necesare, pentru fiecare tip
de organ, într-un studiu dinamic;

c - reprezentarea sintetică a procesului ecintigrafic complet
în vederea analizei datelor şi evaluării performanţelor şi
caracteristicilor de sistem ale aparaturii, precum şi ca su-
port teoretic pentru lansarea de tene de proiectare a acestor
tipuri de instalaţii;

d - analiza colimatoarelor din punct de vedere al posibilită-
ţilor de a transfera la detecţie informaţia de poziţie a eve»
nimentului de dezintegrare şi în scopuri de proiectare;

e - elaborarea unui algoritm general de determinare numerică
a răspunsului sistemului scintigrafic la impulsul unitate
2-D, pe baza datelor experimentale ale răspunsului la sursa
radioactivă punctiformă;

f - elaborarea unor algoritmi de prelucrare rapidă a imagini-
lor scintigrafice 2~D şi de reconstrucţie 3-D sub imperativul
minimei solicitări psiho-fizice a pacientului în timpul achi-
ziţiei datelor.
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CAPITOLUL 2: CARACTERISTICI ALE TEHNICII SOINTIQRAFICE

împreună cu radiocaptareallo]şi explorările de corp
total, globale sau prin curbe de profil[llr!3] , ecintigrafia
TlrSi] oonstitue grupul tehnicilor principale ale uedioinei
nucleare, prin care se realizează investigarea in vivo a or-
ganelor radiocaptante»

Prin trecerea în revistă a particularităţilor intercore*
late ţesut viu-radioizotop, pe care se sprijină atît folosi-
rea radionuclizllor pentru diagnostic şi terapie cît şi teh-
nicile de explorare menţionate, se arată că administrarea nu-
clidului specific este urmată de transportul acestuia către
organul-ţintă (prin sistemul de vascularizare) unde apare ast-
fel o distribuţie spaţială a nucleelor radioactive captate a
cărei evoluţie temporală depinde de constanta de dezintegra-
re fizică a radionuclidului şi de proprietăţile morfo-fiziolo-
gice ale organului investigat; se demonstrează că valorile re-
zultate în procesul de măsurare sînt însoţite de erori sta-
tistice a căror mărime relativă:

. _, -j t/p

(2.4)

oare scade prin creşterea individuală sau simultană a facto-
rilor p. şi T, este dependentă de caracteristicile fizice ale
convertorului de imagine (înglobate în parametrul p1),'de va-
loarea iniţială ao(x,y,z), de timpul efeotiv T Q f şi de durata
T a măsurătorii; la numărul mediu I de cuante numărate în uni-
tatea de timp contrlbue şi componente perturbatoare datorate
fenomenului Compton, penetraţiei de sept şi de margine a co-
limatoarelor, fondului sanguin [17], etc*

itapă o caracterizare a posibilităţilor scintigrafiei li-
niare Î18-f2o]şi ale celei staţionare [21-22], în continuare în
aoest capitol este ilustrat principiul de funcţionare al ga-
ma-camerel Anger [io] ,[16],[22], urmat de o analiză dedicată
abordării proiectării colimatoarelor scintigrafice şi ca-
racterizării parametrilor de bază ai scintigrafiei, respectiv
eficienţa de colectare şi Rezoluţia spaţială[234*32] ; se ara-
tă de :asemeneâ că :
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1 - deoarece ou întotdeauna poziţia anatomică a formaţiunilor
radiocaptapte este cunoscută, procesul de obţinere a imaginii
trebuie să fia precedat de localizarea spaţiala a acestora;
2 - în timp ce nuzaarul de evenimente este cuantificat în mod
natural, coordonatele spaţiale şi timpul au o variaţie conti-
nuă astfel că» pentru achiziţia şi tratarea numerică a date-
lor, este necesară discretlzarea apaţio-tamporală;
3 - prelucrarea numerică a Imaginilor şi manipularea datelor,
destinate corectării acţiunii deformatoare a componentelor de
sistem şi a factorilor perturbatori aaupra distribuţiei reale
şi totodată extragerii sub formă cît mai completă a informa-
ţiei morfo-fiziologice, ou poate fi realizată decît după ob-
ţinerea setului complet de imagini scintigrafice necesare;
4 - procesul detecţiei poate fi considerat sub două aspecte:

a) un eveniment pe detector poate fi generat de oricare din
elementele unei mulţimi de surse radioactive punctiforme a-
flate ie spaţiul-obiect în vecinătatea unui punct P(x,y,z)
dat, dip cîmpul visual al colimatorului)
b) o'scursă radioactivă punctiformă aflată în P(x,y,z), în
spaţiul-obleofc, poate genera evenimente £nţr-o mulţime de
puoeta aflata în vecinătatea unui punct D(xd,y.) din planul
dataetarului*

OROAHSLOK RADIOCAPTASTBi 8R7,OT.VARI

•cest oapitol Încape prin a arăta, prin intermediul unei
schema logica da desfăşurare, etapele unui prooaa complet de
investigare spaţio-temporală ou radionuclizl, ipcluzînd şl
situaţia cînd localizarea anatomică a zonelor radiocaptante
nu este cunoscută* In continuare, după un comentariu asupra
modalităţilor cunoscute de localizare şi asupra procedeelor
de evaluare a radioactivităţii corporale cu ajutorul explora-
toarelor de profil radioactiv, eînt caracterizate proprietă-
ţile distribuţiilor generate da convertorul de laagina al ga-
ma-cemerei cu scintilaţii arătîndu-se oi la ieşirea «cestuia
se obţine o mărime s(x,y,z;t), ou valori nenegative şi măr-
ginită, constituind o imagine 2-0, în proiacţie totală, defi-
nită pe un domeniu da existenţa limitat, atît în timp eît şi
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în spaţiuf aceasta devine o sointigraaă numerică [35-K38] :

V
cînd apedifică valori nuaerioe (întregi) doar în punctele e-
ohidistante ale unei reţele rectangulare ou pasul A » care a
coperă doneniul (X,Y) de existenţii spaţială» pstfel căi
xm- B A , a- 1,2,3....,M t X - Hă
y o- nA» n- 1,2,3,.. .,H , î • I A j (3.3b)

Se arată teă aceste proprietăţi ale scintigraaei derivă
din faptul oă distribuţia a(x,y,z;t) a nucleelor radioactive
într-un organ radiooaptant este o funcţie de punct, variabi-
lă în tiap, nenegativă şi «ărginită fi care, representînd un
proces fizic, «daite [39442] o pereche d,e transformate Fourier
discrete în spaţiu:

Oi o pereche de transforaate fourier discrete în tiapt

' exp( - &ŞJ. . fc») (3.9)

. exp( 2^1 # i-r

Dacă scintigraaa nuoerică s(a,n) este imaginea unei pro-
iecţii totale a(n,n) a distribuţiei a(a,n£) fi se obţine ou
un aiatea a cărui funcţie h(x,y) de răspuns la iapulsul-
unitato 2-D se bucură [43f44] de proprietăţile de liniaritate
şi invariantă cu deplasarea atunci procesul scintigrafic
este o convoluţie 2-D, însoţită de zgomotul z(m,n) şi carac-
terizată de perechea da ecuaţii:
a(m,D) - h(a,n) » &(m,n) + z(m,n) (3.13)
S(k,l) - H(k,l) . A(k,l) + Z(k,l) (3.14)

Sste definită apoi rezoluţia spaţială pe baza conoeptelor
de funoţle de transfer a modulaţiei (HfF), funcţie de îaprăs-
tiere a punctului (S3P) si liniei (L.S.7.) fi lărgiae 1* se-

aiÎDălţiae (HOI), [45448] .

t
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ID ultima tarte a acestui capitol eînt discutate probleme-
le recuperării distribuţiilor radioactive-obiect, 2-D şi 3-D,
statice şi dinamice, din datele ecintigrafice astfel încît eă
fie cît mai bine aproximat dezideratul fundamental al fideli-
tăţii de redare, exprimat prin raportul:

a+(x,y)
—«-* = constant. (3.22)
at(x,y)

pentru oricare O £ x £ X , O^y ^ Y şi O < t.

Precizîod unele caracteristici ca variabilă aleatoare a-
le mărimii de intrare în sistemul scintigrafic [49r54] şi ale
factorilor perturbatori, aînt evidenţiate metodele cunoscute
de filtrare digitală (deconvoluţia directă[2r3] , filtrarea
inversă [39f4o] , [43444] , filtrarea Wiener optimală [55],
filtrare prin estimare cu cele mai mici pătrate constrînee[43] ,
[56f57]cu unele consideraţii asupra calculului filtrelor nu»
merice 2-D implicate si asupra parametrilor procesului în
scintigrafia dinamică [58] , [59] • Capitolul se încheie cu o
expunere a principiului reconstrucţiei 3-D prin metoda proiec-
ţiilor multiple [36] , [6of62] şi a aporturilor zonale Tresnel
£29] , [653.

PARTEA II COHTRIBUTII APUSE EXPLORĂRII
A OSOASELOR RADX0CAFTAB2E

CAPITOLUL 4 PROBLEMELE^CERCETATE SX
SISTEMULUI Bfi

In acordcu obiectivele propuse ae axa,t& că rezultatele
obţinute se referă la un explorator dual at radioactivităţii
corporal-captate, de concepţie propria [66] şi I A an sistem
cameră Anger-calculator digital, căruia îi sînt menţionate
caracteristicile şl configuraţia; în acest capitol este de a*
semenea formulat un model representativ privind procesul ob-
ţinerii imaginii 2-D în proiecţie totală (fig.4.2), model din
care decurge tratarea matematică a reconstrucţiei 2-D şi 3-D.



ORGANUL
'JftSAti

m/sc
dezinta
efeJf

rtraioocnv

h(x,y,z)

Fig,4.2, Model
reprezentativ al
procesului fizic

imaeinii 2-fo.

CAPITOLUL 5 . MB ipnT>A PERgRP CALCULUL RADIOACTIVUA-
CTI OQjRPQRAL—CAPTARE» LOCATfTZATE CP
OT EXPLORATOR DDA1. CU COLTMARE T I P

Se preslnta schema bloo (fig. 5.1) a instalaţiei £OARC
realizate pentru reducerea nedeterminării aaupra poziţiei
ţesutului captant £n planul secţiunii transversale cu ajutorul
explorării pacientului în lung« în oondiţii de minina solici-
tare, prin intermediul unei optici de coliaare dualepStit tip-
fantă; exploratorul dual propriu-zis, a cărui realizare este
arătata în fig.5.2, penaite (la o singură trecere pe sub
pacient) evidenţierea separata» prin două curbe, a distribu-
ţiei radioactivităţii pe asabele părţi ale corpului în raport
cu coloana vertebrală.

Datele necesare calculului radioactivităţii existente
la un moment dat se obţin explorînd pacientul de două ori
consecutiv, pentru două poziţii orizontale opuse faţă de siste-
m l de detecţie; abordînd distribuţia în semistratul transver-
sal curent ca fiind alcătuită din surse discrete în coloane
verticale paralelipipedice (fig*5.6), se demonstrează că, în
oondiţii definitorii pentru relaţiile de proiectare ale opticii
lie coliaare, ecuaţia integrală Predholm care leagă radioactivi-
tatea unei coloane de numărul da impulsuri generat în geometria
de măsură a faptei conduce, prin utilizarea inegalităţii
Schwartt-BuDjacovaki [69], la o formulă finală de calcul a radio-
activităţii A din Întregul organism, exprimată de:
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•• i

Blocul
explora
tor
dual

L

Analizor
mono-
canal
dual

i.

Integre/la
analogic
lin-log
duor

Afişa/
analogic
•două
trasee

?ig.5.1. Schema
bloc electronici a
inatalatiel EDARC

i—v
Iniearai.
ou/neric
doal

B/cc
comanck
control

(Micro) -
CaJct/lator
dgito/

Interfaţa
(/U-)-co/cifMor

in cares
3 o " *

a)

(5.16)

este eficient» geoaetrica a instalaţiei, calculaţi pentru
fiecare geonetrie •asurattt (pacient) la un interval scurt[12]
dup* adainistrarea radioactivităţii iniţiale A Q, iar Q este
nuaarul total de impulsuri stocat la o explorare, indicii
inferiori indioînd partea atînga (S) sau dreeptk (O) a corpu-
lui ? iar cel superiori iadicînd poliţiile prone (p) sau supi-
ne (a) ale acestora faţă de detector.
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•Pig.5.6. Geome-
tria de coţimare
ai cajLcul a
radioactivităţii
îp secţiune
aemitransveraala.

Deşi experimentele pe fantoşe radioactive au pue £D
evidenţă pentru e£ Ci"P*/uOt] valori cuprinse în intervalul
(2o,22+i,74) ceea ce arata că prin relaţiile de proiectare
(pentru care este valida şi formula 5»15 a) a-a obţinut o Inde-
pendenţi satisfăcătoare a rezultatelor faţa de modificările de
geometrie ale distribuţiei interne a radioactivităţii, calibra-
rea instalaţifi trebuie efectuata pentru flecare pacient, data
fiind variaţi lintea relativ larga a dimensiunilor organismu-
lui uman*

Prin urmare, alinul tar cu localizarea zonelor radiocap-
tante necunoscute^ necesară scintigrafiei la evaluarea tera-
piei cu radionuclizi, exploratorul dual realizat furnizează da-
telo necesare detenainării pria calcul a curbei de eliminare
din organism a radionuclidului administrat în scop terapeutic;
sînt prezentate rezultatele obţinute în cazul unui lot de
pacienţi diferiţi, cu cancer tiroidian sau hipertiroldian,
supuşi terapiei cu 1-131, eviâenţiindu-se[33]de asemenea că
eficientele geometrice individuale manifestă o grupare relativ
etrînsă în jurul valorii medii corespunzătoare fantomelor
radioactive»

In finalul capitolului se menţionează c$ formula de cal-
cul 5*15 a este aplicabila de asemenea, pentru zone restrînse
ale corpului, cînd măsurătorile se fac cu o gama cameră dotată
cu două convertoare de imagine colimate multicanal şi func-
ţionînd în opoziţie.
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CAPITOLUL 6 COHDiTIOKAREA EŞANTIONĂRII SPATIO-
TEMPORALE IM STUDIILE IN VIYO CU
RASIOMUCLIZI

Tinînd seama de faptul că ÎD scintlgrafia numerică are loc
UD proces de dlscretizare a variabilelor independente (spaţiul
şi timpul), cu efecte deformante asupra reprezentării distri-
buţiei radioactivităţii, în acest capitol se formulează mode-
lul procesului de acumulare a valorilor înregistrate şi pe
baza acestuia' se obţine formula de recuperare a funcţiei reale
de variaţie în timp a radioactivităţii în cadrul studiilor
dinamice şi totodată criteriul de prestabilire a parametrilor
studiului dinamic (durata şi numărul cadrelor); capitolul se
încheie cu unele considerente privind eşantionarea spaţială
şi implicaţiile parametrilor acesteia»

- * JE * -

După o prezentare făcută studiilor dinamice, se arată
modul în care procesul de eşantionare temporală, inerent scin-
tigrafiei dinamice numerice, produce o întîvziere şi o modifi-
care a formei realei g(t), de variaţie în timp a radioactivită-
ţii dlntr-o zonă captantă dată, de interes[67],[71]; astfel
fiecare valoare s(iT), înregistrată la o anumită adresă (m,n)
în imaginea curentă "i" este rezultatul integrării funcţiei
g(t) adevărate, pa un interval mai mic sau cel mult egal cu
âurata T alocată fiecărei imagini (fig. 6.1).

Intrucît studiul dinamic constituie baza de date pentru
calculul unor indicatori de natură fiziologică sau al iradie-
rii interne locale, pentru intercoupaxarea rezultatelor de
importanţă clinică obţinute în laboratoare diferite se impune
stabilirea prin criterii obiective a parametrilor acestuia,
respectiv recuperarea funcţiei g(t) din datele a(iT) măsurate.

In acest scop, reprezentarea din fig«L 6.1 oonduce la for-
mularea următorului model matematic al procesului de măsuravet

Î
(i-l)T+T
• g(t),
(i-l)TÎ()
• g(t),dt (6.17
(i-l)T

în care X este intervalul efectiv de nucărare, iar g(t),
definit de relaţiile i
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f g(t) = <) pentru t <. O

g(t) i Snjax = 6 " 0<t £ tj, (6.13<O <

L M

este UD semnal aperiodic (conaiderînd că fondul radioactiv B
sate neglijabil ), nenegativ şi mărginit*

Tinînd seama de rel. 6,13 b, de proprietăţile transforma-
tei Fourier şi de cele ale funcţiei delta-periodice şi renun-
ţînd la componentele spectrale corespunzătoare frecvenţelor
mai meri decît o frecvenţă maximă ^ M> se demonstrează ca func-
ţia g(t) poate fi recuperată din datele s(iî) stocate ca un
set de valori discrete» respectiv prio eşantioanele ei la mo-
mentele t = i", i= 1,2,3».».» I--2N, calculînd con soluţia dis-
cretă: .?*•'

g(iT)^ J £ . 2 _ 8 ( k T ) .
 Coa ̂  (ir*). (6^4)

31'*M k»l * fi + 2(i-k)l
ID obţinerea acestei relaţii e-e admis că durata (T-X),

Decesară manipulării datelor» este neglijabilă faţă de T , iar
T = (2.X|) # conforn criteriului de eşantionare Nyquist; ţi-
nînd seama de proprietăţile impulsului dreptunghiular f(t) -
fig. 6.1 - care are aceeaşi durată şi valoare maximă ca şi
funcţia g(t), din inegalitatea:

P LV= (K-O,5) V O ] /P(y*O) ̂  lo"
M (6.1& b)

s-a determinat frecvenţa maximă:
V M ^ tiT

1 . io n + 0,5) . tj 1 , (6.16 a)

care satisface totodată teorema lui Parseval aub forma:

(6.15 a)
şi din care decurg şi criteriile de prestabilire a duratei I
şi numărului I=2N de imagini, respectiv:
T £ 5T. tjjC + 2.101*)"1 (6.16 c)

I ̂  ( IC + 2,Io11). 3T1, (6.16 a)

ÎD care mărimea M > O este UD parametru a cărui valoare, ez-
primînd trunchierea spectrală acceptată pentru f(t), este aco-
peritoare şi pentru g(t). Validarea relaţiilor 6,14 şi 6.l6arc

a fost făcută atît pe date reale cît şi deterministe în
cadrul unui program general BYH2, scris în limbaj Fortran şi
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pentru
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validarea
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ÎB noua punte pe un poiinom de gradul trei cu fereastră gli-
santă, primele două derivate, calculul sumelor parţiale pe
segmente ale curbelor cu extensie la întregul interval, etc*

Rezultatele obţinute aplicînd formula de recuperare a unei
curbe e(t) cunoscute, cu variaţie similară funcţiilor g(t)
tipice, pentru două valori diferite ale frontului iniţial, atît
cu T prestabilit cu formula 6.16 c (pentru u*2,2) cît şi pentru
o valoare de zece ori nai mare, aleasă arbitrar, sînt arătate
în fig. 6.3 a şi 6.3 b; validate şi prin rularea programului
BYB2 pe date reale, aceste rezultate au confirmat valoarea
practică a formulelor 6.14 si 6.16 a*c evidenţiind, atît prin
corapaT are directă cît şi calfiiOînâ valorile recuperate cu for-
mula 6.14, că într-adevăr cînd T este prestabilit în baaa
criteriului 6.16 c, abaterea valorilor s(iT) stocate de la
valorile adevărate g(t«iT) este nesemnificativă.

r* Pig.6#3#a, Valida-
rea re1.6.14» pe
funcţii

T conf.

pentru 1

e(t).

ral.6.
i« 2.2

C H

15 9f

5 o ) .

S(/T),s(/J

Intrucît şi atunci cînd T este ales arbitrar, mai mare
deoît rezultă âin calcul, valorile g(ii> recuperate tind să
se reaşeze pe curba g(t) reducînd deformarea (fig.6.3 b), for-
mula 6.14 se dovedeşte eficientă nai ales în situaţii!J cînd,
din cauza captărilor reduse, cu statistică insuficient^, T w
se poate fixa la valorile mici, date de formula 6.16 c.

Dat fiind că obţinerea relaţiilor 6.14-6.16 nu este con-
diţionată de. mărimea regiunii de interes, acestea pot fi im-
plementate atît pe camerele cu scintilaţii oît şi la instala-
ţiile pentru investigaţii in vivo care înregistrează evoluţia
radioactivităţii captate, prin colimare globală la nivelul
întregului organ.
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-t
Pig. 6. 3. b. Valida
rea rel. 6,14» pe
funcţii e(t) cÎDd
T eate ales,
arbitrar, mare»

eft)

9 UV

Bxtinzînd modelul 6.1 la spaţiul 2-0, în analiza
făcută în încheierea acestui capitol eşantionării spaţiale
se arată că frecvenţele spaţiala maxime ce pot fi transmise
nedeformate în imagine se situează sub valoarea:
f H - ISTREQ {2n,D~l)
în care:
M « 2 n este dimensiunea matricii de lucru, D este diametrul

cristalului, iar
n = numărul de biţi ai convertorului A/D»

CAPITOLUL 7 RECONSTRUCŢIA SPAŢIALA A DISTRIBUŢIEI
RADIOACTIVITĂŢII CAPTATE

Capitolul 7 începe prin a arăta că în ipoteza existen-
ţei unui sistem cu ponderea b.(m^i,p), problema determinării
unei distribuţii a(ra,*vp) definite într-un domeniu D , constă
în rezolvarea unei ecuaţii integrale Fredb-olm, care sub formă
discretă, constă în_\
e(m,n,p) X I L L b(%»«J

0»Po)'
a(n»o»Pino»D0,p0) (7.1)m H

unde m o,n o»p o acoperă o mulţime limitată de valori inclusă
în D .

Sistemele scintigrafice reduc însă cu o unitate
(fig.4.2) numărul variabilelor independente iar studiul
efectuat în cadrul lucrării asupra comportării convertorului
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de imagine colimat pinbole sau multicanal paralel (ia*cp) a
evidenţiat, în limite statistice, că:
1 - operatorul sistemului este invariant cu deplasarea surseit
radioactive punctiforme (a.r.p) în plan şi liniar cu activi-
tatea acesteia, pînă la limita impusă de rezoluţia temporală;
2 - imaginea-răspuns la s.r.p. este, practic, simetric circu-
lară (fig.7.2) dar această simetrie devine, datorită efectu-
lui Compton,[74] hexagonală (fig.7.5) pentru colimatorul
m.c.p. cu orificii dispuse hexagonal şi radionuclizi care
emit şi energii mai mari decît cea analizată; se demonstrea-
ză în acest sens existenţa unei densităţi de probabilitate a
energiei w a fotonului Compton '
p(w) = E.Crt.w)"1.[2u.w,E-v.w -E J-l/2 (7.19)
din care se obţine energia medie w =E/V\F, (7.2o) şi care are
un minimum
w » E(3u + (9u2-8v)l/2)/(4v) (.22-23)
egal cu valoarea din punctul de inflexiune al curbei w(E,6),
fig.7.6 (în rel. 7.19*-23 E este energia fotonului incident
pe pereţii interiori al colimatorului, k • l/(m c ), u=l+kE
iar v»u+kB)j
3 - răspunsul sistemului la o s.r.p. dată este variabil în
amplitudine cu modificarea distanţei acesteia faţă de conver-
torul de imagine (flg.7.7), dar îşi menţine tipul de Bimetrie
caracteristica [651, [77l;
4 ,- procesul formării Imaginilor scintigrafice este însorit
aditiv de un zgomot geeerat, pe lîngă fenomenul Compton, de
factori perturbatori intrinseci (dezintegrarea fizică,
rile fiziologice, fondul radioactiv, etc.).

s.7.5-1
rului ••cp. 1» s.r.p/ de I-rti
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Pig,7.6. Curbele
energiilor Compton si

•m/ote&V ale, densităţilor lor
de probabilitate,
pentru 1-131.

' Aceste rezultate privind comportarea reală a sistemului
scintigrafic sugerează reprezentarea distribuţiei 3-D din
organul captant printr-uo set de P distribuţii plan-paralele
contigue a(a,n;p), astfel încît, ţinînd seaaă şi de zgomotul
z(a,n), pentru o poziţie relativă oarecare ec.7.1 devine:

IL.
s(a,n) » 2L. a(a,n;p) xx h(a,n;p) + z(m,n) (7.24b)

Io ac» 7.24, expresie a principiului superpoziţiei,
fiecare neabru al suinei este o convoluţie liniară 2-D şi se
admite că distribuţia curentă a(a,n;p)<*a(a,n), atribuită
unul strat al organului, este constantă pe un interval de
grosime o, în interiorul căruia răspunsul h(a,n) nu se modifi-
că sennificativ; îs baza proprietăţilor oonvoluţiei liniare,
ecuaţia: P
S O c , ! ) - ^ A(k,lip).H(k,lip)+Z(fctl), cu Ic, 1-1,2,3,..M (7.26)

«ate perechea rouriar a ec. 7*24, ceea ce arată, făcînd
abstracţie de zgoaot, că reconstrucţia digitală 3-D dip P
secţiuni plan-paralele ruccesive este posibilă prin rezolva-
rea de M ori a unul sistea cu P ecuaţii în frecveoţe spaţia-
le, recurgînâ la algoritmul transforaatei ?ourier rapida C59l#

Pentru caiul P»l, echivalent filtrării 2-D îp aproxiaa-
ţia «xtinderiii reduse a organului în adînciae, ec,7.24b
devine:
a(m,o) - »(B,D) m h(B,p), + Z(B,C) . p (7.24 e)
astfel că distribuţia a(n,n) dorită este redată prin ««1 aai
bun estimat â(a,n) al său, în sensul celor aai aloi pătrate
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/ooo

Fig.7.7 Variaţia
răspunsului (p.s.f
la s.r.p cu depăr-
tarea acesteia
(colimator m.c.p)

[43] » [55] »[74]« respectiv prin transformata Fourier inversă a
produsului dintre S(k»l) şi filtrul Wiener optimal
Q^k.l) - H?(k,l).[H(k,l).H*(k,l) + R(k,l)]- (7.29)
în care R(k(l)-Z(k,l).Z

3>(k»l)/[A(ktl).A
JK(k»l)] iar asteriscul

indică funcţia complex conjugată.
Pentru Vt 1, cele P ecuaţii necesiire constituirii unui

' sistem compatibil pot fi obţinute prin creşterea succesivă de
P ori cu pasul & a distanţei dintre convertorul de imagine şi
organul radiocaptant; acest procedau, uşor de automatizat prin
programul de achiziţie a datelor, prezintă avantajele de a
menţine la nivel minim solicitarea psiho-fizică a pacientului
şi de a conserva originea sistemului de coordonate; rezultă
în acest fel* în coordonate spaţiale pentru reconstrucţia 3-D,
sistemul» p

srU»»») " fejL a (m,n) a* hw+r-1(»»n)*er0n»n); r»l,2,,.P (7.35a)
a cărui pereche Fourier este:
8r(k,l) « £ A_(k,l),HL__4(ktl)tZjktl)î r«l,2,3,..P (7.35b)

Sistemul 7.35b arată oă acest mod de reconstruoţle 3-D im-
plică stocarea prealabilă» ca date, a (2P-1) răspunsuri la
s«r.p şi a P imagini acintigraflce» odată cu existenţa unor
proceduri de minimizare a zgomotului [77] » similare filtrării

Pentru implementarea filtrării 2-0 (ec#7.24o, 7*29) şi re-
construcţiei 3-D (slst.7.35a-b) au fost generate programele
Fortran BD-l şi respectiv MAIBID-SRD2 oare au comune
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transformata Fourier rapidfi şi algoritmul pe oare l-an elabo-
rat Î D scopul obţinerii funcţiilor de transfer H + r «(k»D
direct din datele imaginii-răspuns (p.s.f) la s.r.p» valid
fără particularizări» pentru oricare asociere colimator-radio-
nuclld; acest algoritm (folosind datele P»8.f_+r_>1(ii,p) a
căror achiziţie în aiatrice Mxkcuv» b biţi/cuv»'încetează cînd
una din adrese îşi atinge capacitatea (2-1)), corectează
neuaifomităţile spaţiale ale convertorului de imagine,normea
ză toate imaginile p.a.f. faţă de max.p.s.f.da.n), liaiteasfi
extinderea spaţială prin înlăturarea fondului radioactiv»
simetrizează datele, aplică.datelor astfel prelucrate trans-
fonta Fourier rapidă directă obţinînd Hp+j-j^k,!) f 1 ^ 'ipal
asigură independenţa faţă de poziţia n=HM, n»VM a s.r.p» îp
timpul achiziţiei datelor, calculînd produsul

respectiv funcţiile de transfer oăutate (una singură» H(k»l)
pentru filtrare 2-D» P»l).

- » » » -

Ipotezele formulate în cursul lucrării asupra proprietăţi-
lor statistice ale imaginii şl distribuţiei-obiect au condus
la estimarea raportului spectrelor de putere (filtrarea 2-J>»
p-1) prin funcţia B(k,l)«[max.s(m,n)]"1/2.exp[q2'(k

2+l2)] , în
care a- este o constantă pozitivă a cărei valoare orientativă
a fost obţinută ajustîod datele MÎF experimentale pe o expo-
nenţială.

După testarea pa date deterministe programul EH-1 a fost
validat pe date roale» cunoscutei astfel flltrînd însăfi iaagi-
nea-răspuns la s«r«p a fost pusă în evidenţă o creştere a rezo-
luţiei geometrice pîaă la valoarea maximă permisă de matricea
de lucru» concluzie ce rezultă comparînd oaracteristlca de
frecvenţă a Imaginii-răspuns la a.r.p;nefiltrată-flg.t.lo a-ou
cea obţinută după filtrare - fig.7.Io b-4 (comparaţie care
arată că filtrarea 2-D reduce atenuarea frecvenţelor spaţiale
pînă la max* 35 % )•

Echivalentă măririi numărului de fotomultiplicatoare,
pentru aceeaşi.suprafaţă de detecţie» de la 19 la cel puţin
37» această creştere a rezoluţiei spaţiale a fost confirmată
aplicînd programul EMI-1 imaginilor unor fantome radioactive.
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Astfel pentru "tiroiJa" dip fig,7*Ua ae obaarva oa detaliile
floe (ionela "fierbit ţi" şi oale "reol*) pa oara iaagioaa pa-
prelucrată (fig* 7.11b) DU le aurpripde aau le estoapeasSa
eîot "regăsite1* (recuperata) £B fig. 7.11C, oa uzaara a fil-
trării 2-D Wiepar-optlaale*
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Sxceptînd efectul mişcărilor fiziologice iaterne* progra-
mai Elfl-l va produce, cu necesitate si în cazul filtrării
imaginilor de la pacienţi aceeaşi creştere a rezoluţiei spaţia-
le; aceasta ipoteză este susţinuta de figurile uraătoare, care
aînt ezeaple în acest sens, astfol:
- laaginea unei guşi polinodulare (coliaator pinhoUD* înainte
(fţ*.7.Ud) si după filtrare

- iaaginea ficat-splinl (ooliaator a«o*p), a unui pacient ou
siaptoae de onist hidatio fi -infamei splenic^ înainte \ti.g.7.12
o) şi după filtrare (fîg.T»12d),

W g . 7.12c fig.7»12d

••îl-

Pentru validarea reconstrucţiei 3-D pe baza podelului de
superpoziţie (7.35) (în care atenuarea radiaţiei gaaa în ţesu-
turile organioe este considerată prin înglobarea s»r«p*
necolimte, îo «edii ou atenuare echivalentă) aa eiaulat o
distribuţie a(a*p) de s.r.p ott valori deterainiste întregi.
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în 3 plane paralele şi» corespunzător» cele 5 răspunsuri nece-
sare, a căror variaţie ou adînolmea s.r.p corespunde celei ^
reale» arătate în fig.7#7 pentru colimatorul m.c»p[77]#

Imaginile de superpoziţie s.» s 2 şi s.(m,n), obţinute sub-
stituind procesului scintigrafie oonvoluţia numerică
ap(»,n) « b>(.tB) - ̂  £ _ , ̂ (i,J>.«pC-M-*>, p-1,2,3,

au constituit, împreună ou ponderile h1(m,D)fb.5(ia»n) datele de
intrare în programul MATRID(0!RD2).

Cu A_(k,l) ca soluţii ale sistemului fără zgomotj

Sr(k,l)= f]A p(k,l), H p t r - 1(k tl) , r - 1,2,3» (7.35d)

programul EATEID(!TRD2) a regăsit, exceptînd erorile de trun-
chiere şi rotunjire specifice calculului digital, valorile
căutate a (m,n)» p=l^,3» conflrmînd astfel modelul (7*35) şi
procedeul de reconstrucţie 3-D bazat pe acesta*

Intrucît stabilitatea sistemului ?35d este înaă periclita-
tă de anularea determinantului ca urmare a zgo^ţtului statis-
tic din imaginile de superpoziţie şi a efectelor de trunchiere
şl rotunjire» dis«anţa dintre planele de reconstrucţie nu poate
fi oricît de mică; această restricţie împreună cu dificultăţi-
le antrenate de reducerea zgomotului constituie de altfel
preţul care însoţeşte avânte jele modelului 7*35 (d'jrată redusă
a reconstrucţiei, menţinerea solicitării psiho-fizice a pacien-
tului la nivel minim, oonaervarea originii sistemului de coor-
donate şi prin urmare eliminarea necesităţii unor dispozitive
speciale de aliniere a pacientului în raport cu instalaţia,
etc.) faţă de metodele cunoscute din literatură pentru re-
construcţia 3-D a distribuţiei în organele radiocaptante (de
ex.reconstrucţiayy-rîk bazată pe teorema proiecţiilor multiple)
[36j.

CAPITOLUL 8 C6H0LUZII

Tratînd într-o formă unitară, conform obiectivelor"propuse
(cap.l), problematica explorării tridimensionale a organelor
radiocaptante în contextul prelucrării digitale a informaţiei
furnizate, am finalizat ceroeţările efeţctuate prin constribuţii
aplioativo destinate creşterii eficienţei investigaţiilor
medicale in vivo cu radlonucllzi; astfel; alături de eviden-
ţierea premiselor teoretice şi experimentale implicate în
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abordarea elaborării de aparatură de medicină nucleară compute-
rizată» contribuţiile care constituie rezultate originale axe
autorului» constau înt
1 - evidenţierea posibilităţilor colimatoarelor scintigrafice
pinhQle şi multicanal-paralel de a transmite în imagine infor-
maţia de poziţie a sursei radioactive punctiforme(cap.2, par.
2.9» oap.7, par.7»2);
2 - elaborarea unei metode de calcul a radioactivităţii corpo-
ral - captate pe baza datelor furnizate de un sistem dual de
colimare şi explorare spaţială» de concepţie proprie* sau de o
cameră de scintilaţii cu două convertoare de imagine opuse,
colimate multicanal-paralel (cap.5)»
3 - condiţionarea şi standardizarea studiilor sciatigrafice di-
namice prin:
3.1. - elaborarea criteriului obiectiv de prestabilire (cai-

cul) a duratei şl numărului cadrelor studiului dinamic specific
organului investigat (cap»6, par.6.2);
3.2» - elaborarea metodei de recuperare din datele scintigra-

fiei numerice a curbei reale de variaţie în timp a radioactivi-
tăţii dintr-o zonă de interes sau element de imagine» (cap.6,
formula 4);

3. - alcătuirea şi implementarea» într-un program general
de calcul BYH2 specific investigaţiilor dinamice, a algoritmi-
lor care execută netezirea l-D a datelor dinamice mădurate»
recuperarea funcţiei reale din datele netezite sau iniţiale»
primele două derivate» sume parţiale» cu extensie pe toată
curba» etc» (cap.6» par.6.2). ;

4. - evidenţierea limitărilor impuse de eşantionarea spaţia-
lă asupra performanţelor convertorilor analog-digitali şi dir
mensiunilor matricii de lucru» cînd camera cu scintilaţii este
interfaţată cu un sistem do calcul numeric (cap.6, par,6.3);

5 - calculul densităţii de probabilitate a energiei fotonu-
lui Compton şi a valorii medii a acesteia în cazul colimato-
rului multicanal-paralel şi» implicit, punerea în evidenţă a
simetriei hexagonale a răspunsului convertorului de imagine»
astfel colimat; cap.7» par.7.2 )

6 - formularea problemei generale de reconstrucţie numerică
din imaginile unor straturi paralele a distribuţiilor spaţiale
din organele radiocaptante şi» în cadrul acesteia» elaborarea
metodei de calcul al răspunsului sistemului scintigraflc la
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la impulsul unitate (necesar la implementarea algoritmilor de
reconstrucţie 2-D şi 3-D) pe baza datelor imaginii-răspuns la
sursa radioactivă punctiformă, cu aplicabilitate independentă
de combinaţia radionuclid-colimator (cap,7, par.7#3, 7.3.3);
7 - elaborarea algoritmului (implementat prin alcătuirea progra-
mului EMI-1) pentru filtrarea 2-D Wiener optimală a imaginilor
scintigraflce prin a cărui aplicare curentă se obţin imagini-
proiecţie completă cu fidelitate de redare spaţială ridicată,
echivalentă creşterii rezoluţiei geometrice a sistemului pînă
la valoarea corespunzătoare frecvenţei maxime a matricii de
lucru (cap*7, par,3);
8 - formularea unui nou model matematic, bazat pe auperpoziţie,
pentru reconstrucţia 3-D în spaţiul Fourier a distribuţiei de
volum, prin imaginii" 2-D succesive ale "straturilor1* plan-
paralele contigue ale organului radio-captant (cap*7,par»7»3î
9 - alcătuirea algoritmului şi a programului MA.TRID-TRD2,
co.reepuazător, pentru reconstrucţia 3-D numerică pe brza mode-
lului de superpjBiţie elaborat, şi validarea acestui model pa
date deterministe (cap.7, par.7.3.3).

x X x

Rezultatele menţionate, a căror utilitate a fost confirma-
tă de aplicaţiile pe date reale (pe pacienţi investigaţi şi/
sau trataţi cu radionucllzi), subliniază potenţialul deosebit
al manipulării matematice a informaţiei şi respectiv al prelu-
crării digitale a datelor dar, evident, nu epuizează ci«i pe
departe aria problemelor legate de explorarea tridimensională
a organelor radiocaptane»

Subliniind, prin analiza făcută convertoarelor de îsş&g^ce
ale sistemelor acintigrofice, liniţările antrenate de prieci-
piile de funcţionare pe care acestea se bazează în prezent, în
încheierea lucrării se sugerefcză că, simultan cu dezvoltarea
unor metoda noi de control eficient al zgomotului, nai alea la
reoonstrucţia 3-D, un salt calitativ va putea fi obţinut în
acest domeniu, da pildă, prin abordarea ondulatorie la detec-
ţie a radiaţiei gama.
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