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REZUMAT 

F i r s t l y some bas ical aspects of nuclear medicine 
in v ivo procedures along with the requirements for 
d i g i t a l data handling in scintigraphic process are 
synthet ica l ly presented from the technical point of 
view. The e s s e n t i a l features needed to interface an 
usual (Anger) gammacamera to a general-purpose computer 
are next underlined a l s o emphasizing that an optional 
configuration for a computerized scintigraphic system 
could be implemented using a CORAL-4011 minicomputer. 
Final ly a system of programs, termed GAMKA-11, 
extensively used for scintigraphic studies i s described 
together with a se t of or ig inal algorithms which have 
been Implemented as new FORTRAN programs and modularly 
included within th i s system. 



A. INTFODOCTIOlf 

Utilizarea izotopilor radioactivi in medicină, ca purtă
tori de informaţie şi/sau ca instrument curativ, antrenează necon
tenit dezvoltarea tehnicilor de detecţie, orelucrare si recunoaş
tere specifics de date. Performanţele acestor tehnici condiţionează 
la rlndul lor acceptarea si aolicarea eficientă a informaţiei cu
lese în cercetarea şi practica medical* la modelarea oroceselor fi
ziologice, la extragerea de indicatori clinici şi la evaluarea stră-
rilor patofiziologice prin imagini morfo-funcţionale. 

Explorările cu radionuclizi constituie în prezent o modali
tate accesibilă de intervenţie care permite atît vizualizarea struc
turilor interne cît şl descoperirea mecanismelor fiziologice pe ba
za cineticii trasorilor, în cadrul fenomenelor de transport a meta-
boliţilor, mai ales în cazul tehnicilor in vivo. 

Informaţiile obţinute astfel pot fi de mare utilitate deoa
rece măsurătorile se fac cu păstrarea integriTaţii organismului şi 
deci fără Derturbarea evoluţiei-naturale a proceselor interne. 

Neajunsul major al acestei clase de exnlorări raorfofuncţio-
nale constă în iradierea neneglijabilă a pacientului, generată de 
timpul de înjumătăţiră si cantitatea încă mare a radionuclldului 
administrat per procedură(impusă de mica eficienţă de detecţie). 

Situarea, în prezent inevitabila, oe o poziţie favorabilă 
utilizării radionucli2ilor nentru exnlorârile medicale în vivo 
antrenează necondiţionat nreocuparea permanentă ?a riscul acceptat 
•1 iradierii pacientului să devină negiijabi] în raport cu benefi
ciul obţinut pentru sănătatea acestuia, scoo în care se urmăreşte: 

• maximizarea diversităţii de informaţii extrase pentru o 

cantitate dată a radionuclldului administrat(introdus în 
organism); 
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• minimizarea alterării datelor reale de către zgomo» şi ăe 
către imperfecţiunile funcţiilor de transfer ale componen
telor de aparatură; 

• livrarea informaţiei(datelor) sub o formă direct accesi
bila utilizatorului (medicului) tn vederea luării de de
cizii rapide, pe un fond de ambiguitate ctt mai redus,etc. 

A. 1. 1. Considerente de baza ale investigaţiei de 

medicina nueleo+a in vivo 
1 

Medicina nucleară, domeniu interdi&ciplinar generat orin 
explorarea organismului uman cu izotopi radioactivi, Isi ba:crază 
procedeele terapeutice şi de diagnostic in vivo oe un set de parti
cularităţi lntercorelate ţesut viu-radioizotoo tn care se includ: 

• con.oortarea nedescrimlnatorie a unui organ sau ţesut faţă 
de un anumit element natural si radioizotopii acestuia; 

• proprietatea fiecărui organ sau ţesut de a lega (capta) pre
ferenţial un element natural specific şl lmolicit Izotopii 
•ii (în combinaţii chimice caracteristice din punct de ve-" 
dere metabolic); 

• transportabilltatea atomilor radioactivi(ajunşi în organis* 
mul uman tn mod accidental sau administraţi -nedical prin in-
gestie, injectare sau inhalare) de către medii aflate tn mis 
care si existenţa vasculârizBrli organelor; 

• posibilitatea de a alege şl administra radionuclldul astfel 
încît durat? de tnlumătâţire fizică să fie comparabilă cr 
oea biologici; 
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• existenta radionuclizilor cu dezintegrare prin emisie de 
fotoni, datorită penetrabilităţii cărora pot fi transmise 
în exterior informaţii cu privire la distribuţia internă 
de nuclee radioactive (nentru diagnostic sau cercetare); 

• existenţa radionuclizilor cu dezintegrare prin emisie de 
particule beta, necesare realizării efectului terapeutic 
(şi însoţite de cuantele electromagnetice pénétrants, 
utile constatării eficienţei radioterapie! aplicate). 

Prin transportul radionuclidului administrat, în organul 
ţintă apare biodistributia (repartizarea spaţială a nucleelor ra
dioactive) a cărei evoluţie temporală deoinde concomitent de pro
prietăţile fizice ale radionuclidului şi de cele morfofuncţionale 
ale organului investigat. 

In acest fel, prin introducerea dirijată a radionuclizi
lor în organismul uman, diagnosticianul Jispune de un Durtător de 
informaţie spre exterior, practic de neînlocuit. 

Receptorii informaţiei primare furnizate în afara corpului 
sînt constituiţi de aparatura de medicină nucleară in vivo, eu 
care se colimează şi detectează radiaţia electromagnetică emisă, 
se prelucrează datele obţinute cu privire la biodistributia spa-
ţio-temporală a atomilor radioactivi captaţi în organul investigat 
(spaţiul obiect*, etc. 

— - " "v. A.1.2. Tehniei de explorare in vivo au raéionuelim 

In funcţie de necesităţile şi posibilităţile de investiga
ţie morfologică *L funcţionala cu radioizotopi in vivo, au fost 
elaborate echipamente de electronică nuclear* specializate pentru 

proceduri ca: 
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• raa-toiiftntarea, prin care se obţine o valoare globală (re-

prezentînd numărul de atomi radioactivi existenţi în întregul vo-
* 

lum ocupat de ţesutul captant al organului investigat, la momente 
standard, consecutive administrării radionuclidului) sau o înre
gistrare a variaţiei acestui număr într-un interval de timp pre
stabilit; 

• explorările âe corv intrea, orin care se determină grafic 
sau numeric radioactivitatea existentă în întregul organism uman, 
ca unsare a uneia din cauzele: activare in vivo dirijată sau acci
dentală, administrare de radioizotoni în scora medica] (diagnostic 
sau teraoeutic), contaminare internă accidentală etc.; 

• *e<it<ara*ia* tehnică de explorare, detecţie si afisaj sub 
formă de imagine a distribuţiei spaţiale a radioactivităţii (din 
oubdomenii ale volumului captant), proiectată duoâ o direcţie arbi
trară. 

A.1.3. Caracteristici ale concentraţiei locale 

, Dezintegrarea radioactivi este tu proces cu distribuţie 
Poisson astfel că probabilitatea ca un eveniment să albă lor 
într-un anumit interval este proporţională cu norma (lungimea)aces
tui interval. 

Apariţia unui eveniment tntr-un punct al soaţiului fi la un 
moment dat este, bineînţeles, ooslbllă dacă în acest punct nuclsul 
radioactiv există ("trăieşte") un timp cel puţin egal cu intervalul 
urmărit, anterior momentului. 

Intrucît mediul In cere se găseşte radionuclldul administrat 
se află tn mişcare Jar nucleele radioactive sînt antrenate In acesta, 
existenţa lor este condiţionată şi de narametrii mediuiui antrenant. 
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A s t f e l , concomitent cu procesul de acumulare nrin cap

t a r e , asupra numărului de nuclee radioactive f ixate deja a c ţ i o 

nează legea exponenţială a dez in tegrăr i i , caracterizată de timpul 

de înjumătaţire f i z i c ă T f precum ş i procesul e l iminăr i i b i o l o g i c e , 

care pentru o funcţionare normală are deasemenea o alură exponen

ţ i a l ă , cu o durată de înjumătaţire b io log ică ? b . 

Durata globală a "staţ ionăr i i" în crgan a unui nucleu ra

d ioac t iv captat e s t e determinată de probabi l i tatea ca pînă la mo

mentul t aces t nucleu să nu dispar* n i c i prin dezintegrare radioac

t i v ă ş i n i c i prin eliminarea b i o l o g i c ă . 

Rezultatul ac ţ iun i i concomitente a acestor două procese e s t e 

caracter izat de timpul de înjumătaţire e f e c t i v : 

Tef " W f V T f > 

mai mic decît oricare din duratele T, şi T, 
Se releva astfel observaţia că pentru T f << Tfe procesul fi

ziologic nu mai este surpins. In timp ce cu cit Tf este mai mare 
decît T., fiziologia organului este mai bine evidenţiată cu ajuto
rul radior.uclizilor. 

A.1.4. Compatibilitatea radioi*otop-inve8tigatie in vivo 

Riscul implicat al iradierii prin administrarea radionucli-
zilor in vivo impune, ca problemă de natură tehnică deosebită a me-, 
Ricinii nucleare, găsirea metodelor şi mijloacelor de extragere a in
formaţiei cu maximum de beneficiu oertru pacient, în condiţiile minl-
mlzării permanente a iradierii antrenate. 

In satisfacerea simultană a acestor deziderate apar Insă ce
rinţe contradictorii cu privire la unele condiţii ce se impun radio-
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nuclizilor administraţi şi procesului de măsurare. 

Astfel, deşi iradierea este cu attt mal redusă cu cit 
timpul de înjumătăţlre prin dezintegrare este mai mic, pvocesul 
fiziologic nu poate fi pus cu încredere In evidentă decît dacă 
vitezele cu care se desfăşoară sînt mult mai mari decît viteza 
de dezintegrare. 

Iradierea este de asemenea proporţională cu cantitatea de 
radionuclid administrată; prin urmare şi din acest punct de vede
re sînt recomandate cantităţi mici, dar dezintegrarea fiind un pro
ces de tip Poisson, reducerea cantităţii de radionuclid este înso
ţită ie creşterea erorilor asupra rezultatelor măsurătorilor. 

Atît reducerea iradierii organismului cît şi maximizarea in
formaţiei extrase pentru diagnostic stnt favorizate dacă: 

• durata prezenţei radionuclidulul în circuitul sanguin este 
cît mai mică, ca urmare a "extracţiei" rapide, respectiv a fixării 
neîntîrziate a acestuia de către organul ţintă; 

• fixarea radionuclidulul se produce, practic exclusiv, numai 
Xn organul investigat iar aparatura de detecţie colectează fotonii 
gama, cu eficienţă ridicată; 

• schema de dezintegrare a radionuclidulul este simplă,' fără 
particule beta, cu eliminară de fotoni gama monoenergetici aparţl-
nînd unui domeniu coborît (sub 500 KeV); 

• combinaţia chimică tn care se administrează radionuclidul liU 
este dăunătoare pentru nici o componentă a organismului; 

Este cunoscut, pe de altă parte, că obiectivul general al me
dicinii nucleare este de a elabora şi, mai ales, de a aplica proce
duri de diagnostic cu radiotrasori furaizînd astfel informaţii care 
să contribuie sau să conducă direct la vindecarea pacienţilor(ineffl* 
siv prin terapia cu izotopi radioactivi). 
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In acest sens de importanţă deosebita este calitatea Inves
tigaţiei de medicină nucleară iar aceasta este condiţionată de per
formanţele pe care le ating, de asemenea prin calitatea lor, elemen
tele prin care se realizează (radiofarmaceutlcele, aparatura.cadre
le medicale şl tehnice, etc.). 

Astfel, dlspuntnd de aparatură şl personalul calificat pen
tru asigurarea rapidităţii şi preciziei în diagnostic ea şi a re
production taţii condiţiilor de aplicare (mai ales repetata) a 
unei proceduri, este necesar ca pentru flecare investigaţie dată 
să fie ales cel mai potrivit radlofarmeceutlc. 

Această sarcină constă de faDt tn a găsi acel radiotrasor 
(compatibil cu studiile in vivo) a cărui blodistribuţie In prezen
ţa bolii să fie astfel modificată faţă de biodiatribuţia lui nor
mală încît reprezentările (eşantioanele) obtenabile cu mijloacele 
disponibile să fie suficiente centru a evidenţia, cit mai devreme, 
alterarea stării de sănătate ( şi aceasta indiferent de grosimea 
straturilor de ţesut înconjurător sau de nivelul altor factori ne
controlabili). 

Dacă imaginile, care reprezintă blodistribuţia tn cele două 
cazuri, conservă diferenţa reală atunci se poate spune că un trasor 
este cu atît mal sensibil cu cit generează o abatere mai mare a bio-
distrlbuţiei de la normal, pentru stadiul dat al bolii. 

De asemene*, cu aceeaşi condiţie un radiotrasor este cu 
attt mal specific cu cit oferă biodistribuţii mal diferite pentru 
diferitele afecţiuni ale aceluiaşi organ sau ţesut. 

Criteriile coneYete care conduc la ootiaizarea investiga
ţiei de medicină nucleară din punct de vedere al izotopului (ra-
diofermaceutlcului) utilizat in vivo «tnt, actualmente, într-o 
mare măsură,bine determir ne oentru un număr important de organe 
(ţesuturi) şl radiofarmaceutice, /Aţ * A4/ 
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A.J.S. Aspect* ale terapiei eu raâionueliei 

Ruperea unei legaturi biochimice datoriţi transferului e-
nergetic către substanţa vie în cursul Interacţiunii acesteia cu 
radiaţiile nucleare generează perturbaţii funcţionale, respectiv 
îmbolnăvirea organismului prin iradiere. 

Crienttnd ruperea acestor legături către celule-ţintă a-
normale, incompatibile cu starea de sănătate, se obţine efectul 
terapeutic. 

Pentru obţinerea acestuia, radionuclide utilizat trebuie 
să fie "fixat" exhaustiv în zona bolnavă iar radiaţiile emise să 
albă parcurs mic tn substanţa vie, pentru a nu antrena iradiere şi 
In ţesuturile vecine, sănătoase} constatarea din exterior a rezul
tatelor terapiei cu radionuclizl se poate face prin intermediul 
aceloraşi Instalaţii care se folosesc la stabilirea diagnosticului 
iar fn acest scop este necesar ca radiaţia cu parcurs utilizată In 
"arderea" ţesutului bolnav să fie însoţită ai de radiaţia electro
magnetică penetrantă. 

Efectul terapeutic depinde de gradul de iradiere locală{de 
doza încasată) şl aceasta de cantitatea de radionuclid captat. 

Stabilirea cantităţii de Izotop ce trebuie administrată pen
tru eliberarea locală a dozei de iradiere corespunzătoare este con
diţionată de funcţia reala (de captare) a ţesutului (care se deter
mină prin proceduri in vlvoj.de masa acestuia, de energia radiaţii
lor corpusculare fi de tipul de Înjumătăţiră fizică etc. 

A.1.6. Càraeterietiei ale explorării teintiarafiee 
(au ţama-oamere) 

O fracţiune relativ mică, purtătoare de Informaţie, este 
detectată şi transferată In imaginea sclntigra/lcă' ea un număr ce 
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poate fi convertit pentru afişare într-o mărime continui (pe scara 
gri sau scara culorilor) san într-un semn particular, în cadrul unui 
cod propriu fiecărui tip de aparat) şi totodată stocat ca informaţie 
cantitativă. 

Extragerea informaţiei In cadrul procesului de explorare 
in vivo este caracterizată prin aceea că: 

• măsurătorile sînt precedate de administrarea, prin in-
gestie, inhalare sau injectare, a radionuclidului; 

• tn cadrul detecţiei, precedate de delimitarea zonei 
emisive prin colimare- est* operată conversia energiei radiaţiilor 
electromagnetice penetrante tn impulsuri electrice, procesul conver
siei constînd într-o deplasare spectrali urmată de efectul fotoelec-
tric (la detectoarele cu cristale acintllatoare si fotomultiplica-
torl) sau în generarea de perechi electron-qol (la detectoarele cu 
dispozitive semiconductoare)); 

• organul captant, sursă radioactivă distribuită în sp&ţlul 
Xrz, de existenţă anatomică, se comportă ca ur. sistem variant în 
timp; prin urmare nu se poate considera că semnalul aleator este 
ergodic( permanent au iwc modificări ale concentraţiei locale de 
nuclee radioactive, modificări generate de dezintegrarea_radioacti
va şi de schimburile biologice); 

• răspunsul real al aparaturii de explorare (în special 
al convertorului <*e imagine) se abate de la cel teoretic iar abate
rile depind printre altele, de tipul de organ investigat, de schema 
de dezintegrare a radionuclidului, etc; 

, prin explorările, in vivo statice se erează baza de date 
pentru:calculul dozelor de 'iradiere încasate local, dirijarea tra
seului chirurgical (delimitarea domeniului de intervenţie), calculul 
dozelor dozelor de iradiere necesare în actul terapeutic cu radionu-
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clizi), aprecierea stării morfologice a organului studiat ca efect 
al instalării procesului patologic, prin vizualizare, evidenţierea 
zonelor active (captante) şl inactive din organul investigat; 

• numărul de cuante care ajung pe detector prin spaţiul de 
colimare include, pe lingă cuantele cu energia E emise din ele-

p 
nentul de volum "delimitat", şi componenţi; generate prin orocesul 
Conpton sau datorate penetraţiei de sept, penetraţiei de muchie, 
fondului radioactiv, etc. (existenţa acestor comoonente avtnd ca 
efect deteriorarea rezoluţiei spaţiale a sistemului seintigrafic); 

• fiecare cuantă E_ incrementează răspunsul sistemului cu o 
unitate; 

• procesul detecţiei poate fi privit în două moduri: 
a) un eveniment Sf pe detector poate fi generat de o itul-

ţime de surse punctiforme aflate tn spaţiul-obiect, In vecinătatea 
unui punct, P'(xyz), din ctmpul vizual al colimatorului; 

?i«.ar. 1 Csmsldsrer»» prsossulai d» fezmtx* • 
laagUiiCoefol esllaateml pUn«l«) 
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b) o sursa punctiformă aflata în P(xyz), în planul obiect, 
poate genera evenimente într-o mulţime de puncte aflate în veci
nătatea punctului DU^.y^) din planul detectorului; 

• evaluarea datelor prin vizualizarea reprezentării aces
tora, după un cod dat, este larq aplicată în medicina nucleară si 
are o pondere însemnată în luarea unor decişii atît în diagnostic 
cît şi în terapie (mai ales în actul chirurgical), ceea ce relevă 
importanta prelucrării datelor Înregistrat* şl deci a recuperării 
informaţiei originale, nealterate; 

• în timp ce numărul de evenimente este cuantificat In mod 
natural, coordonatele spaţiale şi timpul au o variaţie continuă » 
ceea ce înseamnă că centru tratarea numerică a datelor este nece
sară eşantionarea spaţio-temporală a acestor variabile independente; 

• prelucrarea numerică a imaginilor si manipularea datelor 
se execută după stocarea evenimentelor detectate şi are drept scop 
corectarea acţiunii componentelor de sistem şi a factorilor pertur
batori asupra distribuţiei reale, extragerea informaţiei moréo-fi
ziologice sub formă de indicatori numerici sau imagini funcţionale, 
reconstrucţia tridimensională (3-D), găsirea de metode diferite de 
orezentare sugestivi a aceleiaşi informaţii, etc.; 

• o imagine scintigrafică obţinută cu camera de scintilaţii 
constituie o proiecţie totală (ca o sumă ponderată după o Alrecţle 
dată a blodistribuţlei explorate); 

• prin explorare cu o cameră cu scintilaţii sînt posibile: 
realizarea de studii dinamice la viteze ce permit refacerea Infor
maţiei reale necesare în modelarea fiziologici, realizarea de studii 
statice multiDle (proiecţii totale diferite) de durată mică, nece
sare reconstrucţiei sau reoresentărli distribuţiei în spaţiul 3-D 
(de volum), determinarea electronic* a coordonatelor de poziţie 
ale evenimentului scintilator, etc.. 
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A.1.7. Configuraţia optima necatara in9*9tïqati*i 

teintipvafiee eomouteri*at* 

Un organ investigat in vivo cu radionuçlizi este caracté

risât In orice moment de o funcţie de punct, respectiv Implică 
existenta la un moment ţ, într-un volum elementar centrat în punc
tul P cu coordonatele soeţiale (x\y,z) a unui număr Q de nuclee 
radioactive. 

Astfel, explorarea in vivo, respectiv spaţio-tenroorâlă a 
organelor radiocaptante, are ca obiect primar determinarea canti
tativă, pe un domeniu de definiţie, a unui vector multiparametric 
(g,P(x,y;z),t), ce caracterizează evoluţia în timp a distribuţiei 
de volum, şi prezentarea sub o formă vizuală de ansamblu a 
unor "instantanee" sie distribuţiei mărimii g sau a unor derivate 
din «ceasta (termenul "instantaneu" fiind evident o idealizare,în 
contradicţie cu relaţiile de nedeterminare ale lui Heisenberg). 

Prin urmare obiectivul cel mai general al explorării în 
vivo cuprinde prezentarea la utilizator a unul echivalent al func
ţionalei g • g(x,y,s; t). 

In mod natural nefiind posibilă vizualizarea concomitentă, 
de ansamblu, a mărimilor implicate (si In aceeaşi măsură, nereali
zabilă din punct de vedere tehnic), scintigrafia furnizează In a-
cést scop reprezentări ale distribuţiei interne In variantele : 

• imagine statică (2-D)t 

sa - sz(x,y,; At) 
adică o reprezentare a proiecţiei ponderate a lui 

g(x,y,z; t) după axa OZ a detectorului, admitînd căi • 

i2 Ï o' oentru tQ< t <(t0 • At), 
at 

unde t este momentul începerii formării imaginii; o 
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• studiu static multiplu (multiatatlc), destinat reprezen
tării (reconstrucţiei) 3-D si alcătuit dintr-un set de R imagini 
statice 2-D obţinute pentru R geometrii de măsurare (pacient-aparat) 
diferite: 

szr " 8 z r ( V yr : fc) 

r » 1,2,3, ... , R 
în condiţiile ^2 » O, pentru tQ< t< (tQ + R.At) şi zr • perpendl-
cular pe planul O xryr? 

• studiu dinamic» obţinut prin repetarea imaginii 2-D de 
X ori ia intervale succesive, menţinfnd nemodificata geometria 
pacient-aparat (de măsurare)(fig.2-a) : 

sz(t1) * »z(x#y;t1+1-tt); i- 1,2,3. ...i, 
unde ' 

t1+1-t1 - T este durata fiecărui cadrul astfel aleasă Incit, 
pentru a surprinde complet desfăşurarea procesului de durată maximă 
tjj, trebuie să satisfacă /AÇ/ relaţia: 

T in.tj,. (w + 2.IO11)"1, cu v >2s 

• imagine funcţională (2-D), reprezentînd distribuţia spa
ţială a unul indicator fiziologic: 

bz » b2(x,y), 
care se obţine apliclnd un operator •(t) funcţiei de varia

ţ i e a radioactivităţii In timp, s - s ( t ) , ataşate unui punct(x,y) 
sau unei regiuni spaţiale de interes (ROI) din studiul dinamic 
(flg. 2 b-c). 

Analiza datelor obţinute prin studiile in vivo statice 
fi/sau dlnaalca furnizează medicinii clinica şl cercetării biomedi
cale informaţii ea caracterizează •orfeîuneţţonal subsi_te«a\e in
vestigata. 
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tif*nr»2é B»pr«s«nt«r«« funcţionali • procesului 
f islologle iavoatlţat gânvadloactlT 

•) ovctnlsavo* oatolo* Intv-ua studiu Om****; 
b) curbă radioaetintftto-tiaB» tri&,i**in*l; 
e) curb* rodi»*otint*t«-tlBp Npnuatet i 

pria •••atioaao 
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In acest context unul din cele mai importante avantaje ale 
procedurilor in vivo cu radionuclizi constă In oosibilitatea stu
dierii şi determinării funcţiilor interne, respectiv a evoluţiei 
acestora în timp prin studiile dinamice, şi totodată a reconstruc
ţiei tridimensionale (3-D! cu ajutorul studiilor multistatice. 

Realizarea acestor obiective implică o configuraţie gama 
cameră-computer care trebuie, în orimul rînd, să permită stocarea 
volumului mare de date conţinute în matricile-imagine ale unui stu
diu tiultistatic sau dinamic (volum care este cu atît mai mare cu 
cît rezoluţia spaţială intrinsecă este mai mare, respectiv cu cît 
fiecare matrice are un număr mai mare de elemente); o astfel de 
configuraţie trebuie, totodată să permită (în general sub forma mo
dulara, extensibila) implementarea rapidă a unor laborioşl algoritmi 
de calcul avînd ca date de intrare aceste studii scintigrafice. 

Pt-ntru stocarea datelor furnizate de către o cameră cu 
scintilaţii în vederea prelucrărilor numerice este necesară atît 
prezentarea lor sub formă discretă cit şi organizarea In scopuri 
de vizualizare specifice iredicinii nucleare (ca funcţii pe care 
trebuie să le asigure sistemul scintigrafic computerizat). 

Astfel (dacă ţinem seama că numărul de nuclee g(x,y,z;t), 
existent la un moment dat într-un volum elementar centrat în punc
tul de coordonate (x,y,z), emite izotrop în spaţiu a(x,y,z;t)de-
zintegrări/sec(care la rîndul lor generează semnalul scintigrafic 
a(x,y,z; t)), organul radiocaptant este caracterizat morfofuncţio-
nal, din momentul introducerii radiofarmaceuticului în organism, 
de mărimea a(x,y,z,t) cu valori aleatoare, avînd proprietăţile: 

a(x,y,z»t) » 0 oentru t « 0 
a(x,y ,z;t ) > 0 pentru t > 0 , 0 < x i X , H y < ï ş l O i u Z 

lim a(x,y,*jt) » O.cànd t * • 
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unde X, Y, Z - reprezintă dimensiunile maxime ale volumului captant 
după cele*trei direcţii ale spaţiului cartezian; se presupune că 
extinderea D v maximă a detectorului de scintilaţii (respectiv a 

» 
convertorului de ima-gine) este mai mare decît oricare din cele 
trei mărimi. 

Camera de scintilaţii prezintă mărimea s, discretă, (avtnd 
în vedere că incrementul numărului de dezintegrări nu poate fi de
cît unitatea), în funcţie de valorile curante ale variabilelor inde
pendente x,y,z (spaţiale) şi t(temporală); prin urmare, pentru com
puterizarea datelor este necesar să se intervină doar prin trans
formarea din continuu In discret a variabilelor independente 
x,y,z şi t, astfel: 

x * mA 

y » nû 

fZ « p6 

t » iT 

; n » 1 , 2 , 3 , . . . ,N 

; p « 1 , 2 , 3 , . . . , P 

D v 

D v 

D v 

fcM 

a 

-

c 

' 

MA 

NA 

P« 

IT 

> 

> 

-

>! 

X 

y 

z 

5.T e f 

Această transformare este realizata cu ajutorul a două con» 
vertoare analog-digitale, pentru variabilele spaţiale x şi y şi cu 
ajutorul unui generator de intervale de timp, pentru variabila 
temporala. 

In figura 2 a,b este arătat modul, specific medicinii nu
cleare, în care slnt organizate datele scintigrafice, ca evenimente 
gama detectate cronologic; funcţia de organizare (pentru realiza
rea modurilor de achiziţie dorite) este îndenllnita de blocul-inter-
faţă. 

Uzual,achiziţia si reprezentarea imaginilor se face în cîm-
puri pătrate (metrici de date discrete avînd M - N)j rezulta că 
fineţea incrementului este direct dependentă de valorile posibile 
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ale lui M, pria re laţ ia: 

A » D /M, v 

valoarea maximă a lui M fiind determinată de volumul de memorie 
interni (centrală) a calculatorului, disponibilă pentru stocarea 
de date. 

Astfel, dacă pentru înscrierea, la fiecare adresă (m,n) a 
mărimii s ^ corespunzătoare, slnt necesare 16 unităţi binare (biţi) 
ceea ce corespunde stocării de numere cuprinse între 0 şl 65.535, 
pentru un cuvint de 16 biţi (65.535 « 2I6-1) - iar capacitatea dis
ponibilă de unităţi binare este CUB, atunci dimens'unea celei mai 
fine (tnari) metrici ce ooate fi organizata este 

M - 0,25.(CUB)1/2 

rezultlnd pentru cel mal fin increment snaţial valoarea 

A - 4.DV. (COB)"1^% 

impun In d centru A minim o valoare egală cu performant 

maximă a camerei cu s c i n t i l a ţ i i privind rezoluţia spaţială (fie 

A " 2 mm) , \a o valoare D » 300 mm(uzuală), rezultă necesa

rul CUB de memorie pentru depunerea unei eatrle i ftueceşt cez: 

CUB » 360.000 blti * 33 KCUV. 

In general M este o putere întreagă a lui 2 astfe l că va

l o r i l e t ip ice pentru M s lnt 32,64,128,256, e t c . ; prin urinare o me

morie de 22 Kcuy poate cuprinde o singură matrice cu M- 128, 16 

bit/cuv(16Kcuv), 5 matrici cu M • 64,16 bit /cuv (5x4 Kcuv), e tc . 

Tin In d seama de aceste cerinţe, un sistem computerizat pen

tru investigaţia de medicina nucleară in vivo(scintigrafică) , 
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bazat pe o cameră cu s c i n t i l a ţ i i - din producţ i i l e comerciale ac

t u a l e , cu o rezo lu ţ i e soa t ia lă uzual? superioară v a l o r i i de 5ntm ş i 

cu un diametru u t i l a l c r i s t a l u l u i s c i n t i l a t o r de cca.30n mm, t r e 

buie să includ*: 

a) un s istem dual rapid pentru conversia anolog-d ig l ta lă 

a coordonatelor (x,y) de Dozl t le a evenimentului s c i n t i l a t o r , cu r e 

g i s t re avtnd lungimea, (acoperitoare) de 8 b i ţ i f l ecare ; 

b) o in ter fa ţă gamacameră-convuter, capabilă să preia două 

semnale coincidenţe de max. 8 b i ţ i f i ecare , într-un in terva l de 

timp in fer ior unei microseconde, ş i să organizeze evenimentele(de

f i n i t e prin coordonatele de p o z i ţ i e s i momentul apar i ţ i e i ) în ima

g in i 2-D(matrici) s ingulare , s t u d i i m u l t i s t a t i c e , s t u d i i dinamice, 

curbe de prof i l radioact iv sau curbe radioact iv i tate- t imp în re 

giuni de interes del imitate opţ ional , e t c ; 

t£4- un calculator d i g i t a l de uz general disounînd de: 

- un s i s tem de operare compatibil cu limbaje de orogra-

«are de n ive l superior, pentru a p l i c a ţ i i ş t i i n ţ i f i c e ; 

- o memorie internă(centrală) a cărei capacitate să per

mită, simultan cu stocarea programelor de bază, a c h i z i ţ i a unei ma-

t r i c i de date cu dimensiunile (numărul de elemente) impuse de re

zo luţ ia spaţ ia lă ş i diametrul c r i s t a l u l u i ; 

- c e l puţin o unitate de memorie aux i l iară , cu acces di

r e c t , de mare volum(disc), pentru stocarea ce l puţin a unui studiu 

s c i n t i g r a f i c complet (al cărui necesar poste depăşi c î ţ i v a Mbytes); 

- o unitate de a f i ş a j (prezentare) pentru matr ic i le (ima

g in i 2-D) pe care l e poate achiz i ţ iona s i s temul; 

- c e l puţin un terminal pentru comunicare interact ivă 

operator-computer ; 

- un limbaj convenţional suges t iv In macro-comenzi,destl 
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nat trans farului rapid de aesaje operator-ccaţratar f i apailirii 

rapida (şl înlănţuita) a execuţiei funcţi i lor lapls—ntatat 

- p o a l b i l l t l t i da extensie (upgrading) a slateanalul (adă

ugarea de blocări supliaentare la aesnria certrajLă, adăugarea de 

discuri ş l alta periferica, etc) coapatlblle cu ut i l i sera* pro» 

graaalor existenta f i r i aodiflc&rl, e t c . ) . 

Apropiat da aoaasti configuraţia e s te sisteaml pa care 

au fost iaplo—ntaţl algorltadl prezentaţi în continuare, foraat 

dsnţr-o ga»ă-ea*»ră Anger intsrfaţată eu un cosputar FDPU/40FB 

(aiatantul t a n n - l i f ig . 3) cuprimlndt 

- 2 convartori anelog-digitali da 7 fciţi; 

- interfaţă cu SOFTWARE pentru definirea da regiuni da 

inter»* ş l organizarea datelor Ia-sedai LIST (In orCinea cronologiei 

a apaţiţ^al evaniioantulul) «au MftTftXCX 2-D» 

- aenorie interni cm 32 Keuv. (16 bit /cuv) «organizată 3-D 

din punct da vedere al adresării? 

- aesttrie periferică da * 2 «6 Meuv, organisât! pa doul 

unităţi de diacuri (000 f i DOI)» 

- unitate da aflsaj alternativ alb-negro (32 nive>le gri) 

sau color (16 nuanţa)» 
a> 

- sistem de operară coapatibil cu laba jale fOtntMI xv, 

BASIC, FOCAL? 

- sistaşi da program GAMMA-ll «pacifie invest igaţ i i lor 

in vivo da medicină nucleară, intarfaţ abil cu llsfcajtle fORTRAM, 

BASIC fOCALi 

" per i fer ic (writer) pentru prograure, l istară şi eomar 

nlcare interact iv i (respectiv periferic video cu aceleaşi funcţ i i ) . 
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O varianta pos ib i l i coreepunsătoare cerinţelor menţionate 

mai tua poate f i alcătuită, pria lntaxtătara #1 dotară ca unitate 

da aflaftj imagini, dlntr-o-cameră Anger ş l calculatorul romanesc 

CORAL 40H (eu o memorie, centrală da minimum 64 Keuv, 16 b i t / cav , 

uni tata da discuri cu eapadtataa da atoeara da S Kcuv, 16 b i t A v, 

alatsai da oparara R8X11 M en eoapatlbll ltata pantrn limbajul 

iDRrSMI IV-PLOS, e t c . ) . 

» . CLASE DE TtiaiCI nWTRV TRELVCRAREA RUMERICA 

A DATELOR 

In răspunsul oricărui sistam sa află conţinuta toată In

formaţia furnizată la Intrară da către oblaetul (organul) sau sem-

nalul investigat; In cazul cal mal general aceasta Informaţie f ie 

nu eate accesibilă ea atare receptorului uman f i e , datorită facto

r i lor perturbatori al sistemului ds măsurare s i / sau ai fenomenului 

investigat, este "ascunsă" sau deformată. 

Bate necesară prin-urmare aplicarea unor tehnici de ex

tragere, din datele Înregistrate, a informaţiei reale căutate, prin 

înlăturarea efectelor facte r l lor perturbatori, de transformare a 

acesteia In funcţie de scopul urmărit ea f i , mal alea In medicina 

nucleară, de presenters rapidă, f i sub forma cea accesibilă u t i l i 

zatorului, a informaţiei u t i l e . 

Astfel , categoriei tehnici lor de extragere a informa

ţ i e i reale î l aparţin prelucrările care conduc la minimizarea efec

telor perturbatoare date da caracterul s t a t i s t i c al dezintegrării , 

da imperfecţiunile sistemului înregistrator (paclent-eonvertor de 

imagine, inerţia ş l imprecizia e lectronic i i ds analiză, funcţia ds 

sumare pe eub-intervale ds timp, e l e . ) , de mişcările f i z io log ice , 

e tc . 
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Din categoria tehnicilor de transformare a informaţiei 
fac part* prelucrările en ajutorul cărora so construiesc imaginile 
funcţionale, se calculează Indicatorii fiziologici(p« basa curbe
lor radioactlvitate-timp pe «leaente sau regiuni de Interes) se 
realizează reconstrucţie tridimensionali, etc. 

In s f l rs i t tehnicilor de presentare le aparţin acele pre
lucrări care realizează conversia discret (digital) - analogă a 
informaţiei In vederea vizualizării (alb-negru sau oolor) ş i modi-
ficarea cantitativă a informaţiei afişate (fără alterarea acesteia 
In memoria calculatorului) prin aplicarea de praguri, izolarea de 
regiuni de interes separarea curbelor da nivel, neteziri ş i inter
polări spaţiale, construirea de curbe radioactivitate-timp din stu
dii le dinamic» redarea cu viteză variabilă a secvenţelor studiilor 
dinamice sau multlstatlc», etc. 

Intruolt toate aceste tehnici se pot implementa prin Inter
mediul aparatului matematle (lncluslnd metode numerice de calcul şi 
analiză, teoria informaţiei ş i sistemelor, etc.) programlnd adecvat 
algoritmii de prelucrară necesari, computerul trebuie să ofere posi
bilitatea programării 2ntr-un limbaj ş t i in ţ i f i c , cu execuţie rapidă, 
Iar comunicarea cu operatorul să poată f-i efectuată conversaţional 
prin masaje clare ş l simple, anemotehnloe» un exemplu In acest sens 
II constituie GAKHA-11, implementat pe sistemul scintigrafic compu
terizat camera ănger-Computer POP 11/40FB, ş i corespunzlnd cerinţe
lor menţionate» sub coordonarea sistemului de operare RT-11 (res
pectiv MX-11M / t i / . 

Sistemul RT-11 constituie fOFIMăJas-ul de basă al acestui 
^ calculator avlnd rolul de a realiza accesul programatorului la 

caracteristicile unităţii osntrale de prelucrare şl la celelalte 
componenţe ale calculatorului (periferice, memorie centrală, etc.) 
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ţi permiţînd simultan achiziţia unor date, prin interfaţă, £n 
FOREGROUND şi prelucrarea în BACKGROUND, a unor date deja' exis
tente . 

RT-11, deşi specific calculatoarelor cu o memorie cen
trală nedepăşind 64 Kcuv (16 bit/cuv), oferă nn monltor-clavia-
turfi care alocă utilizatorului un control complet al sistemului 
şi totodată oferă un set complet .'-" resurse care-i permit să dez
volte programe proprii adiind la limbaje de nivel înalt cum sînt 
FORTRAN, FOCAL, BASIC sau limbajul de asamblare (MACRO),etc. 

Atunci cînd nu lucretză simultan în FOREGROUND-BACKGROUND 
computerul realizează în BACKGROUND (in SINGLE JOB), alternativ, 
achiziţie sau prelucrare de date. 

C. ACRIZIfTA *I OrtGÂltllAItBA MATRICTLOR DE DATE 

GAMMA-îl constă dlntr-un set de programe /C 1+2/, care 
achiziţionează şi analizează date nreluat* direct (on-line) de 
la o cameră cu scintilaţii (inclusiv de tip ANGER), modul de exe
cuţie a acestor orograme fiind conversational, interactiv. 

Rulate sub sistemul de operare RT-11, programele din 
GAMMA-11 sînt apelate prin intermediul unei console terminal 
(video sau writer) iar schimbul de mesaje ca şl datele sînt pre
zentate alb-negru sau color pe ecranul de aflşaj (display). 

Toate funcţiile din GAMMA-Il sînt iniţiate sau executate 
ca răspuns la comenzile transmise prin claviatura terminalului(writer 
•au video); pentru reducerea riscului erorilor la transmiterea co
menzilor, numele funcţiilor (programelor) sînt reprezentate simolu, 
mnemotehnic, duoă cum urmează: Asu(organizează un fişier şi achi
ziţionează un studiu scintigrafic al unul pacient), AFu (oroanizea-
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ză un fişier şi achiţizionează un studiu de inundare ( a conver
torului de imagine, tn vederea corecţiei neunlforaitaţilor aces
tuia)), APuţachiziţloneazâ un studiu scintigrafic»în condiţii pre
stabilite (oredefined study)), SPu (formulează parametrii (condi
ţiile) pentru un studiu prédéfinit (de exemplu, nentru ficat,ti
roida, rinichi, cord, etc.)), MPu (proaram de modificare parţială 
a parametrilor unui studiu prédéfinit), DPu (elimină un studiu pré
définit) , DSu (elimină (şter-ţe) un studiu scintlorafic al unui pa
cient) TSu (transferă un studiu (cu date de la pacient) de pe o uni
tate de memorie periferică pe alt?), u- fiind numărul unităţii de 
discuri în cauză şi outînd lua valori între 0 şi ). 

In principiu orice achiziţie de noi date trebuie să fie pre
cedată de controlul spaţiului de memorie disponibil în matrici de 
date pe discul de achiziţie, care se face prin. programul SSu. 

Oricare din programele de achiziţie, prelucrare, analiză şi 
afişaj din GAMMA-11 poate fi iniţiat după pornirea sistemului(care 
constă dintr-un set de comenzi /Ci/ încheiat cu S BCftMMA <CT*> trans
mis prin claviatură) cu comanda corespunzătoare: de exemplu, pentru 
"system summary" corespunde SSu <CR>. 

Organizarea si achiziţii, unul studiu scintigrafic al unul 
pacient, declanşate prin comanda APu <CR> constă In furnizarea de 
răspunsuri la "cererile" calculatorului privind: 

» Informaţiile da Identificare (adninistrative) ale pacien- . 
ttolul (nomele* itualrul foii da observaţie, data naşterii, organul 
invettlga* a&ntlgraflc, numărul şl tipul izotopilor analizaţi si
multan', cantităţile administrata, poziţia faţă de.convertorul de 
imagina); este inclusă de asemenea o întrebare privind dorinţa exa
minatorului ca la terminarea achiziţiei să se aplice automat analiza 
şl eventual, prelucrarea noilor date achiziţionate; 
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• parametrii camerei de scintilaţie (geometria pacient-apa 

rat, tipul de colimator, raportul de mărire, etc) şl tipul de colec
tare (static-multistatic, dinamic, cronologic); 

• parametrii de colectare pentru studii statice şl mulţi-
statice (numărul de imagini, parametru timp sau număr de evenimente 
prestabilit pentru stoparea achiziţiei, dimensiunile .matricii de 
achiziţie), pentru studii dinamice (durata unei Imagini şi numărul 
total al acestora, dimensiunile matricii de achiziţie, aceeaşi pen
tru toate cadrele succesive ale studiului etc.), după care începe 
procesul de achiziţie proprlu-zis. 

D. PVHCTII IKPLBMEWTATE PERT/TV PRPIVCRAPEA WVMEBICA A 

DATELOR SCIRTIGRAPTCE 

La comanda ADu (CR), răspunde funcţia generală de analiză 
şl vizualizare a datelor; modularitatea implementării acesteia per
mite adăugarea de noi funcţii (inclusiv de prelucrare numerică pro-
programate într-unui din limbajele FORTRAN, BASIC, POCAL, etc.tăia
turi de accesul direct la execuţia suborogramelor existente cum 
stnt; 

a) S9 <CR>, netezirea spaţială în nouă puncte,' după for
mula 

Bmn " 4 '"mn*8 (,m-l,n+sm,n-l+8m,n+l+sm+l,n) • 

16 (8m-l,n-l+•m-l,n•l+8m+l,n-l+8•M•l,n•l,' 

în care fiecare valoare s m este înlocuită cu sjĵ ; 
b) PCS <CR>, corecţia neuniformitaţilor spaţiale ale 

convertorului de imagine; 
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c) subprogramele aoarţinlnd "algebrei matriciale"(prin car» 
o valoare' constantă este s\ÎPusa operaţiilor aritmetice de baza cu 
flecare din elementele magicii de Ţe ecran) ; 

d) subprogramele aoarţinlnd "arltmetricii matriciale"(prin 
care se aplică la matrici de acelaşi tip, element cu element opera
ţiile aritmetrice de bază) destinate imaginilor unui studiu dinamic; 

D.1. Noi funetii de prelucrară incluee in GAMMA-T1 

eub programul general AP 

D.l.l. Filtrarea imaginilor 9 taţi ce vrin programul FMI 

Scopul implementării şi includerii programului BMI In ils-
temui GAMMA-11 este de * îmbunătăţi /D2/ rezoluţia spaţială (geo
metrică) a imaginilor obţinute cu camera de scintilaţii; s« reali
zează o filtrare (fig.4) a datelor, echivalentă cu reducerea con
tribuţiei imperfecţiunilor sistemului scintigrafic la "mascarea" 
adevăratei distribuţii a radioactivităţii din organul investigat, 
respectiv cu o cit mai reală evidenţiere a informaţiei adevărate. 

Fiind un program tipic din categoria celor de optimizare a 
investigaţiei de medicină nucleară, EMI implementează In limbajul 
FORTRAN IV funcţiile: 

a* (m,n) - # " 1 {A(k,l)} 
fc (k,l) - S(k,l).Q(k.l) 

In care T"* reprezintă operaţia "transformată Fourier inversă". 
m,n*l,2,3...,M - indicii coordonatelor spaţial discrete, 
k, 1-1,2,3,..,M - indicii frecvenţelor spaţiale discrete; 
Q(k 1)-H(t,l). [H(k,l).H#(k,l)+R(k,l)]~1; 
8(k,l)«transformata Fourier a imaginii scintigraflce s(m,n); 
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H(Jt,l)« transformata Four.ler a răspunsului prelucrat h(m,n) al ca
merei cu scintilaţii la sursa radioactivă punctiformă 
(s,r.p); 

H (k,l)=funcţia complex-conjugatâ a lui H(k,l); 

P(k,l) «funcţie reală care estimează raportul dintre snectrul de 

outere al zgomotului si cel al distribuţiei reale; 

a(m,n «distribuţia radioactivă reală căutată(obiect) /D3fD4) 

a; u. ţ « m . s ii'i»<»i 
ÎS: cw«s»t ctu :ivw«.i?n it*«« »•?«* 

*n :* rw'si i ;( »i 
" ""aii^ :n: :i :***•«; »,i»># *,-a 

" : < • « ; , ; 

a)fa»tM& tlrtiălanft 

by fic*t~snlinâ 

Fir.fc. Imagini scintifcrafice, inaite Citing») s i 
dutja filtrar* (dr#a«ia 

Pentru execuţia (rularea ) programului BMI sînt necesar* 

următoarele date: 
• imaginea acintigraficâ s(m,n) a organului investigat; 
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• răspunsul p(m,n) al camerei cu sclntlliaft-.li la o s.r.p., 
ni as a ta la aceeaşi depărtare de colimator ca şl rlfenul medtu al 
organului investigat. 

P roar amu 1 E*'l este alcătuit din sase suboregrame alte căror 
funcţii sînt descrise în continuare. 

a) Subprogramul EP, care pregăteşte (o singură dată) la 
comanda REP datele răSDunsulul la s.r.o. operîid asuora imaginii 
o(m,n), In ordine, următoarele prelucrări numerice: 

• corecţia neuniformitaţilor soatiale ale detectorului# 
aama-camerei; 

• calculul matricli normate: 
hM(m,n) - p(m,n)/p{m-HM, o » VM), 

unde HM şl VH constituie prechea de coordonate soatiale tn care 
p(m,n) îçi atinge caloarea maximă» 

• limitarea extinderii spaţiale a lui h (m,n) după regula: 

(hN(m,n) - hM(m,n) pentru ÎNTREG [(m-HM)2+(n-VM)2|1/2<RAZA 

h^fm.n) • 0 altfel, 

în care RAZA este distanţa In jurul valorii maxime pentru care 
p(m,n) are valon egale, In medie, cu cele ale fondului radioactiv; 

• eliminarea asimetrie! antrenate de statistica dezintegră

rii 91 poliţia s.r.p. în olan, Xn timpul achiziţiei lui p(m,n), În

locuind fiecare valoare 
t»N(HHsu), VM * v) , unde u,v»0, *l, -2, . . . , ± RAZA, cu 

h(m,n)-0,5 [hN(»M+u, VM-v)+hN(HM-u,V+v)] 

b) Subprogramul gfflO care, In comanda REO, Începe filtra
rea propriu-zisă prin aducerea în memoria centrală a datelor prelu
crate cu subprogramul EP. 
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c) Subprogramul EMI1 care, apelat pentru execuţie cu REI, 
pregăteşte datele Imaginii scintigrafice s(m,n) pentru filtrare, 
opertnd: 

• citirea (extragerea) datelor din disc si depunerea lor 
într-un fişier local deschis cu acest prilej: 

• corecţia neuniformitaţilor spaţiale ale detectorului 
de scintilaţii; 

• eliminarea fondului radioactiv din imaaine după requla: 

u(m,n) » s(m,n) pentru s(m,n) ̂  (max s(m,n)} 
s(m,n) » 0, altfel ; 

• reintroducerea datelor s(m,n) astfel corectate In disc. 

d) Subprbgranul 5MI 2, apelat pentru execuţie cu a È2; 
princinala funcţie a acestui suborogram constă tn trans-

uc 

formarea Fourier a ambelor imagini s(m,n) şi h (m,n), din forma la 
care au fost aduse cu EP $i EMU; pentru implementarea acestei ope
raţii a fost adoptat* subrutina DHAW-3D, care realizează, la ce
rere atlt direct cît :,i invers, transformata Fourier rapidă, după 
un algoritm, /D5/, care reduce, /D7/, durata de execuţie, oentru 
M-2r (r-5,6,7,fi, etc) de N-r"1^2*"1 ori; 

•) Subprogramul EMI 3, care duoă ce asigură independent* 
răspunsului la e,r.p. fată de poziţia acesteia Tn timpul achiziţiei 
imaginii o(m,n) calcullnd: 

H(k,l) » HNS(k,D.exp. [ J - T T (k.HIHl.VM)] , 

*mplementeasă algoritmul propriu-zis al f i l t r ă r i i , 

A(k.l) - •<k, i ) .H(k, i : . [ l l (K,l) .B*(k,W*»{k, l ) | ** 
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tn care. /D6/,: 

R(k,l) - [max.s<m,n>]"l/2.exp(0,00234fc2+l2)) 

Activarea acestui subprogram se face la comanda R S3; 
la terminarea execuţiei lui EMI3, se solicită din nou Intervenţia 
subprogramului EMI2, prin care se obţine transformata rapidă 
Fourier inversă dorită, • (m,n). 

f) Subprogramol B4, oare la comanda R E4, realizează: 

• transformarea datalor prelucrate tn limbajul FORTRAN 
la data de tip GAMMA-11, pentru afişaj; 

• controlul cantitativ al calităţii prelucrării. 

D.l.t, Condiţionarea daţilor dingwd*fin regiuni 

dt inter*a yrin programul BIH4 

Scopul implementării fi includerii lui BYM 4 în progra
mei* da medicină nucleară este da a corecta datele care formează 
oarbele radioactivitate-Ump din ROI, achiziţionate tn cadrul stu
diilor dinamice, şi de a facilita evaluarea cantitativă a unor ca
racteristici specifice variaţiei radioactivităţii captate tn timp. 

Sub terminologia "tipuri de orelucrara", BYM4 implementea
ză fn FORTRAN, funcţiilet 

a) M P PRELUCRARE 1, care execută netezirea statistică 
temporală tn nouă puncte cu fereastră glisantă, pe un polinom da 
«radul trei înlocuind, pentru fiecare cadru i al studiului dina
mic, valoarea achiziţionată »±, tn ROI definită, cu valoarea nete
zită snt

t, dată de formula /Dt/t 
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•I*" 2ÎÏ [" V54("i-l*Vl>+39<»i-2+»i+2>
 + 

+1*<»i-3+«W-2i<«i-4+»i+4>] 

tn care i • 5,6,7, ..., (1-4)? 

I » numărul total de cadre ale studiului dinamic. 

b) ŢIP PRELUCRARE 2, resoectiv recuperarea variaţiei 
reale aL din esantloanele s"S fiecare valoare s"' este înlo
cuită /A5/ CU: 

qi " T'ai « I ' Ja 8 nt CQ8W (1-k) 
k ' 1+2(i-k) 

In care: 

T S w.tM(2.10u+w)" este durata optimi a achiziţi*!i fle
carul cadru al studiului dinamic; 

tM * durata maximă a studiului dinamic (t^ « T.I), 
astfel încît s(iT It^) * fondul radioactiv al corpului; u £2 

Pentru u ar 2,72 si diverse valori ale lui t̂ , rezultă,con
form tabelului ce urmează, valorile 7 optime: 

t^Uec) | 10 

T(sec) 0,03 

30 

0,09 

60 

0,18 

90 

0,27 

180 

0,54 

3J0 

0,9 

6:o 
1,8 

300 

2,7 

1200 

3,6 

1500 

4,5 

1800 

5,4 

2400 

7,2 

c) TIP PRELUCRARE 3, respectiv derivata a I-a curbei ra-
dioactivitate-timo definita (pentru ROI daţi) optional orin s"* sau 
q1#- prin calculul derivatei a I-a flecare valoare curentă este înlo
cuită /D8/ cut 
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aJ-U188.Tr1. [w<qi_4^i+4>-142<*i-3-qi*3>-193(«i-2-<W 

-W«(q1-l-q1+1)] 

tn care i-5,6,7,...,(1-4) iar In locul Iul q. poate fi introdus 
opţional sj*. 

d) TIP PRELPC^APR 4, reso«ctiv derivata a Tl-a a cur
bei radioactivitate-tlim>, dofinită, pentru regiunea de interes 
considerata, opţional prin s., s? sau o.; prirt calculul deri
vatei a II-a,fiecare valoare curentă este Înlocuită /D.8/ cu: 

dJI-(462.T2)*1. [28(q1.4+a1^4)+7(q1_3+qi+3)-8(q1_2*qi+2)-

-I7(oi_1+q1+1)-20q1] 

în care i - 5,6,7,... (1-4). 

In cadrul fiecărui tio de prelucrare, programul BYM4 
permite extragerea unei valori dorite, corespunzătoare unui mo
ment dat, sau a sumei parţiale (între două momente diferite)ori 
totale, după formula: 

(J1 + V " lî SUMMj, + j„> - > (̂  

unde l* j t ii2t £ iar C± poate fi «^«J** ^^,6^ etc. 

D. 1.9. Cen9truiv»a imaginilor fvnttionalê vrin programul 

IM? îl 

Curba radloactivitate-tlmp, corespunsţtoare unei formaţi
uni radlocaptante, poate f i , In orincioiu /D9/ exprimată analitic 
printr-o funcţia soecifici f dependentă de timp fi a oarei aluri 
particulară asta determinată da valorile unor parametri soecifici 

http://aJ-U188.Tr1
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g(iT) - f(blf b2, b3, ...; I T ) . 

Calculul unuia din aceşti parametri sau a unor combinaţii 
ale lor, purtători de informaţie clinic-funcţională, pentru toate 
adresele (m,n) posibile şi depunerea valorilor obţinute tntr-o ma
trice M x M, constituie procesul de construire a aşa-numitei ima
gini funcţionale /DlO/. 

IMP13 este un program general care implementează şapte algo
ritmi pentru imagini funcţionale diferite (avînd aa baz* de date ace
laşi studiu scintigrafic-dinamic) duoă cum urmează: 

1) R IMF1 <CR>,TIP PREL.l, imaginea funcţională a maximelor 
Gj^Cfig^) construită conform relaţiilor: 

max amn(iT) - a ^ J ^ . T ) - G ^ 

3 amn ( t ) 

Tt ° ' P*1*™ fc " W " Jmn-Tj 
2) R IMF1 «CR>, TIP PREL.2, imaginea funcţională a momen

telor t_.„ - ;r .T, la care, în fiecare element (m.n) al matricii 
max ran 

radioactivitatea îşi atinge maximul; 

3. R IMF 1 <CR>, TIP PREL 3, imaginea funcţională a indi
celui de persistenţă /D 12/, definit prin: 

IMDPBRS^ «T.GlBn-X y a ^ d ) t i»J mn 
INDPERSn.^ - O, p e n t r u G^ <VAL.PRAG. 

şi avînd limitele: 0 slNDPERS^s Tfi-j^+i) 
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*• R IMF2. T I P P R B L . 4 . Imaginea funcţională a debitului 

sanguin, DEBMOT,basată / D l l / pe r e l a ţ i a Stejwart-Harailton. 

Pentru construirea aces t e ia a f o s t programată s e l a ţ i a : 

DEBHOT^ « l O ^ T - ^ G ^ - a ^ ^ ) ) ^ ^ W H 

iun 

cu condiţiile 
a) DEBMOT^ - DSBIT^dOO.LAMDA^1) 

mn x 

c) DEBMOT « DEBIT « 0 dacă este adevărată oricare din mn mn 
inegalităţile G ^ < VALPRAG si J1 < J^, In care LAMBA (coefici
entul de partiţie) este raportul dintre concentraţia tisulară şi 
cea vasculară, VALPRAG este fondul In afară organului iar 
J,T » 10 minute. 

5. R IMFl, TIP PREL.5, imaginea funcţională a timpului 
mediu de tranzit /D 12 + 13/ construită ca raport al momentului 
de ordinul întli faţă de momentul de ordinul zero al setului de 
date corespunzător fiecărei celule elementare începînd de la 
atingerea valorii maxime: 

v* -i l 

mn. nn 
cu condiţia suplimentară: TRANZIM^-O dacă G^* VALPRAG 

şl avlnd maximul posibil: max TRANZIM „^ » fc,5(I+J).T. 

6. R IMF2, TIP PREL.6, imaginea funcţională a vitezei da in
trare a radlonuclidului în organul investigat, avlnd ca măsură pan
ta de creştere mediată a curbei «„n*1*)' liniarizată, tn porţiunea 
iniţială ptnă la atingerea valorii maxime, şi calculată prin me
toda calor mal mici pătrat* /D 13/, astfel: 



- 35 -

PANTIN - P A S . T " 1 x inn 

«--S.«>-ér i---.,i' "'S l)-*£? *«<l' 
nm mn 

J__ 2 

i) 

nui mn 

iar PANTO» = O dacă G < VAL.PRAG sau K > J 
mn m n*n - inn 

în care: 1 < K < J__, K fiind numărul de ordine al primului m ran ran 
cadrul al studiului dinamic centru care este adevărată inegalita
tea a (i-«t ) > 0,1.G_„ iar FAS - factor de scală, 

mn mn mn 

7. R.IMF 3, TIP PREL 7, este imaginea funcţională a vitezei 
cu care radionuclldul părăseşte organul investigat si construită 
/D 12/ folosind ca măsură Danta de cădere mediată a curbei a_(iT) 

mn 
în poetlunea consecutivă atingerii valorii maxime după relaţia: 

PANCAD » FAS.T"1 X mn 

mn mn mn 

" - £_ "' mn 

şi lmpuntnd: 
In a_(l) - o(o«ntru fi^U) < 2) şi PANCAD s 0 dacă oricare din 

mn *". mn •* 
inega l i tă ţ i l e G ^ d ) < VALFRAC cav J,^ >lx ««te adevărată. 

D. 1.4. VinuaU**T9a pan •vanului prin pmcgramul 8Cj 

Spre deosebire de programei* precedente ( i m , BM4, IMT 13), 

care au apl icabi l i tate aenerală, programul SCl se referă la un s in-
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gurorgan, pancreasul investigat cu izotopi radioactivi şi are 
drept SCOD separarea imaginii acestuia (fig.5) dintr-o imagine 
ficat+pancreas (obţinută cu un izotop), cu ajutorul unei imagini 
suplimentare, de ficat, achiziţionată cu un alt Izotop. 

Fig.nr.5. Imagine* pancreasului ototinvta «rin 
substractia di «it al» 

Acesta este un program tipic de optimizare a investigaţiei 
de medicină nucleară in vivo si de prezentare a datelor şi constă, 
tn fapt, dintr-o comparare /Ol, 014/ a celor două Imagini ponderate, 
ponderea fiind determinată de raportul captărilor unei aceleiaşi regi
uni de interes (ROI) din zona ficatului pentru flecare din cei doi 
izotopi (Tn acest sens se admite că afinitatea ficatului se menţine 
identică pentru ambii radlonucllzl, deosebirea dintre captări fiind 
dată de duratele diferite de achiziţie şi de cantităţile (In radioac
tivitate) administrate). 

Astfel, dacă Sţ(m,n) este imaginea ficatului (pentru un izo-
too), s. (m,n) este imaginea ficat olus pancreas (al doilea izotop 
fixtndu-se simultan In ambele organe), N(R0I,-) este numărul de impul
suri acumulat într-o regiune de interes (ROI) din ficat, pentru ima
ginea s,(m,n) şi tt(R0Iff_) este numărul de impulsuri acumulat tn ace-

t 

laşi ROI dar In imaginea a doua, atunci funcţia implementată prin pro-
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gramul SCI e s t e : 

r H<T O IffD> 
8D(m,n) » s f p<m,ni - w m T ^ r . s f (m,n) 

s (m,n) » O dacă s (m,n) <0 P P 

m,n * 1 , 2 , 3 , . . . , M 

D.2. Alte programa exeeutqhile in MAMMA 11 tub ÂDu 

Decizia examinatorului poate fi influenţată favorabil daci 
acelaşi set de date (imagini, curbă de orofii radioactiv, curbi 
dinamică, etc) este orezentat într-o varietate de forme ; de aceea 
este necesară prevederea si implementarea unor moduri opţionale 
(uşor şi rapid abordabile interactiv) de afişaj, redare alb-negru 
sau color, trecere de la un set de date la altul, redare simultană 
In scopuri comparative, ţ3e un ecran, a mai multor seturi de date 
(imagini,curbe de orcfil sau curbe dinamice, liste cu valori nume
rice, etc), redare rapidă secvenţială a studiilor dinamice, multi-
statice sau a imaginilor care aparţinînd reprezentării 3-D, etc. 

In aceste scopuri au fost implementate, de asemenea mo
dular In GAMMA-11 şi aplicabile sub ADu(CR), programe centru:Dăşire, 
în ambele sensuri, cu viteză diferită, prin studiul dinamic, multi-
static (respectiv 3-D) sau redare cinematică (prin fişiere PLAYBACK), 
afişaj izometric, Drin izocontunuri sau cu rotire, separare de benzi 
"isocount" şi aplicare de praguri,afişaj simultan de imagini pe ecran, 
trecerea de la afişaj color la alb-negru şi invers, orezentarea,în
depărtarea sau înlocuirea scalei de culori, crearea sau editarea unei 
noi scala de culori, orezentarea mărită a unei regiuni de interes şi 
organizarea tuturor Imaginilor succesive de tip static, luate la 
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intervale mari aceluiaşi pacient (pentru organe cu dinamică lenta, 

de ordinul z i le lor) într-un atudlu dinamic, definirea de BOI avînd 

forme regulate sau neregulate orin JOYSTICK, calculul , trasarea 

curbelor radioactivitate-timn sau de orofil s i extragerea datelor 

acestora e t c . 
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