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Resumo

0 presente trabalho ten como objetivo
avaliar os filtros Matemáticos
eapreqados em medicina nuclear. Em
nossos estudos foram realizados
processamentos tomoqráficos de um
"phantom" Jaszczak utilizando-se
separadamente os filtros de Hanninq,
Butterworth e de Wiener. Para cada
tipo de filtro foram realizadas
simulaçOes, onde os valores de
freauéncias de corte (b) e qraus de
suavizaçSo (c), foram alterados. A
partir dessas simulacBes, nos foi
possível construir curvas de amplitude
x freqüências, de tal forma aue
determinamos os parâmetros b e c
considerados mais adeauados para cada
tipo de filtro utilizado no
processamento.

Introdução

Em medicina nuclear, a reconstrução de
imaqens obtidas através de "SPECT"
(Single-Photon Emission Computed
Tomography), podem determinar as
distribuições radioativas bi-
dimensionais em alquns planos x-y,
dentro de um volume de interesse.

Os primeiros trabalhos, de
reconstruções tomoqráficas, em
medicina nuclear, foram realizados oor
Kuhl em 1963, baseados nos princípios
de simples retroorojeçSo . As
primeiras imaqens obtidas, eram
borradas, e os detalhes mais finos
perdidos.

Com a finalidade de reduzir o efeito
de borcamento causado pela simples
retro-projecSo, Kuhl utilizou-se de um
dispostivo de flltraçSo adicional
denominado Rampa. Para a obtenção das
imaqens tomoqráficas consideradas
satisfatórias, torna-se necessário,
entre outros, remover o excessivo
ruído pela filtraefo adicional da
Ramoa.

A reducSo do rulao pode ser obtida
pela multiplicação do filtro rampa no
domínio de freauencia por um sequndo
filtro chamado de "janela". Cada
"janela" DOSSUÍ uma freauencia de
corte própria. ajustada para a
freauencia de Nvouist

No gráfico aue se seque podemos
observar o mecanismo de açío de um
filtro matemático. Curva A representa
o filtro Rampa; Curva B corresponde a
propriedade do filtro quanto a de
redução de ruido e suavizaçSo; Curva C
e o inverso da transformada de
Fourier. Na parte superior da fiqura
oode-se notar, a existência de uma
exoressSo matemática em linquaqem CLIP
(Clinicai Lanquaae Proqram) própria do
sistema Elscint; no final da expressío
encontram-se os coeficientes D e c , os
quais foram simulados durante o
processamento diqital.
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Podemos considerar aue o mecanismo de
atuação dos íiltros permite controlar
o arau de supressão de determinadas
freqüências, através da [reaufncia de
corte afetando DO I S . a resolução final
da imaqem. As baixas freauências de
corte fornecem boas supressões de
ruído, podendo causar o borramento da
iaaqea. Por outro lado, as altas
freqüências de corte podem preservar a
resolução, poréa com a supressão
deficiente do ruído.

Na pratica existem filtros de
suavizaçSo e realce, aue mantém ua
coaproaisso entre a 5UDress3o de ruído
e a deqradação da resolução espacial.
Este compromisso irá depender de
fatores tais como a função resposta do
detetor, freqüência espacial do objeto
e a densidade de contagem da imaqea.
Os filtros de suavizaçSo, podem ser
considerados como filtros do tipo
"passa baixo", possibilitando assim, a
seleção de diferentes freqüências de
corte. Um exemplo deste filtro é o de
Hannii:g, com características de
supressão de altas freqüências
espaciais.

Outra classe de filtros, são os de
restauro e realce; por ex. o filtro
de Metz, que pode ser descrito como
uma combinação entre filtros de
suavização e de deconvolução. A sua
característica é analizada em função
de ampliação das freqüências de
componentes especificas, compensando
assim, o borramento da imaqea.

Materiais t Métodos

Para o estudo em questão, foi
eapreqadc ua -'phantom" Jaszczak,
•odeio delux 5000, contendo pequenas
esferas de acrílico simulando as áreas
frias, e varetas também de acrílico
simulando áreas quentes.
Cuidadosamente foi introduzido dentro
do "phantom", una soluçao radioati"a
contendo tecnécio <99aTc). Una qama-
caalra, marca Elscint, modelo SPECT SP
4HR, com 61 fato-aultipllcadoras, e
collaador de alta resolução e baixa
enerqia foi empreqada como o sistema
d* aquisição de imaqtns.

A resolução do sisttma está
relacionada entre outros fatores, con
a 'listâncla do objeto ao detetor. Em
fundo disto- o "phantom", foi
cuidadosamente Instalado na borda de
usa taça, coa a menor listanci* do
detetcr ao phantom foi de 14cm.

Em nossos estudos foram adquiridas
120 projeçOes, com 40s totalizando
120 milhOes de contaqens. Apôs a
aquisição dos dados realizaram-se
reconstruções tomoqráficas do
"phantom". Nesta fase do processamento
foram empreqados separadamente os
filtros matemáticos de Buttervorth,
Hanninq e de Wiener. Para cada tipo de
filtro existe uma expressão matemática
e conforme mencionado anteriormente,
possui coeficientes de suavização c e
de freqüências de cortes b. Esses
coeficientes podea ser alterados, via
comandos de linha do sistema
computacional associado ao detetor.

Os compromissos entre a supressão de
ruído e deqradação da resolução fora*
utilizados como critérios para a
escolha dos valores otimizados de c e
b. Para cada filtro foram realizadas
simulaçCes fixando-se primeiro o valor
de c e posteriormente o de b na
equação matemática. Abaixo são
ilustrados exemplos das simulaçOes com
os filtros.
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Resultados

Em nossos estudos as imagens do
"phantom" que aoresentaram resultados
sais satisfatórios. Coram os dos
cortes com o filtro Je Wiener. Com
este filtro, foi possível
visualizamos áceas quentes de até
6.4mm, sem distorções espaciais. O
valor de freqüência de corte otimizado
foi b ' 0.77. Co» o filtro
Butterworth (b=0.6.c=10) consequimos
obter resultados das areas quentes
correspondentes a 6.4ram, Dorén com
distorções espaciais, principalmente
na norçâo central do "phantom". Con o
filtro de Hanninq (b=0.3,c=3.5) a
distorção foi mais acentuada
cataterizando a ampliação do nível de
ruído na imaqem.

Conclusão

Através deste trabalho verificamos que
os filtros matemáticos en SPECT podem
afetar a qualidade das imaqens
clinicas pelo seu qrau de suavizado.
A determinação do filtro ôtlmo e do
qrau adeauado de suavizado podem
ajudar na precisão do diaqnòstico. A
freguíncia "Nvquist" varia conforme a
matrix utilizada, e consequentemente
um filtro de suavizaçâo com uma
matrix 64x64 pode vir atuar como
modulador para estudos de 128x128. Em
funç8o disto, recomendam-se aue para
cada tipo de estuda clinico, sejam
encontrados os valores otimizados dos
filtros matemáticos.
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