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  الخالصة
ردة   ة المف د الرئ شكل عق ا(ت م٤٠ <قطره تطبا)  مل ي  االس صوير المقطع يوعًا للت ر ش ب األآث
زامن       الفلور        باستخدام    )CDET(بكشف اإلصدار المت  18-الفلوروديوآسي غلوآوز الموسوم ب

(18FDG) .     الي ـ             آان الهدف من البحث الح راءة الصور في ال سير وق ايير لتف  CDET وضع مع
دور ا آما تمت . Attenuation correctionلتخامد اوبدون تصحيح  مع ذ لتشخيصي ل دراسة ال ه ه

بالمقارنة مع موجودات التصوير      وذلكلدى المرضى بعقد الرئة المفردة الطريقة من التصوير    
ين   من أجل تحديد قدرته على   Computed Tomography المحوسبالطبقي المحوري ز ب التميي

دة    ردة أو              ٦٨ البحث دراسة      شمل  .العقد الخبيثة والحمي ة مف دة رئوي يعهم عق ضًا أظهر جم  مري
ع المرضى  خضع . أآثر مشكوك بخباثتها في التصوير الطبقي المحوري للصدر   لتصوير  ل  جمي

 باستخدام جهاز الغاما آاميرا ثنائي الرأس مع وبدون تصحيح التخامد بوساطة            CDETبتقنية الـ   
سيزيوم      شكل مستقل            ). 137Cs (١٣٧-تطبيق منابع مشعة من ال راءة الصور المصححة ب تمت ق

ر الم    صور غي ن ال ى      ع ريرية للمرض ات س ة معلوم ن أي ر ع ض النظ يم  . صححة بغ م تقي ت
سيجية  CDETموجودات الـ  ائي للمرضى    أو بوساطة الخزعات الن سريري النه يم ال  أظهر  . التقي

دون   التشخيصية CDETالـتحليل النتائج التي تم الحصول عليها أن دقة  لم تتحسن سواء مع أو ب
ـ  تثبيت لتصحيح للتخامد عندما اعتمدت عتبة أخفض         د        في    18FDG ال ة اإلصابات عن يم خباث تقي

   .قراءة وتفسير الصور
ا آشف    عقدة رئوية مفردة مشكوك بخباثتها بالتصوير الطبقي المحوري،٦٦تم الكشف عن    آم

 عقدة منها آانت  ٣٨ تبين أن CT. عقد رئوية سلبية على الـ ٥ عقدة بما فيها ٤٨ عن  CDETالـ
ة ت ،خبيث ا آان دة ٣٣ بينم دة عق ة حمي ساسية . رئوي ـوصلت ح ع و CDETال دون م ى ACب  إل
دون    %٦٩ والـ ACمع  % ٨١بينما لم تتجاوز نوعيته الـ    % ٩١ ى ظهور        . AC ب ود ذلك إل ويع

دى   ر المصححة ل صور غي ى ال شأ عل دة المن ة حمي د رئوي ن % ٨( مرضى ٥توضعات لعق م
د     اعتبرت سلبية في الصور التي تم الحصول عليها       ) الحاالت المدروسة  م  .  بعد تصحيح التخام ت

ـ                ا ال ة التي تجاوز قطره ـ      ٢٠آشف جميع العقد الرئوية الخبيث م بوساطة ال . 18FDG-CDET مل
دى                    ا ل م إثباته ة ت ة خبيث ة    .  مرضى  ٣في حين لم تظهر آلتا الطريقتين إصابات رئوي آانت الدق

ـ  صية لل ة      CDETالتشخي سبيًا متقارب د ن صحيح للتخام دون ت ع وب ى % ٨٧( م ى  % 83إل عل
   ).الترتيب

ة    ة ذات دق و طريق زامن ه دار المت شف اإلص ي بك صوير المقطع ث أن الت ذا البح ر ه يظه
ا أن     سليمة، آم ة عن ال د الخبيث ز العق ردة وتميي ة المف د الرئ شخيص عق ي ت ة ف صية عالي تشخي
  .تطبيق تقنية تصحيح التخامد يفيد في تحسين نوعيته بإنقاصه للموجودات اإليجابية الكاذبة فيه
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Summary 
 

Diagnostic value of coincidence detection emission tomography using 
fluoine-18 2-fluoro-2-deoxy-D-glucose in patients with solitary pulmonary 

nodules  
 

Solitary Pulmonary Nodules (size  40 mm) is the most frequent 
indication of coincidence detection emission tomography (CDET) with 
fluorine-18 fluoro-2-deoxy-D-glucose (18FDG). The aim of this project 
was to establish the diagnostic role of this imaging modality with and 
without attenuation correction (AC) in correlation with computed 
tomography (CT) findings in patients with solitary pulmonary nodules 
and its efficacy for the distinction between benign and malignant 
nodules. 
Sixty-eight patients were included in this study. All patients presented 
with suspected pulmonary nodules on thoracic CT. In addition, they had 
CDET scan using a dual-head coincidence gamma-camera with and 
without measured attenuation using caesium-137 source. Corrected 
images were independently interpreted from non-attenuation corrected 
images in a blinded manner of any clinical data. For data analysis, 
18FDG-CDET findings were evaluated by histology when or the final 
clinical outcome. 
Our results showed that the diagnostic accuracy of CDET has not been 
ameliorated when a lower thresholds of 18FDG uptake was considered 
for the evaluation of nodule's malignancy in image interpretation.   
A total of ٦٦ suspected nodules were observed by CT. In addition, 5 
pulmonary nodules have been detected by CDET only. Malignant 
pulmonary disease was found in 38 of these nodules whereas 33 
pulmonary nodules were proved to be benign. The sensitivity of 18FDG-
CDET imaging with and without AC was 91%, whereas its specificity 
has been decreased to 81% with AC and only 69% without AC. These 
results could be explained by additional false positive findings obtained 
with non AC mode in 8% of patients. All malignant nodules >20 mm in 
diameter have been identified by 18FDG-CDET. However, both 
modalities techniques failed to detect malignancy in 3 patients. In 
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general, the diagnostic accuracy of 18FDG-CDET without AC was 
relatively comparable to that found with AC (83% to 87%, 
respectively). 
Our results indicate that 18FDG-CDET imaging with and without AC is 
a reliable method for the diagnosis of solitary pulmonary nodules and 
the distinction between benign and malignant ones. However, False 
positive CDET findings could be reduced by using non-uniform 
attenuation correction. 
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   :المقدمة .١
سبة               ذي بقيت ن سرطانية، وال ة عن اإلصابات ال ات الناجم يعتبر سرطان الرئة سببًا رئيسًا للوفي

دة     ة      %١٤ سنوات حوالي   ٥البقاء على قيد الحياة لم سنوات الحديث ر خالل ال م تتغي ، [1,2]، ول
ز  ، واوذلك نظرًا ألن أآثر المرضى يظهرون إصابات متقدمة، ولذلك يمثل الكشف المبكر           لتميي

صياً     بين اإلصابات الورمية السليمة والخبيثة باإلضافة إلى تحديد        ديًا تشخي ورم تح ة ال إن .  مرحل
ى           سرطان الرئة    ى عل ه األول د  شكل  يمكن أن يتظاهر في مراحل ة  رئ عق ردة  وي ى صورة     مف  عل

ل          المرضى المصابين،    الصدر الشعاعية لدى تقييم    صية قب  وذلك آجزء من اإلجراءات التشخي
  .[3]اخل الجراحي التد
   :  عقد الرئة المفردة١٫١

ا إصاب         وي        اتتعرف عقد الرئة المفردة على أنه شيم الرئ ا األعظمي       داخل الباران د قطره اليزي
تترافق بإصابات أخرى أو باعتالل     آما أنها يجب أال      .[4] سم لكي التصبح آتلة رئوية     ٤-٣عن  

شوئها من        يمكن أن تكون عقد الرئة سليمة أ      . [5]عقد لمفاوية    و خبيثة، ويمكن أن تتعدد أسباب ن
شأ              ا سرطانية المن ة منه ى الخبيث زات       . إمراضيات التهابية أو إنتانية حت يمكن الكشف عن الممي

صها ي تشخي ساعد ف ي يمكن أن ت شعاعية الت صدر ال صورة ال د ب ذه العق شكلية له تم إجراء . ال ي
سي       التصوير الط  (العديد من االستقصاءات الشعاعية األخرى       رنين المغناطي ) بقي المحوري، ال

سليمة،       ة عن ال ة الخبيث ز اإلصابات الورمي شريحية دون تميي شكلية والت دالت ال ي تظهر التب الت
  . المرضيولذلك فإن التشخيص يعتمد على الخزعة والتحليل النسيجي

صاء          مفردة وية رئ عقدإن وجود ظالل أو      ى إجراء استق دعو إل شعاعية ي  على صورة الصدر ال
افي ة         . إض ي الرئ ة ف دة والخبيث ة الحمي ابات الورمي ين اإلص ز ب ر والتميي شف المبك ل الك يمث

 أن التصوير الطبقي المحوري يمكن أن         اآم. باإلضافة إلى تحديد مرحلة الورم تحديًا تشخيصياً      
شفها بصورة الصدر نظرًا لصغر                  ر من اإلصابات اإلضافية التي ال يمكن آ يكشف عن الكثي

ا ستخ.حجمه ـ  ي شف        CTدم ال ي آ ى دوره ف افة إل د باإلض ة العق دد وآثاف واف وتح يم ح  لتقي
التكلسات داخلها، والتي تعتمد عادة على أنها مظهر سالمة إإل أنها يمكن أن تعود لكونها مظهرًا               
ة                مميزًا النتقاالت ناجمة عن أورام عظمية بدئية أو سارآوما النسج الرخوة أو السرطانات الغدي

ا     العقدةعلى مدىالمنتشرة  سواء منها    إن التكلسات . وسينالمفرزة للمي   أو الموضعة في مرآزه
دة   سالمة العق رات ل ي مؤش ى     . ه دة عل ي العق اين ف سن التب وذج تح شير نم ا ي ـ آم ى CTال  إل

ليمة                    % ٣٩-٢٥إن  . سالمتها د س ا عق ى أنه شكل خاطئ عل صنيفها ب من العقد خبيثة المنشأ تم ت
يم شعاعي لمميزلت يط، والخصائص عقب تقي م، شكل الحواف والمح ا الحج ا فيه شكلية بم ا ال ه

ة ات. [6,7] الداخلي ذه التقني ذلك ال يمكن ألي من ه شعاعيةول ين الخصا ال سيجية ئ أن تب ص الن
  .لعقد الرئة المفردة يشكل موثوق، وخاصة في مجال التمييز بين العقد السليمة والخبيثة

   :PETالمبادئ التقنية للـ . ٢٫١
   :Transmission واالنتقال Emission بطريقة اإلصدار  Acquisitionاالآتساب  . ١ .٢٫١

د        تندمج   ات بع واة المشعة مع إلكترون صادرة من الن ة    ) ١٠-٢(البوزيترونات ال م حسب طاق مل
سافة  ذه الم صادفة خالل ه ات الم دد اإللكترون ستخدم وع شع الم ر الم ذين . النظي اء ه يتحول فن
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ا  زيئين وطاقتهم ة       الج ونين بزاوي دار فوت ى إص ة إل سي مؤدي عاع الكترومغناطي ى إش  0180 إل
  .(1)الشكل  ، )KeV(آيلو إلكترون فولط ) 511(ذي طاقة من ) شعاعي غاما(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

   تمثيل للمبادئ الفيزيائية للتصوير المقطعي باإلصدار البوزييتروني :١ - الشكل
  

ونين بواسطة مر ذين الفوت تم آشف ه تم ي ابلين ي عة متق فين أش شكل آاش ستالية خاصة ت ا آري اي
  . تفعيلهما بشكل متوازي منتجة إشارات إلكترونية تتحول إلى إشارات ضوئية

صادرة من جسم المريض و            هذا النظام الكشف بشكل متز    يسمح   ات ال الحصول  امن عن الفوتون
سم     ي الج ون ف شع المحق ر الم تقالبي للنظي وزع االس س الت ور تعك ى ص ف  .عل إن الكواش

Detectors    سددات زودة بم ر م ام غي ذا النظ ي ه ى  ف س العل صوير ب عك ن الت اميرا  م ا آ الغام
ذي   المستخدمة في الطب النووي الكالسيكي،        يم ال       األمر ال شكل واضح ق د ب د ت يزي ا   ادع ذا م ، وه

شكل عشوائي         ؤثر   . يشتمل على إصدار فوتونات منتشرة ب ة الصورة          ت ى نوعي ذه الظاهرة عل ه
ات باستخدام آ              دىمما ح  واشف   بتطوير عدة طرائق لحصر مثل هذا االنتشار العشوائي للفوتون

ن دًال م ة ب ودحديث صوديومات ي ستخدمة ال اميرا  الم ا آ ي الغام ا يف و م د ، وه سمح بتحدي
  . لمجموعة الفوتونات ذات الطاقة األقل من عتبة محددة Spectrometryطيف

انيوم أو  (يسمح استخدام منبع مشع       سيزيوم  الجرم ه            )  ال تم مقارنت الي ت ى مسح انتق بالحصول عل
سيزيوم         . فيما بعد بمسح مماثل تم الحصول عليه بغياب المريض         ة ال صادرة في حال إن الطاقة ال

ع من                ،   (KeV)  آيلو إلكترون فولط   ٦٦٢هي   ذا المنب صادرة عن ه ز األشعة ال مما يسمح بتميي
ة    ريض ذات الطاق سم الم ن ج صادرة م عة ال ا  KeV ٥١١األش ل المراي يط تفعي تم تثب ث ي  ، حي



 ١٠

ي     عاعات الت تقط اإلش ة تل ا المتقابل ذه المراي ت ه ا آان شع طالم ع الم ن المنب ة م ة القريب الزجاجي
ل مرآزي             . تخترق النسج البشرية   إن المنطقة المستخدمة في هذه الصور متمرآزة في وسط حق

  . مم من آل جانب٣٢يغطي 
  :الترآيب المقطعي للصور -٢. ٢٫١

  : Filtered retroprojectionالمفلتر بطريقة اإلسقاط الراجع -آ
دار        ات اإلص ب معطي يكي لترآي شكل آالس ة ب ذه الطريق تخدام ه تم اس ال Emissionي  واالنتق

Transmission       د  القدرة  ال حيث أن الكاشفات الزجاجية ذات تمييزية للطاقة هي المستخدمة لتحدي
تترآب آل صورة من تجسيد عدد من العناصر          . ع المستخدم االنتشار ثالثي األبعاد للنظير المش    

  ).Picture elements(المعزولة 
   :Iterative reconstruction عاوضإعادة الترآيب الم-ب

ة بمظاهر                          ًا مليئ إن الصور الناجمة عن اإلسقاط الراجع مع الترشيح هي صور ضبابية أحيان
اطق ذا           ين المن ادل ب اطق ذات          خادعة بشكل شعاعي نتيجة التب ة والمن شعاعية العالي ة ال ت الفعالي

ذه الصور            اطع المعترضة له اطق         ،الفعالية الشعاعية المنخفضة في المق شكل خاص في المن  وب
  .المتميزة بترآيز مكثف للنظير المشع المحقون

ات من                عاوضإن الترآيب الم   ستخدمة في التصوير المقطعي بإصدار البوزيترون  هو طريقة م
ل   ادة أج ور ترآي إع ة ت ب ص ا بطريق صول عليه ر م الح ع المفلت قاط الراج  Filtered  اإلس

retroprojection.  
ذا          ل ه ار  تمتلك آل الكاميرات الحديثة مث ـ        عاوض  من الترآيب الم     الخي  OSEM ضمن نظام ال

)Ordered Subsets expectation maximization ( ى صور دون سمح بالحصول عل ذي ي ال
همية التوضع ر .مظاهر خادعة س ا فهي تعتب ًا من أجل تطبيقه ة حالي ة ذات سرعة آافي  طريق

  .بشكل روتيني عند التصوير
   : Corrective reconstructionإعادة ترآيب الصور المصحح -ج

ا                  سجة التي تخترقه د األن إن الفوتونات الناجمة عن فناء البوزيترون واإللكترون معرضة لتخام
فات  ى الكاش قوطها عل ل س زء ال. قب ي   إن الج صوير المقطع ي الت ات ف ذه الفوتون ن ه د م متخام

ى عكس التصوير الومضاني               ات عل ان إصدار الفوتون رتبط بمك ر م بإصدار البوزيترونات غي
ه                       ات من م إصدار الفوتون ذي ت ان ال د بالمك ه التخام رتبط في ذي ي د    (الكالسيكي ال تصحيح التخام

  بالحصول   PETتسمح هذه اآللية في الـ    ). أآثر أهمية في المناطق المرآزية نسبة للمحيطية منها       
ة اإلصدار       ة في مرحل ددة    . على تصحيح دقيق للمعطيات األولية الناجم إن طرق التصحيح متع

وام    (Ellipseمنها التصحيح بواسطة اإلهليلج      سة الق ا  ،)المستخدم في حالة األنسجة المتجان  ومنه
ة    التصحيح بواسطة    ال   تطبيق تقني سمح بالحصول       وه   ، Transmissionاالنتق ة التي ت ي الطريق

ا   . على تصحيح دقيق للفوتونات المبعثرة     ة للتصحيح بواسطة         آم ة ثالث ة     ظهر طريق  تطبيق تقني
شكل ملحوظ       Segmentation طع اقالم ة الصور المصححة ب يكمن  . التي سمحت بتحسين نوعي

ـ         صورالالمبدأ الرئيسي في هذه الطريقة في معالجة         ا بال م الحصول عليه  Transmission  التي ت
صادفة      ة الم اطق المختلف ة المن ز طبيع د وتميي دف تحدي ع به ر مقط ع إث سجة وخاصة مقط األن

  .الرئوية والرخوة
  :األسس البيولوجية والكيميائية الحيوية للتصوير المقطعي بإصدار البوزيترونات . ٣٫١
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يتميز بعمر نصفي من    الذي  و ،18FDGالـهو  في هذا التصوير    النظير المشع األآثر استخدامًا     إن  
سمح .  دقيقة يسمح بتطبيقه العملي في السريريات بشكل روتيني         ١١٠ ـ    ي ر  وهو    ،18FDG ال نظي

يم االستقالب الغلوآوزي الم   ،سكر الغلوآوز ل  ورمي الخبيث    وضعي و بتقي سيج ال ا آشف الن  لم
ة    ة عالي ة غلوآوزي ن فعالي ة م ا الورمي ه الخالي ز ب تم . تتمي اجي ـ إنت ا18FDG ال از  بوس طة جه

  . ينبغي أن يكون قريبًا من مكان آاميرا التصوير الذيسيكلترونال
   :18FDGاستقالب الـ -آ

اص           شكل خ ة وب شائية الخلوي اقالت الغ طة الن تم بواس وز ي سي الغلوآ اط الفلوروديوآ إن التق
GLUT1   و GLUT3        رة الهيكسوآيناز ل   . ، تتم بعد ذلك فسفرته ضمن الخلية بواسطة خمي تم نق ي

ـ  وز ولكن  18FDGال ل الغلوآ ع نق ق م شكل متواف ة  ه  ب ي المرحل دخل ف سلة  ال ي ي السل ة ف التالي
  .االستقالبية للسكر

  
  

 
 
 
 
 
 
 

  بالمقارنة مع استقالب الغلوآوز في الخاليا الحية18FDGالـ استقالب : ٢-الشكل
  

ا نظرًا ل         تقالبه     ولذلك فإنه يتراآم في الخالي ة اس دم متابع ذي ي     . ع زيم ال سفرة      إن األن زع الف وم بن ق
وز ذلك يتناسب -٦–عن الغلوآ سرطانية، وب سجة ال ي معظم األن ة ف ة قليل د بكمي فوسفات يتواج

رة    ة خمي ة وفعالي ن جه شائي م ل الغ ع النق وز م سي غلوآ وي للفلوروديوآ ز داخل الخلي الترآي
 .)٢-الشكل( الهيكسوآيناز من جهة أخرى

   :18FDGاالنتشار الحيوي الطبيعي للـ -ب
ة             ، مع الفعالية الغلوآوزية لألنسجة    18FDGب تراآم الـ    يتناس ى ظهور آثاف ؤدي إل ذي ي  األمر ال

آثافة (، في الكبد    )من الحاالت % ٣٠في  (، في العضلة القلبية     )المادة الرمادية (عالية في الدماغ    
  ...).الكليتين ، المثانة (، باإلضافة إلى الطرق البولية )معتدلة ومتجانسة
از الهض وم جه ن أن يق ذي يمك ة وال ادة المحقون اين للم ون بتكثيف متب دة والكول م وخاصة المع

شراً  عًا أو منت ًا موض ون آثيف ـ  . يك ة لل ة آثاف ن مالحظ ة،  18FDGيمك دد اللعابي ستوى الغ ي م  ف
مثال لالنتشار الطبيعي للفلوروديوآسي غلوآوز     ). في عمر الشباب  (الحنجرة، الدرق والتيموس    

  .)٣-الشكل( تم توضيحه في  PETفي فحص سليم للـ 
  
  
  
  

Glucose FDG

Glucose FDG
Hexokinase Hexokinase

G 6 P Glycogen

H2O + CO2

FDG 6 P

G 6 Pase

Cell membrane

G 6 Pase
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(A)        (B) 

 

  
 وبدون تصحيح (A) مع تصحيح للتخامدPET في الـ 18FDGمثال لقبط طبيعي للـ   :٣- الشكل

  (B)للتخامد
 

   :التصوير المقطعي بكشف اإلصدار المتزامن .٤٫١
في دراسة لكشف    % ٨٠يته بـ فيما تحددت نوع% ٩٥ إلى حوالي PETلقد وصلت حساسية الـ  

ه         . [8]الرئوية الموضعة العقد   ه ودقت صية من   هذا وقد تراوحت حساسيته ونوعيت % ٨٢التشخي
ى الترتيب   % ٨٤إلى % ٧٩، ومن % ١٠٠إلى  %٧٥، ومن % ١٠٠إلى  . [8,9,10,11]عل

وزيتروني  فيلعب أما حاليًا  ـ    PET التصوير المقطعي باإلصدار الب دمج مع ال دام  باستخ CTالم
 دورًا هامًا في التمييز بين (18FDG PET/CT) 18-الفلوروديوآسي غلوآوز الموسوم بالفلور

استخدام الذي يعتمد على     CDETيعتبر الـ    .[12]اإلصابات الورمية الحميدة والخبيثة في الرئة     
زامن          جهاز الغاما آاميرا   ار الت رأس المزود بخي ائي ال ـ         ثن ة عن ال ة بديل  في المراآز    PET تقني

ردة  ة الرئ عقدوخاصة في التمييز بين      التي ال تتوفر فيها مثل هذه التقنية       ة،   المف سليمة والخبيث  ال
ولذلك شكلت   .[13]في إحدى الدراسات    % ٨٠ونوعيته إلى   % ٩٧حيث وصلت حساسيته إلى     

ردة   ة المف د الرئ زامن    عق شف اإلصدار المت ي بك صوير المقطع يوعًا للت ر ش تطباب األآث االس
CDETالفلور   تخدام  باس وم ب وز الموس سي غلوآ ر  .(18FDG) 18-الفلوروديوآ د أظه  لق

 في تقييم اإلصابات الرئوية الموضعة       PET نتائج مقارنة للـ   CDETالـالتصوير باستخدام تقنية    
االت ة  واالنتق د اللمفاوي ى العق ـ. [14] إل شف    PETإال أن ال ى آ ه عل ام بقدرت شكل ع ز ب  يتمي

د           CDETتتحدد قدرة الـ  إصابات ذات حجم أصغر، حيث       ي يزي  عادة على آشف اإلصابات الت
 في   Background آما أن نسبة ترآيز البقع الورمية إلى الخلفية          .[9,10] ملم   ١٥حجمها عن   
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ـ  ـ         PET التصوير بال ة ال ه في التصوير باستخدام تقني ا علي ى مم ز آال   CDET.  تبقى أعل يتمي
تهما على تحديد فيما إذا آانت هذه اإلصابات بقدر PET)الـ ، CDETالـ(النوعين من التصوير   

ة           . ذات فعالية تكاثرية   ى التظاهرات اإللتهابي سل واألمراض    (تعود النتائج اإليجابية الكاذبة إل ال
ة ر النوعي ة األخرى غي سرطان ). اإللتهابي سيجي ل نمط الن ًا لل ود أحيان ة فتع سلبيات الكاذب ا ال أم

ة القصبي ال         دى        الرئة، حيث أن سرطان الرئ ة ل سلبية الكاذب ائج ال ائعًا للنت ببًا ش شكل س سنخي ي
  .18F-FDG [15]استخدام الـ 

صورة الصدر الشعاعية، التصوير الطبقي المحوري،       (تظهر االستقصاءات الشعاعية المختلفة     
ة عن            ) الرنين المغناطيسي  التبدالت الشكلية والتشريحية دون أن تميز اإلصابات الورمية الخبيث

  .ذلك فإن التشخيص يعتمد على الخزعة والتحليل النسيجيالحميدة، ول
د أدى  صحيح التخام ة ت ال تقني ـ Attenuation correction إدخ ي ال سين CDETف ى تح  إل

االت                اء الخي شريحية وإخف  Artefactsنوعية الصور بشكل ملحوظ مع تحديد أفضل للبنيات الت
ى تحسين       . ح للتخامد التي تظهر في الصور التي يتم الحصول عليها بدون تصحي          وهو ما أدى إل

ا   [16,17]الدور التشخيصي لهذه الطريقة في الكشف عن اإلصابات الورمية المختلفة           ا فيه ، بم
  . [18]تقييم االنتشار إلى المنصف في آفات الرئة الخبيثة

  :الهدف من البحث. ٥٫١
ى      إن الهدف من البحث هو        راءة و       تحسين   العمل عل درة  في ق سير الصو   الق ر في التصوير     تف

زامن  دار المت شف اإلص ي بك بط CDETالمقطع ات ق ق درج وز  وف سي غلوآ الفلوروديوآ
 حديدها عند قراءة الصور، ومن ثم تميقيأن يختلف ت التي يمكن (18FDG)،١٨-الموسوم بالفلور

زامن  صوير المقطعي بكشف اإلصدار المت ي آشف دور الت د ف ردة، ة الرئعق ه  والمف ا أدخل م
د    ةتقنيتطبيق  ذا المجال    Attenuation Correctionتصحيح التخام ا تمت دراسة    . في ه آم
ـ ي CDETدور ال ين  ف ز ب دالتميي سليمة  العق ة ال ن اإلصابات الرئوي سرطاني ع شأ ال  ذات المن

  المتبعة عادةاألخرى، وذلك بالمقارنة مع التصوير الطبقي المحوري الذي يعتبر الوسيلة األولى     
  .آشف هذه اإلصاباتفي 

  
    :الطرائقو المواد .٢

م        Avicenneجرى اختيار المرضى من المراجعين لمشفى        :المرضى. ١٫٢ ذين ت سا ال  في فرن
ى     الذي أجري بشكل راجع    شمل البحث .  في قسم الطب النووي    CDETإجراء فحص الـ    ٦٨ عل

 سنة، أظهر لديهم التصوير) ٨١-٤٠ (٦١٫٥بعمر وسطي قدره )  رجًال٤٥ امرأة، ٢٣(مريضًا 
   .الطبقي المحوري موضعًا أو أآثر لعقدة رئوية مفردة مشكوك بخباثتها

ة . ٢٫٢ زامن     تقني دار المت شف اإلص ي بك صوير المقطع ؤالء    : CDETالت ع ه ضع جمي خ
صوير  زامن المرضى لت ي بكشف اإلصدار المت تخدام ،CDETمقطع راء الفحص باس م إج  ت
في  بقي المرضى   . MCDآشف التزامن   المجهزة بنظام    (Vertex-plus)جهاز الغاما آاميرا    

دة   يام لم ة ص ـ    ٤حال ديًا ب نهم وري ل حق ل قب ى األق اعات عل ن ) ١٩٠-١٢٦( س ل م ميغابيكري
ات عن طريق            .18FDGالـ ساب المعطي م اآت داره         ٣٢ ت ة مع دوران مق  درجة لكل     ١٨٠ حرآ

ات          .آاشف ساب المعطي دة اآت ة      ٤٠ بلغت م ة لكل حرآ ات       .  ثاني ساب المعطي غ زمن اآت  ٢٣ بل
ة الفحص         ع لطاول ـ         . دقيقة لكل موق م إجراء التصوير ل ة الفحص       ) ٣-٢(ت ع لطاول حسب  مواق

دره         -بطن -بطن أو صدر    -صدر (المناطق المطلوب تصويرها      ي ق زمن آل  )٩٠-٦٠(حوض ب
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اد  اتم اآتساب معطيات التز    .دقيقة لكل تصوير مقطعي    م  . (3D)من باستخدام نظام ثالثي األبع ت
ة                  إجراء تصوير للصدر و    ة آافي ا المريض آمي اول قيه البطن بعد حوالي ساعة من االنتظار تن

ة            . من السوائل  م  ١٦إن آواشف جهاز الغاما آاميرا مجهزة ببلورات إيوديد الصوديوم بثخان .  مل
مليون ) ٣٠-٢٠( دقيقة لكل موضع للسرير سامحًا بكشف        ٢٣تم اآتساب المعطيات بزمن قدره      

ة ت صوير حادث ي الت ستخدمة ف اطة الكواشف الم سبة  . زامن بوس ات المكت ة المعطي تمت معالج
اد           ة األبع م   . بتطبيق اإلصدار الراجع المرشح للحصول على صور ثالثي ة   ت  تصحيح   تطبيق تقني

سيزيوم  Transmissionالتخامد بتطبيق نظام االنتقال    – بفضل منبعين مشعين خارجيين من ال
١٣٧ )137Cs.(ستقل دون الن      مت قراءة ا ت شكل م د ب دون تصحيح للتخام ى   لصور مع وب ظر إل

ساب   ات االآت ن معطي صور م ة ال ادة معالج د إع ك بع ى، وذل سريرية للمرض ات ال المعطي
  .على حاسب الغاما آاميراالمحفوظة 

ائج التصوير المقطعي               :تحليل النتائج . ٣٫٢  تم ربط موجودات التصوير الطبقي المحوري ونت
أخوذة من                    صدار الم إلبكشف ا  شريح المرضي للخزعات الم ة مع موجودات الت زامن من جه ت

ة      سليمة والخبيث ابات ال ين اإلص ز ب ي التميي ا ف ل منهم يم دور آ ل تقي ن أج رى م ة أخ ا . جه أم
سريري                        يم ال ى التقي م اللجوء إل د ت ا الجراحة أو إجراء الخزعة، فق الحاالت التي لم تستطب فيه

ة المرضى  ًا لمتابع ائي وفق درها   ب النه ة ق وري بفواصل زمني ي المح صوير الطبق  ٦إجراء الت
  .أشهر

  : اعتمد التقييم السريري النهائي للمرضى على المعايير التالية  
دة             -آ ى التصوير الطبقي المحوري لم اعتبرت العقد الرئوية سليمة إذا بقيت ثابتة في الحجم عل

   .شهرًا ٢٤ الـتتجاوز
ى ا        -ب د عل صادات              اعتبر اختفاء هذه العق د معالجة المرضى بال لتصوير الطبقي المحوري بع

  . بالنتيجة ذات طبيعة التهابيةاإثباتًا لسالمتها آونه
و                      اعتبر -ج ة فه د تطبيق المعالجة الكيماوي ى التصوير الطبقي المحوري بع  تناقص قطرها عل

  .دليل على خباثة هذه العقدة
   : التحليل االحصائي.٤٫٢

ل إحصائي   ت اع تحلي ة    في  Receiver Operating System  (ROC)ـ ل  م اتب د العتب تحدي
امج      CDET. الـ المثلى التي يجب اتباعها في قراءة وتفسير صور         Statistica آما استخدم برن

ا              م الحصول عليه ة التي ت ائج نصف الكمي ل النت شاذة     اإلحصائي في تحلي اط ال تبعاد النق د اس بع
)(Outliers ـالـ باستخدام طريقةGrubbs Test    ٩٥بدرجة ثقة.%  
  

  :النتائج . ٣
  :صدار المتزامناإلتصوير المقطعي بكشف تفسير الصور في ال .١٫٣

ل أخصائيين             زامن من قب راءة الصور لفحص التصوير المقطعي بكشف اإلصدار المت تمت ق
سريرية للمرضى             ى المعلومات ال ـ        . بشكل مستقل دون اإلطالع عل د لل بط زائ  18FDGإن آل ق

اره            خارج أماآن  ر     توضعاته االستقالبية الفيزيولوجية أو مواضع إطراحه قد تم اعتب توضعًا غي
  : درجات آالتالي٤طبيعي مع احتمالية خباثته وفق معيار السلم المكون من 

  توضع طبيعي بشكل حتمي  N : الدرجة
   احتمالية متوسطة لتوضع خبيث:  P1  الدرجة
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   احتمالية عالية لتوضع خبيث:  ٢P  الدرجة
   توضع خبيث حتمًا:    M الدرجة 

اني   شكل عي ـ   تم اعتماد درجات القبط ب دة لل ات الزائ ـ   18FDG للكثاف وذلك  CDET  في صور ال
الي          وجي الع بط الفيزيول ة الق ة ودرجة آثاف بالمقارنة مع التوزع الطبيعي للنسيج الرئوي من جه

  .في الدماغ والقلب والكليتين والمثانة
شة     تم اتخاذ قرار نهائي في      حالة عدم وجود تطابق بين القراءتين المعتمدتين وذلك بوساطة مناق

دير            هذه الحاالت من أجل تحديد       دة لتق راءة وحي اد ق ة    نهائي لدرجة الكثافة واعتم ة الخباث احتمالي
تم تحليل النتائج حسب عتبتي احتمالية الخباثة وفق شدة       . وفق إحدى الدرجات األربعة المذآورة    

بوساطة  آما تم إجراء تحليل نصف آمي   . AC مع وبدون CDETالـ في صور الكثافة المرئية 
المالحظة في صور    المرضية  توضعات  لل Index of Fixation(IF) تثبيت حساب مشعر ال  

سبة  .  مع وبدون تصحيح للتخامد  CDETالـ تم تحديد هذا المشعر وفق برنامج حاسوبي يعتمد الن
شيمي      اع والفعالية بين الفعالية الزائدة لقبط النظير المش     سيج الباران ر في الن ذا النظي الستقالبية له

ات           .CDETالـالسليم في الجهة المقابلة لمكان اإلصابة في صور          ل لمعطي د أجري تحلي ذا وق ه
ا إذا            نالتصوير المقطعي والنتائج     د فيم ا من أجل تحدي ت آان صف الكمية التي تم الحصول عليه

ق   ات وف ذه المعطي ين ه ة ب اك عالق ـ هن سريرية بال ة ال شريح المرضي أو المتابع ائج الت  CTنت
  .للحاالت التي لم تتوفر فيها هذه النتائج

ـ        P1باعتماد العتبة    م الكشف عن         18FDG لتحديد الخباثة في التوضعات غير الطبيعية لل  ٣٨ ، ت
ب   ٤٢و ى الترتي د عل صحيح التخام دون ت ع وب ة م ابة خبيث ائج  .  إص ذه النت ل ه ر تحلي  ٣٣أظه

ة  ٥و ) TP(ية صحيحة ايجاب ل     ) FP( إيجابية آاذب د مقاب  12(و  )TP 30(مع تصحيح للتخام
FP(  د صحيح للتخام دون ت دى      . ب شأ ل ي المن ويتين  خبيثت دتين رئ ين عق ا التقنيت شف آلت م تك ل

، %)٩٤(نفس القيمة    CDETالـبلغت حساسية   . مريضين أظهرهما التصوير الطبقي المحوري    
ى            Specificityوبالعكس فإن نوعية     مع تصحيح    % ٨١ هذه الطريقة من التصوير وصلت إل

  . من دون تصحيح للتخامد% ٦٩للتخامد في حين أنها لم تتجاوز الـ 
ـ        ٢Pباعتماد العتبة    م الكشف عن         18FDG لتحديد الخباثة في التوضعات غير الطبيعية لل  ٣٢ ، ت

ب   ٣٥و ى الترتي د عل صحيح التخام دون ت ع وب ة م ابة خبيث ر تحل.  إص ائج  أظه ذه النت ل ه  ٣٠ي
ة صحيحة    ة   ٢و) TP(ايجابي ة آاذب ل      )FP( إيجابي د مقاب  5(و ) TP 30(مع تصحيح للتخام

FP(   شأ     ٣لم تكشف آلتا التقنيتين     .  بدون تصحيح للتخامد ة المن ة  خبيث بلغت حساسية   . عقد رئوي
إن نوعي      في آلتي الطريقتين    %)٩١( نفس القيمة    CDETالـ العكس ف ه ، وب ى     ت % ٩٢ وصلت إل

  .من دون تصحيح للتخامد% ٨٩مع تصحيح للتخامد في حين أنها لم تتجاوز الـ
ل  فقد ، CDET آمعيار لتحديد خباثة عقد الرئة المفردة على الـ Mأما اعتماد الدرجة أظهر تحلي

 مع تصحيح  )FP( إيجابية آاذبة ١ و TP)( ايجابية صحيحة    ٢٤  التي تم الحصول عليها    النتائج
ة    عقد٣لم تكشف آلتا التقنيتين . بدون تصحيح للتخامد) FP 4(و ) TP 24(للتخامد مقابل  رئوي

إن    في آلتي الطريقتين   %)88( نفس القيمة    CDETالـبلغت حساسية   . خبيثة المنشأ  العكس ف ، وب
مع تصحيح للتخامد في حين % ٩٠ هذه الطريقة من التصوير وصلت إلى      Specificityنوعية  

  . تصحيح للتخامدمن دون% ٦٠أنها لم تتجاوز الـ 
اد    %) ٩٤( بقيت على حالها بدون تصحيح للتخامد  CDETوجدنا أن حساسية الـ    م اعتم دما ت عن

ة    P1 العتبة األخفض   د المرئي ة العق يم خباث د     ، وتحسنت لتقي ة تصحيح التخام شكل   بتطبيق تقني ب
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 مع تصحيح للتخامد انخفضت      CDETفي حين أن نوعية الـ    %). ٩٤إلى  % ٩١من  (بسيط جدًا   
ن  شكل واضح م ى % ٩٢ب صحيح  % ٨١إل ن دون ت ر وضوحًا م اض أآث ك اإلنخف ان ذل ، وآ

د أدى إلىا ) Mالدرجة (أما اعتماد عتبة أعلى %). ٦٩إلى % ٨٩من (لتخامد  ل ر   نفق خفاض آبي
% ٩٤ من وانخفاض حساسيته إلى) فقط% ٦٠( من دون تصحيح للتخامد CDETفي نوعية الـ

ى د  % ٨٨ إل صحيح التخام ع ت و م ة        ، وه ة الخبيث د الرئ بط عق اين ق ى تب ود إل ايمكن أن يع م
ا        CDET، وبالتالي إخفاق الـ   18FDGللـ ة          في آشف بعض منه ة من جه ذه العتب اد ه د اعتم  عن

  .)٤-الشكل (وآثرة السلبيات الكاذبة من جهة أخرى
  
  

  
ـ      ل إحصائي ل اع تحلي ة   أن يظهر   ROC(Receiver Operating Charecteristics(إن إتب العتب

٢P    ى صححة عل ر الم صححة وغي صور الم راءة ال سير وق ي تف ا ف ة الواجب اتباعه ي العتب  ه
  ).٦،٥ نالشكال (CDETالسواء في الـ

  

وي األيمن      CT سم على الـ   ٣عقدة رئوية مفردة بقطر      : ٤-الشكل اعتبرت شدة    .  في الفص العل
ـ   ر المصححة         P2 في الصور المصححة وبدرجة          P1 بدرجة    18FDGقبط ال ي الصور غي .   ف

  .أثبتت نتائج التشريح المرضي أن اإلصابة عبارة عن ورم سلي

B BA

B

A

A
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   بدون تصحيح التخامد18FDGقبط الـ وفق درجات CDET الدقة التشخيصية للـ :٥-الشكل

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
0

2

4

6

8

10

FDG uptake thresholds in CDET with attenuation correction

S
en

si
tiv

ity

1-Specificity

  
   مع تصحيح التخامد18FDG وفق درجات قبط الـCDET التشخيصية للـ الدقة :٦-الشكل

  

P1P2 

M

M  

P1 
P2 



 ١٨

ة   CDETأظهرت النتائج نصف الكمية لمعطيات  الـ      يم     أن جميع اإلصابات الخبيث توافقت مع ق
IF    تثناء   ، وذلك  وغير المصححة على الترتيب     في الصور المصححة   ١٫٦ و   ١٫٧ أعلى من  باس

ـ        ورمي د لل ة         18FDGن سليين مترافقين مع قبط زائ ات نصف الكمي ل المعطي ين من تحلي د تب ، فق
 IF  في تحديد الخباثة أن قيم مشعر التثبيت            ١Pلإليجابيات الكاذبة التي ظهرت فقط عند اعتماد        

  .عتبات النتائج نصف الكمية التي تم الحصول عليها والمذآورة أعالهآانت متوافقة مع 
ا مع            Statisticaنامج الـ   أما تطبيق بر   م الحصول عليه ة التي ت  اإلحصائي للنتائج نصف الكمي

شكل ( لمتغيرين مستقلين فهي موضحة في         T-testوبدون تصحيح التخامد وفق اختبار الـ       )٧-ال
  ).p=0.692(بين الطريقتين حيث لم يظهر وجود اختالف معنوي 

  
Index of fixation (IF) in CDET with and without attenuation correction (AC)

Var1: IF without AC     vs. Var2: IF with AC
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  . مع وبدون تصحيح للتخامدCDETالـمشعر التثبيت في  قيم  :٧-الشكل

  
  :نتائج التصوير الطبقي المحوري والتشريح المرضي. ٢. ٣

 عقدة  ٣٣ منها    موضعًا لعقدة رئوية مفردة مشتبه بخباثتها      ٦٦أظهر التصوير الطبقي المحوري     
 لديه إصابة   ، في حين آان سلبيًا لدى مريض واحد أظهرت الخزعة          ملم ٢٠لم يتجاوز قطرها الـ   

دة    ١٦ موضعًا إلصابة رئوية حميدة منها     ٣٣تبين وجود   . ورمية خبيثة  ا حمي ات أنه  عقدة تم إثب
  . عقدة أظهر التقييم السريري النهائي للمرض سالمتها١٧بالخزعة و

  
الي               شكل الت ى ال ا بالخزعة عل -الجدول (توزعت اإلصابات الخبيثة للـعقد الرئوية التي تم إثباته

١(.  
اإلصابات الخبيثة حسب نتائج الخزعات المأخوذة : ١-الجدول  

 
عدد الحاالتالنمط التشريحي المرضي

Adenocarcinoma ٢١ الكارسينوما الغدية
Bronchioloalveolar ١ السرطان القصبي السنخي

٣ السرطان القصبي آبير الخاليا 

p=0.692 
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Epidermoid ٢ السرطان الظهاري
Carcinoid ١ارسينوئيد  أورام الك

٢)ثانويات رئوية( انتقاالت آلفات خبيثة أخرى في الجسم
30العدد الكلي لإلصابات الخبيثة

- الجدول(أما اإلصابات الرئوية الحميدة فقد أظهرت نتائج الخزعات المأخوذة النتائج التالية 
٢:(  

 
اإلصابات الحميدة حسب نتائج الخزعات المأخوذة : ٢-الجدول  

عدد الحاالتتشريحي المرضيالنمط ال
Hamartochondromes ٣ أورام غضروفية وعائية
Hamartochondromes ١  أورام غضروفية وعائية

٣ إصابة التهابية أو انتانية
Tuberculomes ٣ أورام سلية

Atelectasis ٣ إصابات انخماصية
Sarcoidosis ٢ إصابات السارآوئيد

١ إصابات آيسية
16العدد الكلي لإلصابات الحميدة

  
  : مع التصوير الطبقي المحوريCDETربط نتائج الـ . ٣٫٣

  :يظهر تحليل هذه النتائج وربطها مع معطيات التصوير الطبقي المحوري مايلي
 ملم بالتصوير المقطعي  ٢٠تم آشف جميع عقد الرئة المفردة الخبيثة التي يزيد قطرها عن      - ١

  ).٨-الشكل(تزامن بكشف اإلصدار الم
ردة         ٣ لم يظهر التصوير المقطعي بكشف اإلصدار المتزامن         - ٢ ة مف د رئوي  إصابات خبيثة لعق

ة ذات             ١٠منها عقدة قطرها     ينوما غدي  ملم، واثنتان أظهرت نتيجة الخزعة توضعًا رئويًا لكارس
ة تثبيتًا تطور لسرطان قصبي سنخي وآارسينوئيد رئوي، وهما نمطان نسيجيان ال يظهران عاد      

  .18FDG [15]للـ
ى   - ٣ زامن إل ة للتصوير المقطعي بكشف اإلصدار المت ة الكاذب ات اإليجابي  ٧ وصلت المعطي

ة               ٣حاالت رغم تطبيق تصحيح للتخامد منها        ا حال ى آونه ود إل ذا يع لية، وه  إصابات ألورام س
  18FDG .خدام الـشائعة لإليجابيات الكاذبة في التصوير المقطعي باإلصدار البوزيتروني باست

ًا     - ٤ ًا آاذب د تثبيت صحيح للتخام دون ت زامن ب شف اإلصدار المت ي بك صوير المقطع ر الت  أظه
د            ٥ لـ 18FDGللـ آانت  .  عقد رئوية اعتبرت سلبية لدى قراءة الصور بعد تطبيق تصحيح التخام

ضاً          ٣نتيجة التصوير الطبقي المحوري في           لبية أي ذه الحاالت س سر النو    .  من ه ة  وهو مايف عي
  .المنخفضة  لهذه الطريقة بدون تصحيح للتخامد في تشخيص عقد الرئة المفردة
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ـ     ٥٣ عقدة رئوية مفردة لدى مريض بعمر          :٨-الشكل نة، أظهر ال ة    CT س ة معزول دة رئوي  عق
االت     CDETيظهر الـ   . (B)  سم في الفص العلوي األيمن     ٢بقطر   ى انتق  هذه العقدة باإلضافة إل

ة الجا  ة ثنائي بآظري رطانية     . ن ابة س ًا إص ستأصلة جراحي دة الم شريح المرضي للعق ت الت أثب
  .ظهارية

  
  :في تقييم خباثة عقد الرئة المفردةCDET  الـدور .٥٫٣

ا                   ٦٦تم الكشف عن     ا في التصوير الطبقي المحوري منه شتبه بخباثته ة م دة   ٣٢ عقدة رئوي  عق
ين       ملم   ١٩٫٧٣بلغ القطر الوسطي لهذه العقد      . خبيثة نسيجياً  م  ) ٤٠-٨(وفق أقطار تراوحت ب مل

ـ      ٣٠ آشف بشكل صحيح عن      CDETالـتبين أن   .  دة في الفص       ٣٤ عقدة رئوية من أصل ال  عق
   .في الفصوص الرئوية السفليةعقدة  ١٩من أصل  ١٣الرئوي مقابل 

لت  صية وص ة التشخي ـل الدق ى CDET ل ة     %٨٨إل ة الخبيث د الرئ ن عق شف ع ل الك ن أج  م
لكشف الخباثة في عقد الرئة  % ٦٨العلوية، في حين أنها لم تتجاوز الـ        في الفصوص    المتوضعة

ز          . المفردة المتوضعة في الفصوص السفلية     م تميي د ت د فق د في الفص       ٦أما بالنسبة لباقي العق  عق
ة          ٧المتوسط و  سينة الرئوي د في مستوى االل شخيص       . عق ى الت م الحصول عل ائي  ت طة ا بوس   النه

سريرية       ٨ في    حالة والخزعة  ٤٧الجراحة في    ة ال بالتصوير الطبقي المحوري       حاالت والمتابع
  . حالة١٨في 

يًا   ًا مرض د قبط صحيح للتخام دون ت زامن ب دار المت شف االص ي بك صوير المقطع ر الت أظه
ة     ٣٦( عقدة رئوية مفردة     ٤٨ آاشفًا عن    18FDGللـ ة      ١٢،  TP ايجابية حقيقي ة آاذب ). FP إيجابي

صوير المقطعي بكشف االصدار المتزامن فقد ساعد في آشف          أما تطبيق تصحيح التخامد في الت     
ردة   ٤٣ ة مف دة رئوي ة  ٣٦( عق ة حقيقي ة  ٧، TP ايجابي ة آاذب ر   ). FP إيجابي م يظه ين ل ي ح ف



 ٢١

ـ د CDETال صحيح للتخام دون ت ع أو ب ة ٣ م ة بالخزع ة مثبت ة ٣(  إصابات خبيث لبيات آاذب  س
FN .(      ـ د        مع و   CDETتظهر هذه النتائج حساسية عالية لل دون تصحيح للتخام ا   %)٩٢(ب ، بينم

ـ      %). ٦٩مقابل  % ٨١(آانت نوعيته أعلى مع تصحيح للتخامد        صية لل ة التشخي  CDETأما الدق
  ).٣-الجدول(فقد آانت متقاربة مع وبدون تصحيح للتخامد 

 
مع وبدون  CDETتحليل معطيات التصوير المقطعي بكشف اإلصدار المتزامن  : ٣-الجدول

  : ACيح للتخامد حتص

اإليجابيات الحقيقية  نوع التصوير
TP 

اإليجابيات 
  FPالكاذبة 

السلبيات 
 FNالكاذبة 

السلبيات 
  TNالحقيقية 

الحساسية 
Sensitivity 

 النوعية
Specificity  

الدقة التشخيصية 
Accuracy 

CDET ٨٢٫٦  %٦٨٫٤  %٩٢  ٢٦  ٣  ١٢  ٣٦%  
CDET& AC  ٨٧   %٨١٫٥  %٩٢  ٣١  ٣  ٧  ٣٦%  

  

  
  
  
  

شكل ردة بقطر : ٦-ال ة مف دة رئوي ـ٢عق ى ال م عل وي األCT س ي الفص العل سر ف ان . ي آ
أثبتت  . (B)ومع تصحيح للتخامد     (A) إيجابيًا بدون تصحيح للتخامد      CDETالتصوير بالـ 

  .غدي قصبي سنخينتائج التشريح المرضي أن اإلصابة عبارة عن ورم

AA B

B



 ٢٢

  
  :اقشةالمن. ٤

يبقى عدد الحاالت التي تستؤصل فيها عقد رئة مفردة سليمة عاليًا رغم إجراء التصوير الطبقي              
ى  . المحوري فيها  .[20 ,19] %٤٠وصلت نسبة هذه الحاالت في بعض الدراسات المنشورة إل

شعاعية                  سريرية وال رات ال ى التغي ًا عل ردة عملي . [21] يعتمد تقييم احتمالية خباثة عقد الرئة المف
ات  . [23 ,22] إال أن تقنيات التصوير الشكلية تبقى محدودة الفائدة وأسباب ذلك معروفة أما تقني

ر   بط النظي ين ق سبة ب و الن ة ه ر أهمي ل األآث إن العام ووي ف ي الطب الن ستخدمة ف صوير الم الت
ا                  تم الحصول عليه ي ي ذه   إن. المشع المستخدم والقبط الفيزيولوجي لهذا النظير في الصور الت ه

ـ      ل وضوحًا في التصوير بال ة مع        CDET النسبة أق ا بالمقارن شتبه به وخاصة في الحاالت الم
ة                 .PETالتصوير المقطعي باإلصدار البوزيتروني      ذا البحث عالق درس في ه ا ن ا جعلن وهو م

ة       ة المرئي ـ درجات الكثاف ة                   18FDGلل د الرئ ة عق ة خباث  في الصور ومشعر التثبيت مع احتمالي
ـ   أظهريث ح. المفردة ـ    ROCتحليل إحصائي ل م تتحسن سواء مع أو     CDET أن حساسية ال ل

ـ           بط ال ة اإلصابات في       18FDGبدون تصحيح للتخامد عندما اعتمدت عتبة أخفض لق يم خباث  لتقي
صور   سير ال راءة وتف د        . ق صوير ق ن الت ة م ذه الطريق ة ه إن نوعي ك، ف ن ذل س م ى العك وعل

. خفض وخاصة في غياب تطبيق تقنية تصحيح التخامدانخفضت بشكل واضح باعتماد العتبة األ    
ـ            ة لل ة المرئي ى صور            18FDGوهذا ما يقترح أن شدة الكثاف ردة عل ة المف د الرئ ـ    لعق  CDETال
د  ذه العق ة ه ة خباث ع احتمالي ة م ة  . ذات عالق ل اإلحصائي نصف الكمي ائج التحلي ت نت ا آان آم

  .جمتوافقة مع هذا االقتراح الذي أظهرته هذه النتائ
ام       CDETالـنظام الحساسية المستخدم في   إن   شكل ع ة هو ب  ودقته في آشف اإلصابات الورمي

ـ      ي ال ستخدم ف ك الم ن ذل اءة م ل آف صية      . PETأق درة التشخي إن الق ك ف ن ذل رغم م ى ال وعل
ـ        CDETللـ ا في ال م الحصول عليه  PETفي آشف عقد الرئة المفردة آانت مقارنة لتلك التي ت

  .  وهو ما جاء متوافقًا مع نتائج هذا البحث سم٢زيد قطرها على الـ خاصة للعقد التي ي
ة   CDETلـ لالدقة التشخيصية لقد ظهر من خالل هذا البحث أن         د الرئ  آانت أعلى في آشف عق

ي  ردة المتوضعة ف دفات المف ك  ش ي آشف تل ع حساسيته ف ة م ة بالمقارن ة العلوي فصوص الرئ
سير  يمكن   . المتوضعة في الفصوص السفلية    ك  تف ار أ    ذل ـ       باعتب وجي لل بط الفيزيول  18FDGن الق

 آثافات زائدة    معه ظهرتيمكن أن    و ، في فصوص الرئة السفلية عنه في الفصوص العلوية        أعلى
  . توحي باحتمالية وجود إصابات مرضية وخاصة في الصور غير المصححة
ة   يبقى الدور السريري لتطبيق تقنية تصحيح التخامد في آشف اإلصابات ال              في التصوير    ورمي

ـ اشPETبال د النق ـ.  قي ي ال ك ف أثير ذل ر وضوحًاCDET إال أن ت ذه ، حيث أأآث ق ه دى تطبي
ا عن              ل قطره ي يق ة الت م من   ٢٠التقنية إلى تحسين حساسية الكشف عن اإلصابات الورمي  مل

ة              [16].في بعض الدراسات       % ٨٠إلى  % ٦٠ ا متوافق ي حصلنا عليه ائج الت ا   جاءت النت معه
ث  ـ  أنحي ة ال د    CDETنوعي صحيح التخام ة ت ق تقني ع تطبي ى م ت أعل رز دور  .  آان ا يب وهن

ـ       ة الظالل الخادعة          CDETتصحيح التخامد في التصوير بال  التي يمكن أن      Artifact في إزال
  .تظهر في الصور غير المصححة

  
  
  



 ٢٣

  
  : الخالصة واالستنتاجات. ٥

دار ا  شف اإلص ي بك صوير المقطع ث أن الت ذا البح ر ه ة يظه ة ذات دق و طريق زامن ه لمت
سليمة               وخاصة تلك     تشخيصية عالية في تشخيص عقد الرئة المفردة وتمييز العقد الخبيثة عن ال

ة   ة العلوي صوص الرئ ي ف عة ف ر  .المتوض ذلك يعتب ـ ول ـ  CDETال ديل لل ار الب ي  PETالخي ف
ذا المجال       وخاصة PETالمراآز التي ال يتوفر فيها الـ      ة تص      إ.  في ه د   ن تطبيق تقني حيح التخام

ـ   ا                   CDETفي ال ه، مم ة في ة الكاذب ه بإنقاصه للموجودات اإليجابي د في تحسين نوعيت يلعب   يفي
هن يحس تيدورًا ف صية ل اءة التشخي ـ. الكف بط ال ة ق ين أن درج ا تب ة 18FDGآم  تعكس احتمالي

ة                       ا باستخدام طرق التصوير التقليدي تم الكشف عنه ردة التي ي ة المف ظهر   .الخباثة في عقد الرئ
ا عن      CDET من خالل هذا البحث أن قدرة الـ    ًاجلي ل قطره  تتحدد في آشف اإلصابات التي يق
م ٢٠ ـ. مل ه ال ز ب ا يتمي ـ PET وهو م ين  ، CDET عن ال ي حيث تب ة الت د الخبيث ع العق أن جمي

د     ملم قد    ٢٠يتجاوز قطرها الـ   ـ  قامت بإظهار قبط زائ في التصوير المقطعي بكشف         18FDG لل
  .زامناإلصدار المت

   :التوصيات. ٦
ى                        دعو إل ة ي دول الغربي ا في ال ردة في سوريا عنه إن اختالف الطبيعة المرضية لعقد الرئة المف

از التصوير     . النظر في إجراء دراسة مماثلة في القطر       إال أنه يحول دون تحقيقها عدم وجود جه
ا يعتب     . المطلوب في سوريا حتى اآلن     ة    آما أن توارد هذه الحاالت في بالدن دًا بالمقارن يًال ج ر قل

ة   سرطان الرئ أخر ل شخيص المت سبب الت ة ب دول المتقدم ع ال ي  . م ر ف ى النظ دعو إل ا ي ذا م وه
ديل عن         إجراء مسح شامل  ب هذه التظاهرات المرضية  إمكانية تقصي     لمنطقة معينة في القطر آب

ذ            د من ه ساعد في آشف العدي ة وت ه الحاالت  الفحوصات الدورية التي تجرى في الدول المتقدم
ة                      . في بداية تشكلها   ة في بداي سمح فقط بالكشف عن بعض سرطانات الرئ إن هذا اإلقتراح ال ي

ر من الحاالت           ة والتي تعتب ة الكامن سلية الرئوي تشكله، بل يعمل على آشف الكثير من اآلفات ال
   . الشائعة والمهملة في بالدنا
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  آلمة شكر

  

دوره   بالشكر الجزيل إلى السيد الدآتور المدير العام للهيئة       وجه   أن نت   في نهاية هذا العمل    يسرنا  ل
رئيس قسم الطب  MORETTI J.L .آما نتوجه بشكر خاص للبروفسور. في تشجيع هذا العمل

ذا      ل في فرنسا    XIIIالتابع لجامعة باريس     Avicenneالنووي في مشفى     ى ه قبوله اإلشراف عل
ر من     الجزء  الالعمل وإجراء    ي جانب ا  الكبي ذا البحث    لعمل سم            له وفرة في الق زة المت ى األجه  عل

  .المذآور
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