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التصوير الطبقي للدماغ باستخدام جرعة شعاعية منخفضة, دراسة مقارنة  

 مع خوارزمية تحسين التباين 
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 ملخصال

 
الى إضافة هذه الدراسة    فييهدف الباحث    .هناك ازدياد ملحوظ في عدد أجهزة التصوير الطبقي, وعدد الفحوصات التي يتم طلبها

 لكا وتوف ر صوور تخوم صو ة,   إمكان ة مع بروتوكول لتصووير الدما  يتوتمدك كم ة ما اعشوأة أمن ما البروتوكول المأ ار ,  

د تصووبج جودة الصووور أمن  الجرعه اإلشووأاع ة المتووتمدمة في التصووويرتواجه مثن هذه الدراسووات صووأوبات د عندما يتم تقل ن 

يتوتمدك جرعة منمفةوة ما اعشوأة مقارنة   إضوافة بروتوكولوأح اًنا ع تكون تخوم صو ة. في هذه الدراسوة د يهدف الباحث إلى 

المظهر  إضووووافة الى تحوديدالدما ؛   الجودة لصووووورد وما ثم تحوديد ما إاا كان  الصووووور تطوابي مأواي ر بالبروتوكول المأ وار 

 ,التبايا سو تم عمن مقارنة للصوور الطبق ة الول ة, والصوور الطبق ة بأد تطب ي لوجاريتم تحتو ا . بأد الكالتخوم صوي للصوور

: 1المأ ار الأدد  )  باسوتمداك د  ار الجودة لصوور الدما لتحديد أ  منها يوفر صوورة تخوم صو ة أفةون د ولديه تطابي أفةون لمأ

تم عمن الصوورة الولى باسوتمداك د   لمأاي ر ما مبن فن ي أشوأه او  ببرةوتم اسوتمداك هذه ا (  :مثالي3د   : متوسو 2ضوأ   د 

22mGyتم رفع الجرعة المتوتمدمة الى وبحاجة لكم ة اكبر ما اعشوأة لتقل ن التخووي   كان  النت جة صوورة ي ر تخوم صو ة د ,

25mGy  30ثمmGy   33.8وأب راmGy أد فحص الصوور والتككد , وب إلكمال الدراسوة الئمةم  عند هذه النقطة كان  الصوور

باسوتمداك  ةماك الباحث بإشوراك أربأة أبصوائ  ا  أشوأة لتحديد ما إاا كان  الصوور تخوم صو    ما إمكان ة اسوتمدامها في التخوم ص

ثم تم   .تحتو ا التبايا بوارزم ة مبن وبأد تطب يوات  د. تم اتباع هذه المط  :ي ر تخوم صوي(2:تخوم صوي,1) المأ ار الرممي



 

 

v 

 

د يوفر النتائج صوور تخوم صو ة متوافقة مع مأ ار جودة صوور الدما  كان  النتائج مع الدراسوة المرجأ ة لصوور الدما ,مقارنة 

ا بنتوووبة   63الذ  يتوووتمدك    مرجأيالبروتوكول الاعشوووأاع ة, مقارنة ب   ٪ للجرعة47البروتوكول المقترح ما الدراسوووة تمف ةوووً

mGy  4 عا طريي اسوووتمداك   التخووووي . تم حن مخوووكلةDosei   لبناء ومأالجة الصوووور(الهج نة)الج ن الرابع ما النظمة ,  

م  المقاطع د واسوووتمد  ما اجن تمف ض التخووووي  ملل متر )مم( 5إلى   مقطعال ةكازيادة سووومتم   د وجودة الصوووورةلتحتووو ا 

 مخكلة الحجم الجزئي وزيادة عدد الخرائج المكتتبة. المتدابلة ما اجن التغلب على

 

 

 

 

 

 

 

 

 


