
ΘΕΜΑ: Προσομοίωση τομογράφων PET μικρών ζώων και αποτίμηση των μεθόδων 
ανακατασκευής για την απεικόνιση όγκων. 

 

Η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίου (PET) είναι μια μέθοδος που επιτρέπει την 
μοριακή απεικόνιση τόσο σε κλινικό όσο και σε προ-κλινικό επίπεδο. Η ικανότητα 
της PET να ανιχνεύει ή να εντοπίζει μόρια και γονίδια εντός συγκεκριμένων 
ανατομικών περιοχώς, μας παρέχει πληροφορίες σχετικά με μεταβολικές διεργασίες 
και τη σύσταση των ιστών. Η ανάπτυξη τομογράφων με καλύτερη χωρική διακριτική 
ικανότητα και ευαισθησία μας δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς των μοριακών και 
γονιδιακών απεικονίσεων σε ζωικα μοντέλα με τη χρήση τομογράφων PET μικρών 
ζώων. Παρόλο που η διακριτική ικανότητα αυτών των τομογράφων έχει φτάσει στα 
επίπεδα του 1mm και η ευαισθησία περίπου 10% υπάρχει έλλειψη στοιχείων σχετικά 
με τα επίπεδα τουραδιοϊχνηθέτη που απαιτούνται ώστε να γίνεται η ανίχνευση ή η 
ακριβής ποσοτικοποίηση του σήματος που προέρχεται από μια ανατομική περιοχή. 
Σκοπός της προτεινόμενης εργασίας είναι η προσομοίωση τομογράφων PET μικρών 
ζώων με στόχο τη μελέτη των παραμέτρων ανακατασκευής της εικόνας ώστε να 
διαπιστωθεί πως επηρεάζεται η ανιχνευσιμότητα. Για την προσομοίωση θα 
χρησιμοποιηθούν λογισμικά πακέτα όπως το  STIR (http://stir.sourceforge.net) και το 
ASIM (http://depts.washington.edu/asimuw/) . 
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