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Seznam zkratek

CSM spektroskopický reºim, ang. charge summing mode

CT po£íta£ová tomogra�e, ang. computed tomography

CZT kadmium-zinek-telurid (CdZnTe)

FOV zorné pole, ang. �eld of view

FWHM parametr energetického rozli²ení, ang full width at half maximum

GEM elektronová zesilovací fólie, ang. gas electron multiplier

Ge(Li) germanium driftované lithiem

HE vysoké energie, ang. high energy

HPGe super £isté germánium, ang. high purity germanium

IZ ionizující zá°ení

LHC velký hadronový urychlova£, ang. Large Hadron Collider

LSO oxyortosilikát lutecitý

LySO lutecium - yttrium oxyortosilikát

Micromegas detek£ní fólie, ang. micro-mesh gaseous structure

MTF modula£ní p°enosová funkce, ang. modulation transfer function

NaI(Tl) jodid sodný aktivovaný thaliem

NM nukleární medicína

PET pozitronová emisní tomogra�e

Si(Li) k°emík driftovaný lithiem

SPD polovodi£ové pixelové detektory, ang. semiconductor pixel detector

SPECT jedno-fotonová emisní výpo£etní tomogra�e, ang. single photon emission
tomography

SPM reºim £ítající jednotlivé pixely, ang. single pixel mode
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ToA time-of-arrival

ToT time-over-treshold

WC-Co slitina wolframu, karbidu a kobaltu, ang. tungsten carbide-cobalt

XRF X-ray �uorescence
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Úvod

Obor nukleární medicíny je léka°ským oborem, který za ú£elem diagnostiky a tera-
pie vyuºívá aplikace radionuklidových zdroj· ve form¥ radiofarmak pacient·m. P°i
práci s t¥mito radionuklidovými zdroji se vyuºívá tém¥° v²ech typ· detektor· ioni-
zujícího zá°ení. Pro monitorování akumulace radiofarmak v organismu se v dne²ní
dob¥ vyuºívají p°edev²ím scintila£ní gamakamery. Jejich nevýhodou jsou rozm¥ry,
prostorové rozli²ení obrazu a délka snímání. Prostorové rozli²ení se zlep²uje se zmen-
²ující se vzdáleností k vy²et°ovanému objektu. Av²ak nap°íklad p°i terapii ²títné
ºlázy je kv·li rozm¥r·m t¥chto detektor· nemoºné jejich bezprost°ední p°iblíºení k
vy²et°ovanému objetu. Dochází tak ke sníºení detek£ní ú£innosti a navíc kolimátory
pouºívané pro vysoké energie (ang. high energy, zk. HE) zhor²ují rozli²ení výsledného
obrazu.

V posledních letech je snaha implementovat do tohoto oboru pixelové polovodi£ové
gamakamery a nahradit tak scintila£ní detektory. Komer£ní systémy pro speci�cké
ú£ely, jako je vy²et°ení srdce, jsou na trhu dostupné jiº n¥kolik let a jsou b¥ºn¥
vyuºívané v klinické praxi. Poslední dobou za£ínají p°ibývat i celot¥lové systémy
jedno-fotonové emisní výpo£etní tomogra�e (SPECT) s detektory na bázi CdZnTe.

Relativní novinkou v oblasti polovodi£ových detektor· jsou hybridní pixelové detek-
tory rodiny Medipix. I kdyº byly tyto £ipy vyvinuté p°edev²ím pro oblast £ásticové
fyziky, brzy byl nalezen jejich potenciál pro moºné vyuºití v zobrazovacích meto-
dách, p°edev²ím pro jejich dobré prostorové a energetické rozli²ení. Dal²í inovací
jsou pixelové detektory Timepix, které umoº¬ují zcela nový p°ístup díky moºnosti
záznamu £asu, pozice a energie kaºdé detekované £ástice. Tyto informace lze vy-
uºít ke zp¥tné rekonstrukci polohy a tvaru zdroje zá°ení bez pouºití kolimátor·,
díky konceptu tzv. Comptonovy kamery. Koncept je zaloºen na zp¥tné rekonstrukci
Comptonova rozptylu dopadajícího γ zá°ení v citlivé vrstv¥ detektoru.

Vyuºitím konceptu Comptonovy kamery a jeho implementací do klinické praxe nuk-
leární medicíny se zabývá projekt ThyroPIX. Jeho hlavním zám¥rem je vývoj za-
°ízení a implementace konceptu Comptonovy kamery pro monitorování lé£by kar-
cinomu ²títné ºlázy pomocí 131I. Nový systém, vyuºívající detektory s technologií
Timepix3 od �rmy ADVACAM s.r.o., by oproti b¥ºn¥ pouºívaným scintila£ním ka-
merám mohl p°inést výrazn¥ lep²í prostorové rozli²ení, zkrácení snímaného £asu a
zárove¬ sníºení diagnostické aplikované aktivity. Systém by m¥l být schopný snímat
velké rozp¥tí aplikovaných aktivit a díky tomu mít moºnost monitorovat biokinetiku
po celou dobu terapie, coº by bylo výrazným p°ínosem v radionuklidové dozimetrii.
Implementací detektoru na mobilní automatické robotické rameno bude moºné pro-

13



vést vy²et°ení pacienta vleºe i vsed¥, bez p°ítomnosti léka°ského personálu, a to ve
kterékoliv £ásti odd¥lení nebo nemocnice. Tím bude moºné omezit pohyb pacient·
a sníºit radia£ní zát¥º personálu.

Cílem této bakalá°ské práce je p°edstavit koncept Comptonovy kamery a jeho vy-
uºití v klinické praxi. Teoretická £ást práce se zabývá shrnutím b¥ºn¥ pouºívaných
scintila£ních a polovodi£ových detektor· v oblasti nukleární medicíny. Dále popisuje
nastupující technologie hybridních pixelových detektor· Medipix a Timepix, jejich
prozatímní vyuºití v oblasti zobrazovacích metod a moºnost budoucího vyuºití této
technologie ke zp¥tné rekonstrukci Comptonova rozptylu. V praktické £ásti je blíºe
p°edstaven projekt Thyropix. Je zde shrnut postupný vývoj detek£ního systému a
jsou zde popsány jednotlivé testy vlastností r·zných kon�gurací detektor·. Záv¥-
re£ná £ást se v¥nuje diskuzi o získaných parametrech, které vedly k výb¥ru �nální
kon�gurace a sou£asnému stavu celého projektu.
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Kapitola 1

Detektory pro zobrazování v
nukleární medicín¥

Nukleární medicína pouºívá tém¥° v²echny druhy detektor· ionizujícího zá°ení. Vyu-
ºití zde najdou tém¥° v²echny druhy plynových detektor·, scintila£ní a polovodi£ové
detektory. Plynové detektory jsou vyuºívány jako indikátory zá°ení, m¥°i£e aktivit a
jako mobilní m¥°i£e p°íkonu dávkového ekvivalentu. Ioniza£ní komory jsou vyuºívány
tém¥° výhradn¥ jako m¥°i£e aktivit v proudovém reºimu. Jejich výhodou je velký
rozsah m¥°ených aktivit a to v °ádech stovek kBq aº desítek GBq. Proporcionální
detektory nachází uplatn¥ní v mobilních m¥°i£ích p°íkonu dávkového ekvivalentu
nebo detektorech plo²né kontaminace. Geiger-Müllerovy detektory se vyuºívají jako
jednoduché m¥°i£e aktivit, v monitorech prost°edí a jako indikátory zá°ení. [1, 2]

Nejvýznamn¥j²í skupinou jsou scintila£ní detektory. Z t¥chto detektor· se konstruují
zobrazovací p°ístroje a spektrometry. Dále velmi významné jsou detektory polovo-
di£ové. Mají ze v²ech typ· detektor· nejlep²í energetickou a prostorovou rozli²ovací
schopnost a jsou nap°íklad vhodné pro kontrolu radionuklidové £istoty vzork·. V
sou£asné dob¥ jsou tyto detektory pouºívané také jako zobrazovací p°ístroje v po-
dob¥ gamakamer. Stále v²ak probíhá výzkum, který se snaºí implementovat dal²í
polovodi£ové detektory do zobrazovacích systém· a nahradit tak scintila£ní detek-
tory. Z hlediska zobrazování v nukleární medicín¥ jsou významné tyto dva druhy
detektor· a proto se na princip jejich funkce a vyuºití podíváme blíºe. [1, 2]

1.1 Scintila£ní detektory

Scintila£ní detektor funguje na principu p°evodu absorbované energie ionizujícího
zá°ení na energii foton· viditelného zá°ení, neboli radioluminiscence. Nej£ast¥ji jsou
tyto detektory pouºívány k detekci a spektrometrii zá°ení γ a X. Detektor je tvo°en
scintilátorem, kde probíhá samotný scintila£ní proces (proces p°evodu ionizujícího
zá°ení na fotony viditelného zá°ení) a fotonásobi£em, který p°evádí viditelné zá°ení
na elektrický signál (obrázek 1.1). Existují dva typy materiál·, pouºívaných ve scin-
tilátorech, a to organické a anorganické. Proces scintilace se u obou typ· li²í. Pro
zobrazování v nukleární medicín¥ se vyuºívá p°edev²ím anorganických scintilátor·.
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Jejich výhodou je vysoké protonové £íslo a hustota, díky které mají vysokou detek£ní
ú£innost. Dal²í výhodou je jejich rychlá odezva. [2�4]

Obrázek 1.1: Vlevo - schéma funkce scintila£ního detektoru, jeho zapojení zpracování
signálu. Vpravo - skute£ný scintila£ní detektor. [3]

1.1.1 Anorganické scintilátory

Anorganické scintilátory mohou být tvo°ené z £istých monokrystal·, ale i z mono-
krystal· aktivovaných p°ím¥sí, nebo z aktivovaných polykrystalických látek. M¥n¥
pouºívané jsou pak tuhé roztoky skla a plyny. Scintila£ní proces zde probíhá ve
dvou základních £ástech. Za prvé dojde k absorpci energie ionizujícího zá°ení a vy-
tvo°ení páru elektron-díra. Dal²í na °ad¥ je luminiscence, tedy rekombinace pár·
díra-elektron za doprovodu vyzá°ení fotonu viditelného spektra. V první fázi do-
chází k interakci ionizujícího zá°ení s látkou scintilátoru (fotoefekt, Compton·v roz-
ptyl, tvorba páru elektron-pozitron). Vlivem t¥chto interakcí je absorbována energie
vysokoenergetického fotonu a jsou excitovány elektrony v látce. Excitované elektrony
se následn¥ p°esouvají do vodivostního pásu, za vzniku kladných d¥r na valen£ním
pásu. Scintila£ní krystal je vytvo°ený tak, ºe obsahuje tzv. luminiscen£ní centra ve
kterých se m·ºe excitovaný elektron zachytit. Po rekombinaci elektronu z luminis-
cen£ního centra je vyzá°en luminiscen£ní foton. [2�4]

Pro klasickou nukleární medicínu je základním materiálem scintilátoru jodid sodný
aktivovaný thaliem 1 - 2 % NaI(Tl). Thalium je aktivátor fungující posouva£ spektra.
Výhodou je, ºe není t°eba jej chladit a jeho pouºití je moºné za pokojové teploty.
Dále je pom¥rn¥ levný a b¥ºn¥ se vyrábí krystaly o velikosti aº 60 x 60 cm i v¥t²í
a je vhodný pro detekci nízkých aº st°edních energií zá°ení γ. Nevýhodou je, ºe je
hydroskopický a sv¥tlocitlivý, proto musí být uzav°en v hermetickém pouzd°e. Na
vnit°ních st¥nách pouzdra je nanesena re�exní vrstva, zaji²´ující minimální ztráty
sv¥tla. P°i naru²ení pouzdra vst°ebává scintilátor vlhkost a ºloutne. [1, 2, 4]

Pro pozitronovou emisní tomogra�i (dále PET) se vyuºívá krystal· s v¥t²í hustotou
schopných detekovat vy²²í energie zá°ení γ, dnes nej£ast¥ji LSO a LySO. Jejich
výhoda jsou malé rozm¥ry a moºnosti dosáhnout vysokého rozli²ení. Tyto detektory
jsou ideální pro detekci anihila£ního zá°ení γ o energii 511 keV. Nevýhodou je jejich
cena a nízká radia£ní odolnost. [1, 2, 4]
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1.1.2 Fotonásobi£e

Scintilátory produkují fotony viditelného sv¥tla. Tyto fotony je t°eba p°evést na
elektrický signál. Z tohoto d·vodu jsou pouºívány fotonásobi£e. Mezi scitilátorem
a fotonásobi£em je vrstva materiálu zaru£ující správný optický kontakt. Nej£ast¥ji
se pouºívají silikonové oleje nebo gely s vhodným indexem lomu. Také musí být
transparentní pro scintila£ní fotony. Samotný fotonásobi£ je tvo°en fotokatodou, je-
jíº funkce je konverze scitila£ních foton· na fotoelektrony, dynodovým násobícím
systémem, který násobí po£et elektron·, a nakonec anodou, kde dochází ke sb¥ru
vzniklého náboje. Tyto komponenty jsou umíst¥né ve vakuové ba¬ce. Fotokatoda je
tvo°ena materiálem citlivým na vlnové délky 350-500 nm. Pokud je spln¥na pod-
mínka Efoton > Evazeb. nastává fotoelektrický jev a elektron je p°i absorpci scintila£-
ního fotonu emitován do vakua. Elektron je fokusován a díky rozdílnému potenciálu
urychlen a p°itaºen na první dynodu. Na kaºdé dynod¥ vyrazí elektron v n¥kolik
dal²ích elektron·. Fotonásobi£ obsahuje pr·m¥rn¥ 10-14 dynod, uspo°ádaných v n¥-
které ze základních geometrií (obrázek 1.2), v nichº dochází k zesílení proudu aº o
n¥kolik °ád·. Elektrony z poslední dynody jsou sebrány na anod¥. [2�4]

Obrázek 1.2: Moºné konstruk£ní geometrie r·zných druh· fotonásobi£·. [3]

1.1.3 Pouºití scintila£ních detektor· ve zobrazovacích meto-

dách NM

Scintigra�e je proces získávání planárního obrazu pomocí gamakamery. Pacientovi je
aplikováno radiofarmakum (nosi£ obsahující radionuklid), které emituje fotony γ a je
dopraven na gamakameru, kde detektor kamery snímá po stanovenou dobu ur£itou
oblast t¥la. Gamakamera (obrázek 1.3 vlevo) je tvo°ená kolimátorem, jehoº funkce je
usm¥r¬ovat svazek ionizujícího zá°ení. Jedná se o olov¥nou desku tvo°enou malými
otvory zaji²´ující proniknutí pouze foton· letících v ose otvor·. Pro r·zné energie se
pouºívá r·zných kolimátor·, li²ících se vý²kou a velikostí jednotlivých otvor·. Nad
kolimátorem se nachází samotný scintila£ní detektor, který snímá pro²lé fotony a
díky soustav¥ fotonásobi£· je p°evádí na signál. Amplituda signálu z kaºdého foto-
násobi£e je úm¥rná po£tu foton· dopadajících na fotokatodu. Nejvíce t¥chto foton·
dopadne na fotokatodu nejblíºe jejich vzniku ve scintila£ním krystalu a daný fotoná-
sobi£ má tedy nejv¥t²í amplitudu signálu. Kombinací výstup· ze v²ech fotonásobi£·
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dosáhneme vy²²ího polohového rozli²ení obrazu tak, ºe se vypo£te poloha t¥ºi²t¥.
Zp¥tnou rekonstrukcí do obrazové matice následn¥ vzniká planární obraz (obrázek
1.3 uprost°ed). [1, 3, 4]

Obrázek 1.3: Schéma scintila£ní gamakamery a princip vzniku planárního obrazu. [3]

Jedno-fotonová emisní výpo£etní tomogra�e (ang. single photon emission tomogra-
phy, dále SPECT) je jedna z dal²ích diagnostických metod nukleární medicíny. Me-
toda je zaloºena na principu scintigra�e, výsledkem je ov²em tomogra�cký (prosto-
rový) obraz pacienta velmi podobný snímk·m z konven£ní po£íta£ové tomogra�e
(ang. computed tomography, dále CT). Scintila£ní kamera je umíst¥na v gantry ro-
tující kolem pacienta. P°i vy²et°ení dochází ke snímání planárních snímk· z r·zných
úhl·. Následn¥ dochází k rekonstrukci tomogra�ckého obrazu z nasnímaných pro-
jekcí. P°ístroje jsou dnes standardn¥ vybaveny zárove¬ CT, jako hybridní systémy
SPECT/CT. B¥hem jednoho vy²et°ení jsou provedeny oba skeny, které jsou ná-
sledn¥ slou£eny v jeden. Výsledkem je tedy funk£ní informace SPECT a anatomická
informace CT v jednom tomogra�ckém snímku. [1, 3, 4]

1.2 Polovodi£ové detektory

Polovodi£ový detektor je v principu podobný ioniza£ním komorám nebo oby£ejným
kondenzátor·m. Na rozdíl od ioniza£ních komor je zde citlivým médiem vhodný
polovodi£ový materiál. Detektor je tvo°ený polovodi£em zapojeným v obvodu vyso-
kého nap¥tí (cca 1000-2000 V) p°es velký ohmický odpor v záv¥rném sm¥ru. D¥líme
je podle pouºitého materiálu nej£ast¥ji germanium (Ge) nebo k°emík (Si), struktury
(p-n/p-i-n) a geometrie (koaxiální nebo planární). [3, 4]

1.2.1 Polovodi£e

Polovodi£e pouºívané v detektorech jsou nej£ast¥ji vyrobené z monokrystal· Ge
nebo Si. Tyto prvky ze IV. skupiny periodické soustavy prvk· mají 4 elektrony
ve valen£ním pásu a tvo°í kubickou krystalovou m°íº, kde kaºdý valen£ní elektron
zprost°edkovává kovalentní vazbu. Polovodi£e za standardních podmínek velmi dob°e
vedou proud. Poºadovaných vlastností lze dosáhnout p°idáním atom· z jiné skupiny.
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Podle skupiny, ze které jsou tyto atomy, je rozli²ováno mezi polovodi£em typu p, n
a i (vlastní/intrinsický polovodi£ tvo°ený ve v²ech uzlových bodech m°íºky pouze
Si/Ge). [2�4]

Polovodi£ typu p vzniká p°idáním atom· ze III. skupiny (B, Al, Ga, In, . . . ), neboli
akceptor· do krystalové m°íºky. Akceptor obsahuje jen 3 valen£ní elektrony tvo°ící
kovalentní vazbu, 4. vazba je neobsazena. Elektron z okolí termicky p°echází a zaplní
tuto vazbu za vzniku záporného iontu a kladné díry. Koncentrace je asi 10−6 akcep-
tor· na 1 atom Si nebo Ge, p°i£emº prakticky v²echny akceptory p°ijmou elektron.
Celý krystal z·stává neutrální a díry jsou majoritním nosi£em náboje. [2, 5]

Polovodi£ typu n zase vzniká p°idáním atom· z V. skupiny (P, As, Sb, . . . ), neboli
donor·. Donor obsahuje 5 valen£ních elektron·, z nichº 4 zaujímají místo v kova-
lentní vazb¥. 5. elektron je jen slab¥ vázán. Termicky p°echází do vodivostního pásu
za vzniku kladného iontu. Koncentrace donor· je stejná jako u akceptor· a také platí,
ºe prakticky v²echny donory �odhodí� sv·j elektron do vodivostního pásu. Krystal
je op¥t nábojov¥ neutrální, ale zde jsou majoritním nosi£em náboje elektrony. [2,5]

1.2.2 N-P p°echod jako detektor

K detekci ionizujícího zá°ení se vyuºívá vlastností struktury n-p (p-i-n) p°echodu.
Spojení t¥chto dvou polovodi£· je nutno provést bez p°eru²ení krystalové m°íºky.
Takto zkonstruovaný polovodi£ se stává diodou. P°i zapojení v záv¥rném sm¥ru jí
te£e jen velice nízký proud a dochází ke vzniku tzv. vyprázdn¥né (ochuzené) ob-
lasti (obrázek 1.4 vlevo). Vyprázdn¥ná oblast se stává citlivým objemem detektoru.
P°i pr·chodu ionizující £ástice tímto objemem dojede k p°eskoku mnoºství elek-
tron·, odpovídající energii ionizující £ástice, do vodivostního pásu a k vytvo°ení
elektron-d¥rových pár· (obrázek 1.4 vpravo). P·sobením elektrického pole se elek-
trony za£nou pohybovat k anod¥ a díry ke katod¥. P°i �dopadu� elektron· na anodu
projde obvodem proudový impuls - signál. Elektrony po pr·chodu s obvodem rekom-
binují s dírami a detektor se dostává do p·vodního stavu. [2�4]

Jednou z moºností je také konstrukce detektor· driftovaných lithiem (Li). Jako
výchozí materiál se pouºije polovodi£ typu p. Na povrch je nanesena vrstva Li,
která je difundovaná za zvý²ené teploty. Vznikají Ge(Li) a Si(Li) detektory. Jejich
nevýhodou je nutnost chlazení na provozní teplotu 77 K, u detektor· Ge(Li) i mimo
provoz. V dne²ní dob¥ jsou Ge(Li) jiº zastaralé. [2]

Pro detekci vy²²ích energií zá°ení γ se konstruují detektory ze super £istého ger-
mánia HPGe (ang. high purity germanium) v koaxiálním uspo°ádání n-i-p vrstev.
Pro detekci m¥kkého zá°ení γ a X se pouºívají planární HPGe detektory s tenkým
vstupním okénkem. Je-li poºadováno vysoké rozli²ení vyuºívají se pro detekci m¥k-
kého zá°ení γ a X Si(Li) detektory, £asto s beryliovým vstupního okénkem s nízkou
absorpcí tohoto zá°ení. [3]

Takto konstruované detektory mají vynikající energetickou rozli²ovací schopnost
a nachází vyuºití nap°. v jaderné fyzice, neutronové aktiva£ní analýze, rentgen-
�uorescen£ní analýze, zji²´ování radionuklid· v ekologii £i m¥°ení radionuklidové
£istoty preparát·. P°i porovnání spektra se scintila£ními detektory (obrázek 1.5), je
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Obrázek 1.4: Vlevo - schéma n-p p°echodu zapojeného v záv¥rném sm¥ru a vznik
vyprázdn¥né oblasti. Vpravo - ionizující £ástice prolétající vyprázdn¥nou oblastí za
vzniku elektron-d¥rových pár·.

tento rozdíl patrný. Fotopíky na scintila£ním spektru jsou oblé a pozvolné, to zna£í
nedokonalé energetické rozli²ení. Polovodi£ové spektrum je naopak tvo°eno ostrými
píky - mají asi 30krát lep²í energetickou rozli²ovací schopnost, také spojitá sloºka
Comptonovsky rozptýleného zá°ení je zde potla£ena. Jejich výhodou je téº nezávis-
lost na rozdíl od fotonásobi£· na magnetickém poli. Oproti scintila£ním detektor·m
mají ov²em niº²í detek£ní ú£innost a také del²í mrtvou dobu (doba, kdy detektor
není schopen detekovat £ástice ionizujícího zá°ení). [2, 3]

Obrázek 1.5: Porovnání spekter (energetického rozli²ení) scintila£ních detektor·
NaI(Tl) a CeBr3 s polovodi£ovým CdZnTe (CZT) detektorem. [7]

1.2.3 Pixelové detektory

Pixelové polovodi£ové detektory (ang. semiconductor pixel detector, dále SPD) vyu-
ºívají výhodné elektromechanické vlastnosti polovodi£· a jejich moºnost miniaturi-
zace. Jejich výhodou je moºnost poskytování informace jak o energii registrovaného
zá°ení, tak o míst¥ dopadu. Detektor je tvo°ený Si desti£kou, na které jsou naneseny
v pravidelné m°íºce p+ kontakty (pixely) o rozm¥rech aº 50 mikron·. Kontakty
odvád¥jí náboj tvo°ený pr·letem ionizující £ástice. Elektronika umoº¬uje zpracovat
signál z jednotlivých pixel· a tím je získán planární obraz distribuce poloh proléta-
jících £ásti a p°ípadn¥ jejich energií. Tyto zobrazovací principy se pouºívají mimo
jiné v radiogra�i jako tzv. �at panely (detektory s plochým panelem) s p°ímou kon-
verzí. V posledních letech je tato technologie jiº implementována do klinické praxe
nukleární medicíny. [2, 9]
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Namísto velkoplo²ných scintila£ních detektor· se pouºívá n¥kolik samostatných SPD.
Zá°ení γ je p°evedeno p°ímo na signál bez nutnosti scintilátoru a fotonásobi£·. Kaºdý
pixel v detektoru vyhodnocuje signál samostatn¥ a jsou tedy známy jeho sou°adnice
(x, y), které je moºno p°evést do obrazové matice. Díky velkému mnoºství pixel· v
detektoru se dá dosáhnout vysokého vnit°ního rozli²ení a to i pod 1 mm (scitila£ní
gamakamera je schopná dosáhnou rozli²ení p°i pouºití 131I nejmén¥ 13 mm). Na ob-
rázku 1.6 je zobrazen princip této multidetektorové polovodi£ové kamery za pouºití
kolimátoru. [1, 9]

Obrázek 1.6: Princip multidetektorové polovodi£ové gamakamery a její pouºití p°i
zobrazování rozptýlených radionuklid· v nukleární medicín¥. [9]

1.2.4 Zobrazování polovodi£i v nukleární medicín¥

V sou£asné dob¥ je v nukleární medicín¥ stále £ast¥ji vyuºíváno polovodi£ových
detektor·. Relativn¥ nové systémy vyuºívají detektory na bázi CZT. Obecn¥ umoº-
¬ují sníºení mnoºství pouºité aktivity aº o 70 % p°i nízko-dávkových vy²et°eních a o
30% u vysoko-dávkových coº vede ke sníºení dávky pacientovi a to bez negativních
efekt· na kvalitu obrazu a p°esnost diagnózy. Dále poskytují obraz s lep²ím prosto-
rovým rozli²ením a v pr·m¥ru 3 krát krat²í akvizi£ní dobu v porovnání se scintila£ní
kamerou. [1, 6]

Nejvýznamn¥j²í oblastí nukleární medicíny vyuºívající CZT detektory je v sou£asné
dob¥ kardiologie. Konkrétním p°íkladem je systém D-SPECT �rmy Spectrum Dy-
namics Medical, který se vyuºívá p°edev²ím k vy²et°ením tzv. Perfuze, Ventrikulo-
gra�e a Sympatické inervace myokardu. Detektory jsou uspo°ádány do 9 nezávislých
detektorových blok· (obrázek 1.6 vpravo), které jsou kaºdý vybaven motorem a na-
pevno p°ipevn¥ným paralelním wolfamovým kolimátorem. Kaºdý blok obsahuje 4
£tvercové segmenty po 16 x 16 pixelech, celkem tedy 9216 pixel· (detek£ních ele-
ment·). Detektory disponují vy²²í citlivostí, výrazn¥ lep²í energetickou rozli²ovací
schopností a prostorovým rozli²ením p°i srovnání se scintila£ním NaI(Tl). Výhodou
CZT je i jejich schopnost fungovat za pokojové teploty. Systémy fungující na po-
dobném principu vyrábí i jiné �rmy. P°íkladem takového systému je MyoSPECT od
�rmy GEHealthcare. [6, 10�12]

Mimo oblast kardiologie je na trhu n¥kolik celot¥lových SPECT systém· vyuºívají-
cích SPD. P°íkladem m·ºe být op¥t �rma GE Healthcare a systém NM/CT870CZT
p°ipomínající konven£ní dvouhlavé SPECT/CT, ov²em namísto scintila£ních detek-
tor· je kaºdá ze dvou hlav vybavená 130 CZT detek£ními moduly. Jiný, neº kon-
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ven£ní design nabízí �rma Spectrum Dynamics Medical se systémem Veriton. Gantry
je vybavena dvanácti teleskopickými CZT sloupci, které se nezávisle na sob¥ vysunují
sm¥rem k vy²et°ovanému objemu a zárove¬ spolu s gantry rotují. Je tak docíleno
vy²²í citlivosti a rozli²ení. Na obrázku 1.7 je vid¥t rozdíl mezi celot¥lovým skenem
pomocí scintila£ního systému Symbia (a) a CZT systému Veriton (b). [13,14,16]

B¥ºn¥ pouºívané jsou dnes systémy PET, které namísto fotonásobi£· pouºívají po-
lovodi£ové detektory. V posledních letech se za£ínají testovat PET vyuºívající místo
scintila£ních LSO (p°ípadn¥ LySO) detektor· polovodi£ové kadmium-teluridové (CdTe)
detektory. Tyto systémy jsou v sou£asné dob¥ ve fázi výzkumu. [1, 15]

Obrázek 1.7: a - celot¥lový sken skeletu pomocí scintila£ního systému Symbia (Sie-
mens Healthineers). b,c - sken pomocí CZT systému Veriton (Spectrum Dynamics
Medical) [16]
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Kapitola 2

Hybridní pixelové detektory rodiny
Medipix

Hybridní pixelové detektory Medipix s moºností zpracování pulzu pro kaºdý pixel
zvlá²´ byly vyvinuté pro pouºití na velkém hadronovém urychlova£i (ang. Large
Hadron Collider, dále LHC) v Cernu. Nahradily stripové detektory ve vnit°ních
£ástech detek£ních systém·, kde dochází k hustému toku £ástic. Díky 2-D geometrii
t¥chto £ip· je moºné získat dostate£né rozli²ení stopy £ástice. Do dnes byly vyvinuty
jiº £ty°i generace t¥chto £ip·, tedy Medipix, Medipix2, Medipix3 a Medipix4. [17]

2.1 Medipix

Prví Medipix £ip byl vyroben v roce 1997. Design tohoto £ipu byl vyvinut na zá-
klad¥ £ipu Omega3/LHC1. �lo o jiº t°etí generaci pixelových detektor· pouºívaných
k detekci vysokoenergetického zá°ení v detektorech LHC. Tyto £ipy byly vytvo°eny
pouze pro vysoké energie. Nebyla zde moºnost nastavit práh citlivosti a navíc byl
sloºen z pixel· tvaru úzkého obdélníku. Disponoval tedy dobrým 1-D rozli²ení po-
dél stopy £ástice, nebo nap°. podél silo£áry magnetického pole. I kdyº zde byly
pokusy o experimentální vyuºití tohoto £ipu v oblasti medicínského zobrazování,
ukázalo se, ºe je pro pouºití jinde neº v oblasti vysokoenergetické £ásticové fyziky
nevhodný [18]. [20]

Medipix £ip se skládá ze £tvercových pixel· o velikostí 170 µm x 170 µm uspo°á-
daných do matice 64 x 64 pixel· pokrývající celkovou citlivou oblast 1 cm2. �ip
dále disponuje dal²ím °ádkem tzv. �dummy� pixel· slouºících k zaznamenávání úni-
kových proud·. Kaºdý pixel disponuje pojícím blokem, který m·ºe být p°ipojen
pomocí techniky bump-bonding (tj. technologie vyuºívající mikroskopické kuli£ky
zlata k pojení malých polovodi£ových struktur) k detek£nímu objemu (senzoru)
ve form¥ polovodi£e. Pixelová bu¬ka se skládala z p°edního zesilova£e integrující
vstupní náboj, poskytující zesílení ∼30mV/ke−. Únikové proudy jsou kompenzo-
vány ode£tem proudu nam¥°eného �dummy� pixelem na konci kaºdého sloupce od
vstupního proudu kaºdého p°edzesilova£e. Zde nastává problém, pokud jsou k £ipu
p°ipojeny senzory s neuniformním únikovým proudem. Za p°edzesilova£ je p°ipojen
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rozli²ova£ s nastaveným globálním prahem citlivosti pouºitím externího zdroje na-
p¥tí. Pro kaºdý pixel je moºnost zvlá²´ nastavit díky programovatelnému 3 bitovému
registru i lokální prahová hodnota. Elektronika pixelu obsahuje dále i 15 bitový £íta£.
Díky externí záv¥rce lze £ip pouºít ve dvou módech. V akvizi£ním módu je záv¥rka
otev°ená a pokaºdé, kdyº zaznamenaný impuls projde p°es práh, je na £íta£i zazna-
menám. V p°ípad¥ zav°ení záv¥rky dochází k sériovému p°epojení £íta£e na konec
pixelového sloupce a vy£tení nashromáºd¥ných dat. Okolo £ipu se nachází pom¥rn¥
velký ochranný ráme£ek (ang. guard ring), který znemoº¬uje pouºití více t¥chto
£ip· vedle sebe, aniº by docházelo k významným ztrátám detek£ní ú£innosti (obrá-
zek 2.1). I p°es tuto nevýhodu se jednalo o historicky první £ip takovéto velikosti,
schopný detekovat jednotlivé fotony. [17,19,20]

Obrázek 2.1: Fotka £ipu Medipix1.
[17]

Obrázek 2.2: Wolframový drát ve
tvaru písmene M zobrazený £ipem
Medipix spojeným s 300 µm tlustým
Si polovodi£em, vystaveným zdroji
zá°ení 90Sr. [17]

2.2 Medipix2

V roce 1999 byla zformována kolaborace Medipix2 s cílem vylep²ení dosavadního
detektoru. Výsledkem byl v¥t²í £ip s výrazn¥ men²ími pixely o velikosti p°ibliºn¥
55µm umíst¥ných v matici 256 x 256. Mimo velikost a po£et pixel· na rozdíl od své
p°edchozí verze disponoval dv¥ma prahy pro kaºdý pixel, tedy moºností nastavení
energetického okna detekce. Vylep²ená elektronika jednotlivých pixel· poskytla i
lep²í °e²ení problému únikových proud· a moºnost nastavení energetického okna
poskytla £ipu i spektroskopické vlastnosti. [17, 21]

Tento £ip je nej£ast¥ji pouºíván v kombinaci s polovodi£ovým detektorem (Si, CdTe,
GaAs) p°ipojeným technologií bump-bonding. U této kon�gurace byly d·kladn¥ pro-
zkoumány hlavn¥ limity a potenciál spektroskopického zobrazení zejména tvrdého
zá°ení X. Jako hlavní úskalí této verze se v d·sledku zmen²ování pixel· ukázalo být
sdílení náboje mezi nimi. Pokud je vzniklý náboj sdílen mezi více pixel·, dochází k
podhodnocení jeho celkové energie a pulz neprojde p°ednastaveným prahem, tudíº
není v·bec zaznamenán. Docházelo by tak k výraznému sníºení detek£ní ú£innosti.
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Ov²em p°i nastavení niº²ího prahu, dochází k zaznamenání více impulz· od jedné
interakce, coº na druhé stran¥ zhor²uje prostorovou rozli²ovací schopnost. Simulace
na obrázku 2.3 ukazuje, jak dochází k difuzi náboje p°i jeho pr·chodu skrze polo-
vodi£ový materiál sm¥rem k £ipu detektoru. Testy ukázaly, ºe difuze náboje b¥hem
pr·chodu polovodi£em je nezanedbatelná. �e²ením by bylo pouºití vy²²ího poten-
ciálu na polovodi£ovém senzoru, nebo vylep²ením elektroniky £ipu, tak aby bylo
moºné vícenásobné pulzy zp·sobené difuzí náboje rozeznávat. [17,21]

Obrázek 2.3: Simulace driftu vzniklého náboje z jedné interakce skrze polovodi£ový
materiál sm¥rem k p°ipojenému £ipu detektoru. [21]

2.3 Medipix3

Kolaborace Medipix3 byla zformována v roce 2005. Jejím cílem bylo vytvo°it £ip,
který by se vypo°ádal se sdílením náboje mezi více pixely, a to jak pro m¥kké zá°ení
X (∼10 keV) za pouºití k°emíkového polovodi£e, tak pro zá°ení X vy²²ích energií
(25-100 keV) za pouºití polovodi£· s vy²²ím protonovým £íslem nap°íklad CdTe. [17]

Kaºdý pixel nyní obsahuje °ídící jednotku, která umí porovnávat velikosti náboj·
nasbírané sousedními pixely a shlukuje je do tzv. cluster· (tj. skupin, kde dochází k
porovnávání obdrºeného náboje). Sumací náboj· mezi sousedními pixely a porovná-
váním jejich velikosti dokáºe ur£it pixel, který obdrºel nejvíce náboje. Pokud je suma
t¥chto náboj· v rozmezí mezi nastavenými prahy, dojde k zaznamenání zásahu na
£íta£i pixelu s nejvy²²ím obdrºeným nábojem. Elektronika dále obsahuje oproti mi-
nulé verzi i druhý £íta£. Díky tomuto vylep²ení je z detektoru moºné ode£ítat data,
zatímco dochází k pln¥ní druhého £íta£e. Velikost ani po£et pixel· £ipu se oproti
minulé verzi nezm¥nila a matice je stále tvo°ena 256 x 256 pixely s velikostí jednoho
pixelu 55 µm. D·leºitou zm¥nou je, ºe £ip m·ºe být pouºit i ve spektroskopickém
reºimu (ang. Charge Summing Mode, dále CSM), kdy dojde ke spojení 4 pixel· do
jediného tzv. super-pixelu o velikosti 110 µm. Kaºdý super-pixel, tedy obsahuje 8
£íta£· a 8 prah· a je moºné s£ítat sebraný náboj mezi £ty°mi t¥mito super-pixely
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(tedy sb¥r náboje na plo²e 220 x 220 µm). Po£et prah· ov²em klesá na polovinu,
tedy na 4 pro kaºdý super-pixel, je-li poºadováno vy£ítání detektoru a zárove¬ náb¥r
nových dat, coº se ukázalo jako jedno z dal²ích omezení. [17, 22,23]

M¥°ením zobrazení pár· £ar za pouºití detektoru v reºimu £ítající jednotlivé pixely
(ang Single Pixel Mode, dále SPM) a CSM (obrázek 2.4) nebyl pozorován ºádný
rozpoznatelný rozdíl. S£ítání náboje tedy neovliv¬uje prostorové rozli²ení detektoru.
Na obrázku 2.5 je vid¥t energetické spektru 241Am nam¥°ené pomocí prahového
snímku v obou reºimech. P°i porovnání obou £ar je vid¥t rozdíl, jakého je docíleno
s£ítáním sebraného náboje. Je tak vy°e²en problém s disperzí depozice náboje a jeho
sb¥rem. [17,22,23]

Medipix3 je posledním £ipem z této rodiny, kterému se zatím dostalo komer£ního
pouºití. V sou£asné dob¥ je jiº dokon£en vývoj £ipu Medipix4. Nová verze má oproti
p°edchozí, v¥t²í citlivou oblast s více pixely (448 x 512 pixel· o velikosti 55 µm) a
vylep²enou elektroniku. Zám¥rem bylo vytvo°it £ip vhodný p°edev²ím zobrazovací
metody a jejich implementace do klinické praxe. [17, 22,23]

Obrázek 2.4: Vlevo - snímek £árového testu za pouºití rentgenky a detektoru Medi-
pix3 v reºimu SPM. Vpravo - snímek £árového testu v reºimu CSM. [22]

Obrázek 2.5: Rekonstrukce energetického spektra zá°i£e 241Am nabraného prahovým
snímkem za pouºití £ipu Medipix3 v kombinaci s 2 mm tlustým CdTe senzorem v
reºimech SPM a CSM. [22]
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Kapitola 3

Technologie Timepix

S rozvíjející technologií hybridních polovodi£ových detektor· se otevíraly nové moº-
nosti detekce £ástic. V roce 2005 byl Medipix tým poºádán Kolaborací EUDet o moº-
nost vyuºití jejich nového polovodi£ového £ipu. �ip Medipix2 byl konstruován tak,
aby spole£n¥ s polovodi£ovým detektorem (Si, CdTe atd.) tvo°il kompaktní jednotku
schopnou detekovat zá°ení X. Cílem Kolaborace EUDet bylo nahrazení polovodi£e
plynovým detektorem. Záv¥rem bylo úsp¥²né spojení £ipu a 3-D plynového detek-
toru pomocí elektronové zesilovací fólie GEM (ang. gas electron multiplier) nebo
Micromegas (ang. micro-mesh gaseous structure), coº umoºnilo projekci a záznam
3-D stopy £ástice na 2-D m°íºce SPD (obrázek 3.1). [24�26]

I p°es experimentální potvrzení, ºe tímto zp·sobem je moºné detekovat jednotlivé
stopy £ástic, £ip Medipix2 nebyl schopný poskytnout informaci o £ase interakce
£ástice ani velikosti deponovaného náboje. Tento fakt dal za vnik nové generaci
£ip· schopných poskytnout informaci nejen o míst¥ interakce, ale i £ase a velikosti
deponovaného náboje. [17,27]

Obrázek 3.1: Schéma detektoru vyuºívající plynový detektor a GEM fólii pro projekci
a záznam stopy £ástice na SPD. [25]
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3.1 Timepix £ipy

3.1.1 Timepix

Design £ipu Timepix je zaloºen na £ipu Medipix2. V¥t²ina vlastností v£etn¥ veli-
kosti a po£tu pixel· je u £ipu Timepix zachována, kaºdý pixel obsahuje navíc vlastní
£asovou jednotku a pouze jeden práh. Pixely mohou být naprogramovány k po£í-
tání jednotlivých interakcí - £ítací mód, k po£ítání £asu od zaznamenané interakce -
Time-of-Arrival (ToA), nebo k po£ítání £asu p°ekro£ení prahu - Time-over-Treshold
(ToT). [17, 23,27]

Elektronika pixelu se skládá ze dvou £ástí. Analogová £ást obsahuje p°edzesilova£
s rozli²ova£em a nastavitelným 4-bitovým prahem. Digitální £ást obsahuje Timepix
synchroniza£ní jednotku, £asovou jednotku a 14-bitový £íta£. Mezi analogovou a digi-
tální £ást je umíst¥na záv¥rka. Pokud je na záv¥rku p°ivedeno nízké nap¥tí je záv¥rka
otev°ená (neaktivní) a informace o interakci m·ºe putovat do digitální £ásti a být
tak zaznamenána. Timepix £ip dále disponuje extern¥ nastavitelnými �hodinami� ,
které komunikují s £asovou jednotkou kaºdého pixelu, tj. referen£ní hodiny. Refe-
ren£ní hodiny produkují �tiky� - elektrické impulzy o frekvenci 80 MHz. Pokud je
po detektoru poºadována £asová informace o dopadu £ástice, £asová jednotka umís-
t¥ná v pixelu za£ne £ítat tyto jednotlivé impulzy. V závislosti na nastaveném módu
spole£n¥ spolupracují práh se záv¥rkou a £asovou jednotkou. v módu ToT £asová
jednotka zaznamenává �tiky� po celou dobu, dokud je p°íchozí náboj vy²²í, neº na-
stavený práh. V módu ToA £asová jednotka zaznamenává �tiky� od doby, kdy dojde
k záznamu interakce, aº po dobu aktivace záv¥rky. [27]

3.1.2 Timepix2

�ip Timepix2, vyvinutý v roce 2019, je paradoxn¥ posledním vyvinutým £ipem
rodiny Timepix. Zám¥rem bylo nahradit £ip Timepix a zam¥°it se p°edev²ím na
pouºití ve vesmírných aplikacích tedy ve smí²ených radia£ních polích. [23,28]

Timepix2 navazuje na svoje p°edch·dce. P°idáním adaptivního prahu a dynamického
zesílení je £ip schopen p°esné digitalizace velkých depozic náboje v jediném pixelu.
Zám¥rem bylo pokrýt celý o£ekávaný rozsah aº po hust¥ ionizující ionty ºeleza p°i
zachování dostate£né p°esnosti rozli²ení u £ástic s nízkou hustotou ionizace. [29]

3.1.3 Timepix3

�ip Timepix3 byl vyroben v roce 2014. Velikost pixel· a jejich po£et je stejný
jako u p°edchozí verze £ipu Timepix. Hlavním rozdílem od p°edchozí verze je, ºe
Timepix3 dokáºe zárove¬ nabírat data v módu ToA a ToT (ToA/ToT). U nového
£ipu do²lo i ke zlep²ení £asové rozli²ovací schopnosti. Díky t¥mto novým funkcím p°i
zachování velikosti pixelu 55 µm se £ip Timepix3 stal dosavadn¥ nejlep²ím £ipem
schopným m¥°it ToA/ToT, co se tý£e prostorového a £asového rozli²ení. [30�32]
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Do elektroniky £ipu bylo implementované schéma, které p°i vyuºití potla£uje pixely
s nulovou hodnotou a tyto pixely jsou vy°azeny z vy£ítání. Pokud je £ip zahlcen
mén¥ neº z 50 %, dojde p°i pouºití tohoto reºimu ke sníºení mrtvé doby pixelu na
475 ns (oproti 300 µs u p°edchozí verze Timepix). Rozdíl ve vy£ítacích reºimech je
na obrázku 3.2. Z grafu je vid¥t, ºe ke zlomu dochází p°i 50% zahlcení £ipu. Pokud
je £ip zahlcen na mén¥ neº 50 %, vyplatí se pouºít tento nový tzv. paketový (ang.
packet-based) reºim a pokud zahlcení p°esáhne 50 % je výhodn¥j²í zvolit p·vodní
reºim vy£ítání, tzv. rámový (ang. frame-based) reºim. [30]

Nový vy£ítací reºim má pozitivní dopad i na pracovní cyklus detektoru. Pokud
není na detektoru zaznamenán vy²²í po£et neº 40 milion· událostí na centimetr
£tvere£ní za sekundu (udávané jako 40 Mhits/cm2/s), dochází k vy£ítání dat, aniº
by docházelo k jejich ukládání do vyrovnávací pam¥ti (bu�eringu) a tudíº pracovní
cyklus detektoru dosahuje ú£innosti 100 %. P°i tomto a men²ím po£tu událostí
lze data z detektoru vy£ítat nekone£n¥ dlouhou dobu, aniº by do²lo k zapln¥ní
vyrovnávací pam¥ti a p°eru²ení m¥°ení po dobu vý£tení nashromáºd¥ných dat. [30]

Obrázek 3.2: Vy£ítací £asy pixelové matice v rámovém reºimu (také ang. non-sparse)
a v paketovém reºimu (také ang. sparse). [30]

Princip fungování £ipu p°i sou£asném pouºití ToA/ToT je zobrazen na obrázku 3.3.
Pokud p°i výstupu z p°edzesilova£e dojde k p°ekro£ení naprogramovatelného prahu,
diskriminátor spustí 640 MHz hodiny, které jsou nov¥ sou£ástí kaºdého pixelu. Tyto
hodiny jsou zastaveny ve chvíli, kdy dojde k synchronizaci s prvním následujícím
tikem 40 MHz referen£ních hodin. V tuto chvíli dochází k m¥°ení ToT a zárove¬ je
impulzu p°i°azeno jakési pomyslné £asové razítko ve form¥ ToA. [30,33]

Jiº první testy prokázaly, ºe £ip je moºné pouºít za pokojové teploty a reºim To-
A/ToT poskytuje konzistentní informaci o náboji a £ase interakce nap°í£ celou pi-
xelovou maticí. Detektor je také moºné pouºít v módu po£ítajícím interakce a v
integrálním módu. [30]

Volba detek£ního objemu závisí na konkrétním zp·sobu aplikace detektoru. �ip
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Obrázek 3.3: Princip fungování £ipu Timepix3 v módu ToA/ToT. [30]

Timepix3 je konstruován tak, aby jej bylo moºné spojit pomocí technologie bump-
bonding s polovodi£ovým senzorem (obrázek 3.4), nebo i v kombinaci s plynovým
objemem a GEM fólie. [30, 31,34]

Obrázek 3.4: Spojení jednoho pixelu £ipu Timepix3 a Si polovodi£ového detek£ního
objemu, pomocí technologie bump-bonding. [29]

�ip Timepix3 na²el hlavní vyuºití p°edev²ím pro sledování drah £ástic v detektorech
velkých urychlova£· £ástic, kde jsou na detektory kladeny vysoké poºadavky na
správné ur£ení £asu dopadu £ástice a prostorové rozli²ení. V tomto odv¥tví tak
nahradily d°íve vyuºívané £ipy Medipix. [32,33]
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3.2 Uplatn¥ní technologite Timepix a Medipix v me-

dicín¥

Jeden z dal²ích d·vod· vývoje hybridních pixelových detektor· rodiny Medipix a
Timepix byl vyuºití jejich vlastností pro detekci zá°ení X a γ v oblasti medicínského
výzkumu a klinického pouºití. Malá velikost pixelu umoº¬uje velmi vysoké prosto-
rové rozli²ení. Nabízí se tedy vyuºití v odv¥tvích rentgenové diagnostiky hlavn¥
v mamogra�i a stomatologii, nebo v zobrazovacích metodách nukleární medicíny.
Dal²í vlastností je schopnost £ip· zaznamenat spektroskopické vlastnosti zachyce-
ných £ástic, coº otevírá zcela nové odv¥tví spektroskopického diagnostického zobra-
zování. [35�37]

3.2.1 Vyuºití v rentgenové diagnostice

Jeden z prvních pokusu vyuºití t¥chto £ip· bylo práv¥ v oblastimamogra�e. Testo-
vány byly £ipy Timepix i Medipix r·zných generací v kombinaci s r·znými tlou²´kami
Si, CdTe a GaAs polovodi£ovými detektory. Jiº první testy ukázaly, ºe 700 µm tlustý
Si detektor spojený s £ipem Medipix2 dává lep²í výsledky prostorového rozli²ení v
porovnání s konven£ní �lmovou, nep°ímokonverzní (CsI s 40 µm pixelový £ip) a p°í-
mokonverzní (70 µm Se pixely) technologií (obrázek 3.5). Na obrázku 3.6 je vid¥t
rozdíl i v m¥°ené modula£ní p°enosové funkci (ang. modulation transfer function,
dále MTF). �asem do²lo k testování i dal²ích kombinací tlou²t¥k polovodi£· a jejich
materiál·. Celkov¥ se ukázalo, ºe technologie Medipix má vhodné rozli²ení pro im-
plementaci do mamogra�ckých systém·, coº motivovalo dal²í studie pro její klinické
vyuºití. [36, 38]

Obrázek 3.5: Porovnání prostorového rozli²ení snímku mamogra�ckého fantomu.
Vlevo - klinický systém s 200 µm tlustým Se senzorem o velikosti pixelu 70 µm.
Vpravo - 700 µm Si senzor v kombinaci s £ipy Medipix2. [38]

Jiº n¥kolik málo let po první kolaboraci Medipix byla zve°ejn¥na první data z pokusu
implementovat tento £ip do systému CT. I p°es pouºití první generace t¥chto £ip·,

31



Obrázek 3.6: Porovnání MTF r·zných detek£ních technologií. [38]

byly výsledky slibné a byla prokázána proveditelnost mikro-CT (tj. CT s prostoro-
vým rozli²ením, nebo s velikostí 3-D voxelu men²í neº 100 µm). S dal²ími generacemi
£ip· se dále zdokonalovalo prostorové rozli²ení po°ízených snímk·. V roce 2016 byly
publikovány výsledky micro-CT snímk· my²ích orgán· s vysokým rozli²ením. Re-
konstruované °ezy CT skenu (obrázek 3.7) vykazovaly velmi dobrý kontrast m¥kkých
tkání, a to i bez pouºití kontrastních látek. Limitujícím faktorem t¥chto micro-CT
skener· s detektory Timepix, který brání v p°echodu z prototyp· a skener· jen pro
malá zví°ata do klinické praxe, je p°edev²ím velikost £ip·. Vytvo°ení velkoplo²ných
detektor· tohoto typu je technologicky i ekonomicky velice náro£né. [36,39]

Vývoj v oblasti CT se s p°íchodem £ipu Medipix3 nadále místo konven£ního CT
soust°edil spí²e na spektrální CT. Na rozdíl od jiných léka°ských aplikací m·ºe
spektroskopické rentgenové zobrazování poskytnout zcela nové informace, které byly
d°íve u jiných existujících technik nedostupné. To je d·vod, pro£ je spektroskopické
rentgenové zobrazování, zejména spektroskopické CT, nejv¥t²í výzkumnou oblastí
pro pouºití detektor· Medipix a Timepix v medicín¥. Zatím nejv¥t²í úsp¥ch za-
znamenala v roce 2018 kolaborace MARS, která vyvinula CT o pr·m¥ru 70 cm za
pouºití £ip· Medipix3 schopné spektrálního CT zobrazování velkých objekt· jako
jsou lidé, ovce nebo prasata. Výsledkem bylo první in vivo spektroskopické CT lid-
ského záp¥stí a kotníku (obrázek 3.8). [36,40]

32



Obrázek 3.7: Tomogra�cká rekonstrukce my²ího srdce s vyuºitím matice 10 x 5
Timepix £ip· (tzv. WidePix) v kombinaci s 300 µm Si polovodi£em. Snímek dosahuje
prostorového rozli²ení kolem 7 µm. [39]

Obrázek 3.8: První 3-D rekonstrukce lidského kotníku a záp¥stí, za vyuºití MARS
spektrálního CT. [40]

3.2.2 Vyuºití v diagnostice nukleární medicíny

Slibných výsledk· bylo dosaºeno v oblasti SPECT poprvé za pouºití £ip· Medipix2.
Systém MediSPECT je ru£ní systém SPECT pro malá zví°ata, vyvinutý v roce
2007 na univerzit¥ v Napoli, vybavený pin-hole kolimátorem a vyuºívající 1 mm
silný CdTe polovodi£ spojený s Medipix2 £ipem. Dosahoval vysokého prostorového
rozli²ení, ale kv·li malé velikosti zorného pole (ang. �eld of view, dále FOV) byl
vhodný k pouºití pouze u malých struktur a samostatných orgán· malých zví°at.
[36,41]

Rozsah léka°ských aplikací byl dále roz²í°en s mediPROBE, prototypem Medipix2
kompaktní gamakamery pro zobrazování sentinelových lymfatických uzlin a radi£n¥
navigované chirurgii. Probíhající klinické studie hodnotí výkonnost mediPROBE pro
pouºití v oblasti nukleární medicíny. [36,42]

P°edstavení nové generace £ip· Timepix a Timepix3 roz²írilo moºnosti vyuºití v
oblasti SPECT a otev°elo dve°e dal²ímu výzkumu. Pouºitím technologie Timepix3
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jako gamakamery v oblasti diagnostiky nukleární medicíny se dále zabývá tato práce.
[43]

Dal²í z oblastí nukleární medicíny ve které do²lo k pouºití technologie Timepix, je
PET. Navrhovaný PET skener ozna£ený jako PETiPIX, se skládá ze £ty° modul·
Timepix. Tento modul byl pozitivn¥ hodnocen simulací Monte Carlo, která prokázala
jeho proveditelnost. P°edb¥ºné studie navíc úsp¥²n¥ testovaly sestavu sestávající se
ze dvou detektor· Timepix3 s 2 mm silnými CdTe polovodi£i, p°i£emº zkoumaly
in vivo my² jako vzorek. Pouºití technologie Timepix3 vedlo k výraznému sníºení
mnoºství fale²n¥ detekovaných signál· a zlep²ení pom¥ru signálu k pozadí v d·sledku
jeho spektroskopických vlastností [36,44]
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Kapitola 4

Principy detekce a zobrazování γ
zá°ení pomocí Timepix3

Tradi£ní gamakamery vyuºívající kolimátorový blok a scintila£ní detektor jsou po-
psány v kapitole 1. Zobrazení polohy zdroje ionizujícího zá°ení pomocí technologie
Timepix3 je v odv¥tví nukleární medicíny moºné dv¥ma zp·soby. První zp·sob je
stejný jako konven£ní technologie SPECT, tedy s vyuºití kolimátoru. Druhou moº-
ností je vyuºití nových vlastností, které nabízí technologie Timepix3 a fyzikálního
jevu Comptonova rozptylu k vytvo°ení tzv. Comptonovy gamakamery.

Pouºitím £ip· Timepix3 v zobrazovacích metodách nukleární medicíny se zabývá
£ty°letý grant ThyroPIX za²ti´ovaný agenturou TA�R. Cílem je ov¥°it moºnost
pouºití komer£n¥ dostupných detektor· vyuºívající £ipy Timepix3 od �rmy Advacam
s.r.o. v oboru nukleární medicíny.

Pro praktické pouºití p°ipadají v úvahu dva komer£n¥ dostupné detektory od �rmy
Advacam s.r.o.. Konkrétn¥ se jedná o detektor MiniPIX TPX3 (obrázek 4.1) a
detektor AdvaPIX TPX3 (obrázek 4.2). V obou p°ípadech se jedná o detektor
disponující £ipem Timepix3, vy£ítací elektronikou a USB rozhraním uloºeném v
kompaktním hliníkovém pouzdru. �ip je moºné spojit s polovodi£ovým senzorem Si
o tlou²´ce 100-1000 µm, nebo senzorem CdTe o tlou²´ce 1000-2000 µm, dle pot°eb
kone£ného uºivatele. [45, 46]

Obrázek 4.1: Detektor MiniPIX
TPX3. [45]

Obrázek 4.2: Detektor AdvaPIX
TPX3. [46]

Detektor MiniPIX TPX3 má rozm¥ry 80 mm x 21 mm x 14 mm, p°ipomínající
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USB �ash disk. Elektronika tohoto detektoru je schopná p°i práci v ToA/ToT módu
vy£íst maximáln¥ 2,35·106 pixel· za sekundu (obrázek 4.3). [45]

Oproti tomu AdvaPIX TPX3 má rozm¥ry 125 x 79 x 25,5 mm, ale jeho elek-
tronika je p°i stejném módu schopná vy£íst maximáln¥ 38·106 pixel· za sekundu
(obrázek 4.4). Jeho nevýhodou je nutnost chlazení vy£ítací elektroniky. [46]

Obrázek 4.3: Maximální vy£ítací rych-
lost pixel· pro MiniPIX TPX3. [45]

Obrázek 4.4: Maximální vy£ítací rych-
lost pixel· pro AdvaPIX TPX3. [46]

4.1 Gamakamera s kolimátory

Detektor Timepix3 je moºné pouºít jako gamakameru s kolimátorem. U této moº-
nosti je princip v podstat¥ stejný jako u konven£ních scintila£ních SPECT gamaka-
mer. Kolimátor je olov¥né, nebo wolframové stín¥ní tlusté n¥kolik milimetr·, aº
jednotek centimetr·.

Obrázek 4.5: Vlevo - single pinhole kolimátor. Vpravo - geometrické parametry
pinhole kolimátoru.

Detektor Timepix3 je moºné kombinovat s více typy kolimátor·, ov²em kv·li malé
velikosti £ipu je vhodné zvolit spí²e konvergentní kolimátory. Tento typ kolimá-
toru umoºní detektoru pokrýt mnohem v¥t²í oblast, neº je jeho skute£ná velikost.
P°íkladem je tzv. single pinhole, neboli jednodírkový kolimátor. Podoba tohoto
kolimátoru je vyobrazena na obrázku 4.5 vlevo. Jedná se o wolframový kolimátor
vyrobený speciáln¥ pro pouºití v kombinaci s detektorem Timepix3. Tlou²´ka 4 mm
je dostate£ná pro odstín¥ní foton· γ zá°ení v rozmezí 5 - 150 keV. Kolimátor je na-
vrºen tak, aby ve vzdálenosti 50 mm pokryl 60 mm zobrazovaného objektu (obrázek
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4.5 vpravo). Zorné pole kolimátoru na plo²e detektoru zaujímá 52 % z citlivé plochy
z celé citlivé plochy detektoru. Jedná se o nejmen²í single pinhole kolimátor, který
je moºné vyrobit.

Dal²ím typem vhodného kolimátoru je dráºkový kolimátor. Jde o zobrazovací
pom·cku vyrobenou ze slitiny WC-Co (Wolfram Carbide Cobalt). Prototyp tohoto
kolimátoru je na obrázku 4.6. Tato slitina je povaºována za tvrdokov s vysoce ab-
sorp£ními vlastnostmi. Tlou²´ka desti£ky kolimátoru je 60 mm. Do desti£ky jsou
kolmo proti sob¥ vy°ezané rozbíhající se dráºky hluboké 2,7 mm o tlou²´ce 0,15
mm. Takto designovaný kolimátor pak tvo°í zobrazovací pom·cku zobrazující velký
objekt na malou plochu. Rozli²ení detektoru charakterizují otvory v kolimátoru.

Obrázek 4.6: Vlevo - dráºkový kolimátor. Vpravo - geometrické parametry dráºko-
vého kolimátoru.

4.2 Comptonova gamakamera

Compton·v rozptykl je jednou ze základních interakcí fotonu v látce. Foton ionizu-
jícího zá°ení, nap°. zá°ení X, je rozptýlen p°i interakci s volným elektronem v látce.
Výsledkem této interakce je úbytek energie rozptýleného fotonu a p°edání její £ásti
volnému elektronu. Sm¥r fotonu je p°i interakci zm¥n¥n o úhelΘ. Velikost tohoto
úhlu závisí na p·vodní a p°enesené energii fotonu (4.1), a lze jej popsat Comptono-
vou rovnicí (4.2). [48]

E0 = E1 + E2 (4.1)

cosΘ = 1−mec
2 E1

E0(E0 − E1)
(4.2)

Princip Comptonovy kamery je zaloºen na vyuºití kinematiky Comptonova roz-
ptylu a vytvo°ení obrazu zdroje zá°ení bez pouºití mechanického kolimátoru. Compto-
nova kamera se obvykle skládá ze dvou nebo více vrstev polohov¥ a energeticky cit-
livých detektor· (obrázek 4.7). Ke Comptnov¥ rozptylu primárního fotonu zá°ení
dochází v prvním detektoru (nazývaný rozptylový detektor � obvykle tenký, z ma-
teriálu s niº²ím protonovým £ísle jako je Si). Detektor zaznamená místo interakce,
£as a energii odraºeného elektronu. Rozptýlené kvantum zá°ení pokra£uje sm¥rem
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k druhému detektoru (nazývaný absorp£ní detektor � obvykle tlustý, z materiálu
s vy²²ím protonovým £íslem jako je CdTe), kde interaguje fotoefektem. Druhý de-
tektor op¥t zaznamená £as, energii a polohu dal²ího odraºeného elektronu. Pomocí
Comptonovy rovnice rozptylu je moºné ur£it úhel rozptylu a tak moºné sm¥ry p°í-
letu primárního fotonu, které leºí na povrchu kuºelu (obrázek 4.7). Pokud dojde k
zaznamenání více takovýchto interakcí, lze sloºením jednotlivých kuºelových ploch
rekonstruovat umíst¥ní a tvar zdroje zá°ení (obrázek 4.8). [48,49]

Obrázek 4.7: Schéma rekon-
strukce kuºelové plochy pomocí
Comptonova rozptylu [48]

Obrázek 4.8: Rekonstrukce polohy zdroje
zá°ení [48]

Dal²í moºná konstrukce Comptonovy kamery je tzv. jednovrstvá Comptonova ka-
mera. Compton·v rozptyl primárního γ zá°ení, absorpce elektronu a interakce roz-
ptýleného γ zá°ení fotoefektem se m·ºe odehrávat pouze v rámci jednoho detektoru
(obrázek 4.9). Ze znalosti £asu, pozice a deponované energie u obou událostí lze
pouºít stejné principy rekonstrukce jako v p°ípad¥ dvou detektor· a tak i ur£ení
umíst¥ní a tvaru zdroje zá°ení. Takto konstruovaný detektor se skládá pouze z jedné
vrstvy polovodi£ového senzoru. Dostate£nou ú£innost zaji²´uje fakt, ºe tato vrstva
je ve v¥t²in¥ p°ípad· tlust²í a tvo°ena materiálem s vy²²ím protonovým £íslem, jako
je CdTe. [50]

Princip Comptonovy kamery lze vyuºít v mnoha r·zných aplikacích jako je nap°íklad
scintigra�e a dozimetrie £ástic vysokých energií. [48, 50]

Obrázek 4.9: Schéma rekonstrukce polohy zdroje pomocí Comptonova rozptylu v
jedné vrstv¥ polovodi£ového senzoru. [50]
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Kapitola 5

Vývoj detek£ního systému

Projekt ThyroPIX cílí zejména na zobrazovací modalitu SPECT a zobrazování
pomocí Comptonovy kamery. [51]

Jedním z nejpouºívan¥j²ích radionuklid· pro diagnostické ú£ely v oblasti nukleární
medicíny je 99mTc obsahující pík o energii 140 keV. Proto práv¥ na tuto energii se
zam¥°uje vývoj systému SPECT. Systém by se m¥l skládat z kolimátoru a detek-
toru MiniPIX TPX3. V prví fázi je tedy t°eba ov¥°it zobrazovací vlastnosti tohoto
detektoru, zvolit vhodný polovodi£ový senzor a zvolit vhodnou kon�guraci kolimá-
toru. [51, 52]

Hlavní soust°ed¥ní tohoto projektu je ov²em modalitaComptonovy kamery. Kon-
krétním cílem je vývoj nového prototypu mobilní robotické zobrazovací kamery pro
zobrazování ²títné ºlázy a malých orgán· metodami nukleární medicíny v diagnos-
tických a terapeutických postupech. [51]

Karcinom ²títné ºlázy je nej£ast¥j²í maligním onemocn¥ním endokrinních ºláz. I
kdyº se celkov¥ jedná o vzácné onemocn¥ní, které se vyskytuje zhruba u 1 % po-
pulace, po£et nových pacient· s tímto onemocn¥ním v posledních letech nar·stá. V
první fázi probíhá lé£ba operativn¥ tzv. totální tyreoidektomií, kdy dojede k chi-
rurgickému odstran¥ní ²títné ºlázy. Zhruba po t°ech m¥sících od operace je pacient
poslán na sonogra�cké vy²et°ení krku a odb¥ry krve. Pokud je v oblasti krku de-
tekována zbytková £ást tkán¥, výsledky krevních test· odhalí p°ítomnost vysokých
hodnot markeru thyroglobulinu (zna£í moºnou p°ítomnost metastáz nebo zbytk· ná-
dorového bujení), nebo je pot°eba p°edejít obnov¥ tkán¥, pacient podstoupí terapii
radioaktivním 131I (o energii píku okolo 364 keV). [52,53]

Pacient je nejprve podána diagnostická dávka 131I o aktivit¥ 110 MBq. 24 hodin po
podání je proveden akumula£ní test, kdy pomocí scintigra�ckého vy²et°ení dojde
ke zji²t¥ní lokální distribuce radiofarmaka. Na základ¥ výsledk· tohoto vy²et°ení je
rozhodnuto, jak velká bude následná terapeutická dávka. Aktivita 131I se v radio-
jódové terapii pohybuje mezi 3,6 - 11 GBq, p°i£emº zhruba 5 % z této aktivity je
akumulováno ve ²títné ºláze. Terapeutická dávka jódu má za úkol destruovat zbytky
této tkán¥. [52, 53]

Plánování této lé£by a její veri�kace je p°i pouºití sou£asné technologie velice pro-
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blematické. U sou£asných systém· dochází p°i takto velkých aktivitách k zahlcení a
navíc nedisponují dostate£n¥ vysokým prostorovým rozli²ením, vhodným pro zob-
razování takto malých struktur, jako jsou zbytky ²títné ºlázy. Inovace kamery Thy-
roPIX spo£ívá v moºnosti detekce velkých fotonových tok·, aniº by docházelo k
zahlcení detektoru. Dále ve výrazn¥ lep²ím prostorovém rozli²ení a díky vy²²í de-
tek£ní ú£innosti, v moºnosti sníºení diagnostické dávky, nebo ke zkrácení £asu vy²et-
°ení. Detektor bude implementován na robotické kolaborativní rameno, díky kterému
bude moºné po°ízení jak planárních, tak i tomogra�ckých snímk·. Celý tento systém
bude umíst¥n na mobilní bázi (obrázek 5.1), díky které bude moºné kameru dopravit
p°ímo k l·ºku pacienta. Omezí se tak pohyb pacient· po odd¥lení. [51]

V rámci této práce jsou dále prezentovány výsledky test·, které byly provedeny v
pr·b¥hu prvních 2 let tohoto grantu. Testy probíhaly na r·zných odborných praco-
vi²tích a na jejich provád¥ní a vyhodnocování výsledk· se podílel celý tým, který na
projektu ThyroPIX participuje.

Obrázek 5.1: Ilustrativní koncept systému ThyroPIX. 1 - mobilní báze s pot°ebným
softwarem a ovládáním pro °ízení systému. 2 - robotické kolaborativní rameno s
bezpe£nostními senzory a optickým systémem. 2 - hybridní pixelový detektor pro
detekci zá°ení γ. [51]
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5.1 Výb¥r vhodného senzorového materiálu

Jedním z prvních cíl· bylo vybrat nejvhodn¥j²í kombinaci materiál· a jeho tlou²´ky
pro výrobu modulu Comptonovy kamery TPX3 a gamakamery, tak aby �nální p°í-
stroje spl¬ovaly v²echny poºadavky, které jsou kladeny na funkci a výkonnost vy-
víjeného detek£ního systému. Testované senzorové materiály byly spojeny s £ipy
Timepix3 a zasazeny do £tecí elektroniky AdvaPIX TPX3.

Byly testované následující polovodi£ové senzory:

• CdTe (Cadmium telluride) � kadmium tellurid

O tlou²´kách 1 mm, 2 mm, 3 mm a 5 mm.

• CdZnTe (Cadmium zinc telluride) � kadmium zinek tellurid

Tlou²´ky 2 mm.

• GaAs (Gallium arsenide) � arsenid gallitý

Tlou²´ky 0,5 mm.

• Si (Silicon) � k°emík
O tlou²´kách 0,3 mm, 0,5 mm a 1 mm.

U v²ech vý²e uvedených senzorových materiál· byla testována detek£ní ú£innost,
energetická rozli²ovací schopnost, dlouhodobá stabilita homogenního ozá°ení a jejich
zobrazovací vlastnosti.

5.1.1 Detek£ní ú£innost

Detek£ní ú£innost je de�nována jako pom¥r £ástic vyzá°ených zdrojem a deteko-
vaných detek£ní soustavou. Situace, kdy dochází ke 100% ú£innosti detektoru, je
spln¥na jen málokdy. Z konstruk£ních nebo fyzikálních d·vod· v¥t²inou není moºné
v²echny £ástice detekovat. Detek£ní ú£innost pro testované senzorové materiály je
uvedena na obrázku 5.2. [2]

Z grafu na obrázku 5.2 je viditelné, ºe optimální detek£ní ú£innost pro γ zá°ení,
které bude detekováno jednotlivými zobrazovacími prvky, vykazují materiály CdTe
a CdZnTe. Detek£ní ú£innost pro tyto dva materiály je velmi podobná. Ú£innost
pro fotonové zá°ení o energii 140 keV je cca 50 - 58 % (platné pro CdTe a CdZnTe
- 2 mm) a ú£innost cca 17 % pro energii 364 keV (platné pro CdTe a CdZnTe - 2
mm). Nejvy²²í detek£ní ú£innost vykazuje 5 mm tlustý CdTe senzor.

Kaºdá ze dvou uvaºovaných modalit vyºaduje odli²nou kon�guraci senzorových ma-
teriál·. U SPECT je vyºadována p°edev²ím co nejvy²²í detek£ní ú£innost, protoºe
p°i pouºití kolimátoru dochází práv¥ k jejímu sníºení. Zde se tedy nabízí pouºití 5
mm tlustého CdTe senzoru.

Comptonovu kameru je v plánu vyuºít p°edev²ím v pr·b¥hu lé£by ²títné ºlázy,
tedy po aplikaci 131I. Jejím úkolem je tak detekovat vysoké toky vysokoenergetického
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Obrázek 5.2: Detek£ní ú£innosti pro r·zné tlou²´ky a r·zné senzorové materiály
vykreslená jako funkce energie.

γ zá°ení, kdy by mohlo u detektoru docházek k zahlcení. Z tohoto d·vodu je spí²e
kladen d·raz na omezení detek£ní ú£innosti jak na stran¥ senzorových materiál·,
tak i na stran¥ geometrického uspo°ádání.

5.1.2 Energetická rozli²ovací schopnost

Hlavní vlastností senzorových materiál· zkoumanou v následujícím testu je energe-
tické rozli²ení, tedy schopnost detektoru správn¥ ur£it energii detekovaného zá°ení.
Spektroskopická data byla m¥°ená pro ²iroký interval energií zá°ení X a γ. V ta-
bulce 5.1 je uvedeno energetické rozli²ení pro jednotlivé senzorové materiály a jejich
tlou²´ky. Jedná se o výsledky nam¥°ených spekter pomocí XRF (X-ray �uorescence)
a p°írodních zdroj·. Výsledná spektra byla proloºena Gaussovou k°ivkou (5.1) a z
výsledného parametru σ byl pomocí rovnice (5.2) vypo£ten parametr FWHM (ang.
full width at half maximum) reprezentující energetické rozli²ení. [47]

f(x) =
1

σ
√

2π
e
−

(x− x0)2

2σ2 (5.1)

FWHM = 2
√

2ln2σ (5.2)

Dále byla zvlá²t¥ zm¥°ena energetická rozli²ovací schopnost CdTe materiál· vybra-
ných tlou²t¥k (tabulka 5.2). Spektra byla proloºena Gaussovou k°ivkou (5.1) a bylo
vypo£ítané FWHM (5.2).

Energetickou rozli²ovací schopnost zvlá²t¥ u CdTe detektor· m·ºe ovliv¬ovat p°í-
tomnost auto�uorescence senzorových prvk·. P°i testování CdTe detektor· radio-
nuklidem 99mTc obsahující pík o energii 140 keV, m·ºe v n¥kterých p°ípadech do-
cházet k excitaci Kα emisních linek samotných senzorových element· (Cd nebo Te)
následovanou emisí charakteristického zá°ení okolo energie 25 keV, který m·ºe být
registrován jako odli²ná událost. Dochází tedy k rozd¥lení p·vodní energie na dv¥
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Senzorový materiál Si GaAs CdTe CdZnTe
Tlou²´ka [mm] 0,3 1,0 0,5 1,0 2,0 3,0 5,0 2,0
Ter£ík/Zdroj FWMH [keV]

26Fe 4,07 5,16 - - - - - -
49In 5,16 5,68 - - - - - -

241Am 4,07 5,70 16,13 8,22 10,15 11,00 14,69 9,47
122Eu - - - 12,93 16,15 - 21,90 15,12

Tabulka 5.1: Výsledky energetického rozli²ení daných senzorových materiál· r·zné
tlou²´ky.

FWHM [keV]
Zdroj Energie [keV] 1 mm CdTe 2 mm CdTe 3 mm CdTe 5 mm CdTe
152Eu 122 11,3 15,1 11,8 18,6
152Eu 244 18,1 26,8 24,1 38,6
152Eu 344 23,4 27,0 22,3 46,9
133Ba 80 9,6 13,5 11,2 12,7
133Ba 356 17,9 24,0 18,2 33,2
22Na 511 34,4 39,9 32,4 51,5
22Na 1274 57,6 79,0 67,1 93,8
137Cs 661 40,6 46,1 39,1 62,9
60Co 1173 60,1 111,0 65,9 -
60Co 1332 61,7 71,0 64,5 87,1

Tabulka 5.2: Spektrální odezva vybraných CdTe senzor· daných tlou²t¥k daná pa-
rametrem FWHM.

skupiny 25 keV (CdTe - charakteristické zá°ení), 115 keV (únikový pík 99mTc) a k
jejich náhodnému detekování (obrázek 5.3 - vpravo).

Vyhodnocením koinciden£ních událostí je moºné tyto skupiny identi�kovat. Finální
spektrum je moºné zjednodu²it spojením t¥chto událostí (obrázek 5.3 - vlevo).

Obrázek 5.3: Energetické spektrum 99mTc. Sv¥tle modrá linie p°edstavuje spektrum
p°ed korekcí. Vlevo - tmav¥ modré spektrum po korekci parazitního signálu vnit°ního
charakteristického zá°ení z Cd a Te. Vpravo - �t fotopíku 99mTc.
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5.1.3 Dlouhodobá stabilita homogenního ozá°ení

Dlouhodobá stabilita homogenního ozá°ení je kvalitativní a kvantitativní vyhodno-
cení stability detektoru. V tomto testu je vyhodnocována citlivá plocha detektoru,
homogenn¥ ozá°ena charakteristickým �uorescen£ním rentgenovým zá°ením z Cd
ter£íku, jehoº energie Kα je rovna 23,17 keV. V pr·b¥hu desetiminutové expozice
je m¥°eno 30 integrálních 20 s akvizic. Z nam¥°ených dat je vypo£ítán medián a
standardní odchylka (σ) p°es celou matici pixel·. Pixely, které jsou mimo stanovený
rozsah 2σ aº 5σ, jsou ozna£eny jako nestabilní. Pom¥rem po£tu stabilních a ne-
stabilních pixel· je stanovena globální stabilita. Výsledky pro jednotlivé senzorové
materiály a jejich tlou²´ky jsou v tabulce 5.3.

Senzorový materiál Tlou²´ka [mm] Medián Globální stabilita [%]
CdTe 1,0 0,99 0,15
CdTe 2,0 0,98 0,10
CdTe 3,0 0,99 11,10
CdTe 5,0 - -

CdZnTe 1,0 0,98 0,33
GaAs 0,5 0,97 0,65
Si 0,3 0,97 0,20
Si 1,0 0,97 0,08

Tabulka 5.3: Výsledky stability test· pro jednotlivé senzorové materiály. [report2]

Z uvedených výsledk· vyplývá, ºe 1 mm CdTe, 2 mm CdTe a 1 mm Si senzory
vykazují nejstabiln¥j²í chování.

5.1.4 Zobrazovací vlastnosti

Zobrazovací vlastnosti, tedy i rozli²ení závisí p°edev²ím na pouºitém £ipu, tedy Ti-
mepix3. Rozli²ení u t¥chto £ip· je dáno velikostí pixelu 55 µm. K dosaºení lep²ího
(sub-pixelového) rozli²ení lze paradoxn¥ vyuºít sdílení náboje mezi více pixely. Na-
p°íklad pokud dojde v senzorovém materiálu CdTe k interakci 120 keV fotonu, pak
b¥hem pr·chodu polovodi£em dojde k difuzi vzniklého náboje, který je následné
sebrán pr·m¥rn¥ p¥ti pixely. Vyuºitím techniky tzv. centroidingu (tj. algoritmus k
ur£ení st°edu polohy zesíleného nábojového mraku z dopadajícího zá°ení, a´ uº jde o
fotony nebo £ástice), lze ze znalosti odezvy pixel· vypo£ítat pozici interakce fotonu
s p°esností aº 9 µm. Tímto zp·sobem lze rozli²ení detektoru zvý²it ²estinásobn¥.
Jeden detektor Timepix3 tedy poskytuje obrázky s rozli²ením 2,4 megapixel·. [54]
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5.2 Comptonova kamera

Z p°edchozích test· senzorových materiál· byl jako vhodný materiál zvolen 1 mm
CdTe + 1 mm Si v p°ípad¥ dvouvrstvé Comptonovy kamery a 2 mm CdTe v p°ípad¥
jednovrstvé Comptonovy kamery. Senzorový materiál spojený s £ipem Timepix3 je
vhodný zasadit do elektroniky AdvaPix TPX3. V p°ípad¥ Comptonovy kamery se
p°edpokládá vyuºití p°i radiojódové terapii ²títné ºlázy, kde dochází k vysokým to-
k·m zá°ení. AdvaPIX TPX3 je schopný vy£íst maximáln¥ 38·106 pixel· za sekundu,
coº je výrazn¥ více, neº u MiniPIX TPX3. Z d·vodu takto vysokých tok· zá°ení b¥-
hem této terapie byl pro dal²í testování vybrán jako vhodný detektor pouze AdvaPix
TPX3. Výb¥rem vhodné kon�gurace detektoru se zabývají následující testy.

5.2.1 Maximální vy£ítací rychlost

Cílem tohoto testu bylo ov¥°ení funk£nosti a výkonu zvolených kon�gurací, stanovení
mrtvé doby a maximálního po£tu vy£tených dat. Odezva detektoru lineárn¥ roste s
rostoucí aktivitou zdroje zá°ení jen do ur£ité hodnoty. P°i m¥°eních vy²²ích aktivit
dochází k podhodnocení odezvy signálu. D·vodem je omezená £asová rozli²ovací
schopnost systému, která je ovlivn¥na mimo jiné i mrtvou dobou. Cílem je také
ov¥°it linearitu odezvy na aktivitu a ur£it maximální £etnost impulz·, p°i které je
odezva systému je²t¥ lineární.

Experimentální aparatura (obrázek 5.4) se skládá ze dvou testovaných kon�gu-
rací, tedy jednovrstvé a dvouvrstvé Comptonovy kamery umíst¥ných ve vzdálenosti
35mm od stojanu pro uchycení t°í injek£ních st°íka£ek. Vzdálenost citlivých vrstev
dvouvrstvé Comptonovy kamery je 25 mm.

Obrázek 5.4: Geometrické uspo°ádání experimentální aparatury.

Injek£ní st°íka£ky (inzulinky) byly postupn¥ pln¥ny aktivitou. M¥°ení se provád¥lo
ve 30 krocích. V kaºdém kroku bylo napln¥no do inzulinky od 85 do 165 MBq
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aktivity 131I. Nejprve byla pln¥na prost°ední inzulinka. Maximální snímaná aktivita
byla 3475 MBq. Délka akvizice pro kaºdý z 30 krok· byla 1 s s deseti opakováními.

Vyhodnocením získaných dat je moºné získat n¥kolik výstup·:

Po£et pixel· - po£et zasaºených pixel· v rámci akvizi£ní doby (graf 5.5).

Po£et detekovaných událostí (cluster·) - jednotlivé zasaºené pixely jsou podro-
beny cluster analýze, jsou tedy na základ¥ jejich £asového razítka a znalosti pozice
sdruºeny do cluster·, p°edstavujících jednu souvislou událost. Tyto clustery jsou
následn¥ energeticky kalibrovány (graf 5.6).

Obrázek 5.5: Graf výsledných hodnot pro m¥°ení aktivit od 97 � 3475 MBq pro
ob¥ kon�gurace Comptonovy kamery. Údaj pixely/s udává po£et vy£tených pixel·
z matice detektoru za 1 s.

Obrázek 5.6: Graf výsledných hodnot pro m¥°ení aktivit od 97 � 3475 MBq pro
ob¥ kon�gurace Comptonovy kamery. Údaj clustery/s udává po£et interagujících
událostí v objemu senzoru za 1 s.

Koinciden£ní události - vytvá°ejí se na základ¥ zvoleného £asového okna a dle
podmínky, ºe sou£et energií t¥chto koinciden£ních událostí by m¥l odpovídat ener-
gii primárního píku. Takto ur£ené koinciden£ní události vstupují do rekonstrukce
pomocí zp¥tné projekce a podílí se na vzniku snímku zdroje.
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Na základ¥ výsledk· experiment· lze °íci, ºe ob¥ testované kon�gurace jsou vhodné
k m¥°ení takto vysokých aktivit. Jednovrstvá Comptonova kamera vykazuje vý-
razn¥ vy²²í detek£ní ú£innost. P°i vy²²ích aktivitách neº byla maximální testovaná
aktivita (v praxi nepravd¥podobné) m·ºe ov²em docházet k zahlcení detektoru.
Dvouvrstvá Comptonova kamera vykazuje výrazn¥ niº²í detek£ní ú£innost, coº
m·ºe být u vysokých aktivit výhoda.

5.2.2 Prostorové rozli²ení

Prostorové rozli²ení je st¥ºejním parametrem co se Comptonovy kamery tý£e. Ur-
£uje kvalitu a p°esnost zobrazení, tedy jak velké objekty je moºné pomocí systému
rozeznávat. Tento test se skládal z porovnání nasimulovaných dat a výsledkem sa-
motného experimentu. Výsledky byly následn¥ vizuáln¥ porovnány.

Jako vzorový objekt byl nasimulován k°íº a stejn¥ tak byl i vyroben fantom, o
stejných parametrech plnitelný aktivitou (obrázek 5.7).

Obrázek 5.7: Vlevo - obrázek simulovaného k°íºového fantomu. Vpravo - fotka vyro-
beného fantomu plnitelného aktivitou.

Simulovaná data byla nejprve reprezentovaná v ideálním p°ípad¥ a následn¥ byla za-
tíºena energetickým rozli²ením konkrétního detektoru. V p°ípad¥ jednovrstvé Compto-
novy kamery byla data zatíºena energetickým rozli²ením 6 keV (obrázek 5.8 - vlevo)
a v p°ípad¥ dvouvrstvé energetickým rozli²ením 4 keV (obrázek 5.9 - vlevo). Re-
álná data získaná z experimentálního m¥°ení byla rekonstruována s globální korekcí
energetického spektra (obrázky 5.8 - vpravo a 5.9 - vpravo).

Na základ¥ výsledk· experimentálního m¥°ení je z°ejmé ºe dvouvrstvá Comptonova
kamera vykazuje vizuáln¥ lep²í výsledky, neº jednovrstvá Comptonova kamera. Z
tohoto d·vodu byla výslednou kon�gurací zvolena dvouvrstvá Comptonova kamera,
kde první vrstva bude tvo°ena 1 mm Si a druhá 1 mm CdTe ve vzdálenosti 25 mm.

47



Obrázek 5.8: Vlevo - výsledná rekonstrukce simulovaného objektu jednovrstvé
Comptonovy kamery objektu. Vpravo - výsledná rekonstrukce z experimentálního
m¥°ení jednovrstvé Comptonovy kamery (2 mm CdTe).

Obrázek 5.9: Vlevo - výsledná rekonstrukce simulovaného objektu dvouvrstvé
Comptonovy kamery. Vpravo - výsledná rekonstrukce z experimentálního m¥°ení
dvouvrstvé Comptonovy kamery (1 mm Si a 1 mm CdTe ve vzdálenosti 25 mm).
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5.2.3 Modul Comptonovy kamery

Na obrázku 5.10 je model �nální podoby modulu dvouvrstvé Comptonovy kamery
na základ¥ vybrané kon�gurace. Mechanická báze je vyrobena z hliníku kv·li jeho
schopnosti vést teplo. Rozm¥ry mechaniky jsou 50 x 55 x 45 mm. Sou£ástí modelu
a poté zárove¬ i samotné mechanické konstrukce je vodní chladící systém, který oba
detektory teplotn¥ stabilizuje na p°edde�novanou teplotu.

Obrázek 5.10: Model zvolené kon�gurace dvouvrstvé Comptonovy kamery.

Pomocí zobrazovacího modulu uloºeném v provizorním krytí byly provedeny funk£ní
testy. B¥hem t¥chto test· byla zji²´ována odchylka v nep°esnosti sesazení £ip·. Pro
rekonstrukci dat je d·leºité znát posuvy £ip· v·£i sob¥ a mít tak moºnost tyto
nesrovnalosti softwarov¥ korigovat. Z výsledk· tohoto m¥°ení (obrázek 5.11), byl
následn¥ zvolen posun druhé vrstvy detektoru o 6 pixel· v ose x a o 5 pixel· v ose y.

Obrázek 5.11: Vlevo - obrázek objektu s viditelným p°ekryvem detektor·. Vpravo -
obrázek objektu po posunu druhé vrstvy detektoru.

Správná funkce kamery byla ov¥°ena nam¥°ením energetického spektra a suma£ními
obrázky pro ob¥ vrstvy Comptnovy kamery (obrázky 5.12 a 5.13).
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Obrázek 5.12: Vlevo - energetické spektrum 99mTc nam¥°ené první vrstvou, tedy 1
mm Si. Vpravo - odpovídající suma£ní obrázek.

Obrázek 5.13: Vlevo - energetické spektrum 99mTc nam¥°ené druhou vrstvou, 1 mm
CdTe. Vpravo - odpovídající suma£ní obrázek.
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Diskuze

V rámci vývoje detek£ního systému ThyroPIX byla pozornost up°ena p°edev²ím na
modality SPECT a zobrazování Comptonovy kamery. Vzhledem k oblasti pouºití
p°edev²ím pro diagnostické ú£ely nukleární medicíny, kde je nejpouºívan¥j²ím radi-
onuklidem 99mTc obsahující pík o energii 140 keV a 131I o energii 364 keV, se výb¥r
vhodné kon�gurace soust°edil p°edev²ím na tyto dv¥ energie.

V rámci výb¥ru vhodného senzorového materiálu a jeho tlou²´ky bylo provedeno
n¥kolik test·, kdy byly r·zné senzorové materiály spojeny s vy£ítací elektronikou
AdvaPIX TPX3. Test detek£ní ú£innosti probíhal pro senzorové materiály Si tlou²t¥k
0,3mm a 0,5 mm, GaAs o tlou²´ce 0,5 mm, CdZnTe o tlou²´ce 2 mm a CdTe o tlou²´-
kách 1 - 3 mm a 5 mm. Materiály byly oza°ované γ zá°ením o energii 0 - 500 keV.
Z grafu 5.2 je vid¥t, ºe nejvy²²í detek£ní ú£innost mají senzorové materiály s vy-
sokým protonovým £íslem. Detek£ní ú£innost materiál· Si pro energie do 100 keV
je srovnatelná s b¥ºn¥ dostupnými detektory [2, 55] stejných tlou²t¥k. P°i srovnání
je v obou p°ípadech je viditelný prudký pokles detek£ní ú£innosti v oblasti okolo
energie 10 - 30 keV. Stejn¥ tak je tomu u materiál· CdTe, kdy se hodnota detek£ní
ú£innosti testovaných a srovnávaných vzork· pohybuje okolo 40 - 60 % v rozmezí
energie 100 - 130 keV pro tlou²´ku 1 mm. Na základ¥ výsledk· tohoto m¥°ení byly
stanoveny i vlastnosti jednotlivých senzorových materiál·. CdTe má díky vysokému
protonovému £íslu vysokou detek£ní ú£innost, coº je vhodné k detekci vysokoenerge-
tických foton·. Jedná se o b¥ºn¥ pouºívaný senzorový materiál, s jehoº pouºíváním
má �rma ADVACAM s.r.o dlouholeté zku²enosti. Dal²í výhodou je, ºe je moºné ho
v p°ípad¥ pot°eby konstruovat v tlou²´kách aº 5mm. Si má výrazn¥ niº²í detek£ní
ú£innost pro fotonové zá°ení díky nízkému protonovému £íslu.

U t¥chto materiál· bylo testováno i jejich energetické rozli²ení (tabulka 5.1). Jako
parametr pro porovnání bylo ur£eno FWHM (5.2). P°i porovnání FWHM u mate-
riál· Si (FWHM = 5,70 keV) a CdTe (FWHM = 8,22 keV) tlou²´ky 1 mm, ozá°ené
p°írodním zdrojem 241Am, vykazuje lep²í energetické rozli²ení Si. 2 mm CdZnTe
materiál vykazuje lep²í energetické rozli²ení pro stejnou energii, n¥º 2 mm tlustý
CdTe. Obecn¥ se dá tvrdit, ºe v¥t²í tlou²´ka materiálu a zvy²ující se protonové £íslo
p°ímo souvisí se zhor²ující se energetickou rozli²ovací schopností. M¥°ený materiál
Si vykazuje výrazn¥ hor²í energetickou rozli²ovací schopnost ve srovnání s b¥ºn¥
dostupnými detektory [2]. Energetická rozli²ovací schopnost t¥chto detektor· se po-
hybuje v rozmezí 400 - 500 eV pro energie okolo 120 keV. Dle [2] koresponduje v¥t²í
tlou²´ka a vy²²í protonové £íslo materiálu s rostoucí hodnotou FWHM.

Samostatn¥ byla energetická rozli²ovací schopnost testována pro materiály CdTe (ta-

51



bulka 5.2). Ta se pohybovala v rozmezí 9,6 - 11,3 keV pro energie zá°ení 80 - 122 keV
(viz tabulka 5.2 - 1 mm CdTe). Ve srovnání s [56] se jedná o výrazn¥ hor²í výsledky.
Studie zabývající se vývoje polovodi£ových detektor· uvádí pro tento materiál srov-
natelné tlou²´ky a hodnoty 2 - 4,5 keV. Výsledky FWHM CdTe materiál· nam¥°eních
pomocí spektra 241Am (viz tabulka 5.1) vykazují taktéº hor²í energetickou rozli²o-
vací schopnost oproti b¥ºn¥ udávané 1,7 - 2 keV [2] u tohoto materiálu. Výsledky
energetické rozli²ovací schopnosti mohou být zvlá²t¥ u tohoto materiálu ovlivn¥ny
p°ítomností auto�uorescence, kdy m·ºe v n¥kterých p°ípadech dojít k excitaci Kα

emisních linek senzorových prvk· Cd a Te. Následovaná emise charakteristického
zá°ení o energii okolo 25 keV m·ºe být následn¥ detektorem zaznamenána jako sa-
mostatná událost, coº um¥le vede ke zhor²ení FWHM. Díky moºnosti vyhodnocení
koinciden£ních událostí je ov²em moºné výsledné spektrum korigovat (obrázek 5.3). I
p°i porovnání s b¥ºn¥ pouºívanými detektory NaI(Tl), u kterých se hodnota FWHM
pohybuje v rozmezí 6,5 - 9 keV pro energie 60 - 122 keV [2], nep°iná²ejí testované
polovodi£ové materiály ºádné výrazné vylep²ení.

Dal²ím testovaným parametrem materiál· byla dlouhodobá stabilita p°i homogen-
ním ozá°ení charakteristickým zá°ením z Cd ter£íku (Kα = 23,17 keV). Z nam¥°ených
dat byla vypo£ítána standardní odchylka σ p°es celou matici pixel·. Pixely mimo
stanovený rozsah 2σ aº 5σ byly ozna£eny jako nestabilní. Porovnáním po£tu sta-
bilních a nestabilních pixel· byla stanovena globální stabilita materiálu. Z tabulky
5.3 vyplývá, ºe nejstabiln¥j²í chování vykazují 1 mm Si, 1 mm CdTe a 2 mm CdTe
senzory.

I p°es nevyhovující výsledky energetických rozli²ení byla jako vybrána kon�gurace
2mm CdTe pro dvouvrstvou Comtonovu kameru. Tato kon�gurace má vy²²í detek£ní
ú£innost, která je dostate£ná k detekci obou koinciden£ních událostí Comptonova
rozptylu. V p°ípad¥ dvouvrstvé Comptonovy kamery, byl jako senzorový materiál
první vrstvy zvolen 1 mm Si. Díky niº²í detek£ní ú£innosti je vhodný pro p°ípadnou
pot°ebu sníºení detek£ní ú£innosti celého modulu. Senzor je dále moºné vyrobit v
libovolných tlou²´kách a je tedy moºnost detek£ní ú£innost dále regulovat podle
pot°eby. Jako druhá vrstva by zvolen 1 mm CdTe, který disponuje dostate£nou
detek£ní ú£inností k zachycení rozptýleného fotonu a zárove¬ má lep²í energetickou
rozli²ovací schopnost, neº jeho varianty o v¥t²ích tlou²´kách.

Pro p°ípadné ú£ely SPECT zobrazování je vhodn¥j²í spí²e 2 mm tlustý CdTe senzor
a to práv¥ kv·li své vy²²í detek£ní ú£innosti. U této kon�gurace je nutné pouºít
kolimátor. Kolimátor sniºuje detek£ní ú£innost systému, coº je t°eba kompenzovat
siln¥j²ím polovodi£ovým senzorem.

CdZnTe senzorový materiál vykazuje tém¥° totoºné vlastnosti jako CdTe co se týká
detek£ní ú£innosti. Energetická rozli²ovací schopnost detektoru z nam¥°eného spek-
tra 241Am je ve srovnání s výsledky uvedenými v [3] a [57] op¥t výrazn¥ hor²í. Tento
senzor je navíc moºné vyrobit pouze v tlou²´ce 2 mm, coº se ukazuje jako nedosta-
te£né. Dále, �rma ADVACAM s.r.o nemá s tímto materiálem dlouhodobé zku²enosti.
To platí i pro GaAs senzory, které v sou£asné dob¥ stále podléhají vývoji a navíc
vykazují nejhor²í energetické rozli²ení. Z t¥chto d·vod· nebyly tyto senzory dále
testovány a výzkum byl zam¥°en pouze na CdTe a Si.
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Rozli²ení detektoru závisí p°edev²ím na pouºitém £ipu tedy Timepix3, u kterého je
dáno velikostí jednotlivých pixel· (55 µm). Vyuºitím techniky tzv. centroidingu lze
vypo£ítat pozici interakce fotonu se sub-pixelovou p°esností aº 9 µm. Tímto zp·-
sobem lze aº ²estinásobn¥ zvý²it rozli²ení detektoru. Vybrané senzorové materiály
spojené s £ipem Timepix3 je moºné zasadit do elektroniky MiniPIX TPX3 nebo do
elektroniky AdvaPIX TPX3 vyráb¥né �rmou ADVACAM s.r.o.. Vzhledem k tomu,
ºe v oblasti vyuºití Comptonovy kamery se p°edpokládá vysoký tok zá°ení byla jako
vhodná detek£ní elektronika AdvaPIX TPX3. Ta je schopná vy£íst maximáln¥ 38·106
pixel· za sekundu (obrázek 4.4) narozdíl od elektroniky MiniPIX TPX3, která má
maximální vy£ítací rychlost pouze 2,35·106 pixel· za sekundu (obrázek 4.3).

U zvolených kon�gurací jednovrstvé a dvouvrstvé Comptonovy kamery byla následn¥
testována jejich funk£nost, maximální vy£ítací rychlost a linearita odezvy na akti-
vitu. P°i tomto testu (obrázek 5.4) byla postupn¥ zvy²ována aktivita 131I od 97 Mbq
aº po 3475 Mbq. Výsledná data byla analyzována nejprve jako po£et vy£tených pi-
xel· (graf 5.5) a následn¥ jako po£et detekovaných souvislých událostí (graf 5.6). Na
základ¥ výsledk· je moºné tvrdit, ºe ob¥ kon�gurace jsou vhodné k m¥°ení aktivit
do 3475 Mbq ve FOV. P°i experimentu nedo²lo k nasycení (tj. p°ekro£ení maximální
vy£ítací rychlosti) detektor· a ob¥ kon�gurace vykazují lineární odezvu pro celou
²kálu snímaných aktivit, coº je výrazné vylep²ení p°i srovnání s dostupnými detek-
tory NaI(Tl) u kterých by p°i takto vysokých aktivitách do²lo k jejich zahlcení [51].
Jednovrstvá Comptonova vykazuje výrazn¥ vy²²í detek£ní ú£innost neº dvouvrstvá,
coº by mohl být problém v p°ípad¥ pouºití p°i vy²²ích aktivitách. Pouºití vy²²ích
aktivit ve FOV detektoru je ov²em v praxi velice nepravd¥podobné. Kaºdá vrstva
dvouvrstvé Comptonovy kamery disponuje vlastní vy£ítací elektronikou AdvaPIX
TPX3 a navíc vykazuje men²í detek£ní ú£innost, neº 2 mm CdTe. Z tohoto d·vodu
je teoreticky moºné pouºít více neº 4krát vy²²í aktivitu, neº u jednovrstvé Compto-
novy kamery. V tomto ohledu se jedná o zcela první Comptonovy kamery testované
na takto vysoké aktivity.

Zatím posledním testem byl test prostorového rozli²ení. Jedná se o st¥ºejní para-
metr, ur£ující kvalitu a p°esnost zobrazení snímaného objektu. Tento test se skládal
z porovnání nasimulovaných dat k°íºového fantomu a výsledk· snímání odpovída-
jícího reálného fantomu napln¥ného aktivitou. Na základ¥ výsledk· lze vizuáln¥
porovnat ob¥ kon�gurace Comptonovy kamery. Jednovrstvá Comptonova kamera
(obrázek 5.8) vykazuje ost°ej²í obraz, ale obraz zárove¬ obsahuje velké mnoºství
artefakt·, £ímº se testovaný k°íº stává tém¥° ne£itelný. U dvouvrstvé Comptonovy
kamery (obrázek 5.9) je k°íº výrazn¥ lépe £itelný a p°edev²ím z tohoto d·vodu byla
tato kon�gurace zvolena jako výsledná. Výsledné obrázky zatím nelze povaºovat za
ideální. P°i porovnání simulovaných dat a výsledk· z experiment· je moºné na-
lézt mezi výslednými obrázky jistou shodu. Obrázek 5.8 vykazuje v obou p°ípadech
k°íºové artefakty. Na obrázku 5.9 je zase v obou p°ípadech moºné pozorovat ne-
ostrost. Obecn¥ se dá tvrdit, ºe software pro simulaci dat zatím produkuje lep²í
snímky, neº experimentální m¥°ení. D·vodem t¥chto výsledk· m·ºe být p°edev²ím
nedostate£ná energetická rozli²ovací schopnost polovodi£ových materiál·, coº p°ímo
ovliv¬uje prostorové rozli²ení.

Dal²ím faktorem ovliv¬ujícím prostorové rozli²ení a zobrazovací m·ºe být samotná
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konstrukce dvouvrstvé Comptonovy kamery. U jiných testovaných Comptonových
kamer s Si a CdTe polovodi£i se osv¥d£ila kon�gurace s 5 [49] a více vrstvami
polovodi£ových materiál·. První komer£n¥ dostupná Comptonova kamera Astro-
cam7000HS [58] obsahuje v základní verzi dokonce 8 vrstev Si detektor· and 4
vrstvy CdTe detektor·. Více vrstev je jedním z faktor·, díky kterým tyto kamery
disponují dobrým energetickým a prostorovým rozli²ením.

V dal²í fázi byl sestrojen model (obrázek 5.10) na jehoº základ¥ byl zkonstruován
provizorní modul. U tohoto modulu byly provedeny funk£ní testy, p°i kterých byla
zji²t¥na odchylka v nep°esnosti usazení £ip·. Ta byla následn¥ softwarov¥ korigována
posunem druhé vrstvy detektoru o 6 pixel· v ose x a 5 pixel· v ose y. Celková nep°es-
nost mechanického usazení £ip· byla tedy cca 430 µm. Správnou funkci nazna£uje
i výsledek nam¥°eného spektra 99mTc (obrázek 5.12 a 5.13), kdy je o£ekáváno, ºe v
první vrstv¥ tém¥° nebude docházet k úplné absorpci píku o energii 140 keV. Dále
je moºné o£ekávat, ºe v první vrstv¥ bude docházet k výrazn¥ vy²²í absorpci zá°ení
niº²ích energií. Naopak by tomu m¥lo být ve druhé vrstv¥, navíc hodnoty FWHM u
obou vrstev pro dané energie korespondují s d°íve nam¥°enými hodnotami. I kdyº
byla ov¥°ena správná funkce dle d°íve nam¥°ených výsledk·, modul ve srovnání s
komer£n¥ dostupnou kamerou Astrocam 7000HS [58] dosahuje výrazn¥ hor²í energe-
tické a prostorové rozli²ovací schopnosti. I p°es uvedené nedostatky se stále jedná o
první kameru testovanou k takto speci�ckým ú£el·m a tak ji nelze p°ímo porovnávat
s konkuren£n¥ vyvíjenou technologií. Unikátní p°ístup je jedním z d·vod·, pro£ i
p°es nep°íli² dobré výsledky bude vývoj kamery i nadále pokra£ovat.
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Záv¥r

Tato práce blíºe p°ibliºuje problematiku projektu ThyroPIX, který se v rámci £ty°-
letého grantu za²ti´ovaného agenturou TA�R snaºí ov¥°it moºnost implementace ko-
mer£n¥ dostupných detektor·, vyuºívajících £ipy Timepix3 od �rmy ADVACAMs.r.o
do klinické praxe nukleární medicíny. Konkrétn¥ je snaha nový systém v budoucnu
vyuºívat pro diagnostické ú£ely p°edev²ím p°i lé£b¥ karcinomu ²títné ºlázy. Pláno-
vání této lé£by a její veri�kace je pomocí sou£asných technologií velice problematické
a nový systém ThyroPIX p°iná²í potenciální inovaci v moºnosti detekce vysokých
tok· zá°ení, výrazn¥ lep²ím prostorovém rozli²ením, vy²²í detek£ní ú£inností a moº-
ností mobility.

Systém vyuºívá koncept Comptonovy kamery, který díky moºnosti zp¥tné rekon-
strukce Comptonova rozptylu dokáºe ur£it polohu, pop°ípad¥ tvar zdroje ionizují-
cího zá°ení. Práv¥ výb¥rem správné kon�gurace vhodných polovodi£ových materiál·
a jejich tlou²t¥k, vhodné vy£ítací elektroniky a kon�gurace samotné Comptonovy ka-
mery, se zabývá série test· provedených v pr·b¥hu prvních dvou let projektu. Testy
jsou podrobn¥ popsány v praktické £ásti práce. P°i testu detek£ní ú£innosti bylo
zji²t¥no, ºe se zvy²ujícím se protonovým £íslem a tlou²´kou polovodi£ového senzoru
roste jeho detek£ní ú£innost. Nejvy²²í detek£ní ú£innost tak má 5 mm tlustý CdTe a
nejniº²í detek£ní ú£innost vykazuje 0,3 mm tlustý Si. V testu energetické rozli²ovací
schopnosti, stanovením FWHM z nam¥°eného spektra, se jako nejvhodn¥j²í materiál
ukázal Si. Energetická rozli²ovací schopnost byla blíºe testována pro materiál CdTe.
Ukázalo se, ºe u tohoto materiálu m·ºe být FWHM výrazn¥ ovlivn¥no auto�uo-
rescencí materiál· samotného senzoru a je nutné provád¥t korekci spektra. P°i testu
dlouhodobé stability vykazují nejstabiln¥j²í chování materiály Si a CdTe. Ostatní
polovodi£ové materiály byly z d·vod· jejich ²patných vlastností, nebo výrobních
limit· vy°azeny jako nevhodné a nebyly tak podrobeny dal²ímu testování. Výsledné
hodnoty, p°edev²ím testu energetické rozli²ovací schopnosti jsou výrazn¥ hor²í, neº
se o£ekává od polovodi£ových detektor·. Inovaci, co se FWHM týká, nep°iná²ejí ani
ve srovnání s b¥ºn¥ pouºívanými scintila£ními detektory NaI(Tl).

K dal²ímu testování byla vybrána kon�gurace jednovrstvé Comptonovy kamery s
2mm tlustým CdTe senzorem a dvouvrstvé Comptonovy kamery s první vrstvou
1mmSi a druhou 1mmCdTe se vzdáleností obou citlivých vrstev 25 mm. Citlivé
vrstvy obou kon�gurací byly zasazené do vy£ítací elektroniky AdvaPIX TPX3 z d·-
vodu její vy²²í vy£ítací rychlosti, neº kterou disponuje elektronika MiniPIX TPX3.
U kon�gurací byla testována jejich funk£nost, maximální vy£ítací rychlost a linea-
rita odezvy na aktivitu. Kon�guraci dvouvrstvé Comptonovy kamery je teoreticky
moºné pouºít p°i vy²²ích aktivitách neº druhou kon�guraci. Ani u jedné z kon�gu-
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rací nedo²lo k dosaºení maximální vy£ítací rychlosti p°i pouºití aktivity 3475 MBq
ve FOV. Ob¥ kon�gurace se tak z tohoto hlediska ukázaly jako vhodné. Jako �-
nální byla vybrána kon�gurace dvouvrstvé Comptonovy kamery, porovnáním jejich
prostorového rozli²ení. Na základ¥ zvolené kon�gurace byl sestrojen model a byly
provedeny první funk£ní testy.

Projekt bude dále sm¥°ovat k sestrojení celého systému ThyroPIX a za£átku první
fáze klinického testování. Projekt ThyroPIX je nyní na za£átku t°etího roku a kli-
nické testování zatím neprobíhá. Cílem klinických test· bude p°ímé porovnání vlast-
ností nov¥ vyvinuté Comptonovy kamery a komer£n¥ vyuºívaných scintila£ních ga-
makamer. Pokud se poda°í vylep²it vlastnosti pouºívaných polovodi£ových materiál·
a nový systém se ukáºe minimáln¥ jako stejn¥ dobrý, co se týká zobrazovacích vlast-
ností, bude snaha pokra£ovat v dal²ím vývoji a v implementaci systému ThyroPIX
do klinické praxe.
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