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Източници на грешки и артефакти 
при РЕТ и ПЕТ/СТ 

l  Физически фактори 
l  Технически фактори  
l  Фактори, засягащи биодистрибуцията 
l  Физиологични фактори 
l  Фактори, зависещи от патологичния 
процес 

 



КТ артефакти и ограничения при Low 
dose CT 

l  Low-dose CT (без i.V. contrast, намалени 
mAs) 

или 
l  Диагностична CT (i.V. contrast, > 100 mAs) 
 



Low-dose PET-CT   Контрастна  CT 



Low-dose CT 
Достатъчен за корекция на атенюацията на ПЕТ  
и за анатомичтна локализация 
 
Недостатъчен като диагностична КТ. Трудно или невъзможно 
е оценяването на отношение към кръвоносни съдове и особено  
детайли по Т стадирането 
 
 
 

КТ артефакти и ограничения при 
Low dose CT 



Без задържане на дишането 
Без контраст 
Ниски mAs 

Golub et al. JNM 2007 

Low dose CT Diagnostic CT 
in deep inspiration 

Могат да бъдат пропуснати малки лезии 

PET/CT на торакса 
Дихателни Артефакти  



РЕТ артефакти-източници 

l  Проблеми с детектора, калибрацията 
l  Резолюция 
l  Атенюация на лъчението 

l  Корекция на атенюацията vs некоригиран образ 
СТ 

l  Метод на реконструкция 
l  Инжекционно място/инфилтрация/екстравазат 
l  Двигателни артефакти 
 
 



Корекции на РЕТ образите 

l  Разпад 
l  Мъртво време на детектора 
l  Атенюация 
l  Разсеяно лъчение 
l  Нормализация на образа 
l  Случайни съвпадения. 



Възможни източници на грешки 
при корекцията 

l  Неправилно въведена активност – неправилна корекция на 
разпада и грешни SUV стойности 

l  Висока активност в близост до детектора – надвишаване на 
мъртвото време и неадекватна корекция на разсеяното лъчение – 
артефактите не са налични на некоригираните образи, които 
обаче са с по-лошо качество. 

l  Много ниска и много висока активност – неадекватно изчисляване 
на случайните съвпадения, надвишаване на мъртвото време. 



Некоригирана(NAC) и коригирани (CTAC) 
реконструкция. 



Реконструкционен артефакт или 
апаратен проблем? 



РЕТ-технически грешки 

l  Неправилно въведени стойности на администрираната 
активност и/или тегло на пациента могат да резултират във 
фалшиви SUV стойности 

l  Неправилно въведено или отчетено време на инжектиране 
може да доведе до фалшиви SUV стойности и опорочаване 
на самия образ. 

 
 N.B.Проследяването на един и същи пациент следва да е 
при еднакви параметри на ПЕТ(време на натрупване и 
приложена активност 



Timing- време на 
инжектиране 

Неправилно въведено време 5мин Реално време 60мин 



Специфични артефакти при РЕТ/СТ 

     Корекцията на атенюациятя e най-мащабната корекция върху РЕТ образа. Всеки 
артефакт на КТ образа резултира в грешка при корекцията 

l  Артефакти от корекцията на 
атенюацията–  
–  високоплътни протези, импланти, чужди тела, 
калцификати, контрасти и т.н водят до 
хиперкорекция на активностите, нереален 
образ и грешно изчислени стойности на SUV 

l  Missfusion артефакти – разминаване на 
образите от КТ и ПЕТ 

 
 



РЕТ-дефекти от СТ корекцията на 
атенюацията 

l  Обикновено в зони на калциеви отлагания – 
хиперкорекция с по-високи SUV- да се оглежда и 
некоригирания образ 

l  Високоплътни небиологични материали 
l  На границата бял – черен дроб - Gating 
l  В областта на пикочния мехур. 
l  Съществуват софтуерни алгоритми за 
смекчаване на неблагоприятните ефекти от 
хиперкорекцията 



Хиперкорекционен артефакт от калцификат в  
медиастинума  нереално висока активност на коригирания образ, 

която би се отчела като патологична 

На некоригирания образ (Non AC) не 
се отчита патологична активност в 
тази зона 



Грешна КТ серия за 
реконструкцията на ПЕТ 
образите 



Missfusion артефакти 

l  Най-често свързани с дишането 
l  В областта на сърцето 
l  Движение на глава, крайници по време на 
изследването  

l  Чревна перисталтика 
l  Пикочен мехур - изпълване 



Дихателен missfusion-корекции 

l  Нормално дишане по време на КТ 
l  Нормално дишане по време на ПЕТ 
l  Задържане на дишането и кратка 
регистрация –единичен фрейм за лезии 
на границата бял-черен дроб. 

l  Pulmo gating 



Дихателен артефакт 

С артефакт –лезия в бял дроб  След корекция на дишането – 
 реално лезията е в ребро 

Meirelles et al. JNM 2007 

Окончателна диагноза – костна метастаза 



Misregistration/misfusion в областта на пикочен 
мехур изпълване между КТ и ПЕТ сериите  



Фактори, повлияващи 
биоразпределението на FDG 

l  Ниво на кръвна захар 
l  Мускулна активност 
l  Физиологична активност 



FDG – биодистрибуция и 
физиологични активности 

l  Нивото  на  
Кръвната захар е критичен 
фактор за извършване на 
изследването !!!!!!! 

 
  

Хипергликемията резултира във висока мускулна активност, 
вкл миокардна, ниска церебрална и чернодробна активност, 
и в повечето случаи намаление на активността в туморите 



Муксулна активност 

Висока активност в дъвкателни мускули при 
пациент, дъвкал дъвка по време на фазата 
на натрупване 



Мускулна активност 



FDG – биодистрибуция и 
физиологични активности 

l  Кафява мастна тъкан 
–  Шиина 
–  супраклавикуларна 
–  Паравертебрална 
–  Парааортална 
–  Косто-хондрална 
–  Аксиларна 
–  Периренална 
–  Супраренална 

Кафявата мастна тъкан се активира при охлаждане, поради 
което пациентите трябва да стоят в добре отоплени 
помещения! 



Задръжка на уринна активност в пиелокаликсна система и уретер 
на десен бъбрек 



FDG – биодистрибуция и 
физиологични активности 

Мускулна активност 

Уринна активност – 
сегментна задръжка в 
уретер 

 



Критични моменти в подготовката на 
пациентите за FDG-РЕТ/СТ  

l  Подробна анамнеза за: 
ü  Диабет 
ü  Алергии 
ü  Скорошни хирургични интервенции и инвазивни процедури (не по рано от 4 седмици) 
ü  Скорошна лъчетерапия (Не по-рано от 3 месеца!) 
ü  Скорошна химиотерапия (Не по-рано от 4 седмици) 
ü  Възпалителни заболявания 
ü  Доброкачествени заболявания с висока пролиферативна активност 
ü  Фаза на менструалния цикъл 
ü  Стоми, катетри, импланти 
l  Пациента приема само вода 6 часа преди изследването и не пуши за същия 

период!! 
l  Да се избягва повишената физическа активност и физическите натоварвания вкл. 

рутинните дейности, свързани с повишено мускулно натоварване (спорт, тежък 
физически труд) 



Благодаря Ви за вниманието 


