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 CT là phương tiện chẩn đoán hình ảnh quan trọng và
dung rộng rãi

 Hầu hết các máy CT hiện nay sử dụng EID

 Spectral CT đang phát triển khoảng một thập niên nay

 Photon counting Detecter (PCD ) có khả năng chụp ảnh
phổ và có nhiều lợi thế so với Detector thông thường do 
khác biệt về cơ cản vật lý trong phát hiện phát hiện
photon và tạo tính hiệu.







 GIẢM NHIỂU ĐIỆN TỬ

 Nhiễu trên ảnh CT bắt nguồn từ hai nguồn: nhiễu 
lượng tử và nhiễu điện tử. 

 Với các hệ thống EID CT hiện đại, nhiễu điện tử 
thường không đáng kể đối với chụp bệnh nhân cỡ 
trung bình. 

 Tuy nhiên, đối với quét liều thấp hoặc ở bệnh nhân 
béo phì, nhiễu điện tử có thể làm giảm chất lượng 
hình ảnh

 Nhưng hệ thống PCD CT có thể nhận tính hiệu tốt
photon có năng lượng thấp nên làm giảm nhiều
nhiểu điện tử







 Đối với hệ thống EID CT thông thường các photon 
năng lượng thấp hơn đóng góp tương đối ít hơn vào 
tín hiệu của detecter so với các photon năng lượng 
cao hơn nên làm giảm tính hiệu các vật liệu Z cao 
như iốt. 

 Độ tương phản i-ốt được cải thiện trên hệ thống 
PCD CT dẫn đến tỷ lệ tương phản trên nhiễu của i-ốt 
được cải thiện nếu liều bức xạ tương ứng

 Sử dụng hình ảnh thu được từ photon có năng
lượng cao làm giảm thiểu xảo ảnh từ xương và kim
loại





 ĐỘ PHÂN GIẢI KHÔNG GIAN CAO

 Do không sử dụng vách ngăn và bộ lọc nên PCD tạo
ra có hìn ảnh không gian cao hơn EID

 Kích thước pixel khoảng 0,25x0,25mm cho phép độ
phân giải không gian ở mức 150 mcm













 THU NHẬN ĐA NĂNG LƯỢNG ĐỒNG THỜI

 Một trong những động lực chính của sự phát triển 
PCD CT là nó cho phép thu được các hình ảnh CT 
đa năng lượng đồng thời.

 Lựa chọn mức năng lượng phù hợp để khảo sát mô
mà quan tâm để đạt được độ phân giải tối ưu











 McCollough ( Mayo Clinic ): “ PCD CT rất thú vị vì nó 
cung cấp thông tin mà các máy EID hiện có ( loại mà 
chúng ta đã sử dụng trong hơn 50 năm ) không thể 
chụp được”. "Nó cho phép chụp nhanh hơn, với liều 
lượng thuốc tương phản và liều bức xạ thấp hơn, 
đồng thời thu được hình ảnh chất lượng cao hơn với 
chi tiết không gian lớn hơn và mức độ nhiễu thấp 
hơn. Đối với nhiều ứng dụng lâm sang có những cải 
tiến nổi bậc về chất lượng hình ảnh"


