
Abstrakt

Zobrazování v medicíně je technika, která nám umožňuje bez operativních zásahů vizua-
lizovat vnitřní struktury lidského těla, abychom mohli diagnostikovat nemoci. Umožňuje
nám taky monitorování fyzikálních procesů a funkcí různých orgánů v těle. Obor medi-
cínského zobrazování obsahuje širokou škálu metod založených na různých fyzikálních
principech. Součástí tohoto oboru jsou i metody používající ionizující záření. Kvalita na-
měřených snímků silně závisi na použitých zobrazovacích detektorech. Existuje celá řada
různých typů detektorů, od čistě analogových (filmy) až po plně digitální detektory jako
jsou flat panely, které jsou v dnešní době nejrozšířenější. Novější typy dektorů využívají
technologie počítání fotonů a nejmodernější experimentální detektory jako napříkladMe-
dipix jsou schopné detekovat a analyzovat jednotlivé fotony.

Tato práce studuje vlastnoti, parametery a možné aplikační využití nejvnovejšího detek-
toru Timepix3 z rodiny detektorů Medipix v různých zobrazovacích modalitách. Nejprve
byl vyvinut nový vyčítací hardware a akviziční software společně s novými kalibračními
a korekčními metodami. Poté byly postupně prozkoumány různé módy Timepix3 detek-
toru: velmi rychlá spektrální radiografie, která demonstruje velmi rychlé měření "barev-
ných"rentgenových obrázků; jednofotovná emisní výpočetní tomografie (SPECT), která
demonstruje výhody Timepix3 detektoru jako: potlačení nežádoucího signálu, vysoké roz-
lišení a energetická citlivost. Pozitronová emissní tomografie (PET) aplikace pak využívá
časového měření k nalezení koincidenčních gamma událostí z anihilace positronů. Ener-
getické měření navíc pomáhá potlačit nežádoucí signál až o dva řády. V poslední části
práce je pak studován koncept Comptonovy kamery a je prezentován design vícevrstvé
a miniaturní jednovrstvé Comptnovy kamery. Vyhodou těchto kamer je až 6 krát lepsí
rozlišení oproti současným gamma kamerám, malé rozměy (velikost USB flash klíčenky)
a malá hmotnost (jen 15 g). Především však kamery nevyžadují žádný kolimátor nebo
stínění.

Tato práce ukazuje, že detektory čítající jednotlivé fotony, jako například Timepix3, umož-
ňují zásadně zlepšit kvalitu snímků v medicínském zobrazování. Otevírají také nové zob-
razovací modality a aplikace.
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