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:چکیده
. روشی غیرتهاجمی و غیر یونیزان است که میتواند بهعنوان یک فن بیخطر در تصویربرداری پزشکی به کار رود،(DOT)سامانه مقطعنگاری نوری پخشی
 تخمین خواص نوری.( نشان میدهدNIR)تصویربرداری نوری فعالیت بافت موردنظر را بر اساس میزان جذب و پراکندگی طولموج فروسرخ نزدیک
ناهنجاریهایی مانند تومور در بافت بهوسیله الگوریتم پیشرو انجام میشود که اغلب با یک حدس اصالحشده تکرار میگردد تا به نتایج سازگار با داده واقعی
 در این مقاله پس.( استRTE) معادله انتقال تابشی، بهترین معادله برای مدلسازی انتشار فوتونها. مسئله معکوس نامیده میشود،دست یابد که این فرایند
( برای حل معادله انتقال تابشی با تقریب پخش در نرمافزارFEM)  مدلی برای انتشار فوتون در بافت بر اساس روش المان محدود،از مرور مفاهیم تئوری
 این سامانه با استفاده از فانتوم پلیاتیلن به شکل تجربی پیادهسازی و نیز شبیهسازی رایانهای شده و پس از راستی آزمایی،کامسول ارائهشده است و درنهایت
. تخمین زدهشده است، خواص نوری جذبی ناهمگنی در بافت،نتایج تجربی با نتایج شبیهسازی

. تقریب پخش، روش المانمحدود، تصویربرداری نوری، مقطعنگاری نوری پخشی:کلیدواژهها

Simulation and implementation of diffuse optical tomography system for
non-destructive diagnosis of breast cancerous abnormalities
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Abstract:
A diffuse optical tomography system (DOT) is a non-invasive and non-ionizing method that is used as a safe
technique in medical imaging. Optical imaging provides functional information of tissue based on the amount
of near-infrared absorption and scattering. The estimation of optical properties of abnormalities like tumor
inside tissue can be done by forward algorithm. Often, the forward algorithm is repeated by a modified guess
until the obtained results are compatible with actual data. This process is called inverse algorithm. The
Radiative Transport Equation (RTE) is famous equation introduced to model propagating photons. In this
paper, after reviewing theatrical concepts of this system, transporting photons in tissue is modeled in
COMSOL software based on finite element method (FEM) for solving radiative transfer equation (RTE) with
diffusion approximation. Finally, this set-up is simulated and implemented experimentally with the use of
polyethylene phantom then after verifying experimental data with simulation results, optical absorption
properties of abnormality in tissue is estimated.
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 .1مقدمه
سرطان سینه جزء شایعترین بیماریهای بدخیم زنان است .در صورت تشخیص به هنگام سرطان میتوان درمان مؤثرتری انجام داد و
از میزان مرگومیر احتمالی کاست .مقطعنگاری نوری پخشی روشی غیرتهاجمی است که در مقایسه با ماموگرافی اشعه ایکس بسیار
کمخطرتر و ازنظر هزینه نیز از سایر روشهای تصویربرداری رایج مورداستفاده ازجمله اولتراسوند (سونوگرافی) MRI ،و تصویربرداری
هستهای ( ،)PEMارزانتر است .تشخیص در تصاویر اولتراسونیک بهشدت به مهارت تکنسین بستگی دارد و یکی از ضعفهای اولتراسوند
ناکارآمدی در تشخیص ضایعات عمیق ،بهویژه برای پستانهای بزرگ است .در  MRIنیز اگرچه از تابش غیر یونیزان استفاده میشود
اما اطالعات آناتومیک اولیهای را از ساختار بافت تهیه میکند و در به تصویر کشیدن تودههای کوچک کلسیم) میکروکلسیفیکاسیون(،
ناتوان است PEM .نیز بااینکه فعالیت عملکردی بافت را نمایش میدهد و از دقت باالیی برخوردار است ولی ازجمله مهمترین معایب
آن پرهزینه بودن است که در دسترس همگان قرار ندارد.
روش نوین تصویربرداری مقطعنگاری نوری پخشی ،1روشی است که از تابش غیر یونیزان برای تشخیص سرطان سینه استفاده میکند
یا به عبارتی یک شیوهی تصویربرداری غیرتهاجمی و بیخطر است که به لحاظ فناوری نیز ساده و سریع است .این روش ،اطالعات
غیر یونیزان،
عملکردی بافت را در اختیار قرار میدهد .]3-1[ .مقطعنگاری نوری پستان روشی است که عالوه بر استفاده از تابش
باعث شده تا بیمار ،تصویربرداری بدون فشردهسازی بافت و درنهایت بدون دردی را تجربه کند .اساس کار تصویربرداری نوری مبتنی بر
برهمکنش میان نور و بافت است که در آن ،خواص نوری بافت با استفاده از دادههای منبع نور و آشکارسازها بازسازی میشود .این دستگاه
شامل آرایهای از منابع نوری یا دیودهای لیزری (کمتر از  10 MHzبرای سامانه موج پیوسته) در محدوده فروسرخ نزدیک 2است که کل
بافت را اسکن میکنند .پس از انتشار نور در بافت ،خروجی ثبتشده در آشکارسازها برای پردازش به کامپیوتر فرستاده میشود تا درنهایت
تصاویر مقطعنگاری شده موردنظر بازسازی شود [ ]4که این مقادیر اپتیکی بهدستآمده بهطور مستقیم به ضرایب انتقالی مؤثر نوری
بافت سینه نسبت داده میشوند .فناوری ماموگرافی نوری با آشکارسازی افزایش هموگلوبینها درزمینهی تصاویر بهدستآمده ،به تشخیص
فرآیند رگزائی حاصل از وجود غدد سرطانی کمک میکند .سامانهی ماموگرافی نوری به لحاظ هندسه تصویربرداری نیز به دودسته
تقسیم میشود :هندسهی صفحه موازی و هندسهی توموگرافی .در نوع اول آن صفحات موازی مانند ماموگرافی اشعهایکس ،بافت سینه
را فشرده میکنند .سپس یک منبع لیزر در امتداد یکی از صفحات شفاف به بافت اعمال میشود و در صفحه دیگر نیز یک یا چند
آشکارساز در چند موقعیت اندازهگیری به ازای هر موقعیت منبع ،خروجیها را ثبت میکنند [ .]5سیستم هندسه توموگرافی بهصورت
یک تخت است که روی آن ،یک فضای خالی فنجان مانند تعبیهشده است .اطراف این فنجان توسط آرایهای از منابع و آشکارسازها
احاطهشده است که میتوانند بهصورت ثابت یا متحرک بافت را اسکن کنند .پس از انتشار نور در بافت ،خروجی توسط آشکارسازها
ثبتشده و برای پردازش اطالعات به کامپیوتر فرستاده میشود [.]6 ,5
تخمین خواص نوری ناهنجاریهایی مانند تومور در بافت بهوسیلهی الگوریتم پیشرو انجام میشود که اغلب با یک حدس اصالحشده
تکرار میشود تا به نتایج سازگار با داده واقعی دست یابد که این فرایند ،مسئله معکوس نامیده میشود .بهترین معادله برای مدلسازی
انتشار فوتونها ،معادلهی انتقال تابشی (RTE) 3است [ .]7تقریب پخش 4معادلهی انتقال تابشی را میتوان یک مدل پیشرو دانست و از
آن استفاده کرد [ .]8توصیف ریاضی انتشار فوتونها در داخل بافت (ویژگیهای جذب و پخش فوتون درون بافت) با استفاده از سه روش
متفاوت حل تحلیلی ،حل تصادفی و حل عددی امکانپذیر است .روش تحلیلی بر اساس معادالت ماکسول استوار است و در اصل
بنیادیترین روش است .بههرحال کاربرد این روش به دلیل پیچیدگیهایی در استخراج جوابهای دقیق محدود است .انتشار و پخش
فوتونها درون بافتهای زنده توسط روش مونتکارلو که روشی تصادفی است به نحو مناسبی شبیهسازیشده است [ .]10 ,9بااینکه
روش مونتکارلو روشی مؤثر برای شبیهسازی انتشار تابش درون بافت است اما با توجه به زمان محاسبه طوالنی برای کاربرد تصویربرداری
مناسب نیست .از روشهای حل عددی میتوان به روش المان مرزی [ ،]11تفاضل محدود و المان محدود )FEM( 5اشاره کرد که در

1

Diffuse Optical Tomography
Near Infrared
3 Radiative Transfer Equation
4 Diffusion Approximation
5 Finite Element Method
2

2

مرجع [ ]12معادله پخش با استفاده از توابع گرین بر اساس روش المان مرزی حلشده است که در مقایسه با روش تفاضل محدود و
مونتکارلو دقت باالتری دارد؛ و اما روش المانمحدود برای حل معادله پخش در محیطهای ناهمگن با هندسه دلخواه بهخوبی پاسخگو
است و ازاینرو بهطور گستردهای در مسائل الکترومغناطیس و اپتیک پزشکی استفاده میشود [ .]16-13در این مقاله ابتدا شبیهسازی
انتشار فوتونها در هندسهای ایده آل و مطابق با خواص نوری مشابه بافت پستان (شبیهسازی مسئله پیشرو) ،صورت گرفته است و در
ادامه چیدمان سختافزاری اپتیکی جهت انجام امور محاسباتی برای تشخیص ناهمگنی در بافت پستان ،طراحی و سپس شبیهسازیشده
و درنهایت پس از راستی آزمایی نتایج آن با نتایج شبیهسازی ،بازسازی تصاویر جذب انجامشده است.
 .2روش کار
 1 .2شبیهسازی مسئله پیشرو برای هندسه ایده آل

بررسی سیگنالهای حاصل از نوردهی به بافت پستان باعث تولید ماتریس ویژگیهای موردنیاز مانند میزان جذب نور در بافت میشود.
معادلهی استفادهشده برای مدلسازی ،معادله پخش است که تقریبی از معادلهی انتقال تابشی ( )RTEبوده و بهطور گسترده برای
مطالعهی انتشار فوتونها استفاده میشود .معادلهی انتقال تابشی ،یک معادلهی انتگرالی-دیفرانسیلی است که تغییرات انرژی تابشی  Iرا
در موقعیت  rو راستای  sتوصیف میکند [.]17
1 I
()1
)+ s.I(r,t,s) + (μ a + μ s )I(r,t,s) = μ s  f(s,s )I(r,t,s )d 2 s  + q(r,t,s
c t
4π
 c 1سرعت نور در محیط μa ،ضریب جذب μs ،ضریب پراکندگی f(s,s') ،تابع فاز پراکندگی و ) q(r,t,sچشمه تابشی است .برای توصیف
انتشار نور در بافت ،با فرض اینکه ضریب پراکندگی بافت غالب است و همه منابع ایزوتروپیک هستند میتوان از تقریب پخش استفاده
کرد که در این صورت معادلهی پخش به شکل زیر به دست میآید:
)1 Φ(r,t
()2
)- .k(r) Φ(r,t) + μ a (r)Φ(r,t) = q 0 (r,t
c t
)  Φ ( r,tدرواقع چگالی فوتونی است و ) k(rضریب انتشار است که بهصورت زیر تعریف میشود:
k(r) = 1 3  μ a (r) + μ s (r) 

()3

که در آن  μ aضریب جذب و  μ s = (1 - g)μ sضریب پراکندگی کاهشیافته است μ s .ضریب پراکندگی در موقعیت مکانی  rو  gضریب
ناهمسانگردی است که بهصورت کسینوس متوسط توزیع پراکندگی تعریف میشود [ .]17یکی از مناسبترین راهحلهای معادلهی پخش
روش حل عددی المان محدود ( )FEMنامیده میشود که در محیطهای ناهمگن با هندسهی دلخواه پاسخگو است .ازآنجاییکه سیستم
موج پیوسته موردمطالعه است ،جملهی زمانی معادلهی پخش حذف میشود و معادله هملهولتز میتواند بیانگر معادله پخش باشد:
-c..u +au = f
( fدر)4معادله  ،4جمله بیانکنندهی قدرت منبع است که برای این حالت ،همان توان لیزر مورداستفاده خواهد بود و بهصورت یک عدد
ثابت به سیستم اعمال میشود .ازآنجاکه بافت ،یک محیط محدود است و همچنین محیط اطراف بافت پراکننده است ،شرط مرزی
مناسب برای حل معادلهی پخش شرط مرزی روبین اصالحشده است که به شکل زیر تعریف میشود:
()5
Φ(ξ) + 2DAn.Φ(ξ) = 0
در نرمافزار کامسول شرط مرزی با عنوان  Flux/Sourceبهصورت زیر بیان میشود:
()6
n. (c u + αu - γ) + qu = g
برای اینکه این رابطه دقیقاً معادل با شرط مرزی روبین اصالحشده باشد ،پارامترها به شکل  g = 0و  q = 1 / 2Aتعریف میشوند.
بافت سینه بهصورت بیضوی با مقطع دایرهای متشکل از الیه ِی چربی و الیهی غدهای با ضرایبی نزدیک به پارامترهای اپتیکی که در
جدول  1آورده شده ،درون فنجان تصویربرداری با ضخامت  20 cmو ضریب جذب  0/004mm-1و ضریب پراکندگی ،0/8mm-1
شبیهسازیشده است .سپس ،یک ناهمگنی کروی با قطر  1/5 cmبهعنوان تومور در بافت معرفیشده که ضرایب جذب و پراکندگی آن
به ترتیب  0/01mm-1و  1/5 mm-1است [ .]18این هندسه و ضرایب بسیار نزدیک به خواص بافت و ایده آل است.
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جدول  .1معرفی پارامترهای نوری و هندسی بافت شبیهسازیشده [.]18
ماده

ضریب جذب ()mm-1

ضریب پراکندگی ()mm-1

ضخامت ()cm

بافت چربی

0/004

1/53

1

بافت غدهای

0/005

1/13
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برای هر مسئله باید مش بندی مناسب با آن انتخاب شود .در مورد مسئله مقطعنگاری ،اگر مسئله پیشرو به ازای یک مش بندی خیلی
ریز حل شود ،مرحله بازسازی ضرایب و تولید ماتریس ژاکوبی یک فرایند زمانبر خواهد بود ،به همین دلیل بهتر است که برای حل
مسئله پیشرو از یک مش بندی بهینه استفاده کرد که هم نتایج قابلقبول باشند و هم بازسازی ضرایب با مشکل روبهرو نشود .در اینجا
هدف ،کسب خروجی مطلوب از مدل پیشرو است ،بنابراین از یک مش بندی مثلثی ریز ( )fineاستفادهشده است .همچنین برای باال
بردن دقت نتایج ،مش بندی مکان منبع نوری ریزتر انتخابشده است.
سیگنالهای خروجی حل معادله پخش توسط کد نویسی پردازششده و سپس به تصویر تبدیلشده است .شکل  1وجود یا عدم وجود
تومور را در هر مقطع مشخصشده از بافت توسط پیک شدت نشان میدهد که این پیک درواقع ناشی از اختالف در میزان جذب و
پراکندگی نور است .محل پیک حاوی اطالعات محل تومور و پهنای پیک حاوی اطالعات قطر تومور است.

مقطع 3

مقطع 1

مقطع 2

مقطع 3

شماتیک مقاطع تصویربرداری

مقطع 1

مقطع 2

شکل  .1تصاویر شبیهسازیشده برای سه سطح مقطع از بافت که پیک شدت در آن نشانگر محل تومور است.

 2 .2مسئله معکوس

مسئله معکوس در  DOTعبارت است از یافتن تخمینهایی برای ضرایب جذب و پراکندگی مجهول وقتیکه توزیع منابع نور و دادههای
اندازهگیری روی سطح بافت نمونه معلوم باشند .هدف نهایی مسئله معکوس ،بازیابی ویژگیهای نوری در هر گره با استفاده از اندازهگیری
شار نوری در سطح بافت است .این وارونهسازی میتواند با استفاده از روش کمینهسازی لونبرگ-مارکووات ( )LMحاصل شود .این روش
از طریق مفهوم حداقل مربعات بهطور مکرر بین داده تجربی  yو داده مدل شده ) Φ(μتطابق ایجاد میکند [ .]17در کل روش تکرار
غیرخطی کمینهسازی  LMبهصورت زیر ارائه میشود:

()8
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 Jدر رابطه  8ماتریس ژاکوبی است که در آن  Nتعداد گرههای مش بندی و  Mبیانگر تعداد اندازهگیریها (معادل حاصلضرب تعداد
منابع در تعداد آشکارسازها) است .همچنین ،در رابطه  i ،7بیانگر رابطه بهروزرسانی ضرایب نوری در تکرار  iاُم است Ji-1 ،محاسبه
ماتریس ژاکوبی با استفاده از خواص نوری از تکرار  i-1اُم را نشان میدهد و  αپارامتر تنظیم مطابق با  iامین تکرار است و بهصورت
یکنواخت با تکرار کاهش مییابد .این پارامتر معموالً با یک عدد شروع میشود و با فاکتور 100/25در هر تکرار کاهش مییابد[.]17
 3 .2شبیهسازی و پیادهسازی تجربی

چیدمان سامانه تصویربرداری مطابق شکل  2طراحیشده است .لیزر دیودی با طولموج  808 nmکوپل شده با فیبر نوری بهعنوان منبع
فروسرخ نزدیک در این پژوهش بهکاررفته است ،مکان فیبر نوری منبع ،ثابت بوده و به دور فانتوم چرخش نداشته و برای جمعآوری داده
نیز از فیبر نوری استفادهشده است که یک سر آن اطراف فانتوم در زوایای مشخص چرخش داشته و سر دیگر به اسپکترومتر متصل بوده
و شدت فوتون دریافتی را اندازهگیری کرده است.
معموالً برای بررسیهای اولیه و کالیبراسیون دستگاههای ساختهشده نمونههایی با ویژگیهای مشابه بافت زنده تهیه میگردند و کارایی
سامانه بهوسیلهی آنها سنجیده میشود .در این فانتومها از موادی پراکننده و موادی که جاذب نور هستند استفاده میشود .فانتوم
آزمایشی بهکاربرده شده در این مطالعه ،نوعی پلیمر از جنس پلیاتیلن است که خواص اپتیکی آن نزدیک به بافت است؛ درنتیجه گزینه
بسیار خوبی برای یک فانتوم مورداستفاده در تصویربرداری نوری است( ،شکل  .)2پلیاتیلن ماده سفیدرنگی است که نشانگر پراکندگی
نور مرئی در این محیط است .همچنین این پلیمر در طولموجهای سرخ و فروسرخ نزدیک جذب بسیار پایینی از خود نشان میدهد .این
فانتوم ،استوانهای به قطر  80 mmو ارتفاع  50 mmبهعنوان محیط همگن زمینه است که استوانهای دیگر با ارتفاع  30 mmو قطر
 15mmکه شامل ماده  TiO2است بهعنوان یک ناهمگنی درون آن قرارگرفته است .با شبیهسازی فانتوم و ایجاد ویژگیهای هندسی آن،
معادلهی پخش برای حالت موج پیوسته تخمین زده و ضرایب با ضرایبی نزدیک به پارامترهای اپتیکی فانتوم ،تطبیق دادهشده است؛
(جدول  .)2هندسه شبیهسازیشده فانتوم در شکل  2آورده شده است.
جدول  .2معرفی پارامترهای نوری فانتوم شبیهسازیشده.
ماده

ضریب جذب ()mm-1

ضریب پراکندگی ()mm-1

ضریب شکست

پلیاتیلن

0/008

0/89

1/45

TiO2

0/05

1/8

2/29

(ب)

(پ)

(آ)

شکل ( .2آ) نمایی از چیدمان سامانه تصویربرداری(شامل دیود لیزری  808 nmو اسپکترومتر)( ،ب) فانتوم آزمایشی اسکن شده و (پ)هندسهی شبیهسازیشده.

 .3نتایج و بررسی
شکل 3نشانگر مقادیر شدت نرمالیزه شده برحسب زاویه آشکارساز از منبع است که دادههای تجربی با دادههای حاصل از شبیهسازی در
نرمافزار کامسول مقایسه شده است .نمودار شکل  3درواقع بیانگر نتایجی است که بهوسیله حل مسئله پیشرو در نرمافزار کامسول برای
فانتوم پلیاتیلن بهدستآمده در مقایسه با دادههای تجربی که از طریق چیدمان اپتیکی سامانه حاصلشده است .این نمودار نشان میدهد
که نتایج دادههای تجربی و الگوریتم پیشرو باهم تا اندازه قابلقبولی سازگار میباشند.

5

شدت نرماالیز

زاویه (درجه)

شکل  .3مقایسه خروجی نرمافزار کامسول و دادههای تجربی برای محیط ناهمگن ،در محل آشکارسازها.

 1 .3بازسازی تصویر ضریب جذب

گام بعدی پس از حل مسئلهی پیشرو ،بازسازی ضرایب جذب از روی دادههای محاسبهشده از مسئلهی پیشرو است .بازسازی تصاویر با
حل مسئله معکوس محقق میشود .سامانه موردبررسی ،شامل یک ناهمگنی بهعنوان تومور است که با اندازه  15 mmدر فانتوم قرار
دارد .ضرایب جذب و پراکندگی این تومور به ترتیب  0/05 mm-1و  1/8 mm-1است .در این مقطع  16منبع نوری و آشکارساز با اختالف
زاویه برابر ،محیط بافت را احاطه کرده است .همانطور که در شکل  4مشخص است ،نتایج بازسازی ،بیشترین میزان جذب را برای تومور
نشان داده است؛ بهعبارتدیگر بر اساس نتایج بازسازی ضرایب جذب ،حضور یک ناهمگنی در بافت تأیید میشود .همچنین پس از دریافت
دادههای تجربی و ارزیابی پیک شدت خروجی از بافت که توسط اسپکترومتر در چیدمان تجربی ثبتشده بود ،این اطالعات منجر به
بازسازی تصویر بر اساس ضریب جذب فانتوم گردید؛ (شکل  .)4تومور با ابعاد  15 mmبا قطر تقریبی  19 mmکه طیف ضریب جذب
بازسازیشده آن در بازه  0/04-0/07قرار دارد .بازسازی تصویر ،مکان قرارگیری تومور را با خطای تقریبی  %13در بازسازی ،نمایان کرد
که این مقدار خطا میتواند به علت انحرافات ناشی از تغییر زاویهی آشکارساز با نمونه باشد و قابلقبول است.

شکل  .4به ترتیب از چپ به راست :شماتیک سطح مقطع فانتوم ،تصویر ضریب جذب بازسازیشده در شبیهسازی و تصویر ضریب جذب بازسازیشده برای
فانتوم آزمایشی.

 .4نتیجهگیری
در این مطالعه ،شبیهسازی مسئله پیشرو و انتشار فوتونها در بافت توسط نرمافزار کامسول برای هندسهای ایده آل با ضرایب نوری بسیار
نزدیک به بافت پستان انجام شد که به تولید تصاویر برحسب پیک شدت و نمایشدهنده وجود یا عدم وجود تومور در مقاطع مختلف
تصویربرداری منجر گردید و در ادامه چیدمان اپتیکی الزم برای امور محاسباتی بهوسیله فانتوم پلیمری بهصورت طراحی تجربی و
شبیهسازی رایانهای ارائه شد .برای صحتسنجی نتایج تجربی در مسئله پیشرو ،این دادهها با نتایج شبیهسازی در کامسول مقایسه گردیده
و در انتها تصاویر ضریب جذب بازسازی شد .بازسازی تصویر نتایج تجربی ،مکان قرارگیری تومور را با خطای تقریبی  %13در بازسازی،
نمایان کرد که این مقدار خطا میتواند به علت انحرافات ناشی از تغییر زاویهی آشکارساز با نمونه باشد و قابلقبول است .نتایج بیانگر
کارآمدی این چیدمان تحت عنوان مقطعنگاری نوری پخشی برای تشخیص ناهمگنیهای بافت سینه است.
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