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491پوستر-کاربردپرتوهایغیریونیزاندرپزشکی
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چکیده

مقدمه: ماموگرافی به روش توموگرافی نوری پخشی)Diffuse Optical Tomography( یک روش تصویربرداری از 

پستان است که در آن از نور غیر یونیزان NIR )محدوده طول موجnm 900-650( استفاده می شود. در برهمکنش نور

NIR با بافت پدیده غالب پراکندگی است، لذا محاسبه توزیع نور در بافت و بازسازی ضرایب جذب و پراکندگی مشکل 

می باشد. در این مقاله نتایج مدلسازی یک سیستم ماموگرافی نوری ارائه شده است. این نتایج شامل دو مرحله است: 

1( شبیه س��ازی انتش��ار نور در بافت با حل معادله تقریب دیفیوژن توسط نرم افزار کامسول،2( بازسازی ضرایب جذب 

و پراکندگی در مقاطع دو بعدی با استفاده از نرم افزار NIRFAST. سرطان پستان یکی از عوامل مهم مرگ ومیر در 

میان زنان می باش��د. از اینرو تش��خیص زود هنگام آن یک راهکار اساس��ی برای درمان موثر، وکاهش نرخ مرگ و میر 

است. دیگر روش های تصویر برداری از قبیل X-Ray،CT، MRI،PET و التراسوند نیز مورد استفاده قرار می گیرند، اما 

توموگرافی نوری یک گام مهم در تصویربرداری است چراکه این روش غیر تهاجمی، کم هزینه و قابل حمل است. یک 

سیستم DOT معمول شامل چشمه)لیزرها(،آشکارسازها،فیبرهای نوری و بافت بیولوژیکی می باشد، که به لحاظ نوع 

چشمه و آشکارساز به سه دسته تقسیم می شود: سیستم حوزه زمان، سیستم حوزه فرکانس و سیستم موج پیوسته.

موادوروشها:در این مقاله، ما یک سیس��تم تصویربرداری س��ه بعدی از پس��تان را توس��ط نرم افزار کامسول 

مدلس��ازی کردیم. در این سیستم بافت درون یک فنجان نیم کروی که توسط آرایه ای از چشمه و آشکارسازها احاطه 

ش��ده اس��ت، قرار می گیرد. فضای باقی مانده توسط مایعی با خواص نوری مش��ابه بافت پر می شود تا از انعکاس نور 

جلوگیری شود. چشمه ها یکی یکی روشن شده و خروجی از هر چشمه توسط تمام آشکارسازها ثبت می شود. سپس بر 

اساس خروجی های حاصل شده، تصاویر جذب و پراکندگی در مقاطع دو بعدی بازسازی شده اند. 

نتایج: در این پژوهش پروفایل توزیع چگالی فوتونی ناشی از هر چشمه درون بافت و خروجی های قابل اندازه گیری 

در آشکارسازها بدست آمده است. منحنی خروجی ناشی از هر چشمه در تمام آشکارسازها ارائه شده است که بیانگر 

کاهش شدت در عمق است. همچنین تغییر ضرایب جذب، پراکندگی و سایز تومور بررسی شده است. 

بحـثونتیجهگیری: ضریب جذب بافت پس��تان بین )mm/1)0.1 تا 1 و ضری��ب پراکندگی آن بین )mm/1)1 تا 

10 تغییر می کند. با تغییر ضرایب جذب و پراکندگی اندازه گیری ش��ده می توان نوع بیماری موجود در بافت پس��تان را 

پیش بینی کرد. 

توموگرافی نوری پخشی، ماموگرافی نوری، روش المان محدود، مسئله مستقیم،کامسولکلمات کلیدی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

