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 به امواج تراهرتز با استفاده از مدل دبای دوگانهBCC شبیهسازی پاسخ سلول سرطانی
1سیاهپوش

 وحید،1 رضا خردمند، 2* فاطمه شاهی،1حمیدرضا میرزاپور

 تبریز، دانشگاه تبریز، پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی1
 تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده فیزیک2
 که این رابطه براساس میزان آب بیشتر، با استفاده از تصویربرداری تراهرتز میتوان بین بافتهای سرطانی و سالم تمایز ایجاد کرد- چکیده
 در. از این طریق میتوان تا حدی بافتهای سرطانی پوست را تشخیص داد.موجود در بافت و جذب آب در مقابل فرکانسهای تراهرتز میباشد
. (نوعی سرطان پوست) و بافت سالم بهعنوان محیط پاشنده در نظر گرفته میشوندBCC این پروژه از مدل دبای دوگانه بهره بردهایم که در آن
. برای شبیهسازی انتشار پالس تراهرتز بهره بردهایمFDTD و همچنین از روش
FDTD ،BCC

، تراهرتز، دبای دوگانه-کلید واژه

Simulating of BCC Response to Terahertz Waves Based on Double Debye
Model
HamidReza Mirzapour1, Fatemeh Shahi*2 , Reza Kheradmand1, Vahid SiahPoush1
1 Research Institute for Applied Physics and Astronomy, University of Tabriz, Tabriz
2 Department of Physics, University of Tabriz, Tabriz
Abstract- Terahertz imaging provided a good contrast between skin cancer (basal cell carcinoma BCC) and healthy tissue
owing to the high water content and strong absorption of cancer tissue at THz frequencies. By this method we can
approximately diagnose skin cancer tissues. In this letter, the healthy skin and BCC were modeled as Double Debye
dispersive media and the model was incorporated into the FDTD method to simulate the propagation of a THz pulse.
Keywords: BCC, Double Debye, FDTD, Terahertz

661
. معتبر استwww.opsi.ir این مقاله به شرط در دسترس بودن در وبگاه

بیست و سومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و نهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران

 -1مقدمه

Basal Cell Carcinoma
Positron Emission Tomography
3
Magnetic Resonance Imaging
4
Epidermis
Dermis
6
Subcutaneous tissue
7 Finite-Difference Time-Domain
1
2

5

میشود .که در آن ،بافت زنده بهﻋنوان مﺤیط پاشنده در نظر
گرفته میشود.

شکل  :1ﻻیههای پوست بدن[]4

مدلهای متفاوتی برای مﻄالعه اندرکنﺶ امواج تراهرتز با
سﻠولهای پوست و امواج وجود دارد که از آن جمﻠه میتوان
به مدل دبای دوگانه اشاره کرد که با در دست داشتن
مشخصههای فیزیکی پوست و سﻠول زنده اشاره شده در
جدول 1میتوان پذیرفتاری الکتریکی مﺤیط را تعیین و
ﻋیوب آن را شناسایی نمود.
جدول:1پارامترهای مدل دبای دوگانه مربوط به پوستسالﻢو ]5[BCC
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در این پروژه بافتهای سالﻢ و سرطانی پوست توسط مدل
دبای دوگانه شبیهسازی و از روش  FDTDبرای بررسی
انتشار و اندرکنﺶ امواج تراهرتز در بافت استفاده شده است.
ﻋﻠت استفاده از مدل دبای دوگانه این است که آب در رژیﻢ
تراهرتز طبق مدل دبای دوگانه رفتار میکند و چون حﺠﻢ
بیشتر سﻠول را آب تشکیل میدهد ،استفاده از مدل دبای
دوگانه ارجﺤیت دارد.

 -2نتایج شبیهسازی و بحث
ابتدا یک مﺤیط پاشنده در نظر گرفته و معادﻻت ماکسول
بدون منبع نوری را بهشکل زیر مینویسیﻢ:
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که  B   Hو  پذیرفتاری مغناطیسی است D .نیز بردار
E  

n 1
جابهجایی الکتریکی است .اگر  tرا بهﺻورت )t
2

(  t در

نظر بگیریﻢ ،برای معادله دوم از معادﻻت فوق خواهیﻢ داشت[:]1
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بدن انسان بیﺶ از یک ﺻد تریﻠیون سﻠول دارد .بهجز
گﻠبولهـای ﻗرمز خون ،همه سﻠولهای بـدن هسـته دارنـد
کـه حـاوی مـاده ژنتیکــی یــا وراﺛتــی اســت .سرطان در
نتیﺠه تقسیﻢ ﻏیرﻗابل کنترل سﻠولها بهوجود میآید که
اﺛرات ﻋوامل مﺤیﻄی و اختﻼﻻت ژنتیکی است .در
تصویربرداری پزشکی ،اندرکنﺶهای اساسی میان بافتهای
بیولوژیکی و پالسهای نوری در مﺤدوده فرکانسهای
تراهرتز حائز اهمیت است .در تصویربرداری تراهرتز از تابﺶ
پالسهای الکترومغناطیسی با ماکزیمﻢ نیﻢپهنای  0.3psو
توان میانگین  100nWاستفاده میشود .پالسهای خروجی
آشکار شده نیز با تبدیل فوریه در مﺤدوده  0.1-3 THzﻗرار
میگیرند .تفاوتی ﻗابل توجه بین پاسخدهی پوست سالﻢ و
BCC1در مقابل تابﺶ تراهرتز وجود دارد که منﺠر به
تشخیص آن میشود[ .]1تقریباً %70سﻠول پوست سالﻢ را
آب تشکیل میدهد .شواهد آشکار شده از پی-ای-تی 2ام-
آر-آی 3نشان میدهندکه تومورها میزان آب سﻠول را افزایﺶ
میدهند .بنابراین ،از آنﺠایی که آب جاذب خوبی در مﺤدوده
فرکانسی تراهرتز است ،پس اختﻼف بزرگی در تصویر آشکار
شده از بافت سرطانی ایﺠاد خواهد کرد .بافت پوست انسان
دارای سه ﻻیه است که شامل روپوست،)100-200um(۴
میانپوست 5و بافت زیرپوست 6است .تصویر این ﻻیهها در
شکل 1آورده شده استBCC.بهﻋنوان یکی از رایجترین انواع
سرطان در ﻻیه روپوست اتفاق میافتد و تقریباً بهراحتی ﻗابل
تشخیص بوده اما ﻋمق و حدود آن بهراحتی ﻗابل تشخیص
نیست.
روش 2[ FDTD7و ]3بهطور گستردهای برای شبیهسازی
انتشار امواج الکترومغناطیسی در مﺤیطهای مختﻠف استفاده
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مرتب سازی رابﻄه خواهیﻢ داشت[:]1

 Dn1 میباشد.
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رابﻄه فوق تابع دیالکتریک وابسته به فرکانس مربوط به مادهای
 ( )    

است که طبق مدل دبای رفتار میکند .در این رابﻄه  

پذیرفتاری الکتریکی نسبی در فرکانس بینهایت  s ،پذیرفتاری
الکتریکی در فرکانس شروع  2 ،پذیرفتاری الکتریکی در میانه
فرکانس i   1 ،ﻋدد مختﻠط  ،فرکانس زاویهای  1 ،زمان

واهﻠﺶ کند و   2زمان واهﻠﺶ تند هستند  1 .و   2بهترتیب
مربوط به زمان شکسته شدن پیوندهای مولکول مورد نظر و
تشکیل مﺠدد آنها میباشند ،که این نیز یکی دیگر از دﻻیل
استفاده از مدل دبای دوگانه در مﺤیط های پاشنده میباشد.
طبق ﻗوانین ماکسول رابﻄه بین  Dو  Eبهﺻورت زیر خواهد
بود؛
) D( )   0   E (

با ﻗرار دادن رابﻄه دبای دوگانه در این رابﻄه و سپس مرتب
نمودن آن به معادله زیر میرسیﻢ[.]1
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تغییر از وابستگی فرکانسی به وابستگی زمانی بهﺻورت زیر حاﺻل
خواهد شد[]1؛
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بنابراین تبدیل زمانی  Dبه  Eبهﺻورت زیر منتج خواهد شد؛
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که در آن[:]1
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مدل مورد مﻄالعه در این پروژه شامل یک سﻠول پوستی است که
مساحت سﻄح آن به ابعاد  100 100mبوده و شامل یک
سﻠول  BCCبا شعاع  50mمیباشد .برای اﻋمال شرایط مرزی
 PMLاز روش جذب مور 8استفاده شده است .گام مﺶبندی
 x  y  z    6mاست و گام زمانی  tباید در

 ct ﺻدق کند،بنابراین  t  0.01psمیباشد.
رابﻄه
3

چشمه نوری تابیده شده به سﻠول پالس گأوسی با
فرکانس  1.0THzبوده که طیف آن درشکل 2آورده شده است.

()6
رابﻄه فوق ،معادله دیفرانسیل وابسته به زمان برای  Eو  Dطبق
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همانطور که گفته شد ،گذردهی مﺤیط پاشنده در مﺤدوده
تراهرتز میتواند بهوسیﻠه مدل دبای توﺻیف شود .که معادله
مربوط به آن مﻄابق معادله زیر است[:]1

()۴
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 1۴-12بهمن 1395

بردارهای پراکندگی مربوط به میدانهای الکتریکی ومغناطیسی در
سﻠول بهترتیب در شکلهای6و 7آورده شده است.

شکل  :2طیف فرکانسی مربوط به چشمه نوری گاؤسی

انتخاب شده است.
شکل  3میدان الکتریکی چشمه نوری است که این شکل ﺻرفاً
برای نشان دادن گاؤسی بودن چشمه نوری آورده شده است .این
چشمه نوری در مقابل سﻠول  BCCﻗرار گرفته و الگوی حاﺻل از
آن در اشکال  ۴و  5آورده شده است.شکلهای۴و5بهترتیب
نشاندهنده الگوی میدان الکتریکی و مغناطیسی سﻠول
BCCمیباشند .با توجه به این شکلها نواحی با رنگ ﻗرمز
نشاندهنده میزان  SAR9بیشتر  BCCمیباشد ،که جذب بیشتر
تراهرتز در  BCCنسبت به نقاط دیگر سﻠول ،از آن نتیﺠه خواهد
شد .با توجه به شکل  ،5شاهد ﻗﻄبیده شدن میدانها در مرکز
هستیﻢ که این نیز اﺛباتی بر وجود بیشتر آب و در نتیﺠه احتمال
وجود  BCCاست .چون  BCCبا تغییر در ساختار سﻠول،
مولکولهای آب موجود در سﻠول را افزایﺶ میدهد ،مولکولهای
آب نیز ﻗﻄبی هستند و در مﺤدوده تراهرتز باﻋث افزایﺶ در جذب
میشوند..

شکل  :6بردارهای پراکندگی میدان الکتریکی سﻠول

شکل  :7بردارهای پراکندگی میدان مغناطیسی سﻠول

مﻄابق شکلهای6و7یکسوشدگی بردارهای میدان در
سﻠولBCCنشان از وجود ﻗﻄبیدگی بیشتری نسبت به نقاط سالﻢ
بوده که درحضور میدان جهتگیری یکسانی مشاهده
میشود.همانطور که میدانیﻢ مولکولهای آب ﻗﻄبی
هستند،وسﻠولهایBCCبهدلیل تغییر ترکیب سﻠول ،مولکولهای
آب سﻠول را افزایﺶ میدهند ،پس بنابراین وجود مولکولهای
ﻗﻄبی آب درمرکز سﻠول بیشتر است ،و درنتیﺠه
احتمالوجودBCCدرآن نواحی وجوددارد.

 -3نتیجه گیری
کاربرد روشFDTDدر مدلسازی اندرکنﺶ پالس تراهرتز در
پوست سالﻢ و  BCCدر این پروؤه مﻄرح شد .پوست سالﻢ و
 BCCبهﻋنوان مﺤیط پاشنده در نظر گرفته شده است و
بهدلیل تغییر ساختار سﻠول در  BCCجذب امواج تراهرتز در
 BCCبیشتر شده و نمودارهای حاﺻل از آن گردآوری شده
است.

شکل  :3الگوی دامنه میدان الکتریکی چشمه نوری

شکل  :۴الگوی دامنه میدان الکتریکی سﻠول
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