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کاربرد ليزر تصادفي در تشخيص بافت هاي سالم و سرطاني تيروئيد
2بصام
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 اتالف کم و،) بهدليل ساختاربينظم... روده و، کليه،چکيده– بافتهاي بيولوژيک از جمله بافتهاي انساني نرم يا سخت (استخوان
 با توجه به وابستگي طيف گسيلي. ميتوانند به عنوان پراکننده محيط ليزر تصادفي عمل کنند،ضريب شکست بااليي که دارند
 حاوي اطالعات مهم مرتبط با پيکربندي بافت، بافتهاي بيولوژيکي آغشته به محلول رنگينه،ليزرتصادفي به ساختار پراکنندهها
 از آنجا که سلولهاي بافت سرطاني بهطور نامنظم و فزايندهاي تکثير مي يابند و آرايشي بينظم و متخلخلتر.خواهند بود
 طيف گسيلي ليزر تصادفي بافت سالم و سرطاني آغشته به محلول رنگينه متفاوت خواهد،نسبت به سلولهاي بافت سالم دارند
 در اين مقاله گسيل ليزر تصادفي برآمده از بافت سالم و سرطاني تيروئيد آغشته به محلول داي مورد بررسي قرار گرفته.بود
.است
. ليزر تصادفي،6G  رودامين، تشخيص سرطان،  پراكندگي نور،  بافت بيولوژیک-كليد واژه
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Abstract- Hard or soft biological tissue, including human tissue (bone, kidney, intestine, etc.) due to amorphous structure,
low loss and high refractive index, can act as dispersive in random laser. Regarding to the dependence of the random laser
emission spectrum to the scatterer medium, biological tissues impregnated with dye laser solution containing important
information relating to the structure of biological tissue. Cancer tissue cells proliferate and are increasingly irregular and
amorphous arrangement and more porous than healthy tissue cells, such that the random laser emission of healthy tissue and
cancer are different. In this paper, random laser emission comes from thyroid cancer and normal tissues impregnated with
dye solution are studied.
Keywords: biological tissue, light scattering, cancer distinguish, random laser, Rhodamine 6G.
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فرآیند گسيل ليزري در محيط فعال شامل مراكز پراكننده با

پيکربندي محيط پراكننده،بافتهاي بيولوژیکي آغشته به

آرایش كاتورهاي ،ليزر تصادفي ناميده ميشود .ليزرهاي

محلول رنگينه حاوي اطالعات مهم مرتبط با ساختار خود

تصادفي ،ليزرهاي غير معمول هستند كه سازوكار بازخورد

هستند .از آنجا كه طيف گسيلي ليزر تصادفي بسيار به

آنها بر اساس پراكندگي نور حاصل از گسيل القایي است.

پيکربندي پراكنندهها وابسته است ،پس طيف گسيلي از

برخالف دیگر ليزرها ،بازخورد اپتيکي در این ليزرها به

نمونه بافت سالم و سرطاني به دليل اختالف در ساختار بافت

وسيلهي پراكندگي چندگانه درون محيط بهره فراهم

به عنوان پراكننده ،متفاوت است [.]2

ميشود؛ به عبارت دیگر در این ليزرها محيط بهره سبب
تقویت نور شده و پدیده پراكندگي چندگانه موجب ایجاد
تشدیدگرهاي محلي در محيط ميشود و بازخورد الزم را
تأمين ميكند .در واقع پراكندگيهاي متعدد نور ،جایگزین
تشدیدگرهاي اپتيکي موجود در ليزرهاي معمول ميشود.
ميتوان تشدیدگر اپتيکي تشکيلشده در ليزرتصادفي را
مسيرهایي بسته توصيف كرد كه نور را در جهات مختلف
گسيل ميكنند].[1
بافتهاي بيولوژیک از جمله بافتهاي انساني نرم یا سخت
(استخوان ،كليه ،روده و )...به دليل ساختار بينظم ،اتالف كم
و ضریب شکست باالیي كه دارند ،ميتوانند در محيط بهره
مناسب به عنوان مراكز پراكننده شرایط ایجاد ليزر تصادفي

رندال 1و همکارانش در سال  2003با مقایسه و بررسي
طيف گسيل ليزرتصادفي نمونه بافت سالم و سرطاني روده
آغشته به محلول رنگينه ،تفاوتهایي در طيف گسيلي از
نمونه بافت سالم و سرطاني را گزارش كردند [.]3
تصویر ميکروسکپي یک نمونه بافت سالم و سرطاني روده در
شکل ) 1(bو ) 1(dو طيف گسيلي ليزرتصادفي آنها در
شکل ) 1(aو ) 1(cنشان داده شده است .طيف ِگسيلي ،به -
قطر لکه تابشي روي نمونه وابسته است؛ چرا كه كاواکهاي
تصادفي متفاوتي كه هركدام فاكتور كيفيت متفاوت دارند
ایجاد ميكنند .خطوط تيز موجود در طيف ناشي از مدهاي
گسيل ليزري همدوس است كه توسط تشدیدگرهاي درون
بافت ایجاد ميشود [.]3

را فراهم آورند[.]2
انتشار نور درون بافت ميتواند توسط پدیدههایي مانند
پراكندگي االستيک ،غير االستيک و یا جذب همراه باشد .اما
پراكندگي االستيک به عنوان فرآیند غالب در بافت بيولوزیک
آغشته به محلول رنگينه ،عامل اصلي جایگزیدگي و تقویت
نور براي گسيل ليزر تصادفي است .نخستين مراكز
پراكنندگي ،شبکههاي فيبر كالژن هستند كه خارج از
سلولها قرار دارند .ميتوكندري و سایر اجزا درون سلول
ابعادي كمتر از طول موج اپتيکي دارند؛ گرچه ساختارهاي
بزرگتر مثل هسته سلول كه محدودهاي بين  5تا 15
ميکرون دارند ،نيز سبب پراكندگي نور ميشوند .ابعاد

شکل  )a :1طيف گسيلي از بافت روده سالم)bتصویر ميکروسکوپي از
بافت روده سالم )c،طيف گسيلي از بافت روده سرطاني)d ،تصویر

ميکروسکوپي از بافت روده سرطاني []3

پراكنندههاي درون سلول 𝑚𝜇  10 nm – 10است[.]۴
Randal C. Polson
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مسيرهاي حلقوي بستهاي از نور درون محيط بافت شده كه
برقراري پيوند شيميایي بين بافت و مولکولهاي رنگينه،

گسيل ليزرتصادفي همدوس ،نتيجه تداخل امواج پراكنده

قابليت نفوذ پذیري بافت سرطاني بيشتر است .بنابراین بافت

شده بسته از ساختارهاي پراكننده بافت در طول مسيرهاي

سرطاني مقدار بيشتري از رنگينه را درون خود جاي ميدهد.

حلقوي است .بهدليل تفاوت در پيکربندي بافت سالم و

از این رو ،با افزایش غلظت محلول رنگينه ،جابه جایي به

سرطاني و شکل سلولها انتظار ميرود كه قلههاي ظاهر

سمت طول موج هاي بلند در طيف گسيلي مشاهده ميشود.

شده در طيف گسيل ليزرتصادفي كه هر كدام مد غالب

یک نمونه از جابه جایي طيفي قرمز در

تقویت شده در محيط بافت را نشان ميدهد متفاوت باشند.

فلورسانس نمونههاي بافت سالم و سرطاني لنف گزارش شده

طيف گسيل ليزرتصادفي برآمده از دو نمونه بافت سالم و

است [.]5

سرطاني آغشته به رنگينه در شکل 2نشان داده شدهاست .هر
بافت در دو نقطه متفاوت پرتو دهي شده است.

در پژوهش مقاله حاضر ،گسيل ليزر تصادفي برآمده از چند
نمونه بافت سالم و سرطاني تيروئيد آغشته به محلول داي
مورد بررسي قرار گرفته است .براساس نتایج به دست آمده،
عالوه بر تفاوتهاي طيفي گسيل ناشي از نمونه بافت سالم و
سرطاني ،جابهجایي قرمز طيف گسيل ليزرتصادفي در بافت
سرطاني نسب به سالم نيز مشاهده شده است.

 -3چيدمان آزمايشگاهي
چيدمان آزمایشگاهي شامل منبع برانگيختگي ،هارمونيک
دوم ( )λ=532nmليزرپالسي  -Qسوئيچ  Nd:YAGبا
عرض پالس  10nsو نرخ تکرار 1-10هرتز و انرژي بيشينه
 ،220mJ/pulseپایه جابهجاگر سه بعدي و بينابنگاراست.
شکل  :2طيف از پرتودهي دو نمونه بافت تيروئيد سالم(آبي) و سرطاني
(قرمز) آغشته به محلول داي)a,b :بيمار اول )c,dبيمار دوم

طيف گسيلي از نمونهها در زوایاي نزدیک به تابش فرودي به
بافت ،توسط یک فيبر نوري جمعآوري و سپس با انتقال به
بينابنگار ( 1100-200نانومتر) مدل  S150ثبت ميگردد.
دو نمونه بافت تيروئيد سالم و سرطاني دو فرد بيمار تهيه و
در محلول رودامين 6Gبا غلظت  0/1ميلي موالر به مدت
 ۴5دقيقه قرار داده شدهاست كه براي پرتودهي مورد
استفاده قرار گيرد.

-4نتايج تجربي
پراكندگيهاي متعدد نور توسط ساختار بافت سبب ایجاد

با توجه به متفاوت بودن پيکربندي بافت سالم و سرطاني به
عنوان تشدیدگر ،قلههاي طيف گسيل ليزر تصادفي كه بيان-
گر طول موج مدهاي غالب تقویت شده در محيط بافت
هستند ،نيز متفاوت هستند.
در بافت سالم بهدليل ساختار منظم بافت و سلولها به عنوان
تشدیدگرهاي تقویت كننده محيط بهره ،تقویت بهازاي
مدهاي خاصي انجام مي شود .پيکربندي نامنظم بافت
سرطاني و تغيير شکل سلولهاي آن سبب ميشود تقویت
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همچنين بهدليل غشاي از بين رفتهي سلولي و یا امکان

جایگزین تشدیدگر در ليزرهاي معمولي ميشود .مدهاي
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گسيلي از نمونه بافت سالم شامل قلههاي گسسته و قويتري

مدهاي غالب تقویت شده توسط محيط بافت و شدت قله-

نسبت به بافت سرطاني است.از طرفي بهدليل تخریب دیواره

هاي غالب طيف گسيلي و همچنين جابهجایي قله طيف

سلول و ساختار متخلخل بافت سرطاني ،محلول رنگينه

گسيلي متفاوت هستند كه ميتواند راهي براي تشخيص

بيشتري بهاین بافت نفوذ ميكند كه سبب بروز پدیده

سالم و سرطاني بودن یک نمونه بافت بيولوژیک باشد.

بازجذب و جابهجایي طيف گسيلي بافت سرطاني نسبت به
سالم ميشود .در شکل  3جابه جایي طيف گسيل ليزر
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شکل :3طيف حاصل از بافت تيروئيد سالم(آبي) و سرطاني (قرمز)
)aبيماراول ) bبيمار دوم

مشابه با جابهجایي طيف فلورسانس نمونه سرطاني نسبت به
سالم ،بهدليل تخریب دیواره سلول و ساختار متخلخل بافت
تومور و همچنين نفوذ بيشتر محلول رنگينه به این بافت و
بروز پدیده بازجذب ،طيف گسيلي ليزرتصادفي نمونه بافت
سرطاني نيز نسبت به سالم با جابهجایي طيفي قرمز همراه
است.

 -5نتيجه گيري
طيف گسيلي ليزر تصادفي بسيار به ساختار محيط پراكننده
آن وابسته است .از آنجا كه سرطان بيماري است كه عامل
بروز تغييراتي در پيکربندي بافت هاي بيولوژیک است ،پس
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درمحدودهاي از طولموجها انجام شود .همچنين طيف

طيف ليزرتصادفي حاصل از بافت سالم و سرطاني از نظر

