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بررسی خواص اپتیکی بافتهای خوشخیم و بدخیم مغز انسان
2و1آرا

 و محمد حسين مجلس2و1  سميه سلمانی،1مجتبی حسين زاده

 تهران، دانشگاه خوارزمی، دانشکده فيزیک، آزمایشگاه فوتونيک1
کرج،دانشگاه خوارزمی، پژوهشکده علوم کاربردی2
 خواص اپتیکی تومورهای خوشخیم و بدخیم مغز انسان به منظور ارائه یک روش جدید تشخیص اپتیکی بررسی، در این مقاله- چکیده
 اسکن و همچنین چگالی نوری ( جذب نوری ) آنها توسط یک چیدمان- رفتار غیرخطی تمام نمونهها با استفاده از تکنیک زد.شده است
 نتایج تجربی بدست آمده نشان میدهد که چگالی نوری بافتهای بدخیم بیشتر از بافتهای خوشخیم.اپتیکی ساده مطالعه شده است
 ضریب شکست غیرخطی برای تومور، بطور واضح.میباشد و همچنین رفتار غیرخطی بافتهای خوشخیم و بدخیم کامال متفاوت میباشد
 اسکن- این مطالعه نشان میدهد که تکنیک زد، خالصه.خوش خیم با عالمت منفی و برای تومور بدخیم با عالمت مثبت ظاهر میشود
.میتواند برای تشخیص زود هنگام بافت مغزی بدخیم از خوشخیم مورد استفاده قرار گیرد
. ضریب شکست غيرخطی، چگالی نوری، اسکن- تکنيک زد، تشخيص اپتيکی، بافت مغزی خوشخيم و بدخيم-کليد واژه
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Abstract- In this paper, the optical properties of benign and malignant human brain tumors has been investigated to provide a
new optical diagnosis method. The nonlinear behavior of all samples has been studied using Z-scan technique and also, their
optical density (optical absorbance) by a simple optical setup. The obtained experimental results show that optical density for
malignant is more than benign tissues and also, nonlinear behavior of benign and malignant tissues is completely different.
Obviously, the nonlinear refractive index appears for benign tumor with negative sign and for malignant tumor with positive
sign. In summary, this study shows that Z-scan technique can be used for early diagnosis of malignant brain tissue from benign.
Keywords: Malignant and benign brain tissue, Optical diagnosis, Z-scan technique, Optical density, Nonlinear refractive index.
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 -1مقدمه
مغز یک قسمت از دستگاه عصبی مرکزی میباشد که
ترکيبی از تک سلولهاست ،این سلولها در ساختار و
عملکردشان با هم فرق دارند اما همه عملکرد نرمالی را
دنبال میکنند که توسط دئوکسی ریبونوکلئيک اسيد ،ماده
ژنتيکی داخل هستهی سلول ،هدایت میشوند [.]1
تومورهای خوشخيم اغلب رشد آهستهای دارند و سلول-
هایشان تقریباً شبيه سلولهای طبيعی مغزی هستند اما
تومورهای بدخيم تمایل به رشد سریع و آسيب رساندن به
سلولهای مغزی نرمال اطرافشان را دارند و دارای سلول-
های کامال غيرطبيعی میباشند [ .]2استفاده از علم
فوتونيک برای تشخيص اپتيکی تأثير عمدهای روی مراقبت
سالمتی دارد ،بيوفوتونيک اميد زیادی را در تشخيص زود
هنگام بيماری و روشهای جدید درمان هدایت نوری ارائه
میکند [ .]3برهمکنش ليزر با بافتهای بيولوژیکی
اطالعاتی در زمينهی ویژگیهای اپتيکی بافت در اختيار ما
میگذارد .از جمله روشهایی که برای بدست آوردن
ویژگیهای اپتيکی بافت بيولوژیکی مورد استفاده قرار می-
گيرد به کارگيری کرههای جمع کننده و تکنيک چرخه ی
مونت کارلو و همچنين تئوری کابلکا– مانک میباشد [.]4،5
تکنيکهای اسپکتروسکوپی به عنوان کاوشهای اپتيکی نيز
مورد استفاده قرار میگيرند ،یکی از تکنيکهای مهم برای
بررسی کردن بافت بيولوژیکی به منظور تشخيص زود هنگام
سرطان ،فلورسانس بافت میباشد ،هر بافت بيولوژیکی به
خودی خود دارای مقداری مولکول فلورسانس میباشد [.]6
در این مقاله ،ما ویژگیهای اپتيکی تومورهای مغزی خوش-
خيم و بدخيم انسانی را در دو رژیم خطی و غيرخطی مورد
بررسی قرار دادهایم ،در رژیم خطی ،چگالی نوری (جذب
نوری) یکی از پارامترهای مفيد برای جذب نور در بافت
میباشد [ .]3همچنين در رژیم غيرخطی ،تکنيک زد-
اسکن برای بررسی رفتار غيرخطی و اندازهگيری ضریب
شکست غيرخطی ماده به کار برده میشود [.]9-7

 -2-2روشهای اپتیکی
با استفاده از ليزر پيوسته  Nd:YAGبا طول موج 532nm
و توان  50mwتمام نمونه ها مورد بررسی قرار گرفتند .در
فرآیند جذب ،شدت موج الکترومغناطيسی فرودی به هنگام
عبور از بافت تضعيف میشود .توانایی جذب یک محيط به
ساختار مولکولهای آن محيط ،طول موج تابشی ،ضخامت
الیه جاذب و غلظت عناصر جاذب بستگی دارد .یکی از
پارامترهای مربوط به جذب نور در بافت که مورد استفاده
قرار میگيرد به عنوان مقدار جذب یا چگالی نوری شناخته
میشود [: ]3
()1

I 
OD  A  log 0 
 I 

 I 0 شدت نور ورودی به نمونه و  I شدت نور خروجی
از نمونه میباشد .با استفاده از یک چيدمان اپتيکی ساده
که در شکل  1آورده شده است ،شدت نور ورودی به نمونهها
و شدت نور خروجی از آنها در طول موج  532نانومتر ثبت
گردید.

 -2مواد و روشها
 -1-2آماده سازی ماده
رایج ترین مرحله در مطالعهی بافتها ،تهيه مقاطع بافت
میباشد .از آنجایی که بافتها معموال برای عبور نور از آنها
خيلی ضخيم هستند باید به مقاطع نازکتر برش داده شوند.

شکل :1چيدمان اپتيکی برای سنجش چگالی نوری بافت تومورهای
مغزی )P( .قطبشگر )S( ،نمونه مورد آزمایش و ( )Dآشکارساز.
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جهت جلوگيری از انهدام بافت توسط آنزیمها یا باکتریها
و حفظ ساختار فيزیکی آنها ،بافتها باید بعد از جدا شدن
از بدن پرداخت گردند .این پرداخت بافت ،فيکساسيون یا
ثبوت بافت ناميده میشود که معموال شامل فرو بردن بافت
در عوامل تثبيت کننده جهت حفظ مشخصات مورفولوژیک
آنها میباشد .بافتها توسط دستگاه ميکروتوم به فيلمهای
نازک برش داده میشوند و سپس روی الم (اسالید شيشه
ای) قرار میگيرند .بافت تومورهای مغزی انسان که در این
مقاله مورد مطالعه قرار گرفتهاند ،تومورهای مغزی اوليه
میباشند که توسط دستگاه ميکروتوم به ضخامت 3
ميکرون برش داده شدهاند .الزم به ذکر است که این بافتها
از بيماران مختلف (زن و مرد) و در دو نوع بافت خوشخيم
و بدخيم مغزی میباشند که در بخش بافت شناسی و آسيب
شناسی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهيد
بهشتی کاشان تهيه شدهاند.
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TP V

()2

2Leff (0.406)(1  S ) 0.25 I 0

مغزی بدخيم نسبت به تومورهای مغزی خوشخيم بيشتر
میباشد .با توجه به معادله ( )1و همچنين نسبت توانها
که با محاسبهی شيب خط برازش شده روی دادههای
تجربی در شکل  3بدست میآید ،چگالی نوری (جدول )1
برای نمونهها محاسبه شد.

n2 

که  طول موج ليزر TP V ،اختالف بيشينه– کمينهی
توان عبوری بهنجار شده I 0 ،شدت در نقطهی کانونی



شکل  :3توان خروجی بر حسب توان ورودی برای تومورهای مغزی
خوشخيم و بدخيم به همراه برازش خطی دادهها.



میباشد Leff  1  e L /  .طول موثر نمونه L ،طول

جدول  :1چگالی نوری بافت خوشخيم و بدخيم تومورهای مغزی
انسان

نمونه و  ضریب جذب خطی نمونه میباشد.

نوع بافت

تومور مغزی
خوشخيم
شکل :2چيدمان زد-اسکن برای سنجش رفتار غيرخطی بافت
تومورهای مغزی )BS( .مقسم پرتو )L( ،عدسی )S( ،نمونه )A( ،روزنه،
( )D1آشکارساز  )D2( ،1آشکارساز.2



تومور مغزی
بدخيم



 S  1  exp  2ra2 wa2کسری از شدت نور ورودی است
(در غياب نمونه) که از دریچه عبور میکند ra .شعاع
دریچه و  waشعاع پرتو گاوسی در صفحه دریچه میباشد-
[.]11

نمونه

جذب
نوری
()OD

Benignant
)(1
Benignant
)(2
Benignant
)(3
Malignant
)(1
Malignant
)(2
Malignant
)(3

1.28
0.66
0.99

جذب نوری
ميانگين() ODmean

0.98

2.06
1.86

1.79

1.44

در رژیم غيرخطی با توجه به شکل  ،2با حرکت نمونه اطراف
کانون توان عبوری از نمونه ها آشکار سازی شد .ما در این
روش از ليزر با طول موج  532نانومتر استفاده کردیم.
نمودار توان عبوری بهنجار شده برحسب مکان بهنجار شده
برای نمونه های مختلف در شکلهای  4و  5نشان داده شده
است .برای بافت خوشخيم در شکل  ،4توان عبوری ابتدا
با یک قله قبل از کانون و سپس با یک دره بعد از کانون
همراه است که نشاندهندهی ضریب شکست غيرخطی
منفی برای این نمونهها میباشد و پدیده خود واکانونی رخ
داده است .در شکل  5برای بافتهای بدخيم پدیده
خودکانونی رخ داده است و همانطور که مشاهده میگردد
توان عبوری ابتدا با یک دره و سپس با یک قله همراه است

 -3نتایج تجربی
در رژیم خطی ،با توجه به چيدمان اپتيکی نشان داده شده
در شکل  ،1هر نمونه بعد از قطبشگر قرار گرفته و توان
عبوری از نمونه ها بر حسب توان فرودی به آنها آشکارسازی
شد .شکل  3بطور واضح نشان میدهد که توان عبوری از
تومورهای مغزی بدخيم در برابر تومورهای مغزی خوش-
خيم کمتر است ،بنابراین چگالی نوری برای تومورهای
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با استفاده از چيدمان اپتيکی جاروب محوری (زد -اسکن)
دریچه بسته مطابق با شکل  2رفتار غيرخطی نمونهها مورد
بررسی قرار گرفت .همانطور که نشان داده شده است یک
باریکه ليزر پر شدت از ميان یک عدسی با فاصله کانونی
بزرگ عبور کرده و کانونی میشود .نمونه مورد آزمون ،در
محدودهی کانونی باریکه کانونی شده  ،حرکت میکند و
اصطالحاً محور را جاروب میکند [ ،]10در نهایت توان
عبوری از نمونه بر حسب مکان قرارگيری نمونه ثبت می-
گردد .ضریب شکست غيرخطی از معادله ( )2بدست میآید
[:]9
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 تفاوت رفتار بافت خوشخيم و بدخيم تومورهای.بودند
 به ویژه تغيير عالمت ضریب شکست غيرخطی با،مغزی
 میتواند به عنوان یک روش تشخيص، اسکن-تکنيک زد
اپتيکی بافت سرطانی از غيرسرطانی مورد استفاده قرار
 برهمکنش ليزر با بافت تومورهای مغزی، در نتيجه.گيرد
-میتواند اطالعات اپتيکی مناسبی از رفتار تومورهای خوش
 که با استفاده از این،خيم و بدخيم در اختيار ما قرار دهد
.اطالعات قادر به تشخيص تومورها از یکدیگر خواهيم بود

که نشان میدهد ضریب شکست غيرخطی دارای عالمت
 آنچه حائز اهميت است تغيير عالمت ضریب.مثبت میباشد
شکست غيرخطی تومور خوشخيم و بدخيم نسبت به
- با این وجود ميانگين ضریب شکست غير،یکدیگر میباشد
 آورده2 خطی برای بافت خوشخيم و بدخيم در جدول
. میباشد10 -5  برای تمام نمونه هاn 2  مرتبه.شده است

سپاسگزاری
وظيفه دانسته از مدیر گروه بافت شناسی و آسيب شناسی
 دکتر خامهچيان به سبب در،دانشگاه علوم پزشکی کاشان
اختيار قرار دادن بافتهای مغزی برای انجام این پژوهش
.سپاسگزاری نمایيم
 اسکن) بافت تومورهای مغزی- نمودار جاروب محوری (زد:4 شکل
.خوشخيم
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 اسکن) بافت تومورهای مغزی- نمودار جاروب محوری (زد:5 شکل
.بدخيم
 ميانگين ضریب شکست غيرخطی بافت خوشخيم و بدخيم:2 جدول
تومورهای مغزی
ميانگين ضریب شکست
غيرخطی
) cm2/w (

بافت تومور مغزی

- 4.28 × 10-5

خوش خیم

+ 9.23 ×

5-10

بد خیم

 نتیجه گیری-4
 اسکن در رژیم غيرخطی و چيدمان-با استفاده از تکنيک زد
 ویژگیهای اپتيکی بافت،اپتيکی مناسب در رژیم خطی
 این ویژگیها متناسب با.تومورهای مغزی اندازهگيری شد
 کامال با یکدیگر متفاوت،)نوع تومور (خوشخيم و بدخيم
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