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آموزش الکترونيکی ضمن خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران

سی تی ليزر مامو گرافی

اهداف رفتاری
پس از پايان اين دوره از فراگيران انتظار میرود :
 .1روشهاي تشخیصي بیماریهاي بافت پستان را نام ببرند.
 .2روشهاي تصویربرداري بافت پستان را نام ببرند.
 .3روش سي تي لیزر ماموگرافي را شرح دهند.
 .4بتوانند روش تصویربرداري ماموگرافي را با سي تي لیِر ماموگرافي مقایسه کنند.
 .5مزایا و معایب تكنیک ماموگرافي را بیان کنند.
 .6مزایا و معایب تكنیک ماموگرافي را توضیح دهند.
 .7تجهیزات سي تي لیزر ماموگرافي را نام ببرند.
 .8کاربرد لیزر در تصویربرداري را بیان کنند.
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مقدمه
سرطان پستان ،بعد از سرطان ریه ،از مهمترین عوامل مرگومیر با منشاء سرطان در زنان است .یكي از موثرترین راههاي
مبارزه سرطان پستان ،تشخیص آن در مراحل اولیه پیدایش ناهنجاري است .به عقیده اکثر پزشكان در صورت تشخیص به
موقع سرطان در مراحل اولیه مي توان درمان موثرتري را انجام داد و میزان مرگ و میر احتمالي را بیشتر کاهش داد.
در حدود  % 09از ضایعات خوش خیم و بدخیم پستان از طریق لمس پستان شناسایي مي شوند .با این حال ممكن است تا
زمان قابل لمس شدن ،یک توده بدخیم ،بدون درد و منفرد بوده و به گره هاي لنفاوي متاستاز داده باشد .بنابراین ،تشخیص
در مراحل اولیه سرطان ،به عنوان یک عامل حیاتي در درمان موفق به شمار مي رود.
در بین روشهاي تصویربرداري و تشخیصي از نسج نرم پستان ،ماموگرافي مطمئن ترین روش استاندارد جهاني جهت مشخص
نمودن و تشخیص تومورها و ناهنجاریهاي بافت پستان است .از دیگر روش هاي تصویربرداري مورد استفاده در کنار
ماموگرافي و معاینه بالیني ،مي توان به سونوگرافي ،MRI ،ترموگرافي و سي تي لیزر ماموگرافي نیز اشاره نمود.
سي تي لیزر ماموگرافي ( )CT LASER Mammographyیا  CTLMانقالبي در تصویربرداري پزشكي و روشي جدید
در تصویر برداري به کمک لیزر است که براي آشكار سازي سرطان سینه (  )Breast Cancerو در کنار دستگاه هاي
متداول ماموگرافي براي کاهش نمونه برداري یا بیوپسي سینه مورد استفاده قرار مي گیرد .اصول عملكردي  CTLMتا
حدودي شبیه به  CT Scannerهاي متداول است این دستگاه شامل یک منبع انرژي نور لیزر نزدیک به مادون قرمز
( )NIRیا ( ) Near infraredاست و کل سینه را اسكن مي کند پس از اسكن کامپیوتر از اطالعات اپتیک بدست آمده
تصاویر مقطع نگاري شده مورد نظر را بازسازي مي ک ند مقادیر اپتیک بدست آمده به طور مستقیم به ظرایب انتقالي موثر
اپتیک بافت سینه نسبت داده مي شود تصاویر ممكن است به صورت تک مقطعي ( )Single sliceو یا به صورت حجمي و
سه بعدي ( )3D Volumesنمایش داده مي شود  CTLMتكنیكي جدید و اولین وسیله غیر تهاجمي در زمینه
تص ویربرداري نوري است که از فن آوري لیزر به جاي اشعه  Xاستفاده مي کند و قادر به ایجاد تصاویر سه بعدي از ساختمان
و ساختار داخلي سینه است.
سي تي لیزر ماموگرافي در مقایسه با ماموگرافي تكنیكي بي خطر است که در آن میزان جذب نور لیزر در بافت اندازه گیري
شده و پس از انجام محاسبات ریاضي و کامپیوتري تصاویر مكمل دقیقي از بیمار ارائه مي گردد که در تشخیص بموقع
سرطان پستان بسیار ارزشمند است .در این دوره آموزشي نگاهي مختصر بر این روش خواهیم داشت و آنرا با روش
ماموگرافي مقایسه مي نماییم.
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سرطان پستان
زمانيکه سلول هاي طبیعي در پستان ،بنا بر هر دلیلي شروع به تغییر ورشد غیر قابل کنترل مي نمایند و توده ایي به نام
تومور را تولید مي کنند مي گوییم ناهنجاري بروز کرده است .این تومور مي تواند خوش خیم (غیرسرطاني) و یا بدخیم
(سرطاني ،به معني آن که مي تواند به سایر قسمت هاي بدن گسترش یابد) باشد .ممكن است سرطان از تک سلولي که از
نظر ژنتیكي غیرطبیعي است ،آغاز شود .با تكثیر این سلول تومور حاصل ميشود و منبع خوني براي تغذیه و تداوم رشد
خود را ایجاد مي کند .گاهي اوقات سلول ها از توده اولیه جدا شده و در فرآیند «متاستاز» به قسمت هاي دیگر بدن
منتشر مي شوند.
زمانیكه سلول هاي سرطاني به سایر مكان هاي بدن ازطریق رگ هاي خوني و یا رگ هاي لنفاوي حرکت مي کنند سرطان
پستان گسترش مي یابد .بیشترین مكان گسترش ،غدد لنفاوي منطقه ایي است .این غدد لنفاوي ممكن است غدد زیر
بغلي ،گردني و یا باالي ترقوهاي باشند .شایعترین محل متاستاز دور از منشاء شامل استخوان ها ،شش ها و کبد مي
باشند .در این بین متاستاز سرطان پستان به مغز کمتر رخ مي دهد .سرطان پوست یا قفسه سینه همان پستان که
درگیرشده بود البته اگر درحین درمان برداشته نشده باشد و دیگر بافت هاي قفسه سینه و یا سایر قسمت هاي بدن بطور
موضعي عود کند.
بیشتر مواقع قبل از رخ دادن متاستاز ،سرطان پستان تشخیص و درمان مي شود .بر اساس جدیدترین داده ها از موسسه
ملي سرطان  %11سرطان هاي پستان ،قبل از متاستاز تشخیص داده مي شوند و  %31از آنها بعد از گسترش به غدد
لنفاوي نزدیک یا خارج سینه و  % 1از آنها بعد از متاستاز دور به غدد لنفاوي نزدیک تشخیص داده مي شوند.
نسج پستان به طور عمده از سه بخش عمده بافت غددي ،بافت چربي و مجاري شیري تشكیل شده است که مقدار درصد و
ترکیب آنها وابسته به عمر و تغذیه طرز زندگي فرد است .در این بافت شبكه اي از لب ها وجود دارد .این شبكه از
ساختارهاي لوله مانند کوچک به نام لوبولس یا لوب هاي کوچک تشكیل شده اند .این لوب هاي کوچک حاوي غدد شیري
هستند .مجاري کوچک به لوب ها  ،لوب هاي کوچک و غدد متصل مي شوند و منجر به حمل شیر از لوب ها به نوک
پستان در وسط «آرواال» (ناحیه تیره در اطراف نوک پستان) ميگردند.
حدود  %09از تمام موارد سرطان پستان از مجراها یا لوب ها شروع مي شود .تقریباً  %57از تمام سرطان هاي پستان در ابتدا
سلولهاي پوششي مجراي شیري را درگیر مي کند .به این نوع سرطان «سرطان مجاري شیري» مي گویند .در صورتیكه
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سرطان از لوب هاي کوچک شروع گردد به آن «سرطان لوب هاي کوچک پستان» مي گویند .اگر سرطان از مجرا خارج شده
و به بافت هاي محیطي نفوذ کند به آن «سرطان داکتال مهاجم یا نفوذي» مي گویند.
در صورتیكه سرطان از لوب هاي کوچک گسترش یابد به آن «سرطان لوبوالر نفوذي یا مهاجم» ميگویند .درصورتیكه
سرطان گسترش پیدا نكند تحت عنوان در محل یا لوکال نامیده مي شود .روند این نوع سرطان و همچنین روند درمان آن
به نوع کارسینوما که داکتال ( )DCISیا لوبوالر ( )LCISاست ،بستگي دارد.
اخیرا ،انكولوژیست ها بیان نموده اند که کارسینوماي داکتال در محل یا لوکال بیشترین نوع سرطان سینه را تشكیل مي
دهد لذا به منظور جلوگیري از تبدیل این نوع سرطان به نوع تهاجمي و انتشار احتمالي آن به سایر قسمت هاي پستان یا
بدن باید با عمل جراحي برداشته شود .عالوه بر جراحي ،پرتو درماني ،و هورمون درماني براي کارسینوماي داکتال در محل
توصیه مي شود.
کارسینوماي لوبوالر در محل سرطان در نظر گرفته نمي شود و معموال توسط پزشک کنترل مي شود .این نوع
کارسینوما ،فاکتور تهدید کننده اي براي ابتال به سرطان پستان محسوب مي شود.
سایر سرطان هاي نادر تر در پستان شامل مدوالري ،میوسینوس ،تیوبوالر ،متاپالستیک و پاپیالري مي باشند .سرطان التهابي
پستان یک نوع سرطان پیشرونده است که حدوداً  1تا  7درصد سرطان هاي پستان را در بر مي گیرد .ممكن است این نوع
سرطان با عفونت پستان اشتباه تشخیص داده شود .زیرا اغلب در این نوع سرطان ،تورم و قرمزي پوست پستان مشاهده مي
شود .بیماري پاجت یک نوع سرطان در محل است که از مجراي نوک پستان شروع مي شود .اغلب در این نوع سرطان ،ظاهر
پوست پستان به صورت پوسته پوسته و با خارش همراه است.

ماموگرافی
ماموگرافي در واقع تصویربرداري دوبعدي ) یا رادیوگرافي) از نسج نرم پستان ،با استفاده از اشعه ایكس مي باشد .امروزه ثابت
شده که ماموگرافي با کیفیت باال ،معاینات دقیق فیزیكي ،چک آپ هاي ماهانه سینه توسط خود شخص باعث بهتر آشكار
شدن سرطان سینه در مراحل ابتدایي ،یعني در مراحلي که سرطان قابل درمان است ،ميشود.
ماموگرافي مي تواند ناهنجاري هاي کوچكي در بافت پستان در حد یک سانتي متر را مشخص کند .شما یا پزشک تان توده
پستاني را تا به اندازه ي دو برابر این حد ،یعني به اندازه یک نخود بزرگ ،نرسیده باشد ،نمي توانید لمس کنید .اولین
ماموگرافي به عنوان یک تصویر حد پایه به متخصص رادیولوژي کمک خواهد کرد تا با مقایسه ماموگرافي بعدي با آن ،هر
تغییر ایجاد شده را تشخیص دهد.
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یكي از چیزهایي که متخصص رادیولوژي در ماموگرافي به دنبال آن مي گردد« ،میكروکلسیفیكاسیون» یا همان ذرات ریز
رسوب کلسیم است که به صورت نقاط سفید رنگ کوچک در عكس خود را نشان مي دهند .منشاء ایجاد این ذرات نامعلوم
است .این رسوبات کلسیمي به کلسیمي که از راه خوردن ،نوشیدن یا مكمل هاي غذایي دریافت مي کنید ،ربطي ندارد۰9 .
درصد این ذرات ریز کلسیمي بي خطر هستند و در مواردي ممكن است نشانه سرطان پستان باشند .متخصص رادیولوژي
بسته به نوع و الگوي این ذرات کلسیمي ممكن است تشخیص دهد که الزم است نمونه برداري بافتي انجام شود ،تصاویر
رادیوگرافي با بزرگ نمایي بیشتر اضافي برداشته شود یا ماموگرافي تكرار شود.
امروزه با رشد و توسعه ماموگرافي هاي دیجیتال ،سونوگرافي و ام آر آي ممكن است این پرسش مطرح شود که آیا براي
تشخیص زوردس سرطان پستان یا غربالگري این بیماري ،مي توان از این روش ها به جاي ماموگرافي معمول استفاده کرد؟
به نظر مي رسد با این که تكنیک هاي جدید ،کیفیت تصویري بهتري در اختیارمان مي گذارند و تشخیص دقیق تري را
امكانپذیر ميکنند ،هنوز نتوانسته اند جایگزین ماموگرافي سنتي شوند.
ماموگرافی چه چيزی را نشان می دهد؟
در ماموگرافي ،چربي به رنگ خاکستري دیده مي شود ،بافت پستاني که متراکم تر است ،سفید به نظر مي رسد .ذرات ریز
کلسیمي و توده هاي خوش خیم یا غیرسرطاني و نیز توده هاي بدخیم یا سرطاني نیز سفید دیده مي شوند.
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ناهنجاري ها در ماموگرافي هاي زنان مسن تر و بعد از سن یائسگي را آسان تر مي توان تشخیص داد زیرا پستان هاي آن ها
عمدتا از چربي تشكیل شده است ،در نتیجه یک توده خوش خیم یا بدخیم که سفید رنگ است را در زمینه خاکستري
مربوط به بافت چربي ،به راحتي مي توان شناسایي کرد.
براي داوري در این مورد که توده کشف شده بدخیم است یا نه  ،متخصص رادیولوژي ظاهر آن را بررسي مي کند .براي مثال
اگر ذرات ریز کلسیمي در سراسر پستان مشاهده شوند ،احتمال بیشتري دارد که خوش خیم باشند در حالي که ذرات
کلسیمي که ریز و در یک جا متمرکز هستند ،با احتمال بیشتري ممكن است سرطاني باشند .کیست هاي خوش خیم
معموال گرد و با دیواره هاي صاف هستند ،در حالي که تومورهاي سرطاني لبه هاي دندانه دار دارند .متخصصان رادیولوژي
اغلب از سونوگرافي براي تشخیص این که توده کشف شده کیستي و بنابراین خوش خیم است یا نه ،استفاده مي کنند .در
مجموع اغلب ناهنجاري هایي که در ماموگرافي ها دیده مي شوند ،نهایتا خوش خیم از آب در مي آیند.
این امر هنوز یک کار در حال پیشرفت است .سیستم نرم افزاري و پارامترهاي اندازه گیري در حال بهتر شدن و کاربردي تر
شدن هستند .امكانات بالقوه با لیني شامل اطالعات اضافي درباره تشخیص ضایعات غیر قابل لمس پستان ونیز پایش پاسخ
دهي تومور به یک شیمي درماني مي باشند .ماموگرافي اپتیک جهت این هدف هم ارزیابي شده و نتایج خوبي را به همراه
داشته است .مطالعات بیشتر و تقویت نمودن ادامه دار این سیستم جهت ارزیابي بهتر و کاربرد بهتر بالیني این روش جدید
ضروري مي باشند.
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برخي از پزشكان نیز چک آپ کلینیكي ساالنه و یا انجام یک یا دو بار ماموگرافي در سال با استفاده از سیستم استاندارد
(کنترل کیفي شده) را توصیه ميکنند .در زنان پیر ماموگرافي ميتواند به عنوان وسیلهاي براي تشخیص سرطان سینه بكار
رود.
با استفاده از ماموگرافي مي توان برا ي ضرورت انجام بیوپسي(نمونه برداري) تصمیم گیري نمود .خصوصا در مواردي که توده
بدون درد بوده و بیمار شكایتي نداشته باشد.
یكي از محدودیتهایي که در سیستم ماموگرافي معمولي با آن مواجه هستیم عدم راحتي بیمار در فشرده ساختن بافت و
وجود شرط سني است .همانطور که مي دانیم انجام ماموگرافي در سنین پایین (کمتر از  39سال ) ممنوع است .محدودیت
دیگر عدم کارایي ماموگرافي و عدم امكان انجام آن در سینه هاي چگال (متراکم) است.
در سيتي لیزر ماموگرافي هیچ یک از این محدودیتها وجود ندارد و از سینه بیمار بدون وارد آمدن فشار و احساس ناراحتي
تصویربرداري مي گردد.
مزايای ماموگرافی
 روشي غیرتهاجمي و بسیار دقیق در تشخیص ناهنجاریهاي هاي بافت پستان است. نسبت به برخي از سایر روشها مانند  MRIکم هزینه تر است. تصاویري با کنتراست باال ،وضوح باال و جزئیات دقیق را بدست مي دهد. میزان پرتوگیري قابل چشم پوشي بیمار (مزیت در مقابل ضرر)= در حدود  9/1تا  9/2راد.معايب ماموگرافی
 ممنوع بودن انجام ماموگرافي براي خانمهاي زیر  39سال پرتوگیري بیمار (خصوصاً بافت پستان و تیروئید) عدم توانایي ماموگرافي در تشخیص ناهنجاریهاي نسوج متراکم یا هایپرپالزي دردناک بودن انجام ماموگرافي و عدم امكان هماهنگي بیمار در برخي موارد عدم امكان به تصویر کشیدن نشانه هاي بیماري قبل از 2هفته اول بروز بیماري بیشتر به علت عدم مراجعه بموقعبیماران و نسوج با دانسیته باال
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سیتی ليزر ماموگرافی )(CT LASER Mammography
با گسترش سیستمهاي تصویرگر لیزري روشي نو در تصویربرداري از بافت پستان ابداع شد.
این روش به سه دلیل عمده ابداع شد و مورد عالقه پزشكان و بیماران قرار گرفت:
 .1عدم استفاده از پرتو یونیزان
 .2عدم دردناکي در هنگام تصویربرداري
 .3دقت باال در تصاویر
سي تي لیزر ماموگرافي ) (CT LASER Mammographyیا  CTLMانقالبي در تصویربرداري پزشكي روشي جدید در تصویر برداري به
کمک لیزر است روشي جدید براي آشكار سازي سرطان سینه ) ( Breast Cancerکه در کنار دستگاه هاي متداول ماموگرافي
مورد استفاده قرار مي گیرد  .اصول عملكردي  CTLMتا حدودي شبیه به  CT Scannerهاي متداول است این دستگاه شامل یک
منبع انرژي نور لیزر نزدیک به مادون قرمز ) (NIRیا ) (Near infra redاست و کل سینه را اسكن مي کند سپس اسكن کامپیوتر
اطالعات حاصل از تصاویر مقطع نگاري شده مورد نظر را بازسازي مي کند مقادیر اپتیک بدست آمده را به طور مستقیم به
ضرایب انتقالي موثر اپتیک بافت سینه نسبت ميدهد .تصاویر ممكن است به صورت تک مقطعي ) (Single sliceو یا به صورت
سه بعدي  3Dنمایش داده شود .
سي تي لیزر ماموگرافي تكنیكي جدید و اولین وسیله غیر تهاجمي در زمینه تصویربرداري نوري است که از فن آوري لیزر به
جاي اشعه ایكس استفاده مي کند و قادر به ایجاد تصاویر سه بعدي از ساختمان و ترکیب داخلي سینه است .در روش
ماموگرافي معمولي سینه معموالً با کمپرسور تحت فشار قرار مي گیرد که روش آساني براي خانمها نیست در سیستم
ماموگرافي معمولي محدودیت دیگري از نظر سني وجود دارد که علت آن چگال بودن بافت سینه در سن پایین است در
سیستم سي تي لیزر ماموگرافي هیچ گونه محدودیت سني و چگالي بودن سینه وجود ندارد و بیمار در طول آزمایش بي
حرکت خوابیده و دردي احساس نميکند.
در این روش با تابش نور لیزر  ۰9۰نانومتر و با توان  ۰2میلي وات به بافت پستان و جذب نور لیزر توسط رگهاي خوني
موجود در بافت پستان تصاویر عملكردي و ساختاري از بافت پستان بدست مي آید.
تكنیک سي تي لیزر ماموگرافي تومورهایي را که در حال شكل گرفتن هستند را بخوبي و با دقت بسیار باالیي نمایش مي
دهد .مبناي روش بر این اساس است که نور لیزر  ۰9۰نانومتري توسط گلبولهاي قرمز (هموگلوبین ها) جذب مي شوند و
دستگاه با محاسبه اندازه ورودي بر خروجي ،مقدار تجمع بافت و نسوج عروقي را برآورد مي نماید و در نهایت با استفاده از
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بازسازي هاي تصویربرداري یک تصویر رنگي ارائه مي نماید .از آنجا که اغلب ناهنجاریها همراه با التهاب و تجمع رگها و عروق
خوني هستند ،مي توان بو سیله سيتي لیزر ماموگرافي نقشه دوبعدي یا سه بعدي بافت پستان را با دقت باالیي ترسیم نمود.

نمایي از یک تصویر سي تي لیزر ماموگرافي

اغلب غدد سرطاني براي بیشتر زنده ماندن و رشد کردن منابع خوني قابل توجهي را در اطراف خود جمع مي کنند که در
واقع بدون تشكیل منابع تغذیه جدید قادر نخواهند بود ,بیشتر از دو میلي متر ( )2mmدر اندازه رشد کنند این فرآیند را
اصطالحاً رگ زائي یا افزایش عروق خوني ) (Angiogenesisمي نامند.
تكنولوژي سي تي لیزر ماموگرافي با آشكارسازي افزایش هموگلوبین ها در زمینه تصاویر به دست آمده به تشخیص فرآیند
رگ زائي حاصل از وجود غدد سرطاني کمک مي کند که قدرت باالي تشخیص تصاویر تودههاي سرطاني به دلیل به تصویر
کشیدن همین Angiogenesisها هستند.
تصویربرداري در این روش وابسته به چگالي بافت نیست ،پس براي خانم هاي جوان که داراي سینه با بافت چگال هستند
مشكلي ایجاد نميکند و برعكس سیستمهاي اشعه ایكس ماموگرافي تصاویري با وضوح کامل از بافت پستان چگال در اختیار
پزشک قرار ميدهد.
انتخاب طول موج
انتخاب لیزر  ۰9۰نانومتر به این دلیل است که بافت پستان شامل رگهاي خوني اکسیژن دار ،غیر اکسیژن دار ،چربي و آب
مي باشد.
با بررسي نمودار ضریب جذب لیزر در بافت بدن بر حسب طول موجهاي گوناگون ميتوان دریافت براي جذب لیزر توسط
رگهاي خوني طول موج  ۰9۰نانومتر یعني محل تالقي نمودار اکسي هموگلوبولین و داکسي هموگلوبولین را ميتوان
انتخاب کرد که در این یافته آب و چربي حداقل ضریب جذب خود را دارا هستند.
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توان لیزر در اینجا  ۰2میلي وات به صورت تجربي به دست آمده است .نكته مهم در این مورد زمان تابش لیزر است که این
کار در دستگاه در حد میلیونوم از یک بیلیونوم یک ثانیه ( )1/19^17انجام مي پذیردکه به این واحد زماني ( f.secفمتو
ثانیه)گویند( .یک اتم در یک مولكول معموالً یک ارتعاش را در مدت زمان  19تا  199فمتو ثانیه انجام مي دهد).
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نمایش طیف امواج الكترو مغناطیس

نمایش نمودار جذب اکسي هموگلوبین و داکسي هموگلوبین و آب در طول موج هاي مختلف
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تخت
تخت اسكن متشكل از یک صفحه افقي است که بیمار در طول تصویر برداري رو به صفحه (به صورت دمر) دراز ميکشد.
ارتفاع این تخت  535میلي متر است که شخص بیمارمي تواند به راحتي بر روي آن قرار بگیرد و یک پد نرم و قابل انعطاف
نیز بر روي آن قرار داده شده تا بیمار در طول احساس ناراحتي نكند.تخت اسكن شامل  4مرکز دایره اي شكل است که بسته
به سایز سینه بیمار یكي از این  4مرکز انتخاب مي شود .دور تا دور تخت اسكن از مواد فایبر گالس ساخته شده و در واقع
یک اسكلت فلزي براي چار چوب تخت است .قطعات الكترونیكي و منبع تغذیه دستگاه نیز در یک جعبه فلز مانند و در وسط
تخت اسكن تعبیه شده است.
ابعاد این تخت  2237میلي متر در  ۰17میلي متر مي باشد و وزن آن در حدود  219کیلوگرم است .معموالً تخت قادر به
تحمل حداکثر وزن  1۰9کیلو گرم بیمار مي باشد.

نماي کلي تخت و شیار قرار گرفته بر روي تخت
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گنتری
گنتري یا سر دستگاه شامل  ۰4عدد دتكتور سیلیكوني است که دور تا دور فضاي استوانه اي قرار گرفته اند .این گنتري
قابلیت اسكن مقطعي پستان در ضخامت  4میلیمتر را دارد ،کل زمان اسكن بافت پستان در حدود  17-29دقیقه به طول
ميکشد .این فضاي استوانه اي شامل یک عدد منبع لیزر است که از یک منفذ تابش شده و به بافت پستان برخورد ميکند.
در حین برخورد به بافت که برعكس اشعه ایكس مضر نبوده و نور لیزر تابانده شده به صورت پرتوهاي انعكاسي ،منحرف
شده  ،شكست یافته و یا جذب بافت ميشوند .میانگین جذب و شكست نور در بافت توسط تابعي به نام تابع aBaBaB
( )noatcnua aBaBaBمحاسبه ميشود.
نمایش گنتري و فضاي داخلي آن
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نور لیزر با برخورد به بافت پستان به نورهاي گوناگون شكسته شده و هر کدام در ابتدا به یک لنز اپتیكي ميرسد .لنز اپتیكي
کلیه نورهاي شكست یافته را بر حسب تنظیم بر روي مرکز دایره گنتري به صورت نوري فرضي که از مرکز گنتري به دتكتور
ميرسد از خود عبور مي دهد .در جلوي این لنز اپتیكي فیلتري قرار گرفته که اشعهاي که داراي کمترین مقدار انرژي است
(یعني از بخش شعاعي پستان عبور کرده و جذب بیشتري در مسیر عبور توسط خون انجام شده) را از خود عبور ميدهد.
یعني در واقع به عنوان یک فیلتر پایین گذر اپتیكي عمل ميکند و فقط اشعه عبوري با کمترین انرژي را از خود عبور
ميدهد.

قرار گيری لنز و فيلتر اپتيکی قبل از دتکتور به همراه نمودار پاسخ اپتيکی سنسور برای اين لنز و فيلتر

نور خارج شده از فیلتر اپتیكي پس از بزرگنمایي توسط یک عدسي دیگر و محدود شدن آن به دتكتور برخورد مي کند .در
کنار منبع تولید لیزر یک سنسور قرار گرفته که بسته به انعكاس نور لیزر حاصل از برگشت از روي بافت شدت نور لیزر تابش
شده را در مواقعي کم یا زیادتر ميکند .این عمل ممكن است بسته به میزان تعرق یا چرب بودن بافت پستان انجام شود.

قرار گيری دتکتورها بر حسب انرژی

مشكل دیگر در قرارگیري دتكتورها و فیلترهاي اپتیكي در بدترین حالت یعني پستان با بیشترین حجم ممكن در داخل
گنتري است .بدترین وضعیت در حالتي است که مماس بر لبههاي پستان گذشته و به دتكتور برسد که در این حالت
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محاسبات دقیقي براي قرارگیري دتكتور الزم است .در این حالت منحني پاسخ دتكتور داراي یک لبه باال و پایین و دو سر
تیز است که دو سر تیز بیانگر عبور نور به صورت مماس و حالت نمایي براي عبور نور از مرکز پستان است .
کالیبراسیون دتكتورها در داخل گنتري براي بدترین ابعاد پستان به همراه نمودار پاسخ دتكتور در این گنتري با عبور نور
لیزر از مرکز شعاعي پستان نور انرژي خود را به علت شكست یا جذب از دست ميدهد پس دتكتور مستقیم نسبت به منبع
انرژي کمتري در مقایسه به دتكتور در مجاورت منبع جذب مي کند که در آرایش دتكتورها باید به این نكته در بهینه
استفاده کردن از آشكار سازها دقت کرد .نحوه ورود تصاویر به رایانه در این حال خروجي سنسور که به صورت آنالوگ است
به یک مدار نگهدارنده داده مي شود سپس با اتصال به یک مالتي پلكسر به صورت دیجیتال در آمده و به حافظه رایانه منتقل
ميشود .اطالعات تصویر براي پردازش به صورت دیجیتال در آمده و از فضاي دکارتي به فضاي قطبي برده ميشود .در
خروجي تصویر سینوگرام به صورت تصویر زیر رسم ميشود.

شكل ردیف اول شبیه سازي قطاع عادي و شامل تومور در  MATLABو شكل ردیف پایین باز سازي یک نمونه تصویر لیزر ماموگرافي از نوع
مقطعي با استفاده از نرم افزار MATLAB

این تصویر داراي یک الیه اغتشاش به خاطر پدیده تفرق و انعكاس است که این تابع اغتشاش با تفریق مقدار محاسبه شده
سیگنال از روي دتكتور از شار محاسبه شده از روي شدت نور لیزر و شعاع گنتري پستان قابل محاسبه و حذف است .با
دانستن مقدار اندازه گیري شده و محاسبه مقدار واقعي ،میزان اغتشاش قابل محاسبه و حذف خواهد بود.
بازسازی تصاوير و تشخيص صحيح
جهت به دست آوردن و شبیه سازي تصاویر مقطعي بافت پستان از نرم افزار  MATLABاستفاده شده است .در این روش در
مقطع کامالً یكسان ،فقط یكي داراي یک توده در نظر گرفته شده است .با محاسبه و اعمال تابش به صورت کلي وجود تومور
یا توده نامشخص در قطاع بافت پستان نسبت به حالت اولیه قابل تشخیص هستند.
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نكته مهم در تشخیص تومورهاي پستان در اینگونه تصاویر تشخیص حالت بینابیني خون و تومور و رگ به تنهایي از دید
پزشكي است زیرا در هر دو حالت جذب توسط خون انجام ميشود .در حل این مشكل از فیلترهاي ( HISنوعي فیلتر
تصویربرداري) استفاده که در این حالت با تغییر حد اشباع رنگ ها در تصاویر جزئیات تومورها به صورت واضح مشخص
ميشود ولي اطالعات لبهها در بافت کلي پستان به هم ميخورد که در این حال چون تشخیص بافت تومور مهم است
تغییرات در لبهها اهمیت چنداني ندارد.
تشكیل تصویر با فیلتر  HISو مشخص شدن شكل تومور

مشکالت و نتيجه گيری از تصاوير ليزر ماموگرافی
این تصاویر به تنهایي قابل تشخیص نیستند و احتمال تشخیص به تنهایي از روي این تصاویر مشكل است ،به همین دلیل
این تصاویر به صورت تلفیقي با تصاویر سونوگرافي MRI ،و اشعه ایكس ماموگرافي استفاده ميشود و بیشتر امروزه از
جنبه هاي تحقیقاتي به عنوان مثال درگیر شدن پوست بافت پستان با توده سرطاني بررسي پروتزهاي جایگذاري شده در
پستان و ...استفاده ميشود .هزینه خرید این دستگا ه هم بسیار باال است به طوري که امكان خرید آن براي مراکز
تصویربرداري عادي مشكل است و بیشتر براي مراکز تحقیقاتي کاربرد دارد.
یكي از مشكالت دستگاه سي تي لیزر ماموگرافي عدم اسكن دو پستان در یک لحظه است این مسأله به نوبه خود داراي یک
اشكال است که بررسي در یک واحد براي دو پستان صورت نميگیرد.
لیزر از یک نقطه تولید ميشود و به بافت پستان برخورد مي کند که چرخش در شكل حول نقطه چین نمایش داده شده
است .در حرکت از سینه تا نوک پستان هر چه به سمت نوک پستان پیش برویم شدت اشعه ثبت شده در دتكتور بیشتر
خواهد بود و در زماني که شدت اشعه دریافتي با ورودي یكسان شود سیكل اسكن خاتمه پیدا خواهد کرد.
هنگامي که بافت پستان در داخل گنتري قرار مي گیرد دیواره پستان که به طرف سر قرار دارد حالت متقارن با طرف که در
سمت مخالف قرار دارد ،را ندارد .این در حالي است که در اسكن کردن آن را به صورت یک جسم دوار فرض ميکنیم .در
نتیجه در سیستم تصویربرداري مقداري خطا ایجاد ميشود که از آن صرف نظر ميکنیم زیرا در برخي نواحي لیزر در بافت

15

آموزش الکترونيکی ضمن خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران

سی تی ليزر مامو گرافی

بیشتر نسبت به طرف دیگر نفوذ مي کند .در حالت واقعي پستان به صورت زیر است در این حال شعاع قرار گیري لیزر و
دتكتورها در س مت سر نسبت به پا بیشتر است زیرا در این حالت دیواره پستان در هر دو طرف به صورت متقارن نیست.
مزايای دستگاه سی تی ماموگرافی ليزری
 .1در این دستگاه از نور لیزربي ضرر براي تصویر برداري استفاده ميشود و اشعه یونیزان ایكس در آن هیچ کاربردي ندارد.
 .2از کمپرشن (فشردن) پستان در هنگام تصویر برداري استفاده نميشود وبیمار در هنگام تصویر برداري کامال آسوده ودر
وضعیت دراز کش قرار دارد.
 .3در پستانهاي دنس ،چگال ) (denseکه در ماموگرافي معمولي تشخیص ضایعات مشكل ویا غیرممكن است براحتي ميتوان
ضایعه را پیدا کرد.
 .4در ماموگرافي معمولي اندازه ضایعات ميباید دست کم  1 CMباشند تا دیده شوند ومشاهده ضایعه یک سانتي متري در
نسج پستان نیزبه معني همراه بودن متاستاز لوکال با ضایعه است .اما در این روش ضایعات  2-3میلي متري نیز تشخیص
داده ميشوند و چون هر بافت نئوپالزیک بیش از دو میلي متر براي ادامه حیات و رشد خود نیاز به عروق مغذي
) (angiogenesisدارد لذا با تشخیص و درمان بموقع که ميتواند با برداشتن اصل توده و اطراف آن و ترمیم پالستیک (بدون
ماستكتوميرادیكال) انجام گیرد ،درمان کامل امكان پذیر است و اگر پس از لومپكتومي و ترمیم ،پروتز گذاشته شود
امكان بررسي مجدد با پروتز هم وجود دارد که در ماموگرافي معمولي چنین قابلیتي وجود ندارد .انجام ام آر آي نیز در
موارد وجود پروتز با محدودیتهائي همراه است.
 .5در سيتي لیزرماموگرافي هر وقت ضایعه ناهنجاري در پستان دیده شود یعني  pathologic angiogenesisوجود دارد ،پس
بدخیم است و دیگر نیازي به بیوپسي تشخیصي آزاردهنده اي وجود ندارد.
اگر ضایعه اي در ماموگرافي معمولي دیده شود و امكان بیوپسي از آن مشكل باشد و رادیولوژیست و جراح بین خوش خیم و
بدخیم بودن آن مردد باشند با این روش به آساني به ماهیت ضایعه پي خواهند برد و لذا از انجام بیوپسيهاي مشكل وغیر
ضرور خود بخود کاسته خواهد شد.
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نمایش سي تي لیزر ماموگرافي (شریان میاني بزرگ)

ماموگرافي (میكروکلسیفیكاسیونها) از همان یک بیمار

مامو نمایش همزمان تصاویر ماموگرافي و سي تي لیزر گرافي بازسازي شده

تصویر بازسازي شده سي تي لیزر مامو گرافي (حذف بافت نرم و نمایش بافت

جهت تشخیص بهتر آناتومي ناهنجاري

عروقي مربوط نسج بدخیم)
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نمایش توده خوش خیم در پستان چگال

نمایش توده بدخیم با عروق خوني زیاد
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پستان با میكرو کلسیفیكاسیونهاي فراوان

نمایش کیست
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نمایش واضح کیست
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کليد واژگان

آشكارساز
بازسازي تصویر
پستان
تابع

Detector
Image Reconstruction
Breast
Function

تک مقطعي

Single Slice

چند مقطعي

Slice Multi

رگ زائي یا افزایش عروق خوني

Angiogenesis

طول موج

Wave Length

کیست
لیزر
مادون قرمز
ماموگرافي
متراکم
میدان دید
میكروکلسیفیكاسیون

Cyst
Laser
Infrared
Mammography
Dense
Field Of View
Micro Calcification
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خودآزمايی
 .1ماموگرافي مي تواند ناهنجاري هاي کوچكي در بافت پستان در حد نیم سانتي متر را مشخص کند .شما یا پزشک تان
توده پستاني را تا به اندازه ي دو برابر این حد ،یعني به اندازه یک نخود بزرگ ،نرسیده باشد ،نمي توانید لمس کنید.
الف) صحیح
ب) غلط
 .2کدام گزینه در زمره معایب ماموگرافي مي باشد؟
الف) عدم امكان انجام ماموگرافي براي خانمهاي زیر  39سال
ب) پرتوگیري بیمار(خصوصاً بافت پستان و تیروئید)
ج) عدم توانایي ماموگرافي در تشخیص ناهنجاریهاي نسوج متراکم یا هایپرپالزي
د) همه موارد
 .3طول موج نور لیزر کاربردي در سي تي لیزر ماموگرافي چقدر است؟
الف) به میزان  ۰9نانومتر
ب) به میزان  ۰9۰نانومتر
ج) به میزان  ۰2نانومتر
د) به میزان  ۰29نانومتر
 .4تصویربرداري در روش سي تي لیزر ماموگرافي وابسته به  .............................نیست.
الف) دانسیته فیلم
ب) وضعیت اپراتور
ج) چگالي بافت
د) کنتراست فیلم
 .5سي تي لیزر ماموگرافي تكنیكي جدید و اولین وسیله تهاجمي در زمینه تصویربرداري نوري است که از فناوري لیزر به
جاي اشعه  Xاستفاده مي کند و قادر به ایجاد تصاویر سه بعدي از ساختمان و ترکیب داخلي سینه است.
الف) صحیح
ب) غلط

24

آموزش الکترونيکی ضمن خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران

سی تی ليزر مامو گرافی

پاسخنامه
 .1الف
 .2د
 .3ب
 .4ج
 .5ب
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