ارزیابی کمی اثر بزرگنمایی در ماموگرافی ،بر تباین تصاویر حاصل از بافت پستان
به روش شبیه سازی مونت کارلو
حمیدرضا ،خداجو چوکامی؛ مصطفی ،سهراب

پور*

دانشگاه صنعتی شریف ،دانشکده مهندسی انرژی ،گروه مهندسی هسته ای

چکیده:
در ماموگرافی فیلم-صفحه 1عمده ترین عامل کاهش کیفیت تصویر ،پرتوهای پراکنده می باشند .بزرگنمایی ،2به عنوان
یکی از روشهای مفید در ماموگرافی ،با کاهش پرتوهای پراکنده ،تباین 3تصاویر حاصله را باال می برد .با شبیه سازی
سیستم ماموگرافی توسط کد  MCNPX 2.6.2و با استفاده از تالی  F6و کمی سازی پرتوها با بکار گیری فایل فضای
فاز ، 4کمیت 5CDFبرای فانتوم پستان با ضخامتها و ولتاژهای متفاوت تیوب اشعه ایکس ،محاسبه شده است .نتایج
نشان دادند که با تغییر بزرگنمایی از  1/2تا  ،2برای پستان با ضخامتهای 5 ،2و  8سانتیمتری ،به ترتیب افزایش،%12
 %22و  32درصدی ،در تباین تصاویر حاصله ایجاد شده است .در نتیجه؛ بدلیل بهبود کیفیت تصاویر حاصله ،تشخیص
بهتری نیز صورت میگیرد.
کلمات کلیدی :ماموگرافی ،بزرگنمایی ،تباین ،فایل فضای فاز ،کد  ،MCNPXروش مونت کارلو

 -1مقدمه
در میان زنان سراسر دنیا ،سرطان پستان رایج ترین نوع سرطان به شمار می رود .تشخیص به موقع و درمان
مناسب ،شانس زنده ماندن بیماران را افزایش می دهد .هم اکنون ماموگرافی به عنوان قابل اعتماد ترین روش
تصویر برداری تشخیصی ،برای بررسی و آشکار سازی آسیب های پستان ،بویژه سرطان پستان طراحی شده
است[ .]1در ماموگرافی فیلم -صفحه عمده ترین عامل کاهش کیفیت تصویر ،پرتو های پراکنده می باشند[.]2
از آنجایی که نیازها برای کاهش پرتوهای پراکنده بدون افزایش دز به بیمار مورد نظر میباشد ،لذا تالشهای
زیادی در جهت بهینه سازی روش های ماموگرافیک انجام شده است .امروزه روش های مختلفی برای کاهش
پرتو های پراکندهی فرودی به گیرنده ی فیلم-صفحه ارایه شده است ،که از آن جمله میتوان به روش
1

Screen-film
Magnification
3
Contrast
4
Phase Space File
5
Contrast Decrease Factor
2
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بزرگنمایی اشاره کرد .بزرگنمایی در ماموگرافی ،مزیت زیادی نسبت به حالت ماموگرافی تماسی ( )Contactیا
همان ماموگرافی معمولی( )Conventionalدارد .دریافت دز کمتر توسط بیمار ،حذف بیشتر پرتوهای مزاحم
(پراکنده) ،باال بردن تباین ( )Contrastتصاویر حاصله ،کاهش نوفه موثر از جمله فواید آن نسبت به حالت
تماسی است[ .]3بزرگنمایی در ماموگرافی ،با افزایش فاصله میان آشکارساز تا پستان یا با کاهش فاصلهی پستان
تا نقطه کانونی چشمه ،بدست میآید .معموال ،این روش در مورد زنانی که عالیم بیماری را داشته باشند
( ،)Symptomaticمورد استفاده قرار می گیرد[3و .]4بون و همکاران [ ]2با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو،
بر مبنای ( )SIERRA Codeبرای پستان با ترکیبات و ضخامت های مختلف ،و به ازای فاصله های متفاوت
شکاف هوای میان پستان تا آشکارساز ،به محاسبه کمی پرتوهای پراکنده شده پرداختند .همچنین توانستند
رابطهای میان کسر پرتوهای پراکنده به اولیه  ،6 S/Pبرحسب تغییر ضخامت و قطر مختلف پستان ،در فاصله
 1/5سانتیمتری شکاف هوای میان پستان تا آشکارساز ،ارایه دهند .لیو و همکاران [ ]3نشان دادند که وقتی از
حالت ماموگرافی تماسی (معمولی) به حالت بزرگنمایی در ماموگرافی میرویم %7 ،تا  %25کاهش در دز
میانگین غدهای بهنجار شدهی 7وارد بر بافت پستان ،دیده میشود .کوتالونیس و همکاران [ ]4بر مبنای شبیه
سازی مونت کارلو به بررسی کمی تاثیر اندازه های نقطه کانونی و نوع توزیع شدت اشعه ایکس تولید شده
(یکنواخت ،گاوسی ،گاوسی دوگانه) بر تفکیک پذیری فضایی( )Spatial resolutionدر درجه های مختلف
بزرگنمایی ،پرداختند.
در کارهای قبلی ،بعضی از محققان اثر بزرگنمایی را بر کاهش میانگین دز غده ای بافت پستان و
برخی دیگر کمی سازی ( )Quantificationرا برای پرتوهای پراکنده و تفکیک پذیری فضایی ،مورد بررسی
قرار دادهاند .اما بدلیل عدم وجود اطالعات کافی در مورد کمیسازی تباین ( )Contrastتصاویر حاصل از بافت
پستان با تغییر درجه بزرگنمایی؛ در پژوهش حاضر ،با شبیه سازی کامل سیستم ماموگرافی با استفاده از کد
 MCNPX 2.6.6و بکار گیری فایل فضای فاز جهت کمی سازی پرتوهای پراکنده و اولیه؛ این موضوع مورد
بررسی قرار گرفته است.

Scatter to Primary Ratio
Normalized average glandular dose
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6
7

 -2مواد و روش کار
در این تحقیق از کد  MCNPX 2.6.6که یک کد چند منظوره با قابلیت ترابرد فوتون ،الکترون و نوترون (و
دیگر ذرات) می باشد ،استفاده شده است .جهت کمی سازی پرتوهای پراکنده و اولیه ،کارت های SSW/SSR

و تالی  F6استفاده شده است .روش های دیگر نیز ،برای شمارش تعداد فوتون های پراکنده و اولیه ،در مرجع
[ ]6آمده است .در ادامه ،توضیح مختصری از مهمترین روابط و مفاهیم بکار رفته در این پژوهش ،ذکر شده
است.

شکل  :1مقایسه نحوه پرتوگیری بافت پستان در دو حالت ماموگرافی تماسی و بزرگنمایی .در حالت تماسی تمام پستان بطور
کامل و در حالت بزرگنمایی تنها بخشی از بافت پستان پرتو گیری می کند .در حالت بزرگنمایی ،پرتو های پراکنده که به سطح
آشکار ساز رسیدهاند ،کاهش مییابند.

درجه بزرگنمایی ( :)Mدرجه بزرگنمایی با استفاده از شکل ،1به صورت زیر تعریف می شود:
H
h

()1



H
T
) H  (A 
2

M 

که در آن Hو  hبه ترتیب ،فاصله چشمه کانونی تا سطح آشکار ساز و چشمه تا مرکز ثقل پستان است A .و T

نیز به ترتیب معرف فاصله سطح آشکارساز تا سطح زیرین پستان و ضخامت بافت پستان میباشد.
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فاکتور کاهش تباین( :)CDFاز آنجا که پرتوهای اولیه حاوی اطالعات اصلی مربوط به مشخصات تضعیف
اشعه ایکس عبوری از بافت پستان بوده ،بیشترین تباین ( )Contrastرا در تصاویر ثبت شده در آشکارساز ایجاد
میکند .پرتوهای پراکنده عامل اصلی کاهش کیفیت تصاویر ماموگرافی میباشند .بنابراین چنانچه میزان
پرتوهای پراکنده کاهش یابند CDF ،عدد باالتری را نشان خواهد داد .این ارتباط در معادله  2ارایه شده است:
Cs
1

) Cp 1 ( S
P

()2

CDF 

 C pو  Csبه ترتیب معرف ،بیشینه تباین ایده آل در عدم حضور پرتوهای پراکنده و تباین در حضور پرتوهای
پراکنده را نشان می دهند .کمیت های  Pو Sبه ترتیب معرف پرتوهای اولیه و پرتوهای پراکنده میباشند .از
نظر مفهومی CDFمعرف تباین تصویر در حضور پرتوهای پراکنده است؛ با این تفاوت که ،به تباین تصویر در
حالت آرمانی  C pبهنجار شده است .شکل  ،2نمایشی از هندسه شبیه سازی شده براساس سیستم بکار رفته در
مرجع [ ]2را نشان می دهد .شبیه سازی بافت پستان با ترکیبات  %52غدهای و  %52چربی ،با ضخامت cm

0/5پوست ،بر مبنای دادههای مرجع [ ]5صورت پذیرفت .جهت شبیه سازی طیف اشعه ایکس ( Mo- Moآند-
فیلتر) با پنجره  ، Beاز مرجع [ ]7استفاده شده است.

شکل :2نمایشی ساده از هندسه سیستم ماموگرافی به همراه پستان فشرده شده و محل ایجاد فایل فضای فاز
جهت کمی سازی پرتوهای پراکنده و اولیه .
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کلیه پارامترهای موجود در جدول ،1شامل  kVpتیوب اشعه ایکس ،جهت پرتودهی بهینه ،8متناسب با ضخامت
سینه و ترکیبات آن (نسبت چربی در مقابل بافت غده ای) ،از نمودارهای تکنیکی 9مرجع [ ]2انتخاب شدهاند.
جدول :1انتخاب شعاع پستان فشرده شده ،ولتاژ تیوب اشعه ایکس ،ضخامت غشای پوستی و ضخامتهای مختلف پستان
ضخامت پستان ()cm

3

4

5

8

شعاع پستان ()cm

8

متغیر از  6تا 12

8

8

غشای پوست ()cm

2/5

2/5

2/5

2/5

ولتاژ تیوب اشعه ایکس ()kVp

24

24

25

32

 -3نتایج
برای اثبات صحت نتایج شبیه سازی ،کسرهای  S/Pبدست آمده برای پستان با ضخامت  4 cmبه ازای قطرهای
مختلف پستان (به شکل نیمه استوانهای) با اطالعات ،بون و همکاران[ ]2در شکل  3مقایسه شد .تمامی نتایج
بدست آمده از شبیه سازی در مقایسه با مرجع [ ،]2اختالف کمتر از  %2/5را از خود نشان دادند.

شکل  :3مقایسه داده های حاصل از شبیه سازی با نتایج حاصل از مرجع[ ]2در شرایط ذکر شده در نمودار .

Optimal Exposure
Technique Chart
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8
9

شکل  :4تباین تصویر( )Contrastبهنجار شده در حضور پرتوهای پراکنده ،با درجات مختلف
بزرگنمایی برای پستان با ضخامت های متفاوت .

فاکتور تباین بهنجار شده  CDFبر حسب درجه بزرگنمایی( ،)DMبرای ضخامتهای مختلف پستان در شکل
 ،4نشان داده شده است.

 -4بحث و نتیجه گیری
اعتبار نتایج حاصل از شبیه سازی انجام شده با کد  ،MCNPX 2.6.6با دادههای منتشر شده ،با اختالف کمتر
از  %2/5به تایید رسید .در این پروژه نشان داده شد که فاکتور  CDFروند افزاینده با درجه بزرگنمایی تا حدود
 DM=2داشته و پس از آن تغییرات  CDFبا بزرگنمایی به حالت اشباع نسبی می رسد .نتایج بدست آمده ،در
شکل  4ارتباط دقیق بین  CDFو  DMرا برای ضخامتهای مختلف پستان ،آورده شده است .این نتایج می
تواند بر بهبود کیفیت تصاویر تمام سیستمهای ماموگرافی ،تاثیر گذاشته و کمک مناسبی در اختیار تکنولوژیست
های ماموگرافی قرار دهد تا بتوانند در وضعیت های متفاوت ،به حداکثر تباین ( )Contrastمطلوب دست یابند.
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