تشخیص میکروکسیمهای بافت پستان در تصویربرداری ماموگرافی دیجیتال دو انرژی با
رویکردی جدید در روش تصویربرداری وجداسازی تصاویر میکروکلسیمها جهت تشخیص
زودرس سرطان پستان
محمد مهدی ،مجرد کاهانی؛ علیرضا ،کمالی اصل؛ سمانه ،هاشمی
دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکده مهندسی هستهای ،گروه پرتوپزشکی

چکیده
ماموگرافی دوانرژی از تکنیکهایی است که برای باال بردن دقت تشخیص تشخیص میکروکلسیمها که از عالئم زودرس
سرطان پستان است؛ به کار میرود .هدف از انجام این پژوهش ،بررسی امکان جداسازی تصاویر ضخامتهای مختلف
میکروکلسیمها با استفاده از ماموگرافی دوانرژی است .در این راستا ،یک فانتوم معادل پستان طراحی و ساخته و از ضخامت-
های مختلف آلومینیوم جهت شبیهسازی میکروکلسیمها تصویربرداری شد .در جهت بهکارگیری از تکنیک تصویربرداری
دوانرژی ،فیلتر مناسب برای تولید طیف پرانرژی با استفاده از کد مونت کارلوی  MCNP-4Cطراحی و ساخته شد .با توجه
به نتایج بدست آمده ،تصاویر میکروکلسیمها با ضخامتهای باالتر از  532میکرون ،خیلی ناچیزتر از آن چیزی که در
ماموگرافی رایج قابل تشخیص است ،جدا شده است.
کلمات کلیدی :ماموگرافی دو انرژی ،تشخیص میکروکلسیمهای پستان ،سرطان پستان

مقدمه
سررطان پسرتان ،تومور بدخی ی است که از سلولهای پستان شروع به رشد میکنند .یک تومور بدخیم ،گروهی از
سرلولهای سررطانی هستند که میتوانند به بافتهای مجاور رفته و یا در کل بدن متاستاز دهند .این بی اری اغلب
در زنان مشراهده میشرود ،اما به ندر

مردان نیز دچار آن میشروند ]1[.در بین هر هشرت زن یک نفر به سرطان

پسرتان مبتال میشرود و مه ترین عامل مرگ زنان  04تا  00سرال ناشری از سرطان است ]5[.از این رو تشخیص و
درمان آن دارای اه یت بسریاری اسرت .از سال  1994نرخ مرگ زنان ناشی از سرطان پستان کاهش یافته است که
از دالیل آن میتوان تشررخیص به هنمام سرررطان پسررتان با اسررتفاده از ماموگرافی و سررایر رو های تشررخیص و
ه چنین افزایش آگاهی خانمها را نام برد]1[.
ماموگرافی دیجیتال با بهینه کردن هر سه مرحله تصویرداری ،پرداز

تصویر و ن ایش تصویر ،امکان تشخیص

دقیقتر سرطان پستان ،بهخصوص در مراحل اولیه آن را فراهم ساخته است ]7[.یکی از مزایا و ابزار دردسترس مهم
ماموگرافی دیجیتال نسبت به ماموگرافی فیلم ،امکان اع ال تکنیک تصویربرداری دوانرژی است.
در یکی از مه ترین پژوهشهای مشابه ،برتله 1و ه کار

در سال  1990میالدی[ ،]3سیستم تصویربرداری دو

انرژی را که بر اساس تکنیک تفریق خطی ع ل مین ود ،بهصور

تئوری مدل کرده و در ع ل آن را مورد ارزیابی
Brettle
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1

قرار دادند .در این تحقیق ،از دیسکهای آلومینیومی به قطر  1میلیمتر و در ضخامت های مختلف (جهت شبیه
سازی میکروکلسیمها) ،در زیر مواد معادل  %24چربی و  %24غدهای؛ با تکنیک دوانرژی تصویربرداری ن ودند؛ که
براساس آن ،بافتهای کلسی ی بزرگتر از حدود  074میکرومتر را تشخیص دادند.
هدف از انجام این پژوهش بررسی امکان جداسازی تصاویر میکروکلسیمهای بافت پستان با استفاده از به کارگیری
تکنیک ماموگرافی دو انرژی و رو

تخ ین ضخامت مواد در پرداز

تصویر است .تصویربرداریها با استفاده از

امکاناتی مشابه به سیستمهای رادیولوژی دیجیتال انجام شده است که به نوعی ع لی بودن انجام ماموگرافی دیجیتال
با استفاده از سیستم های رایج رادیولوژی دیجیتال ،زمانی که از فیلترهای مناسب برای تولید طیفهای مورد نیاز
استفاده شود؛ نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

مواد و روشها
-

طراحی و ساخت فانتوم معادل پستان

برای مدل سازی بافت پستان در تصاویر ماموگرافی از یک فانتوم دستساز استفاده شده است .مواد مورد استفاده
در این فانتوم جهت شبیهسازی ساختارهای مختلف بافت پستان  ،بر اساس مشخصا

تضعیف پرتوی این مواد،

انتخاب شده است .با توجه به شکل  ،1از روغن زیتون به جای بافت چربی پستان و از اکرلیک برای شبیهسازی
بافت غدهای آن استفاده میشود.
حضور و شکل حجمهای کوچک کلسی ی در بافت پستان میتواند از آثار زودرس سرطان پستان باشد]3[.
میکروکلسیمها ع دتا از ترکیبا

کلسی ی هستند که پرتوهای ایکس را نسبت به بافتهای اطراف خود ،بیشتر

تضعیف میکنند .تشخیص آنها در تصاویر رایج ماموگرافی م کن است به دلیل کوچکی آنها و یا اثر روی
همافتادگی بافتها ،امکانپذیر نباشد .از تصویربرداری دوانرژی برای حذف اثر روی همافتادگی بافتها و تشخیص
راحتتر میکروکلسیمها میتوان استفاده کرد.
مشخصا

تضعیف پرتو برای آلومینیوم شباهت زیادی به میکروکلسیمهای موجود در بافت پستان دارد؛ از این رو

در بسیاری از تحقیقا

از ورقههای آلومینیومی در ابعاد و ضخامتهای مختلف استفاده شده است[ ]6در تحقیقی

که در سال  5413میالدی[ ]1انجام شده است ،ضخامتهایی از آلومینیوم که کنتراست مشابه میکروکلسیمها در
شرایط تصویربرداری یکسان تولید میکنند ،محاسبه شده است .به طور میانمین ضخامت آلومینیوم معادل 4/52
ضخامت میکروکلسیم است .در این تحقیق از ضخامتهای  244 ، 044 ، 344 ، 544 ، 124 ، 144 ، 24و 644
میکرومتر آلومینیوم برای شبیهسازی میکروکلسیمها استفاده شده است که در شکل(-3الف) از س ت چپ به راست
چیده شدهاند .بر طبق مطالب ذکر شده ،این ضخامتهای آلومینویم معادل میکروکلسیمهایی به ابعاد ، 115 ، 29
 255 ، 074 ،323 ، 532 ، 176و  746میکرومتر میباشد.
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شکل  :1مقایسه ضریب تضعیف خطی مواد مورد استفاده در فانتوم پستان با مواد تشکیل دهنده پستان []0

-

طیفهای کم انرژی و پر انرژی

برای انجام تکنیک دو انرژی نیاز به تولید پرتوهای ایکس با میانمین انرژی پایین و باال است ،به گونهای که تا حد
امکان این دو طیف از یکدیمر جدا باشند .در این تحقیق برای تولید طیف کم انرژی از ولتاژ  34 kVpتیوب اشعه
ایکس استفاده شده است .پرتوهای تولیدی این تیوب ایکس که آند آن از جنس تنمستن است ،به صور
از آن خارج میشوند .تصویر گرفته شده در این ولتاژ ،با توجه به اختالفا

مخروطی

کم بافتهای پستان میتواند برای

تشخیص ،ه انند یک تصویر ماموگرافی رایج مورد استفاده قرار گیرد.
جهت بدست آوردن تصویر پر انرژی و استفاده از خصوصیا
وهم اینکه ،با تابش دادن دوباره پستان دقیقا اطالعا

آن برای جداسازی میکروکلسیمهای بافت پستان

جدیدی بدست آید ،نیاز است از جدا بودن کامل دو طیف

کمانرژی و پرانرژی اط ینان حاصل شود .برای تولید طیف پر انرژی از ولتاژ  24 kVpتیوب اشعه ایکس به ه راه
فیلتر مس استفاده شده است .در این تحقیق از یک میلیمتر فیلتر آلومینیوم نیز برای حذف پرتوهای مشخصه
کمانرژی فیلتر مس استفاده شد .شکل-0الف ،ن ودار طیف پرانرژی بر حسب ضخامتهای مختلف مس را نشان
میدهد که با استفاده از شبیهسازی کد مونت کارلوی  MCNP-0Cبدست آمده است .طیف پرانرژی و کمانرژی
بهترتیب دارای  1/45 ،0/01 HVLمیلیمتر آلومینیوم میباشند .این پارامتر با استفاده از دادههای تجربی ثبت شده در
آشکارساز بدست آمده است.
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 تئوری جداسازی مواد تشکیل دهنده بافت پستان در تصویربرداری دو انرژیجداسازی مواد در تصویربرداری دو انرژی ،بدون استفاده از خاصت لبه  kمواد ،در دو حالت منبع ،پرتو گاما(تک-
انرژی) و منبع ،پرتو تیوب ایکس (دارای طیف انرژی) قابل بررسی است .از آنجایی که منبع مورد استفاده در
ماموگرافی یک تیوب اشعه ایکس است ،مبانی آن در ادامه توضیح داده میشود.
 استفاده از تیوب ایکس به عنوان منبع پرتودر حالتی که منبع پرتو ،یک تیوب اشعه ایکس است و پرتو خروجی آن دارای طیف گسترده انرژی است ،پارامتر
 Aکه سیمنال هر پیکسل است ،به صور

زیر بدست میآید:
𝐴 = 𝑡𝜇−

()1
()5

)

) 𝑙𝐴َ𝑡)𝐸( 𝑙𝐴𝜇∫ 𝐼4 (𝐸)exp(−𝜇𝐴 (𝐸)𝑡𝐴 −𝜇𝑎 (𝐸)𝑡𝑎 −
𝐸𝑑 )𝐸( ∫ 𝐼4

(𝐴𝑖 = ln

برای حل این معادله از تخ ین جوابهای آن با استفاده از پارامترهای سیمنال پاسخ در تصویربرداری پر انرژی
 ، AHEنسبت سیمنال تصویربرداری پر انرژی به کم انرژی  ،R=AHE/ALEو ضخامت کل  Tدر قالب یک سری توانی
میتوان استفاده کرد .رابطه جواب پیشنهادی ارائه شده است:
𝛾 𝑇 𝛽𝑅 𝐸𝐻𝛼𝐴 𝑗𝑐𝛼𝛽𝛾,

()3

∑

= 𝑗𝐴

𝑁𝜖)𝛾(𝛼,𝛽,

در حالی که  jبیان کننده هر کدام از مواد تشکیل دهنده پستان است و ضخامت کل ج ع ضخامت هر کدام از مواد
است .ضرایب ثابت این پاسخ برای هر ماده ،به وسیله فرآیند کالیبره کردن به دست میآید .محاسبا
برای هر پیکسل به صور

انجام شده

جدا انجام میشود.

 فرآیند کالیبراسیونفرآیند کالیبرهکردن برای ضخامتهای مختلف مواد معادل بافت و میکروکلسیمها انجام شدهاست .ن ونهای از فانتوم
کالیبراسیون در شکل(-5ب) آورده شده است .با استفاده از تصویربرداری از این فانتومها و سیمنالی که به هر
ضخامت از مواد معادل بافت پستان و میکروکلسیمها اختصاص مییابد ،فرآیند کالیبراسیون انجام شده و ضرایب
ثابت پاسخ پیشنهادی بدست آمده است.
 پروتکل تصویربرداریدر این تحقیق  ،از یک تیوب اشعه ایکس دارای آند تنمستن و پنجره خروجی از جنس برلیم استفاده شده
است( .)GemX-164آنجایی که برای ثبت پرتوها و تشکیل تصویر از یک آشکارساز نی ه هادی به ابعاد 01×01 cm
که اندازه هر پیکسل آن 544 µmاست ،استفاده شده است (DeReO WA1(.تصاویر خروجی این آشکارساز  16بیتی
است .تکنولوژی به کار رفته در این آشکارساز  Si/GadOxاست .قبل از انجام فرآیندهای پرداز

تصویر بر تصاویر

حاصل ،باید آنها را در ماتریس حاصل از تصحیح یکنواختی ضرب کنیم تا نایکنواختی تصویر ناشی از نایکنواختی
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میدان پرتوها و یا بازدهی متفاو

پیکسلهای مختلف آشکارساز تصحیح شود .برای این کار از محفظه فانتوم که

دارای ضخامت کل  2 cmاست و  0/5 cmآن ،از آب پر شده است ،استفاده شده است.

(ب)

(الف)

شکل ( :5الف) تصویر فانتوم معادل پستان (ب) ن ونهای از فانتومهای کالیبراسیون

نتایج و بحث
 تصاویر گرفته شده کم انرژی و پر انرژیتصاویر کم انرژی و پر انرژی به ترتیب در شکل (-3ب) و (ج) آمده است .ه انطور که در شکل  3میتوان مشاهده
کرد؛ به دلیل اختالف کم ضرایب تضعیف مواد در انرژیهای باالتر نسبت به حالت کمانرژی ،تصاویر پرانرژی،
اختالف بین مواد را نسبت به حالت کمانرژی به خوبی ن ایش ن یدهد ،از اینرو ن یتوان از این تصاویر برای
تشخیص سرطان پستان به شیوه رایج ،استفاده کرد؛ اما از طرف دیمر ،به علت جذب ک تر پرتوهای ایکس در این
حالت تصویربرداری ،دوز ک تری به بی ار خواهد رسید .از جهتی دیمر ،اختالف بیشتر بین تصاویر کمانرژی و
پرانرژی ،بهدلیل نشاندادن بهتر اختالف مواد در دوتصویر کمانرژی و پرانرژی ،جهت جداسازی مواد در تکنیک دو
انرژی مناسبتر خواهد بود.
 جداسازی میکروکلسیمها از بافت معادل پستاندر فانتوم معادل بافت پستان مورد استفاده ،از قطعا
استفاده شده است .این قطعا

مربعشکل آلومینیوم جهت شبیهسازی میکروکلسیمهای پستان

در هشت ضخامت مختلف از  24تا  644میکرومتر در فانتوم جایمذاری شده است

که در شکل (-3الف) قابل مشاهده هستند.
با توجه به شکل (-0ب) که نسبت سیمنال پرانرژی به کمانرژی در مواد مختلف بر اساس افزایش ضخامت را نشان
میدهد ،میتوان دید که اختالف آلومینیوم با مواد معادل بافت مثل روغن زیتون و اکرلیک بسیار ناچیز است .از
اینرو بهنظر می رسد جداسازی آن به رو

تخ ین ضخامت با استفاده از براز
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مقادیر کالیبراسیون بسیار سخت

باشد .در این تحقیق ،سعی برآن شد تا با کالیبراسیون دقیق و تولید تعداد نقاط زیاد جهت یک براز

دقیق ،امکان

جداسازی آلومینیوم از سایر مواد معادل بافت پستان فراهم شود.
(الف)

(ب)

(ج)

(د)

شکل ( :3الف) تصویر مربعا

آلومینیوم کارگذاری شده در فانتوم معادل پستان (ب) تصویر کم انرژی گرفته شده از فانتوم (ج) تصویر پر انرژی
(د) تصویر معادل میکروکلسیمهای جدا شده

برای جداسازی تصویر آلومینیوم از معادل بافت پستان ،استفاده از رو

تخ ین ضخامت آن بهوسیله براز

تابع درجه  5با  3پارامتر مستقل و  14ثابت که قبال ذکر شد ،بهکار گرفته شده است .نتیجه اع ال رو

یک

ذکر شده

بر تصاویر پرانرژی و کمانرژی در شکل(-3د) آمده است .ه انطور که در شکل میتوان مشاهده کرد ،رو

مورد

استفاده توانسته است ضخامتهای باالتر از  124میکرون را از تصویر معادل بافت بهطور ضعیف جدا کند و یا به
عبار

دیمر این رو

قادر به جداسازی کامل ضخامتهای باالتر از  544میکرون آلومینیوم از تصویر بوده است.

در برخی تحقیقا  ،امکان جداسازی تا ضخامت حدود  74میکرون گزار
تحقیقا

شده است .قابل ذکر است که در

مذکور از آشکارسازهای حساس به انرژی استفاده شده است .ه چنین تیوپ پرتو ایکس این تحقیقا

مخصوص ماموگرافی بوده و دارای انرژیهای مناسب برای اینکار است و در نتیجه در مقایسه با آشکارساز و تیوپ
پرتو ایکس بهکار رفته در این پژوهش ،دارای شرایط بسیار بهتری بودهاند و از این نظر ،قادر به حذف اطالعا
غلط موجود در تصویربرداری و در نتیجه ،افزایش دقت تصویربرداری و براز

انجام شده میباشند .و این امر

موجب بهدست آمدن نتایج بهتر نسبت به پژوهش حاضر است؛ اما این درحالیاستکه آشکارسازهای مورد استفاده
در ماموگرافی دیجیتال اغلب از نوع مشابه آشکارساز استفاده شده در این پژوهش میباشند که از این نظر ،نتایج
تحقیق حاضر ،دارای نتایجی ع لیتر و واقعیتر در کاربردهای کلینیکی است.
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 طیف خروجی پرتوهای پر انرژی تیوب ایکس با آند تنمستن و ضخامتهای مختلف فیلتر مس (ب) نسبت سیمنال پر انرژی به کم:) (الف:0 شکل
 میکروکلسیمها و مواد حاجب ید و بیس و،انرژی برای مواد معادل بافت

نتیجه گیری
 میتوان به،با توجه به نتایج بدست آمده حاصل از این تحقیق فانتومیک و شبیهسازیها و طراحیهای انجام شده
این نتیجه رسید که با استفا ده از طراحی و ساخت فیلترهای مناسب و ه چنین به کارگیری رو های تخ ین
532  امکان جداسازی تصاویر میکروکلسیمهای با ابعاد بزرگتر از،ضخامت در پرداز تصویر و کالیبراسیون دقیق
 ه چنین یکی از نتایج ض نی این تحقیق ع لیاتی بودن امکان انجام تکنیک دوانرژی توسط.میکرون فراهم میگردد
.تیوب با آند تنمستن جهت ماموگرافی با دقت ذکر شده در تشخیص میکروکلسیمها میباشد
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