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اندازهگيري خواص پالريزاسيون پوست با استفاده از روش اليپسومتري
ليزري
پژمان قاسمي ،محمدحسين ميرانبيگي
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چکيده
مقدمه :پوست از نظر اپتيكي داراي ماهيت فعال ميباشد و لذا
روشهاي تشخيصي و درماني مبتني بر نور رو به گسترش ميباشد.
روشهاي اپتيكي موجود عموما به سنجش شدت نور بازتابش ،جذب
و يا تفرق يافته در پوست ميپردازند و قادر به تشخيص پارامترهاي
فيزيكي هستند كه در شدت نور تغيير ايجاد مينمايند  .تحقيقات
نشانداده است كه بافت بيولوژيك دربرابر تابش نور از خود خواص
پالريزاسيوني نشان ميدهد  .تفرق نور از سطح پوست و يا اليه هاي
داخل آن تابعي از پالريزاسيون نور تابشي ميباشد  .بنابراين ميتوان
با تغيير پالريزاسيون نور تابشي و اندازهگيري پالريزاسيون نور
بازپراكنده شده به بررسي خواص و پارامترهاي پوستي كه تاثيرگذار
پرداخت.
ميباشند
نور
پالريزاسيون
حالت
بر
مواد و روش ها :در اين تحقيق جهت بررسي خواص پالريزاسيوني
فانتوم پوست يك سيستم آزمايشگاهي اليپسومتري تفرقي پياده -
سازي گرديده است  .با بهرهگيري از مفهوم بردار استوكس و اندازه -
گيري پارامترهاي ماتريس مولر ،نشان دادهشده است كه با تغييرات
خواص بازتابشي فانتوم ،مشخصات نور پالريزه بازپراكندهشده متاثر از
ميباشد.
فانتوم
پارامترهاي
تغيير
نتايج :نتايج بدست آمده از اين تحقيق نشانداده است كه بعضي از
المانهاي ماتريس مولر فانتوم تحت آزمايش متاثر از پالريزاسيون نور
تابشي و نيز المانهاي پراكندهكننده نور در فانتوم ميباشد و لذا مي -
توان از آنها بعنوان نشانگرهاي تغييرات خواص پالريزاسيون بافت
نمود.
استفاده
بحث و نتيجهگيري :در تقابل نور پالريزه با بافت پوست ،نور
بازپراكنده شده حاوي اطالعات اپتيكي و پالريزاسيوني بافت تحت
تابش ميباشد  .با استفاده از يك فانتوم شبيهسازيشده نشان
داده ايم كه با تحليل اطالعات پالريزاسيوني نور بازپراكندهشده مي -
توان به بررسي و تحليل آندسته از عوامل و بيماريهايي كه بر خواص
پرداخت.
ميگذارند
تاثير
بافت
پالريزاسيوني
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