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Izvleček
V magistrskem delu smo podrobneje raziskali uporabnost metode difuzno refleksijske
spektroskopije za analizo človeške kože. Ker metoda temelji na zajemanju povratno
sipane svetlobe iz kože, potrebujemo za analizo ustrezen opis propagacije svetlobe in
ustrezen fizikalni model kože. Človeška koža velja za izredno sipajoče sredstvo, zato smo
za opis propagacije svetlobe uporabili difuzijsko enačbo, ki jo dobimo z difuzijsko
aproksimacijo znane Boltzmannove transportne enačbe. Ta pristop se izkaže kot izredno
koristen, saj daje analitične rešitve za večslojni model kože in možnost reševanja
inverznega problema prilagajanja rešitev na meritve difuzno refleksijskih spektrov. S tem
smo lahko pridobili kvantitativno informacijo o strukturi kože. Temeljito smo analitične
rešitve raziskali z alternativnim opisom propagacije svetlobe, metodo Monte Carlo. Pri
analizi meritev difuzno refleksijskih spektrov smo uporabili tako dvoslojni kot tudi
troslojni model kože, pri čemer se je slednji izkazal za boljšega. Postopek prilagajanja
analitičnih rešitev smo nato ustrezno nadgradili in ga testirali na sezonskem poteku
spreminjanja strukture kože.
Ključne besede: difuzna refleksijska spektroskopija, človeška koža, difuzijska
aproksimacija, Boltzmannova transportna enačba, Monte Carlo, integracijska sfera
PACS: 87.64.Aa, 87.64.-t, 87.10.Rt

Abstract
In this master thesis we investigate the applicability of diffuse reflectance spectroscopy in
analysis of human skin. Diffuse reflectance spectroscopy involves acquiring
backscattered light from the skin. In order to successfully use this method, we need to
provide an appropriate description of light propagation and human skin model.
Propagation of light in highly scattering media such as human skin is often treated in the
so called diffusion approximation of Boltzmann transport equation. The major advantage
of this approach is that it offers enclosed analytical solutions for multi-layered skin
model, which can be used to obtain quantitative information about the skin structure by
fitting analytical solutions to measured diffuse reflectance spectra. We quantitatively
compare analytical solutions with predictions of Monte Carlo modeling of light
propagation. In analysis of measured diffuse reflectance spectra from human skin we
have used two- and three-layered skin model, with latter showing better results. We have
improved the analytical solution fitting procedure and tested the reliability of such fit on
measurements of seasonal changes in human skin.
Keywords: diffuse reflectance spectroscopy, human skin, diffusion approximation,
Boltzmann transport equation, Monte Carlo, integration sphere
PACS: 87.64.Aa, 87.64.-t, 87.10.Rt
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Uvod

1. Uvod
Področje biomedicinske optike se ukvarja z uporabo znanja optike na področju
diagnosticiranja, tomografij, terapij in kirurških posegov v medicini. Biomedicinska
optika je z razvojem optičnih tehnologij kot so laserji, optična vlakna in detektorji (npr.
CCD), doživela velik porast in je v zadnjih letih izjemno vroča tema raziskovanja. Eden
izmed temeljnih ciljev biomedicinske optike je razvoj minimalno invazivnih
diagnostičnih tehnik, ki bi hkrati omogočale natančno, objektivno in hitro karakterizacijo
strukture človeškega tkiva. To je še posebej pomembno pri diagnosticiranju različnih
obolenj, kjer so druge metode zelo omejene, počasne, nezanesljive ali neprijetne za
bolnika. Biomedicinska optika je tako k že znanim diagnostičnim metodam dodala vrsto
novih možnosti kot so diagnostika z difuzno optično spektroskopijo, z opazovanjem
fluorescence, z Ramansko spektroskopijo, prav tako pa je razširila področje
diagnostičnega slikanja s tomografskimi tehnikami kot so optična koherenčna tomografija
- OCT, difuzna optična tomografija, optoakustična tomografija, fototermalna
radiometrija, itd.
Difuzna optična spektroskopija je le ena izmed mnogih metod, ki uporablja
svetlobo za merjenje optičnih lastnosti tkiva. Posebej praktična različica te metode je
difuzna refleksijska spektroskopija, ki analizira svetlobo, ki jo dobimo po tem, ko
posvetimo na tkivo. Ta svetloba se lahko v tkivu absorbira ali siplje in tako nosi
informacijo o strukturah, s katerimi interagira. Prednost difuzne refleksijske
spektroskopije je, da omogoča neinvazivno določanje optičnih lastnosti tkiv in s tem
neinvazivno opazovanje sprememb na tkivu. Pri tej metodi imamo namreč detektor in
izvor na isti strani vzorca in je tako idealna za raziskovanje značilnosti človeške kože.
Da lahko z difuzno refleksijsko spektroskopijo sploh pridobimo optične lastnosti
tkiva, moramo uvesti fizikalni model tkiva in ustrezen opis propagacije svetlobe v tkivu.
Zaradi plastovite strukture lahko človeško kožo predstavimo z večplastnim modelom, pri
čemer ima vsaka plast določene optične lastnosti, ki so že znane v literaturi. Opis
propagacije svetlobe predstavlja v tkivu precej zahtevno nalogo. Rigorozen opis z
Maxwellovimi enačbami je zaradi kompleksne strukture človeške kože praktično
neizvedljiv. Velikokrat se tako v biomedicinski optiki uporablja radiometričnen opis
svetlobe, tj. s količinami kot so moč in intenziteta, pri čemer se svetloba pokorava
Boltzmannovi transportni enačbi. Slednja je sprva bila v uporabi za opis migracije
nevtronov v reaktorski fiziki, kasneje pa se je izkazala kot zelo dober opis propagacije
svetlobe v izrazito sipajočih sredstvih, kot je tkivo. Analitične in eksaktne rešitve
transportne enačbe je mogoče najti le za posebne primere. Pogosto se zato odločimo
reševanja transportne enačbe v ti. difuzijski aproksimaciji (DA), ki predpostavlja skoraj
izotropno kotno porazdelitev svetlobe v tkivu in hkrati omogoča analitične rešitve za
večplatne modele tkiva [1]. Poleg te metode se za opis potovanja svetlobe po tkivu
uporablja tudi simulacijo Monte Carlo (MC), ki je na tem področju sprejeta kot zlati
1
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standard, vendar pa je po časovni zahtevnosti veliko počasnejša kot DA. Izbira
večplastnega modela kože je ključna za pravilno napoved tako DA kot tudi simulacij MC.
Čeprav se v literaturi pogosto navaja dvoplastni model kot zadosten za opis človeške kože
[2,3], so napovedi posebej v primerjavi z meritvami pomanjkljive, zato so pomembne
nadaljnje raziskave.
Prednost analitičnih rešitev DA za večplastni model kože je, da jih lahko
prilagajamo z nelinearno metodo najmanjših kvadratov na merske točke, ki jih dobimo z
difuzno refleksijsko spektroskopijo. To nam omogoča kvantitativno pridobitev lastnosti
človeške kože, ki jih opišemo s parametri kot so volumska koncentracija melanina,
volumska koncentracija krvi, oksigenacija krvi, itd. Ker DA daje točne rezultate le na
področju kože, kjer je svetloba po prostorskem kotu skoraj izotropna, nam to lahko
povzroča težave na meji zrak-koža, kjer je svetloba izrazito usmerjena. To se lahko izrazi
v nepravilni napovedi pridobljenih parametrov. Glede na to, da je DA v biomedicinski
optiki pogosto uporabljena, je nujna podrobnejša analiza njenih rešitev za večplastni
model kože s simulacijo MC in s testiranjem na večjem številu meritev difuzno
refleksijskih spektrov (DRS).
Prvi del magistrske naloge je namenjen podrobnejši razlagi tkivne optike, ki
vključuje opis propagacije svetlobe v koži na podlagi absorpcijskih in sipalnih procesov,
opis optičnih lastnosti kože in definicijo Boltzmannove enačbe. Nato sledi reševanje
Boltzmanove transportne enačbe v DA in primerjava s simulacijo MC. Osrednji del
magistrske naloge je kvantitativna analiza rešitev DA s simulacijo MC in s prilagajanjem
rešitev DA na meritve. Sledi sistematično izboljševanje metode prilagajanja DA in nato
še dokončnen test na večjem številu meritev.
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2. Tkivna optika
Tkivna optika je področje optike, ki se ukvarja z opisom propagacije svetlobe v tkivu.
Zaradi kompleksne strukture je tkivo zelo zahtevno za rigorozno obravnavo z enačbami,
ki bi natančno opisovale razširjanje svetlobe. Velikokrat moramo zato tkivo gledati bolj
poenostavljeno, pri čemer nas večinoma zanima makroskopski in ne mikroskopski opis,
tj. lomni količniki, absorpcijski in sipalni koeficienti ter kotna odvisnost sipanja.

2.1. Sestava kože
Poznavanje strukture kože je ključno pri obravnavanju tkivne optike. V osnovi je koža
zgrajena iz dveh plasti, povrhnjice in usnjice, od spodaj pa jo obdaja podkožje, slika 2.1.
Povrhnjico ali epidermis sestavljajo celice melanociti in keratinociti. Prve se nahajajo
pretežno v spodnjem delu epidermisa in vsebujejo celične organele melanosome.
Melanosomi proizvajajo melanin in se preko posebnih izrastkov prenašajo v višje ležeče
celice keratinocite ter tako ščitijo notranji del kože pred UV žarki, slika 2.1. Debelina
epidermisa se giblje med 50 in 100
[4].
Usnjica ali dermis je zgrajena pretežno iz vezivnega tkiva, kot so kolagenska
vlakna in elastin. V dermisu je prisotnih veliko struktur kot so lasni mešički, lojnice, krve
žile, živci in limfno ožilje. Valovitem predelu dermisa tik ob epidermisu pravimo
papilarni dermis. Debelina dermisa znaša od 0.5 do 4
[2,4]. Na debelino kože
vplivajo dejavniki kot so spol, starost, področje na telesu in navade, npr. kajenje.

Slika 2.1: Leva slika prikazuje shemo strukture kože. Desna slika podrobneje predstavlja
mehanizem prenašanja melanosomov po izrastkih iz melanocitov do višje ležečih
keratinocitov [5,6].
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2.2. Odboj na površini kože
Odboj svetlobe na površini kože je posledica razlike lomnih količnikov med kožo in
zrakom. Kolikšen delež vpadne svetlobe se odbije, nam povedo dobro znane Fresnelove
enačbe (2.1). Če svetloba vpade pod kotom na mejo, kjer se lomni količnik spremeni iz
v , velja za reflektivnost (razmerje med intenziteto vpadne in odbite svetlobe) v
primeru polarizirane svetlobe

(2.1)

kjer je
. Večinoma bomo imeli opravka z nepolarizirano svetlobo, ki ima enak
prispevek obeh komponent. Na sliki 2.2 je prikazan graf reflektivnosti v odvisnosti od
kota vpada, pri čemer je
(zrak) in
(koža). Slednja vrednost velja pri
600nm (vidna svetloba), saj se lomni količnik praviloma lahko spreminja z valovno
dolžino. V tej magistrski nalogi bomo to odvisnost zanemarili. Opisanemu odboju
pravimo spekularni odboj in velja le za ravne površine, kjer se vpadni kot ne spreminja.
1.0

TM komponenta
TE komponenta
nepolarizirana svetloba

reflektivnost - R

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
0.0

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5

i

Slika 2.2: Reflektivnost za polarizirano in nepolarizirano svetlobo.
Pri koži vpadni kot zaradi hrapavosti površine ni vedno enak, zato se spreminjata odbojni
kot, s čimer je intenziteta odbite svetlobe odvisna od kota. Temu rečemo difuzni odboj.
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2.3. Absorpcija
Absorpcija je prvi pomemben fizikalni proces, ko svetloba vstopi v tkivo in se po njem
propagira. V našem primeru si za difuzno refleksijsko spektroskopijo izberemo razpon
valovnih dolžin od 400 do 850
. Kot vidimo na sliki 2.3a, je to okno smiselno zaradi
absorpcijskega minimuma vode v tem delu spektra.
(a)

(b)

Slika 2.3: (a) Absorpcijski spekter krvi in vode [6]. (b) Absorpcijski spekter
oksigeniranega in deoksigeniranega hemoglobina [2].
Glavni absorberji v koži so oksigeniran in deoksigeniran hemoglobin ter melanin. Slika
2.3b predstavlja absorpcijski spekter oksigeniranega in deoksigeniranega hemoglobina.
Razliko med njima opazimo predvsem v delu med 500 in 600 nm, saj ima tukaj
oksigeniran hemoglobin dva lokalna absorpcijska vrhova, deoksigeniran pa le enega.
Pomembna razlika je tudi v padanju absorpcije po 600 nm.
Slika 7 prikazuje absorpcijski spekter melanina. Obstajata dve vrsti, eumelanin in
feomelanin. Glavna značilnost spektra je monotono padanje z valovno dolžino. Posebna
težava pri določitvi dejanskega absorpcijskega spektra melanina je, da se ga ne da
enostavno ločiti od kože in pomeriti, brez da bi se spremenile njegove optične lastnosti. V
literaturi se tako pogosto najdejo različni spektri, ki se med seboj malce razlikujejo.

Slika 2.4: Absorpcijski spekter eumelanina in feomelanina [2].
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Absorpcijo opišemo z absorpcijskim koeficientom
svetlobnega snopa pri potovanju skozi snov.

, ki nam poda atenuacijo

2.4. Sipanje
Svetloba pri propagaciji skozi tkivo spreminja smer, kar opišemo s procesom sipanja.
Obravnavali bomo le elastično sipanje, pri katerem se valovna dolžina svetlobe ne
spremeni. Glede na velikost sipalcev lahko ločimo predvsem dve območji. Če so sipalci
veliko manjši od valovne dolžine svetlobe, smo v območju Rayleighjevega sipanja.
Sipalni presek pada s četrto potenco valovne dolžine.
Če so delci primerljivi ali večji od valovne dolžine svetlobe, pa sipanje opisujemo
z Miejevo teorijo. Sipalni presek v tem primeru nima preproste odvisnosti od valovne
dolžine. Dobimo ga z direktnim reševanjem Maxwellovih enačb za različne geometrije
sipalcev, npr. sfere ali cilindre. Miejevo sipanje je usmerjeno veliko bolj naprej kot
Rayleighjevo sipanje.
V koži imamo prispevek vseh velikosti sipalcev, zato moramo upoštevati tako
Miejevo kot Rayleighjevo sipanje. Slika 2.5a prikazuje teoretično napoved
Rayleighjevega (modra črta) in Miejevega sipanja (zelena črta). Vsota obeh prispevkov
(prekinjena črta) poda dobro ujemanje s sipanjem v koži.
Za opis sipanja uporabljamo sipalni koeficient, fazno funkcijo in faktor
anizotropije. Sipalni koeficient
je definiran podobno kot absorpcijski koeficient.
Pomeni atenuacijo kolimiranega snopa skozi snov zaradi sipanja svetlobe izven vpadne
smeri. Fazno funkcijo in faktor anizotropije bomo obravnavali v naslednjem podpoglavju.
Pomemben pojav, ki je prisoten v zelo sipajočih sredstvih, kot je človeška koža, je
povratno sipanje. Zaradi sipanja lahko nekaj svetlobe povsem spremeni smeri in zapusti
tkivo, slika 2.5b. Tej svetlobi rečemo povratno sipana svetloba in nosi informacijo, ki jo
lahko uporabimo za določitev posameznih lastnosti tkiva. Ta svetloba je tudi temelj
difuzne refleksijske spektroskopije.
(a)

(b)

Slika 2.5: (a) Prispevek Rayleighjevega (modra) in Miejevega sipanja (zelena) v koži [7].
(b) Shematski prikaz fizikalnih procesov v koži.
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2.4.1. Fazna funkcija in faktor anizotropije
Fazna funkcija
nam poda verjetnostno gostoto za sipanje iz smeri enotskega
vektorja
v smer enotskega vektorja in je normirana z integralom po celotnem
prostorskem kotu

(2.2)
Tako je fazna funkcija za izotropno sipanje kar konstanta in znaša
. Zelo
pogosto predpostavimo, da je fazna funkcija odvisna le od sipalnega kota, tj. od kota med
in . To zapišemo kot
. Pomembna količina je tudi
faktor anizotropije, ki je definiran kot povprečni kosinus sipalnega kota

(2.3)
Slednji nam poda kvantitativno oceno anizotropije sipanja. Če je
, imamo povsem
izotropno sipanje, ko je
, pa se svetloba siplje pretežno naprej.
Na sliki 2.6a je prikazana fazna funkcija, izmerjena za dermis. Kot vidimo, je
sipanje v tkivu umerjeno izrazito naprej. Za dober opis sipanja v tkivu se je izkazala fazna
funkcija Henyey-Greenstein [2,8]
(2.4)
kjer je

faktor anizotropije (slika 2.6b).
(a)

(b)

Slika 2.6: (a) Izmerjena fazna funkcija v logaritemski skali za dermis pri valovni dolžini
633 nm [8]. (b) Fazna funkcija Henyey-Greenstein upodobljena za različne vrednosti
faktorja anizotropije [9].
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Fazna funkcija Henyey-Greenstein je posebej prikladna zaradi analitične oblike in
odvisnosti samo od enega parametra . Lahko jo pa tudi razvijemo po Legendrovih
polinomih, kar se bo kasneje izkazalo kot zelo uporabno
(2.5)

2.4.2. Reducirani sipalni koeficient
Do sedaj smo pri sipanju obravnavali le enkratne sipalne dogodke. Če predpostavimo, da
imamo le sipajoče sredstvo, bo povprečen foton v sredstvu prepotoval povprečno sipalno
pot
(2.6)
preden se bo sipal. V primeru večkratnega sipanja lahko definiramo reducirani sipalni
koeficient
(2.7)
ki upošteva anizotropijo posameznega sipalnega dogodka. Pomemben fizikalni pomen
ima obratna vrednost reduciranega sipalnega koeficienta, ki ji pravimo tudi transportna
prosta pot
(2.8)
Poda nam razdaljo, na kateri vpadni foton zaradi sipanja povsem izgubi informacijo o
vpadni smeri. Z drugimi besedami, na transportni razdalji ima sipani foton povsem
naključno smer glede na vpadno.

2.5. Optične lastnosti kože
Z definicijo absorpcije in sipanja se lahko bolj podrobno posvetimo optičnim lastnostim
kože, ki bodo uporabljeni tekom študije.

2.5.1. Kri
Glavna absorberja v krvi sta oksigeniran hemoglobin in deoksigeniran hemoglobin, ki se
nahajata v eritrocitih. Volumsko koncentracijo eritorcitov v krvi podaja hematokrit . Za
odrasle ljudi se ponavadi navaja vrednost
[10]. Absorpcijski koeficient krvi je
močno odvisen od oksigenacije , ki nam podaja razmerje med oksigeniranim in
deoksigeniranim hemoglobinom. Za izračun absorpcijskega koeficienta smo uporabili
absorpcijski spekter Zijlstra et al. [11], ki je bil izmerjen za hematokrit
.
Zapišemo ga v obliki
8
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(2.9)
kjer smo morali s faktorjem
upoštevati skaliranje absorpcijskega koeficienta za
odrasle ljudi,
predstavlja absorpcijski koeficient oksigeniranega in
deoksigeniranega hemoglobina.
Opis absorpcije v krvi samo z absorpcijskim koeficientom zna biti problematično
zaradi nehomogene porazdelitve krvi v koži zaradi žil. Kri v sredini žil bo tako manj
prispevala k absorpciji kot tista ob stenah. To lahko upoštevamo s korekcijskim faktorjem
za absorpcijski koeficient [12]
(2.10)
kjer je
povprečen radij žil v tkivu. Ker imamo v koži različno porazdelitev krvnih žil
po radiju, lahko absorpcijski koeficient zapišemo kot
(2.11)
delež žil s polmerom
. V našem primeru smo za epidermis uporabili kar
, saj je kri v epidermisu posledica predpostavljene ravne meje v modelu kože
med dermisom in epidermisom, s čimer nehote zajamemo tudi del strukture valovitega
papilarnega dermisa. Vsekakor so žile v papilarnem dermisu dovolj majhne, da korekcije
ni potrebno upoštevati. Za dermis smo uporabili
ter vrednosti in
podane v tabeli 2.1.
kjer je

Tabela 2.1: Tabela deležev in radijev žil, ki jih uporabimo pri opisu absorpcije v dermisu
[13].

Kri tudi prispeva k sipanju v koži, saj imajo eritrociti drugačen lomni količnik od
krvne plazme. To sipanje prav tako vključimo v sipalni koeficient, čeprav je praviloma
manjše od sipanja na ostalih strukturah. Po vzoru Spott et al. [2] lahko sipalni koeficient
zaradi eritrocitov zapišemo kot
(2.12)
kjer je

hematokrit,
volumem enega eritrocita, ki znaša
sipalni presek eritrocita pri valovni dolžini

, ter
. Slednji znaša
9
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(2.13)
Odvisnost sipalnega koeficienta od valovne dolžine
je bila izračunana s pomočjo
Miejeve teorije [14]. Pomemben podatek za sipanje je tudi koeficient anizotropije
, ki
znaša 0.9845 [2] in se z valovno dolžino bistveno ne spreminja.

2.5.2. Melanin
Melanin je glavni absorber v epidermisu in zaradi tega tudi glavna ovira za vstop svetlobe
v globlje predele kože, slednje velja predvsem za UV svetlobo. Kot smo že zapisali,
melanin sestavljata dve vrsti, svetlejši feomelanin in temnejši eumelanin. Zaradi
monotonega padanja z valovno dolžino, lahko absorpcijski koeficient podamo s
potenčnim zakonom za vsako vrsto posebej [7,15]
(2.14)
(2.15)
kjer je v
,
absorpcijski koeficient eumelanina in
absorpcijski
koeficient feomelanina. Skupno lahko prispevek melanina k absorpciji v epidermisu
zapišemo kot
(2.16)
kjer nam

podaja razmerje koncentracije eumelanina proti feumelaninu.

2.5.3. Sipanje v koži
Veliko bolj kot eritrociti v tkivu k sipanju prispevajo druge strukture. V splošnem lahko
te strukture zajamemo bodisi v režim Rayleighjevega sipanja ali Mijevega sipanja. Slednji
je mišljen za strukture, ki so primerljive ali večje od valovne dolžine svetlobe. Med
Rayleighjeve sipalce uvrščamo manjše celične strukture (npr. ribosome), in vzdolžne
vezave kolagenskih vlaken. Med Miejeve sipalce pa uvrščamo predvsem keratinska in
kolagenska vlakna, pri čemer so sedaj mišljeni posamezni fibrili. Čeprav se epidermis in
dermis v zgradbi razlikujeta med seboj, je splošno sprejeto, da vzamemo ista sipalna
koeficienta [7]. V literaturi se pojavljajo različne analitične funkcije za opis sipanja, pri
čemer smo vzeli reducirani sipalni koeficient oblike [7]
(2.17)
Tukaj nam faktor poda reducirani sipalni koeficient pri valovni dolžini 500 nm, faktor
delež Rayleighjevega sipanja glede na Miejevo sipanje in parameter potenčno
odvisnost Miejevega sipanja. Jacques et al. [16] navaja vrednosti
(2.18)
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Za izračun sipalnega koeficienta potrebujemo tudi faktor anizotropije, ki je v tem primeru
odvisen od valovne dolžine [17] in sicer
(2.19)
pri čemer je

v enotah

.

2.5.4. Ozadje
Absorpcijo ostalih struktur v koži upoštevamo kot ozadje, tj. vprašamo se, kakšna bi bila
absorpcija kože, če bi izvzeli kri in melanin. Jacques et al. [7] je določil ozadje na koži
podgan in je splošno sprejet [15,18]. Absorpcijski koeficient je
(2.20)
in se uporablja tako za epidermis kot dermis.

2.6. Radiometrične količine
Za opis propagacije svetlobe v koži bi načeloma lahko uporabili Maxwellove enačbe,
vendar je ta način praktično neizvedljiv. Že za izračun dogajanja v eni celici je potrebna
velika računalniška moč. V
tkiva pa je običajno
celic, ki se med seboj razlikujejo
tako po obliki kot strukturi [2]. Zato se raje odločimo za opis propagacije svetlobe z
radiometričnimi količinami, ki opisujejo transport energije. S tem zanemarimo
polarizacijo in fazo svetlobe, saj ta že po nekaj sipanjih postane naključna glede na
vpadno svetlobo. Uporabili bomo sledeče radiometrične količine.
Svetlost (angl. radiance)
[W m-2 sr-1] nam pove, kolikšna je moč svetlobe,
ki jo element površine
izseva na mestu v prostorski kot
v smeri . Če normala
površine
in vektor ne sovpadata, upoštevamo projekcijo
na ravnino z normalo ,
torej
(slika 2.7). Zapišimo to definicijo še simbolično
(2.21)
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Slika 2.7: Shematičen prikaz definicije svetlosti

[8].

Hitrost fluence (angl. fluence rate)
[W m-2] je razmerje med svetlobno
močjo, ki pada na majhno sfero in presekom te sfere. Posebej prikladna je za opis
absorpcije v tkivu, saj strukture v tkivu absorbirajo svetlobo, ne glede na to od kod
prihaja. Simbolično je definirana s pomočjo svetlosti

(2.22)
Gostota svetlobnega toka (angl. flux vector)
[W m-2] nam podaja neto
svetlobno moč na enoto površine, ki gre v smeri enotskega vektorja . Definirana je z
usmerjenim integralom svetlosti
(2.23)
Pogosto nas poleg gostote svetlobnega toka zanima hemisferni tok v vzdolžni ali
nasprotni smeri normale na neko površino (glej sliko 2.7). Vzdolžni hemisferni tok
dobimo kot integral svetlosti po polovičnem prostorskem kotu
(2.24)
Nasprotni hemisferni tok je definiran kot
(2.25)
Neto gostota svetlobnega toka skozi površino z normalo

je tako
(2.26)
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2.6.1. Boltzmannova transportna enačba
Prenos svetlobne energije po tkivu najboljše opišemo z Boltzmannovo transportno enačbo
[2,8],

(2.27)
Podobna enačba se uporablja tudi v reaktorski fiziki za opis gibanja nevtronov [19]. Člen
na levi strani enačbe nam predstavlja prostorsko spremembo svetlobne moči, ki gre skozi
majhen volumen na mestu v smeri enotskega vektorja . Prvi člen na desni predstavlja
zmanjšanje svetlobne moči v smeri zaradi absorpcije in sipanja. Drugi člen predstavlja
prirastek zaradi svetlobe, ki se siplje iz vseh smeri
v smer , zato moramo tudi
integrirati po celotnem prostorskem kotu. Zadnji člen pa predstavlja prirastek zaradi
izvorov, ki sevajo del svoje svetlobne moči v smer .

13

Reševanje transportne enačbe

3. Reševanje transportne enačbe
Reševanje transportne enačbe v splošnem je precej težavno, analitične rešitve pa znane
samo v nekaterih posebnih primerih. Pri obravnavi propagacije svetlobe skozi tkivo
velikokrat potrebujemo ravno zaključene analitične rešitve. Zelo pogosto se zato
zatečemo k približkom, pri čemer je najbolj znana
aproksimacija. Pri slednji preprosto
razvijemo svetlost, fazno funkcijo in izvor po krogelnih funkcijah
ter vrsto odrežemo
pri
. Še posebej priljubljena je oziroma ti. difuzijska aproksimacija (DA), ki jo
bomo tukaj tudi podrobneje obravnavali [2].

3.1.

- difuzijska aproksimacija

Ključna predpostavka v DA je približna izotropnost svetlosti
glede na smer , pri
čemer svetlost razvijemo po krogelnih funkcijah do
. V splošnem je razvoj do reda

(3.1)
kjer je enotski vektor normala na neko namišljeno ploščino
v tkivu in je odvisen od
geometrije tkivnega vzorca. Do reda
, moramo upoštevati člene
(3.2)
Za boljše fizikalno razumevanje lahko zgornji razvoj do
povežemo z že
definiranimi fizikalnimi količinami iz poglavja o radiometričnih količinah.
Po enačbi (2.22) vemo, da mora integral svetlosti po celotnem prostorskem kotu
ustrezati ravno hitrosti fluence, tako dobimo
(3.3)
Prvi člen v enačbi (3.2) smo povezali s hitrostjo fluence in nam predstavlja izotropni člen.
Ostale tri člene lahko povežemo z gostoto svetlobnega toka, ki je podana z enačbo (2.23)

(3.4)

kjer smo morali enotski vektor
(3.5)
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izraziti s pomočjo krogelnih funkcij
ter pri integraciji uporabiti njihovo
ortonormiranost. Po krajšen računu lahko pokažemo, da zadnje tri člene v enačbi (3.2)
dobimo s skalarnim produktom med gostoto svetlobnega toka in enotskim vektorjem .
Fizikalno zadnji trije členi predstavljajo dipolni popravek v svetlosti, s čimer upoštevamo
manjšo anizotropijo. Končen rezultat za svetlost, ki se kot nastavek uporablja v DA je
(3.6)
Podobno lahko v transportni enačbi razvijemo tudi izvor
(3.7)
kjer bi v mnogih primerih zadostoval le prvi oziroma izotropni člen, vendar kot se bo
izkazalo v poglavju o izvorih, moramo prav tako dodati še dipolni člen. Nastavek za izvor
je tako
(3.8)
Z uporabo nastavkov za svetlost in izvor lahko transportno enačbo preoblikujemo
v difuzijsko enačbo, v kateri svetlobno polje opisuje le hitrost fluence
. Najprej levo
in desno stran transportne enačbe integriramo po celotnem prostorskem kotu

(3.9)

Z upoštevanjem definicije gostote svetlobnega toka, definicije hitrosti fluence,
normalizacije fazne funkcije in razvoja izvora
, lahko hitro pridemo do
kontinuitetne enačbe
(3.10)
Slednja enačba nam opisuje ohranitev svetlobne energije v časovno stacionarnem režimu.
Naslednji korak k izpeljavi difuzijske enačbe je, da transportno enačbo
pomnožimo z enotskim vektorjem ter spet integriramo po celotnem prostorskem kotu:

(3.11)

Izračun prvega člena na desni strani enačbe je z uporabo definicije gostote svetlobnega
toka povsem enostaven, prav tako pa tudi drugi člen, kjer z integracijo po prostorskem
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kotu dobimo faktor anizotropije , z integracijo po pa nato spet gostoto svetlobnega
toka. Zaplete se pri izračunu integrala pri zadnjem členu na desni in členu na levi strani.
Člena lahko zapišemo kot [20]:
(3.12)

(3.13)
Tako dobimo drugo enačbo, ki jo poznamo tudi pod imenom Fickov difuzijski zakon
(3.14)
kjer je
difuzijska konstanta in
Fickov zakon nam
brez člena za svetlobni izvor povezuje gostoto svetlobnega toka z gradientom hitrosti
fluence, pri čemer nam razlika v fluenci na različni mestih povzroči neto tok fotonov.
Če na enačbo (3.14) delujemo z divergenco ter namesto
vstavimo enačbo
(3.10), dobimo stacionarno difuzijsko enačbo za hitrost fluence
(3.15)
Veljavnost DA je podrobno raziskal Furutsu [21], ki je postavil pogoj
(3.16)
Ta pogoj je v človeški koži dobro izpolnjen, saj velja za izrazito sipajoče sredstvo.
Kožo navadno aproksimiramo s plastovito strukturo, pri čemer si plasti sledijo le v
eni smeri. V našem primeru bomo za smer izbrali kar os , ki naj kaže v tkivo. Tako
lahko difuzijsko enačbo za hitrost fluence zapišemo
(3.17)
kjer je

in

.

3.2. Robni pogoji
3.2.1. Robni pogoj na meji tkivo-tkivo
V primeru enakih lomnih količnikov, kar se bo izkazalo za dobro predpostavko znotraj
kože, morata biti delna hemisferna svetlobna tokova zvezna, saj ne pride do akumulacije
energije. Z drugimi besedami, robni pogoj sledi iz ohranjanja svetlobne energije, ki jo
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nosijo fotoni. Ko vstavimo enačbo (3.2) v (2.21) dobimo za hemisferni tok v smeri
normale (slika 3.1)
(3.18)
in za hemisferni tok v nasprotni smeri normale
(3.19)
Zaradi ohranitve energije sta robna pogoja za mejo tkivo-tkivo
(3.20)
(3.21)
kar je ekvivalentno zveznosti fluence in gostote svetlobnega toka
(3.22)
(3.23)

1
2

Slika 3.1: Shematski prikaz robnega pogoja na meji tkivo-tkivo.
Robni pogoj na meji zrak-tkivo

3.2.2. Robni pogoj na meji zrak-tkivo
Meja zrak-tkivo je v režimu DA najbolj problematična, saj na tem delu pride do izrazite
anizotropije svetlosti. Fotoni izhajajo iz tkiva v dobro določeni smeri, saj v zraku
praktično ni sipanja. To anizotropnost tik pod površjem kože nekoliko zmanjša Fresnelov
odboj na meji zrak-tkivo zaradi razlike v lomnih količnikih, kar nekoliko izboljša
veljavnost DA v tem delu. Robni pogoj na meji zrak-tkivo lahko skonstruiramo podobno
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kot prej na podlagi ohranitve svetlobne energije. V tkivu tik pod mejo mora neto
svetlobni tok v tkivo biti enak odbitemu delu neto svetlobnega toka, ki zapušča tkivo. Z
enačbo to zapišemo kot [2]
(3.24)
kjer je normala
usmerjena iz tkiva in
nepolarizirane svetlobe. Integral na levi strani enačbe je

Fresnelova enačba za odboj

(3.25)
Desno stran preoblikujemo s pomočjo razvoja svetlosti (3.2) v obliko
(3.26)
kjer sta
(3.27)

(3.28)
Pri izračunu
in
je potrebno upoštevati tudi kot popolnega odboja, ki ga narekuje
Fresnelova enačba, pri čemer moramo integracijo razdeliti na dva dela. Končna oblika
robnega pogoja na meji zrak-tkivo je tako
(3.29)
Za svetlobni tok iz tkiva velja
. Ta robni pogoj nam pove, da je svetlobni tok iz
tkiva sorazmeren hitrosti fluence in je povsem analogen sevalnemu pogoju v toplotni
enačbi.

3.3. Opis izvorov
Difuzijska aproksimacija je v veliki meri odvisna od približne izotropnosti svetlosti
in izvora
, saj smo ju tudi razvili le do dipolnega člena. Težava se pojavi
pri obravnavi vpadne svetlobe na tkivo, ki je izrazito usmerjena in anizotropna. Ta
svetloba se po tkivu nato siplje, kjer posamezen foton počasi izgublja informacijo o
začetnem vpadu. Na globini, ki je enaka transportni prosti poti
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(3.30)
fotoni popolnoma izgubijo informacijo o začetni smeri, s čimer se vzpostavi izotropnost
svetlosti [2]. Če meritve opravljamo torej dovolj daleč od izvora, DA dobro drži in daje
dobre rezultate. Z uporabo integracijske krogle pa tega pogoja ne moremo izpolniti, saj
zajemamo svetlobo s področja, kjer imamo hkrati tudi izvore. Zato je nujno potrebno, da
izvore podrobno preučimo in poiščemo izraze, ki bi te izvore dobro opisali, a hkrati
ohranili približno izotropijo kot glavno predpostavko DA.

3.3.1. Izotropna izvorna funkcija
Prvi način obravnavanja snopa svetlobe je, da si ga predstavljamo kot linijo izotropnih
izvorov. Predpostavimo, da se gostota vpadnega svetlobnega toka (lahko tudi hitrost
fluence, saj gledamo kolimiran snop) zmanjšuje eksponentno
(3.31)
Transportni koeficient
smo izbrali, ker fotoni na globini
izgubijo
informacijo o začetnem vpadu [2]. Sodeč po zgornji enačbi, se na mestu hitrost fluence
vpadne svetlobe zmanjša za –
, kjer gre
v izgube
zaradi absorpcije, drugi del pa gre v difuzijski proces in ga lahko pripišemo izvoru kot
(3.32)
kjer je
izotropna fazna funkcija in nam podaja prostorsko
porazdelitev sipanja kolimiranega snopa oziroma ekvivalentno prostorsko porazdelitev
sevanja izvora. Ko primerjamo razvoj izvora (3.7) z zgornjo enačbo, dobimo od nič
različen le izotropen del
(3.33)
(3.34)
Ta pristop daje dobre rezultate, če je absorpcija dovolj majhna v primerjavi s sipanjem
kot v bližnjem IR področju. V primeru večje absorpcije pri krajših valovnih dolžinah
(npr. v krvi), ko izotropnost zaradi sipanja ni tako dobro izpolnjena, pa ta pristop ni
najboljši.

3.3.2. Izvorna funkcija -Eddington
Pri DA razvijemo svetlost in izvor po krogelnih funkcijah do reda
. To ima
neposredno posledico tudi v razvoju fazne funkcije po krogelnih funkcijah. Fazna
funkcija nastopa v transportni enačbi le pod integralom s svetlostjo in v povezavi z
izvorom
, kot smo to videli pri enačbi (3.32). V slednjem primeru višji členi od
v razvoju fazne funkcije k integralu zaradi razvoja izvora ne prispevajo nič. Težava
se pojavi, če želimo isti razvoj uporabiti tudi pri opisu sipanja kolimiranega snopa vpadne
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svetlobe, saj dobimo preveč izotropno kotno porazdelitev sipanja kot je v resnici.
Anizotropija sipanja se v razvoju fazne funkcije skriva v členih višjega reda, kar je
potrebno nekako upoštevati. To poskušamo doseči z definicijo izvorne funkcije Eddington, ki nam fazno funkcijo Henyey-Greenstein opiše z razvojem do člena
,
torej aproksimacijo izboljša za en red.
Poglejmo si najprej splošen razvoj. Izvorna funkcija -Eddington je sestavljena iz
dveh delov. Prvi je razvoj po Legendrovih polinomih z utežmi
do reda
in
opisuje sipanje fotonov iz kolimiranega snopa. Po obliki je podoben razvoju fazne
funkcije Henyey-Greenstein. Drugi del predstavljajo fotoni, ki so bili izpostavljeni
sipanju, vendar se niso odklonili in so se sipali v snop. To opišemo z -funkcijo. Izraz za
izvorno funkijo -Eddington je tako
(3.35)
Faktor nam opiše kolikšen delež fotonov se siplje naprej in koliko iz kolimiranega
snopa.
in koeficiente dobimo z enačenjem izvorne funkcije -Eddington s fazno
funkcijo Henyey-Greenstein, razvito do reda
, saj je funkcija -Eddington za en
red boljša aproksimacija. Prav tako moramo razviti -funkcijo:

(3.36)

Odtod dobimo, da mora faktor

biti
(3.37)

in koeficienti
(3.38)
Podobno kot prej, bi želeli določiti, kako se spreminja oziroma atenuira kolimiran vpadni
snop. Predpostavimo, da se hitrost fluence zmanjšuje kot
[2], kjer je
modificiran transportni koeficient. Ker z drugačnim pristopom pri razvoju fazne funkcije
na absorpcijo ne vplivamo, moramo efektivno spremeniti le sipalni koeficient. Tako lahko
nov transportni koeficient zapišemo kot
. Delež fotonov, ki gre v difuzijski
proces je v tem primeru
oziroma iz konstrukcije izvorne funkcije -Eddington
lahko to zapišemo tudi kot
, torej je
(3.39)
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Za celoten zapis izvora
moramo uporabiti tisti del funkcije -Eddington pred
faktorjem
, ki nam podaja verjetnost za sipanje svetlobe iz smeri kolimiranega
snopa v smer
(3.40)
pri čemer sedaj s primerjavo razvoja izvora

(3.7) dobimo
(3.41)
(3.42)

Uporaba izvorne funkcije -Eddington je pokazala dobra ujemanja z eksperimentom [2],
zato je večinoma v širši uporabi. Na tem mestu je potrebno še poudariti, da zamenjava
fazne funkcije Henyey-Greensteinove z -Eddington zahteva tudi poseg v transportno
enačbo, kjer sedaj namesto
pišemo , medtem ko reducirani sipalni koeficient
ostane nespremenjen
(3.43)
Ta zamenjava na samo obliko difuzijske enačbe nima vpliva, saj v njej nastopa le
reducirani sipalni koeficient. Spremenijo se tako le izvori.

3.4. Rešitev difuzijske enačbe za pol-neskončno plast
Poglejmo posebni primer rešitve difuzijske enačbe (3.17) za pol-neskončno plast. Glede
na izbiro opisa vpadnega snopa, lahko rešitev za pol-neskončno plast zapišemo ločeno za
izotropno izvorno funkcijo ter izvorno funkcijo -Eddington.
Pri izotropni izvorni funkciji imamo različen od nič le izotropni del izvora,
,
rešitev pa je
(3.44)
Pri tem smo konstanto pred členom
že postavili na nič, saj mora hitrost fluence
z globino padati.
Izvorna funkcija -Eddington nam anizotropijo vpadnega snopa opiše z dvema
členoma v razvoju izvora,
in
, pri čemer je rešitev
(3.45)
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Konstanto

lahko v obeh primerih izračunamo iz robnega pogoja na meji zrak-tkivo
(3.46)

kjer smo sedaj z
eksplicitno napisali, da to velja v tkivu oziroma koži.
Komponento
gostote svetlobnega toka v splošnem dobimo s pomočjo
Fickovega zakona
(3.47)
ki velja za izvore v obeh primerih, saj v enačbi nastopata le in
, ki se ne spremenita
glede na izbiro izvorne funkcije.
Seveda nas pri difuzni refleksijski spektroskopiji najpogosteje zanima difuzno
refleksijski koeficient . Slednji je po definiciji kvocient med vpadno gostoto svetlobnega
toka na tkivo, pri čemer ne upoštevamo tiste, ki se je spekularno odbila ter gostoto
svetlobnega toka iz tkiva. Z enačbo to zapišemo
(3.48)
kjer smo za vpadno gostoto svetlobnega toka vzeli kar hitrost fluence vpadnega snopa, saj
je kolimiran in velja

3.5. Primerjava difuzijske aproksimacije z metodo
Monte Carlo za pol-neskončno plast
Spott et al. [1,2] je naredil primerjavo DA z metodo MC, pri čemer je slednji splošno
sprejet kot dober pokazatelj obnašanja tkiva z znanimi optičnimi lastnostmi. Pri tem
dobimo direktno primerjavo obeh modelov, saj je razlika zgolj posledica približne rešitve
transportne enačbe v DA in ne morebitnih razlik v optičnih lastnostih, kot bi to dobili s
primerjavo DA z meritvami. Za model kože je vzel kar pol-neskončno plast z optičnimi
lastnostmi dermisa novorojencev.
Prva pomembna primerjava med DA in simulacijo MC je odvisnost difuznega
refleksijskega koeficienta od reduciranega albeda
(3.49)
Pričakujemo dobro ujemanje za
, ko sipanje popolnoma prevlada nad absorpcijo in
je pogoj za veljavnost DA dobro izpolnjen (Furutsu, en. (3.16)). Na sliki 3.2 vidimo, da se
metoda DA tako za izotropno izvorno funkcijo kot izvorno funkcijo -Eddington dobro
ujame z napovedmi metode MC pri
. Pod to vrednostjo daje -Eddington boljše
rezultate od izotropne izvorne funkcije.
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Slika 3.2: Difuzna reflektivnost v odvisnosti od reduciranega albeda. Primerjava med
rešitvami DA za različne izvorne funkcije: izotropna (črna), -Eddington (rdeča) in
simulacijo MC, [2].
Druga pomembna in tudi zelo koristna primerjava med DA in simulacijo MC je
odvisnost difuzne reflektivnosti od valovne dolžine oziroma z drugimi besedami,
primerjava simulacije difuzno refleksijskega spektra (DRS). Kot vidimo na sliki 3.3, je
razlika med DA in metodo MC kar precejšnja. Rešitev difuzijske enačbe z izvorno
funkcijo -Eddington daje boljše rezultate kot izotropna. Kako to vpliva na samo
uporabnost difuzijske aproksimacije pri analizi meritev DRS, bomo diskutirali v
nadaljevanju.

Slika 3.3: Primerjava difuzno refleksijskih spektrov dobljenih z DA z različnimi
izvornimi funkcijami: izotropna (črna), -Eddington (rdeča) in simulacijo MC [2].
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3.6. Dvoslojni model kože
Dvoslojni model kože je prvi smiseln in dokaj enostaven model, ki so ga uporabili Spott
et. al [2] in Randeberg et al. [10]. V tem modelu kožo razdelimo na epidermis debeline
in dermis, ki je pol-neskončen. Predpostavimo, da je vdorna globina svetlobe dovolj
majhna in da ne seže globlje od dermisa. Poleg te predpostavke uvedemo še dve
poenostavitvi. Prva poenostavitev so ravne meje med plastmi. Na sliki 2.1 (pogl. 2.1)
lahko vidimo, da to čisto ne drži, posebej za plast med epidermisom in dermisom. Zaradi
tega pride do artefakta, pri čemer moramo v epidermis med kromofore dodati tudi kri, ki
prvotno ni prisotna. Druga poenostavitev je homogena porazdeljenost absorberjev in
sipalcev v koži. Ta poenostavitev je precej groba, zato moramo večje strukture, kot so
krvne žile, še dodatno upoštevati s posebnimi triki, ki smo jih že obravnavali v poglavju
2.5.1.

Epidermis
absorpcija:
sipanje:

Dermis
absorpcija:
sipanje:

Slika 3.4: Shema dvoslojnega modela kože predpostavlja pol-neskončen dermis, ravne
Povzemimo
optične
za dvoslojni
modelabsorberjev
kože, takoinda
zapišemo
absorpcijski,
meje
med plastmi
ter lastnosti
enakomerno
porazdeljenost
sipalcev,
ki jih
opišemo z
sipalni
in
reducirani
koeficient
za
epidermis
in
dermis.
absorpcijskimi in sipalnimi koeficienti.
Povzemimo optične lastnosti za dvoslojni model kože, tako da zapišemo absorpcijski,
sipalni in reducirani koeficient za epidermis in dermis.
Epidermis

kjer sta
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volumski koncentraciji melanina in krvi v epidermisu.
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Dermis

kjer je

volumska koncentracija krvi v dermisu.

3.7. Rešitev difuzijske enačbe za dvoslojni model kože
Rešitev difuzijske enačbe (3.17) mora v tem primeru veljati v obeh plasteh kože. Z
indeksom epi označimo hitrost fluence v epidermalni plasti in der v dermalni plasti.
Rešitve lahko zopet zapišemo ločeno za izotropno izvorno funkcjo in izvorno funkcijo Eddington, ki ju uporabimo pri opisu vhodnega snopa svetlobe iz integracijske krogle v
tkivo.
Spomnimo se, da v primeru izotropne izvorne funkcije hitrost fluence
kolimiranega snopa pada kot
(3.50)
kjer je sedaj transportni koeficient
odvisen od tega v kateri plasti smo. Del snopa
predpostavimo, da se izotropno siplje in ga lahko pripišemo izvoru
(3.51)

(3.52)
Izvora smo seveda morali ločiti za vsako plast posebej, saj je atenuacija svetlobe različna.
Nato lahko zapišemo rešitev difuzijske enačbe kot
(3.53)

(3.54)
kjer smo postavili konstanto pred členom
v
na nič.
Preden se posvetimo robnim pogojem, poglejmo še rešitev difuzijske enačbe, ko
upoštevamo izvorno funkcijo -Eddington. V tem primeru hitrost fluence kolimiranega
snopa pada kot
(3.55)
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kjer je modificirani transportni koeficient prav tako odvisen od tega v kateri plasti smo.
Tokrat moramo za epidermis in dermis zapisati dva prispevka k izvoru, izotropnega
in anizotropnega
:
(3.56)
(3.57)

(3.58)
(3.59)
Rešitev je

(3.60)

(3.61)

Preostane nam določitev konstant , in iz robnih pogojev. Postopek je isti za oba
tipa rešitev, ki smo jih dobili za različna izvora. Med epidermisom in dermisom velja
robni pogoj za mejo tkivo-tkivo

Na meji zrak-tkivo pa velja
(3.62)
Glavni cilj te izpeljave je dobiti difuzno refleksijski spekter (DRS) oziroma
difuzno refleksijski koeficient
. Slednjega smo že definirali kot razmerje
(3.63)
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4. Meritve difuzno refleksijskih spektrov
človeške kože
V poglavju 2.4 smo se srečali s pojavom povratnega sipanja, ki je temelj analize z difuzno
refleksijsko spektroskopijo. Ta svetloba zaradi procesov sipanja in absorpcije nosi
pomembno informacijo o lastnostih človeške kože. Za difuzno refleksijsko spektroskopijo
potrebujemo tako izvor svetlobe kot tudi detekcijski sistem. V tej magistrski nalogi smo
uporabili integracijsko kroglo (ISP-REF Ocean Optics, FL, ZDA), ki ima izvor in sistem
zajemanja svetlobe združen, slika 4.1a. Notranjost integracijske krogle je enakomerno
osvetljena, kar dosežemo z žarnico, ki je skrita za pregrado, in s posebnim belim
premazom na notranji strani sten krogle, ki difuzno odbija svetlobo. Vzorec, ki mu želimo
izmeriti difuzno refleksijski spekter (DRS) postavimo pod odprtino, iz katere svetloba
izhaja. Svetlobo lahko nato zajemamo bodisi na signalnem ali referenčnem izhodu. Na
signalnem izhodu svetlobo zajemamo z lečo z majhne površine vzorca, od koder nato
potuje po optičnem vlaknu do spektrometra (USB4000 Ocena Optics, FL, ZDA), kjer se
razklopi po valovnih dolžinah. Z dodatno manjšo votlino se znebimo spekularnega
odboja, saj ne da dodatnih koristnih informacij. Zaradi invariantnosti na obrat časa je
enakovredno, če bi izvor svetlobe in detektor zamenjali. Svetlobo bi lahko dovajali v
snopu po optičnem vlaknu, detektirali pa po celem prostorskem kotu na mestu žarnice. Ta
postavitev bi ustrezala sliki 2.5b, saj svetloba na tkivo vpada v snopu, vendar se izkaže,
da bi bila precej zahtevnejša, zato je opisana konfiguracija na sliki 4.1a bolj smiselna.
Odprtina na krogli, skozi katero zajemamo svetlobo, ima polmer 10.3 mm.

signal [a.u.]

(b)

R'(λ)

(a)

Slika 4.1: Shema integracijske krogle, pri čemer je podan samo signalni izhod (a). Signal
belega standarda (rdeča) in tkiva (črna) ter DRS (modra), ki ga dobimo z enačbo (4.1),
(b).
Da dobimo DRS, moramo sprva izmeriti signal na spektrometru na signalnem
izhodu za beli standard,
. Beli standard se obnaša podobno kot stene integracijske
krogle, zato lahko z merjenjem signala upoštevamo vse geometrijske lastnosti krogle in
spekter žarnice. Za beli standard smo uporabili Spectralon (Labsphere Inc., NH, ZDA).
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Nato signal
izmerimo še za tkivo. Kot vidimo na sliki 4.1b je signal tkiva precej
nižji, saj v tem primeru svetloba vstopi v tkivo, kjer je podvržena procesom absorpcije in
sipanja. Nazadnje izmerimo signal pri ugasnjeni žarnici, s čimer upoštevamo temni tok
, ki ga moramo odšteti od obeh prejšnjih meritev. Z deljenjem popravljenih
signalov
(4.1)
dobimo DRS,
, ki ga navadno podajamo v odstotkih.
Izkaže pa se, da pravkar opisani postopek vsebuje zelo pomembno a hkrati tudi
napačno predpostavko, da se svetlobno polje znotraj kroglo med meritvijo belega
standarda in tkiva ne spremeni [23,24]. Prepišimo zgornjo enačbo v drugačno obliko
(4.2)
kjer sedaj upoštevamo, da je izmerjeni signal v števcu odvisen od geometrijskih lastnosti
signalnega izhoda , svetlobnega polja
in difuzne refleksije tkiva
, ki
jo želimo izmeriti. Podobno lahko zapišemo tudi za imenovalec, le da sta tokrat svetlobno
polje in difuzna refleksija drugačna. Geometrijske lastnosti signalnega izhoda se tekom
menjave vzorca ne spremenijo, zato se iz enačbe pokrajša. Beli standard ima difuzno
refleksijo
blizu 100%, kar še posebej dobro velja za Spectralon, zato lahko
nadomestimo z 1. Kot lahko vidimo, je za pravi izračun DRS tkiva potrebna
predpostavka o enakem svetlobnem polju, kar bi dalo
. Ta
predpostavka je preveč groba in znatno vpliva na potek difuzno refleksijskega spektra.
Poglejmo zakaj je tako. V primeru belega standarda se vse valovne dolžine v našem
intervalu valovnih dolžin 400−850 nm enako odbijejo (slika 4.2a). Svetlobno polje
je v tem primeru direktna posledica svetlosti svetila v krogli. Situacija se precej
spremeni, ko beli standard zamenjamo z vzorcem kot je tkivo. Del svetlobe v tem primeru
vstopi v tkivo, kjer je podvržena procesom sipanja in absorpcije. Problematičen je
predvsem tisti del svetlobe, ki se absorbira, saj je absorpcija odvisna od valovne dolžine
in tako neenakomerna po intervalu med 400−850 nm, poleg tega pa je ta svetloba za
svetlobno polje znotraj krogle izgubljena (slika 4.2b). Tako je svetlobno polje
drugačno od
in
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(a)

(b)

Slika 4.2: Shematična predstavitev poteka meritev DRS s pomočjo integracijske krogle. V
primeru (a) se vse valovne dolžine enakomerno odbijejo od belega standarda, kar pa v
primeru vzorca kože (b) ne drži, saj se lahko del svetlobe absorbira. Slednje je prikazano
z absorpcijo zelenega žarka. [24]
Za pravilni izračun DRS moramo kvantificirati spremembo svetlobnega polja ob
zamenjavi vzorcev. Za ta namen uporabimo dodaten referenčni izhod (R port) na
integracijski krogli, ki svetlobe ne zajema z vzorca ampak neposredno meri svetlobno
polje. Slika 4.3a prikazuje izmerjeni signal na referenčnem izhodu za beli standard in
tkivo. Razlika med signaloma je očitna in je direktna posledica spremembe svetlobnega
polja. Kvocient obeh signalov lahko pišemo v obliki
(4.3)
kjer sedaj označuje geometrijske lastnosti referenčnega izhoda. Slednje se malenkost
spremenijo, saj tokrat zajemamo na referenčnem izhodu, pri čemer je signalni izhod prost.
Kvocientu
pravimo tudi korekcijski faktor SBSE (angl. single-beam substitution
error). Z upoštevanjem korekcijskega faktorja in enačbe (4.2) lahko dobimo DRS tkiva
(4.4)
Na sliki 4.3b je prikazana primerjava DRS zdrave kože z in brez upoštevanja
korekcijskega faktorja. Kot vidimo, je odstopanje
od
precejšnje.
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(b)
difuzna refleksija [%]

signal [a.u.]

korekcijski faktor [%]

(a)

Slika 4.3: Signal za tkivo (rdeča) in beli standard (črna) na referenčnem izhodu. Kvocient
obeh signalov oziroma korekcijski faktor za SBSE je podan z zeleno prekinjeno črto (a).
Meritev DRS človeške kože z upoštevanjem (sklenjena) in brez upoštevanja korekcije
(prekinjena), (b) [24].
Meritve DRS kože smo opravljali na osmih prostovoljcih. Mesta na telesu so vključevala
nadlaket zunaj in znotraj ter čelo (slika 4.4). Namen meritev je bil dobiti sezonski potek
spreminjanja odtenka kože, ki ga gre pripisati koncentraciji melanina. Meritve so potekale
od začetka julija 2012 do konca novembra 2012 praviloma enkrat na teden ob petkih,
seveda pa tega trenda ni bilo mogoče vzdrževati zaradi nekonstantne prisotnosti
prostovoljcev. Pogostost meritev je proti novembru upadla, saj se koncentracija melanina
ni več drastično spreminjala predvsem zaradi upada dopustov pri prostovoljcih.
nadlaket
znotraj

čelo

Slika 4.4: Mesta na telesu, kjer smo zajemali DRS.
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5. Analiza difuzno refleksijskih spektrov
človeške kože z dvoslojnim modelom
difuzijske aproksimacije
Namen analize je poiskati kvantitativno metodo za določanje vsebnosti glavnih
kromoforov v koži (melanin in kri), fizioloških vrednosti (oksigenacija krvi) in
anatomskih vrednosti (debelina epidermisa). Metoda bo temeljila na inverznem reševanju
transportne enačbe v režimu DA pri čemer imamo podan izmerjen DRS oziroma difuzno
refleksijski koeficient
in nato z najboljšim prilagajanjem simuliranega DRS iščemo
koncentracije glavnih kromoforov.
Glede na to, da pri reševanju difuzijske enačbe za propagacijo svetlobe v koži
dobimo zaključene analitične rešitve za izračun DRS
, lahko to lastnost uporabimo
za prilagajanje z metodo najmanjših kvadratov. Ker odvisnosti DRS od valovne dolžine
ne moremo linearizirati, moramo vzeti seveda nelinearno metodo.

5.1. Primerjava difuzijske aproksimacije z metodo
Monte Carlo za dvoplastni model kože
Preden se posvetimo analizi meritev je dobro narediti primerjavo DRS
, ki ga
dobimo kot rezultat DA in simulacije MC. Vhodni parametri za izračun absorpcijskih in
sipalnih koeficientov so volumska koncentracija melanina
, razmerje koncentracije
eumelanina proti feomelaninu , volumska koncentracija krvi v epidermisu
in
dermisu
ter oksigenacija krvi . Smiselno je vzeti oksigenacijo isto tako za
epidermis kot dermis. Poleg že naštetih vhodnih parametrov moramo specificirati še
debelino epidermisa
in lomni količnik kože . Slednjega tudi vzamemo enakega za
epidermis in dermis [2]. V spodnji tabeli so za vhodne parametre podane fiziološko in
anatomsko smiselne vrednosti, ki veljajo za kožo.
Tabela 5.1: Vhodni parametri pri modelu DA in simulaciji MC.
vhodni parameter

fiziološka/anatomska vrednost
1.5 %
1
0.1 %
1%
75 %
100 m
1.4

S tem lahko dobimo povsem neposredno primerjavo med DA in simulacijo MC. Na sliki
5.1a je primerjava med rešitvami DA za izotropni in -Eddington izvor ter simulacijo
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MC. Podobno kot za enoslojni model, se pri DA izvorna funkcija -Eddington obnese
boljše, zato bomo od tod naprej uporabljali samo slednjo.
Še bolj pomembna kot sama primerjava med DA in simulacijo MC je vpliv
zaslonke pri integracijski krogli, ki jo lahko enostavno modeliramo s simulacijo MC.
Difuzijsko enačbo rešujemo za neskončno razsežno plast v in smeri, kar lahko
privede do problema pri daljših valovnih dolžinah, kjer je vdorna globina svetlobe večja
od polmera zaslonke integracijske krogle, saj tako nepovratno izgubimo del fotonov.
Izmerjen DRS je tako pri daljših valovnih dolžinah nižji kot bi to predvidevali, če bi
zajemali fotone z neskončno razsežne plasti. Odstopanje DRS za neskončno razsežno
plast v in smeri od DRS z upoštevano zaslonko je prikazano na sliki 5.1b. Kot
vidimo, predpostavka za neskončno razsežno plast pri valovnih dolžinah nad 600 nm ne
velja več, kar pomeni, da se bomo pri analizi meritev z DA morali omejiti na valovne
dolžine pod 600 nm.
(a)
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Slika 5.1: (a) Primerjava DRS difuzijske aproksimacije s simulacijo MC. Podobno
analizo je opravila že Randeberg et al. [3]. (b) Primerjava DRS simulacije MC za
neskončno razsežno plast v x in y smeri (temno zelena) s simulacijo MC z upoštevano
zaslonko (svetlo zelena).

5.2. Nelinearna metoda najmanjših kvadratov
Recimo, da imamo meritev
na katere želimo prilagoditi model z parametri
. Model nam podaja funkcijsko odvisnost za izračun v odvisnosti od , pri izbranih
parametrih . Simbolično to zapišemo
(5.1)
Nelinearna metoda najmanjših kvadratov temelji na minimizaciji vsote kvadratov razlike
med izmerjenimi vrednostmi odvisne spremenljivke in napovedjo modela
glede
na parametre
(5.2)
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Za minimizacijo smo uporabili funkcijo lsqnonlin v programu Matlab (Mathworks, Inc.,
MA, ZDA), ki uporablja ''trust-region-reflective'' optimizacijo [25]. Slednja omogoča
določitev intervala, v katerem pričakujemo parametre . Poleg optimiziranih parametrov
funkcija lsqnonlin vrne tudi normo residua po koncu minimizacije
(5.3)
in Jacobijevo matriko
(5.4)
Iz norme residua in Jacobijeve matrike lahko izračunamo elemente kovariančne matrike,
ki podaja variance parametrov in njihove korelacije kot [26,27]
(5.5)
kjer je

napaka meritev, ki jo lahko ocenimo kot [26,27]
(5.6)

Pri tem privzamemo, da so napake posameznih meritev enake. Za nas bodo predvsem
pomembni diagonalni elementi kovariančne matrike
, katerih koren predstavlja
standardno deviacijo parametrov
(5.7)
Pri analizi izmerjenih DRS imamo niz meritev
, katerim prilagajamo model na
osnovi rešitev DA, ki nam podaja odvisnost
(3.63). Valovne dolžine pridejo v
model posredno preko absorpcijskih in sipalnih koeficientov. Parametri prilagajanja so
količine, ki opisujejo fiziološke vrednosti in koncentracijo kromoforov v koži. V modelu
DA bomo optimizirali parametre podane v tabeli 5.2. Poleg smiselne določitve spodnje in
zgornje meje parametra, moramo definirati tudi začetno vrednost. Najbolj objektivna
izbira je 0, razen kjer je ta vrednost nesmiselna (
).
Tabela 5.2: Izbrani parametri za prilagajanje modela DA z nelinearno metodo najmanjših
kvadratov.
prost parameter spodnja meja - zgornja meja (začetna vrednost)
0 - 100 (0)
0 - 100 (0)
0 - 100 (0)
0 - 100 (0)
10 - 200 (100)
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5.3. Prilagajanje modela difuzijske aproksimacije na
spektre simulacije Monte Carlo
Pred analizo meritev moramo dobiti kvantitativno informacijo o kvaliteti prilagajanja
modela DA z nelinearno metodo najmanjših kvadratov na DRS pridobljene s pomočjo
simulacij MC. Prednost takšne primerjave je predvsem v tem, da v simulacijah MC
uporabljamo iste optične lastnosti kot v DA. Tako lahko izberemo vnaprej določene
vhodne parametre za metodo MC, na to potem prilagajamo model DA in kot rezultat
lahko izhodne oziroma parametre prilagajanja neposredno primerjamo z vhodnimi. Glede
na to, da rezultat MC služi kot prikaz obnašanja realnega tkiva z danimi optičnimi
lastnostmi, nam primerjava lahko služi kot vpogled v odstopanje parametrov prilagajanja
modela DA od dejanskih vrednosti parametrov v tkivu in hkrati ponuja možnost korekcije
parametrov prilagajanja.
Opravili smo dve simulaciji MC, za kateri smo izbrali praktično enake vhodne
parametre z razliko le v koncentraciji melanina
, saj bomo pri meritvah imeli opravka
predvsem s spreminjanjem melanina preko daljšega obdobja. Vhodni parametri za
simulacijo MC so
(prva simulacija) in
(druga simulacija),
,
,
,
,
in
.
Prilagajanje modela DA na simulacije MC je potekalo na intervalu od 450 do 600
nm. Določitev spodnje meje 450 nm je posledica povečanega šuma pri meritvah, zato tudi
spektre iz Monte Carla ne prilagajamo na tem odseku. Zgornjo mejo 600 nm smo pa
določili že v poglavju 5.1 in je posledica neupoštevanja zaslonke pri reševanju difuzijske
enačbe.
Prva smiselna izbira prostih parametrov za prilagajanje modela DA je
koncentracija melanina
, koncentracija krvi v epidermisu
, koncentracija krvi v
dermisu
, oksigenacija krvi , katero vzamemo enako za epidermis in dermis, ter
debelina epidermisa
. Razmerje eumelanina in feomelanina ter lomni količnik
ohranimo konstantna. V tabeli 5.3 so zbrani rezultati prilagajanja, pri čemer stolpec
označuje vhodne parametre,
parametre prilagajanja s podano standardno deviacijo,
relativno napako ter zadnja stolpca, ki nam podajata odstopanje parametrov prilagajanja
od vhodnih parametrov MC.
Posebej pomemben je
(5.8)
saj nam oceni težo relativne napake , ki jo dobimo kot posledico kvalitete prilagajanja. V
primeru velikega odstopanja
in majhne relativne napake , lahko trdimo, da je
prilagajanje dobro, vendar je zaradi odstopanja DA od napovedi simulacij MC pravilna
ocena za dejansko napako
.
nam da neposredno informacijo o odstopanju in ga izračunamo kot
(5.9)
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Slika 5.2: Prilagajanje dvoslojnega modela DA s petimi prostimi parametri na simulacije
DRS metode MC. (a) Nižja koncentracija melanina, (b) višja koncentracija melanina.
Tabela 5.3: Primerjava petih prilagojenih parametrov modela DA z vhodnimi parametri
simulacije MC, ki ustreza sliki 5.2.
(a)
(b)

0.5

1.0 ± 0.7

70

−50

100

1.5

1.4 ± 0.1

7

7

−7

0.1

0 ± 0.6

−100

0.1

0.4 ± 0.1

25

−75

300

1.0

1.10 ± 0.02

2

−9

10

1.0

1.20 ± 0.05

4

−17

20

75

68 ± 1

1

10

−9

75

71 ± 1

1

6

−5

100

62 ± 46

74

61

−38

100

125 ± 14

11

−20

25

Slika 5.2 in tabela 5.3 prikazujeta rezultate prilagajanja rešitev dvoslojnega
modela DA s petimi prostimi parametri na simulacije MC. Standardna deviacija in
relativna napaka parametrov sta posledica matematične napake prilagajanja modela DA.
Zelo veliko relativno napako ima predvsem
, kar je povsem razumljivo, saj je sama
koncentracija krvi v epidermisu zelo majhna in malo prispeva k absorpcijskem
koeficientu glede na melanin. Posledično je odstopanje vhodnega
za simulacijo
MC od optimiziranega parametra zelo veliko. Dokaj veliko relativno napako imata tudi
in
. Razlog za veliko napako morda ni takoj očiten, toda če pogledamo njuno
odstopanje od vhodnih parametrov za simulacijo MC, vidmo, da sta nasprotno korelirana.
To ni presenetljivo, saj koncentracija melanina in debelina epidermisa delujeta na
podoben način in s povečevanjem njunih vrednosti znižujeta DRS. Preveliko
koncentracijo melanina optimizacijski postopek oziroma metoda prilagajanja kompenzira
z zmanjšanjem debeline epidermisa in obratno. Smiselno je torej enega izmed teh
parametrov fiksirati na konstanto. Koncentracija krvi v dermisu
je glede na
vhodne parametre v simulaciji MC precenjena v obeh primerih za več kot 10 %, kar tudi
nekako pričakujemo, saj smo videli v poglavju 5.1, da je DRS iz modela DA višje od
simulacije MC in moramo za ujemanje nekje povečati absorpcijo. Oksigenacija krvi pa
je podcenjena.
Ker prilagajanje modela DA s 5 prostimi parametri daje precej nestabilne
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rezultate, kar se odraža v veliki standardni deviaciji parametrov, moramo število prostih
parametrov zmanjšati. Posebej velik vpliv na prilagajanje bo imelo, če postavimo
debelino epidermisa kot konstanto, saj se bo tako koncentracija melanina obnašala veliko
bolj stabilno, kar bo tekom analize meritev zelo pomembno.
V tabeli 5.4 so zbrani rezultati prilagajanja modela DA s 4 prostimi parametri, pri
čemer epidermis fiksiramo na
. Ta omejitev za prilagajanje oziroma
analizo meritev niti ne bo tako kritična, saj v literaturi obstajajo natančne meritve
debeline epidermisa na različnih predelih telesa [4]. Standardna deviacija koncentracije
melanina se je v obeh primerih močno zmanjšala, kar potrjuje našo domnevo, da hkratno
optimiziranje obeh parametrov
in
enostavno preveč destabilizira prilagajanje
modela DA. Sama koncentracija melanina v primerjavi z vhodnim podatkom za
simulacijo MC še vedno veliko odstopa, vendar je v tem primeru odstopanje vedno
pozitivno, saj višja koncentracija melanina kompenzira odstopanje DA od simulacije MC
iz poglavja 5.1. Zaradi monotonega absorpcijskega spektra znižuje DRS po celotnem
področju. Prej tega nismo mogli opaziti, saj je debelina epidermisa pomembno vplivala na
obnašanje. Poleg same stabilizacije prilagajanja melanina, lahko opazimo tudi zmanjšanje
standardne deviacije pri
in .
Koncentracija krvi v epidermisu
ima še vedno veliko standardno deviacijo
in praktično nesprejemljivo relativno napako. Vzrok se še vedno skriva v majhnem vplivu
na absorpcijo v epidermisu in tako v naslednjem koraku fiksiramo tudi
.
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Slika 5.3: Prilagajanje dvoslojnega modela DA s štirimi prostimi parametri na simulacije
DRS metode MC. (a) Nižja koncentracija melanina, (b) višja koncentracija melanina.
Tabela 5.4: Primerjava štirih prilagojenih parametrov modela DA z vhodnimi parametri
simulacije MC, ki ustreza sliki 5.3.
(a)
(b)
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Po analizi simulacje MC s prilagajanjem dvoslojnega modela DA s 3 prostimi
parametri
,
in , lahko vidimo (tabela 5.5), da fiksiranje koncentracije krvi v
epidermisu
praktično ni imelo vpliva na
in
ter zelo malo na . To še
dodatno pojasnjuje, zakaj se
ne bi obnesel v prilagajanju, saj ima enostavno
premalo prispevka. Znatno se pri
in zmanjša tudi standardna deviacija.
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Slika 5.4: Prilagajanje dvoslojnega modela DA s tremi prostimi parametri na simulacije
DRS metode MC. (a) Nižja koncentracija melanina, (b) višja koncentracija melanina.
Tabela 5.5: Primerjava treh prilagojenih parametrov modela DA z vhodnimi parametri
simulacije MC, ki ustreza sliki 5.4.
(a)
(b)

0.5

0.640 ± 0.005
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1.20 ± 0.01
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Na tem mestu lahko povzamemo, da bo meritve najbolje analizirati s 3 prostimi
parametri
,
in pri prilagajanju rešitev dvoslojnega modela DA z nelinearno
metodo najmanjših kvadratov. Ti parametri nas tudi najbolj zanimajo.

5.4. Prilagajanje modela difuzijske aproksimacije na
merske rezultate
Analizo meritev začnemo s tremi prostimi parametri
,
in v modelu DA, ki
jih optimiziramo z nelinearno metodo najmanjših kvadratov. Območje valovnih dolžin na
katerem prilagajamo model je isto kot v prejšnjem poglavju, tj. od 450
do 600
.
Merske točke si sledijo s koraki po 1
. Ker obdržimo koncentracijo krvi v epidermisu
in debelino epidermisa
konstantno, moramo izbrati primerne vrednosti, ki
bodo karseda dobro opisale stanje v koži. Spott et al. [2] navaja, da zaradi približka ravne
meje med epidermisom in dermisom postavimo
. Zelo pomembna je tudi
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pravilna izbira debeline epidermisa. Slednja se z mestom na telesu spreminja. Tako
imamo recimo na čelu (
) v povprečju debelejši epidermis kot na notranji
strani nadlakti (
) [4]. Debelina epidermisa na zunanji strani nadlakti je
nekje vmes (
). Seveda pa se te vrednosti razlikujejo tudi glede na spol, pri
čemer imajo ženske praviloma tanjšo kožo kot moški.
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Slika 5.5: Prilagajanje dvoslojnega modela DA na meritve DRS kože osebe LV, nadlaket
zunaj: (a) 29. junij 2012 in (b) 31. avgust 2012. Debelina epidermisa
.
Tabela 5.6: Numerični rezultati prilagajanja modela DA, ki ustrezajo sliki 5.5.
(a)

(b)

1.30 ± 0.01
0.65 ± 0.01
67 ± 2
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77 ± 2

0.8
1.5
3
20.2

55

55

50

50

45
40
35
30
meritev
prilagajanje modela DA

25
20
400

450

500

550

600

(b)

60

difuzna refleksija - R()

difuzna refleksija - R()

19.4

(a)

60

650

700

valovna dolzina [nm]

750

800

0.4
3
3

45
40
35
30
meritev
prilagajanje modela DA

25

850

20
400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

valovna dolzina [nm]

Slika 5.6: Prilagajanje dvoslojnega modela DA na meritve DRS kože osebe LL, nadlaket
znotraj: (a) 29. junij 2012 in (b) 31. avgust 2012. Debelina epidermisa
.
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Tabela 5.7: Numerični rezultati prilagajanja modela DA, ki ustrezajo sliki 5.6.
(a)

(b)
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Slika 5.7: Prilagajanje dvoslojnega modela DA na meritve DRS kože osebe LC, čelo: (a)
29. junij 2012 in (b) 31. avgust 2012. Debelina epidermisa
.
Tabela 5.8: Numerični rezultati prilagajanja modela DA, ki ustrezajo sliki 5.7.
(a)
1.60 ± 0.01
0.69 ± 0.01
70 ± 2

(b)
0.6
1.4
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1.75 ± 0.01
0.83 ± 0.02
75 ± 2

0.6
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Na slikah 5.5-5.7 in v tabelah 5.6-5.8 so zbrani rezultati prilagajanja modela DA
na izbranem nizu meritev. Zaradi morebitnih pomanjkljivosti v samem modelu kože in
optičnih parametrih preizkusimo prilagajanje modela DA na manjšem številu meritev.
Vrednosti, ki smo jih pri prilagajanju dobili za koncentracijo melanina, koncentracijo krvi
v dermisu in oksigenacijo, so povsem fiziološko smiselne. Seveda pa je te vrednosti treba
vzeti z rezervo, saj obstaja več razlogov za njihovo odstopanje od resničnih vrednosti v
koži. Prvi je že samo odstopanje DA od simulacij MC, kar smo videli že v prejšnjem
poglavju. Drugi razlog je, da je kvalitativno ujemanje DRS iz modela DA zadovoljivo le
v intervalu od 400 nm do 600 nm. Manjša odstopanja pod 450 nm so prisotna, ker
prilagajanje modela DA ne upošteva merskih točk pod 450 nm, ki tako ne vstopajo v
vsoto najmanjših kvadratov. Opazimo lahko tudi preveliko modulacijo dvojnega
minimuma pri 550 nm v prilagojenem spektru, kar nakazuje na nepravilno oceno
oksigenacije . Precej večje odstopanje opazimo nad 600 nm, saj merske točke v tem
predelu prav tako ne vstopajo v vsoto najmanjših kvadratov in je to področje praktično
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nevidno za prilagajanje. V tem delu pride DA nižje od samih meritev, kar je povsem v
neskladju s tem kar smo videli v primerjavi s simulacijami MC. Če področje prilagajanja
modela difuzijske aproksimacije razširimo na interval od 450 nm od 650 nm, se nam to
odstopanje zmanjša, vendar je še vedno prenizko. Polega tega dobimo v območju
dvojnega minimuma večjo modulacijo, kot če prilagajamo na ožjem intervalu.
Kljub številnim prizadevanjem, da bi to odstopanje nad 600 nm zmanjšali, nam to
ne uspe, brez da se drugje ne bi odstopanje povečalo. V idealnem primeru bi želeli dobiti
podobno sliko, kot če bi prilagajali simulacije MC. Lahko zaključimo, da je v našem
modelu prisotna pomanjkljivost, ki ima izdaten vpliv nad valovnimi dolžinami 600 nm,
kar bomo poskušali v okviru dvoslojnega modela kože odpraviti v naslednjem poglavju.

5.5. Proučitev optičnih lastnosti tkiva
V prejšnjem poglavju smo dobili precejšnje odstopanje DRS kot rezultat prilagajanja
modela DA na merske rezultate pri valovnih dolžinah nad 600 nm. Iz analize simulacij
MC odstopanje nad 600 nm pričakujemo, vendar je to odstopanje posledica
neupoštevanja zaslonke in je zato spekter modela DA višje, kar je povsem v nasprotju s
tem, kar dobimo pri prilagajanju meritev. Če želimo dobiti pri prilagajanju meritev
podobno sliko kot pri MC, moramo ustrezno proučiti optične lastnosti.

5.5.1. Vpliv lomnega količnika
Tekom analize merskih rezultatov z dvoslojnim modelom DA smo predpostavili enak
lomni količnik v epidermisu in dermisu. Predpostavka se pogosto uporablja, vsekakor pa
je potrebno bolj podrobno proučiti njen vpliv na obliko DRS. Najenostavneje bomo to
preverili s simulacijo MC, kjer bomo primerjali DRS brez in z upoštevanjem razlike
lomnih količnikov v epidermisu in dermisu. V literaturi [28] se navedene vrednosti
(5.10)
(5.11)
Na sliki 5.8 lahko vidimo, da je odstopanje DRS zaradi različnih lomnih količnikov zelo
majhno, posebej v primerjavi z odstopanjem dvoslojnega modela DA glede na merske
rezultate v prejšnjem poglavju. Upoštevanje razlike lomnih količnikov tako nima dovolj
velikega vpliva, da bi odpravilo odstopanje. V nadaljevanju tako uporabljamo kar lomni
količnik
.
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Slika 5.8: Primerjava Monte Carlo simulacij difuzno refleksijskega spektra pri istih
(zelena) in različnih (modra) lomnih količnikih za epidermalno in dermalno plast kože.

5.5.2. Vpliv debeline epidermisa
V prilagajanju dvoslojnega modela na simulacije DRS z metodo MC, smo optimiziranje
debeline epidermisa izvzeli zaradi korelacije s koncentracijo melanina. Pri tem smo se
morali odločiti za ustrezno konstantno vrednost, ki bi dobro aproksimirala debelino
epidermisa [4]. Izmerjene debeline epidermisa se lahko znotraj skupine ljudi precej
razlikujejo in so navadno podane s precejšno absolutno napako. Tako je na primer
debelina epidermisa za zunanjo stran nadlakti pri moških v povprečju 101
z absolutno
napako 36
. Takšen razpon bi potencialno lahko imel vpliv na obliko DRS in na samo
prilagajanje dvoslojnega modela DA.
Oglejmo si prilagajanje modela DA na primeru DRS kože osebe LV na zunanji
strani nadlakti za različne debeline epidermisa, slika 5.9 in tabela 5.9.
Znatno spreminjanje debeline epidermisa praktično nima vpliva na samo obliko
prilagojenega DRS (slika 5.9), saj se kompenzira s spreminjanjem koncentracije
melanina. To lahko vidimo tudi z opazovanjem norme residua , ki nima večje odvisnosti
od debeline epidermisa. Kot smo ugotovili že v poglavju 5.3, je korelacija med
koncentracijo melanina in debelino epidermisa nasprotna, njun produkt pa v tem primeru
ostaja skoraj konstanten. Ker spreminjanje debeline epidermisa nima večjega vpliva na
kvaliteto prilagajanja, si lahko izberemo povprečno vrednost, ki jo dobimo iz literature.
Pri tem moramo biti previdni in se hkrati zavedati, da izbira znatno vpliva na
koncentracijo melanina, kar bi nam povzročalo težave, če bi koncentracijo hoteli določiti
natančno za vsak posamezen primer. Na srečo nas bo tekom analize merskih rezultatov
zanimal predvsem relativni potek koncentracije melanina znotraj niza meritev.
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Slika 5.9: Primeri prilagajanja dvoslojnega
modela DA na DRS osebe LV za različne
konstantne vrednosti debeline epidermisa.
Po vrsti si sledijo:
,
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Tabela 5.9: Rezultati prilagajanja parametrov
,
in z dvoslojnim modelom
DA na DRS osebe LV za različne konstantne vrednosti debeline epidermisa.

2.00 ± 0.01
0.64 ± 0.01
64 ± 2
20.0

0.5
1.5
3

1.30 ± 0.01
0.65 ± 0.01
67 ± 2
20.2

0.8
1.5
3

0.98 ± 0.01
0.66 ± 0.01
71 ± 2
22.2

1
1.5
3

5.5.3. Vpliv razmerja koncentracij eumelanina in feomelanina
Do sedaj v prilagajanju dvoslojnega modela DA nismo posegali v razmerje med temnorjavim eumelaninom in rdeče-rjavim feomelaninom. Večinoma se v literaturi uporablja
samo eumelanin
[7,28,29], nekateri avtorji pa navajajo vrednosti
[15].
Da se prepričamo o vplivu razmerja koncentracij melanina, opravimo niz
prilagajanj dvoslojnega modela DA na DRS kože iz prejšnjega poglavja, pri čemer
spreminjamo razmerje koncentracij eumelanina in feomelanina od
do
.
Rezultati prilagajanja so zbrani v tabeli 5.10 in prikazani na sliki 5.10.

42

Analiza difuzno refleksijskih spektrov človeške kože z dvoslojnim modelom difuzijske aproksimacije

F = 0.5

F=1
50

difuzna refleksija - R()

difuzna refleksija - R()

50

40

30

meritev
prilagajanje dvoslojnega modela DA

20
400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

40

30

20

400

meritev
prilagajanje dvoslojnega modela DA
450

500

60

difuzna refleksija - R()

600

650

700

750

800

850

Slika 5.10: Primeri prilagajanja dvoslojnega modela DA na DRS osebe LV za
različna razmerja koncentracij eumelannina
in feomelanina. Po vrsti si sledijo:
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Tabela 5.10: Rezultati prilagajanja parametrov
,
in z modelom difuzijske
aproksimacije na difuzno refleksijski spekter osebe LV za za različna razmerja
koncentracij eumelannina in feomelanina.

1.30 ± 0.01
0.65 ± 0.01
67 ± 2
20.2

0.8
1.5
3

1.51 ± 0.01
0.75 ± 0.01
57 ± 2
20.1

0.7
1.3
4

1.80 ± 0.01
0.90 ± 0.01
46 ± 2
33.0

0.6
1.1
5

Čeprav se zdi, da ima razmerje koncentracij eumelanina in feomelanina velik potencial za
eliminacijo odstopanja dvoslojnega modela DA od merskih rezultatov nad 600 nm, se je
potrebno zavedati, da je feomelanin večinoma prisoten v rdečih laseh in ne toliko v sami
koži [30]. Posebej nepravilno bi bilo uporabiti
, saj je splošno jasno, da večino
melanina v koži predstavlja eumelanin. Poleg samih fizioloških razlogov, zakaj uporaba
premajhnega razmerja
ni upravičena, lahko tudi vidimo, da se z zmanjševanjem
razmerja izrazito povečuje odstopanje DA od merskih rezultatov pod 450 nm in tudi
norma residua .
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6. Analiza difuzno refleksijskih spektrov
človeške kože s troslojnim modelom
difuzijske aproksimacije
Po preučitvi optičnih lastnosti v epidermisu in dermisu se zdi, da z ustreznim
spreminjanjem lastnosti ne moremo doseči boljšega ujemanja dvoslojnega modela DA na
merske rezulate. Glede na to, da se odstopanje dvoslojnega modela DA pri prilagajanju
meritev DRS pojavlja pri valovnih dolžinah nad 600 nm, kjer ima svetloba večjo vdorno
globino, nam poseg v same optične lastnosti epidermisa in dermisa morda sploh ni
potreben. Spomnimo se, da smo pri obravnavi dvoslojnega modela kože predpostavili, da
vdorna globina svetlobe ne seže globlje od dermisa. Čeprav ta predpostavka drži v
območju krajših valovnih dolžin, kjer je prisotna tako velika absorpcija melanina kot tudi
absorpcija krvi, je to vprašljivo za območje nad 600 nm. V ta namen lahko sestavimo nov
model kože, ki bo upošteval še eno plast pod dermisom in sicer podkožje. Troslojni
model kože je zelo enostavno preveriti s simulacijo MC, kjer praktično brez težav
dodajamo plasti. Če bomo s simulacijo MC dobili znatno spremembo DRS kože z
upoštevanjem tretje plasti, bomo morali isti model kože uporabiti tudi za reševanje
difuzijske enačbe.

6.1.1. Optične lastnosti podkožja
Podkožje je sicer splošen izraz za tkiva pod kožo, med katera lahko spadajo maščevje,
hrustanec, kostno tkivo, mišice itd. Največkrat je podkožje ravno maščevje, zato se bomo
osredotočili na slednjega.
Maščevje sestavljajo v večini skupki maščobnih celic, ki vsebujejo maščobne
kapljice obdane s citoplazmo. Maščobne celice se pri ljudeh lahko zelo razlikujejo tako
po velikosti kot tudi po številu maščobnih kapljic [17]. V maščevju se med celicami
vijejo krvne kapilare, živci in tudi vezivno tkivo, sestavljeno iz elastina in kolagena, ki
veže maščobne celice [17,31].
K absorpcijskem koeficientu v maščevju prispevajo lipidi, hemoglobin in voda
[17]. Absorpcijski spektri za maščevje so podani na sliki 6.1 in se med seboj precej
razlikujejo. Na razlike predvsem vpliva priprava vzorca, eksperimentalna metoda in
natančnost inverznega algoritma za pridobitev absorpcijskega spektra, zato je zelo
pomembno, kateri spekter si izberemo. Daleč najpopularnejša eksperimentalna metoda je
analiza z integracijsko sfero (IS). V tem primeru je rezultate potrebno previdno
interpretirati, saj lahko odstopajo zaradi neupoštevanja korekcije SBSE, kar bi znižalo
DRS in posledično nepravilno napovedalo večjo absorpcijo. Za primerjavo je dodana tudi
eksperimentalna metoda migracije fotonov v frekvenčni domeni (FDPM), ki obravnava
časovno odvisnost v transportni enačbi z amplitudno modulacijo izvora in velja za zelo
natančno. Inverzni algoritmi večinoma temeljijo na inverznem reševanju transportne
enačbe (ITE) ali na inverznem Monte Carlu (IMC).
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Peters 1990 (ITE) - IS
Simpson 1998 (IMC) - IS
Salomatina 2006 (IMC) - IS
Bashkatov 2005 podganje mascevje (ITE) - IS
Baskatov 2005 clovesko mascevje (ITE) - IS
Cerussi 2001 (ITE) - FDPM
Anderson 2006 - IS
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Slika 6.1: Primerjava množice izmerjenih absorpcijskih spektrov maščevja s tipično
absorpcijo v epidermisu in dermisu. Inverzni algoritmi, ki se uporabljajo za pridobitev
absorpcijskega spektra, večinoma temeljijo na inverznem reševanju transportne enačbe
(ITE) in inverznem Monte Carlu (IMC), [31-37].

A=
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Ker imamo na voljo veliko absorpcijskih spektrov maščevja, se moramo zanje ustrezno
odločiti. Na sliki 6.1 lahko v grobem ločimo dve skupini spektrov z večjo in manjšo
absorpcijo. Večinoma nas zanima vpliv nad 600 nm, saj pod to mejo zaradi velike
absorpcije v epidermisu in dermisu le malo svetlobe dejansko pride do podkožja. Tako se
odločimo za absorpcijski spekter Bashkatov 2005 (človeško maščevje) in Simpson 1998,
ki ju bomo natančneje preizkusili s simulacijami MC.
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Slika 6.2: Izmerjene odvisnosti reduciranih sipalnih koeficientov za maščevje in
funkcijska odvisnost pri upoštevanju velikega razpona v sipalnih lastnostih [31-36].
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K sipanju v maščevju prispevajo strukture maščobnih celic ter vezivnega tkiva.
Sipalne lastnosti maščevja so zelo odvisne od mesta kože na telesu, saj se glavni
komponenti vezivnega tkiva, kolagen in elastin, lahko povezujeta v gostejše sklade. Tako
je lahko na primer vezivno tkivo v koži na obrazu gostejše in posledično bolj sipajoče kot
na hrbtu. Slika 6.2 prikazuje izbrane odvisnosti reduciranega sipalnega koeficienta kože
od valovne dolžine, pri čemer je Salomatina et al. edina poročala precejšnje razlike v
sipanju glede na različna mesta na telesu [31]. Kot vidimo, je ta razpon precejšen in
posledično bo odločitev za posamezno odvisnost sipalnega koeficienta precej težavna.
Ker bomo pri analizi meritev imeli opravka z različnimi mesti na telesu, bomo
reducirani sipalni koeficient skušali aproksimirati s funkcijo z enim prostim parametrom
, ki bo omogočal uporabo celotnega razpona sipanja
(6.1)
Na sliki 6.2 je prikazan razpon, ki ga dosežemo s parametrom v intervalu od 0.5 do 2.0.
Za sipanje je pomemben tudi faktor anizotropije, katerega vzamemo kar konstanto
[28].

6.1.2. Upoštevanje maščevja v simulacijah Monte Carlo
Za simulacije DRS potrebujemo absorpcijski spekter in odvisnost reduciranega sipalnega
koeficienta preko celotnega področja od 400 do 850 nm. Ker absorpcijski spekter
Simpson 1998 ni podan na tem območju, se moramo odločiti za smiselno ekstrapolacijo.
Glede na trend ostalih absorpcijskih spektrov pod 600 nm na sliki 6.1 se zdi, da bo najbolj
ustrezala eksponentna ekstrapolacija, za primerjavo pa lahko dodamo tudi linearno
ekstrapolacijo. Čeprav je razlika v obeh ekstrapolacijah pod 600 nm očitna, je vpliv na
samo obliko DRS v tem področju praktično zanemarljiv zaradi višje absorpcije v
epidermisu in dermisu (slika 6.3b).
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Slika 6.3: (a) Primerjava linearne (rdeča) in eksponentne (črna) ekstrapolacije
absorpcijskega spektra Simpson 1998. (b) Primerjava vpliva ekstrapolacije
absorpcijskega spektra na DRS simulacije MC. Razlika je praktično zanemarljiva.
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Za preliminarne rezultate vpliva maščevja na DRS kože lahko k absorpcijskem
spektru Simpson 1998 in Bashkatov 2005 (človeško maščevje) dodamo reduciran sipalni
koeficient Bashkatov 2005 (človeško maščevje), saj je sipanje, kot ga navaja Simpson et
al., zelo podobno.
Za epidermis in dermis smo izbrali standardne fiziološke in anatomske vrednosti
in jih ohranili enake za simulacije, ki sledijo:
epidermis:
dermis:
Na sliki 6.4 je prikazana preliminarna primerjava DRS simulacije Monte Carlo za
dvoslojni model in troslojni model kože z dodanim maščevjem. Ključen podatek za
dermis je tudi njegova debelina, katero smo v tem primeru vzeli 1 mm [4].
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Slika 6.4: Primerjava difuzno refleksijskih spektrov simulacije Monte Carlo za dvoslojni
in troslojni model kože. V primeru Bashkatov 2005 so bili uporabljeni podatki za
človeško maščevje.
Dodaten sloj maščevja ima v primeru absorpcijskega spektra Simpson 1998 želeni učinek
dviga DRS nad 600 nm, medtem ko ga absorpcijski spekter Bashkatov 2005 izrazito
zniža. V prejšnjem poglavju 6.1.1 smo opozorili na pomembnost eksperimentalne metode
pri določanju absorpcijskega spektra, pri čemer dodatno težo opravljenim meritvam daje
metoda migracije fotonov v frekvenčni domeni (Cerussi 2001 [36]). Tako se lahko bolj
preudarno odločimo, da je izbira absorpcijskega spektra Simpson 1998 upravičena.
Na področju sipanja v maščevju imamo na voljo velik razpon reduciranega
sipalnega koeficienta, ki ga parametriziramo s parametrom , enačba (6.1). Poleg
ustrezne izbire parametra , bo ključna tudi izbira tudi same debeline dermisa
.
Slika 6.5a obravnava primer, kjer vzamemo debelino dermisa 1 mm, sipanje v
maščevju pa spreminjamo sorazmerno s parametrom . Ko povečamo in s tem tudi
sipanje, opazimo še dodatno zvišanje DRS. Pri večjem sipanju se namreč več fotonov
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siplje tudi nazaj.
Slika 6.5b je podana za uprizoritev pomembnosti debeline dermisa,
. Kot
vidimo, je zaradi večje debeline dermisa (2 mm) razlika med dvoslojnim in troslojnim
modelom manjša kot pri debelini dermisa 1 mm. To seveda pričakujemo, saj debelejši kot
je dermis, bolj pravilna je predpostavka o dvoslojnem modelu kože. Če bi debelino še
povečali, bi se dvoslojni in troslojni model povsem prekrila.
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Slika 6.5: Primerjava DRS za dvoslojni in troslojni model kože z različnim parametrom
za sipanje v podkožju in debelino dermisa. Primer (a) obravnava debelino dermisa 1 mm,
primer (b) pa debelino 2 mm, oboje velja samo za troslojni model kože.
Vključitev maščevja v model kože nam izrazito dvigne DRS, kar smo tudi želeli
doseči. Tako je maščevje tudi glavni kandidat za odpravo odstopanja, ki ga dobimo nad
600 nm pri prilagajanju modela DA na meritve. Za vključitev maščevja v difuzijsko
enačbo moramo slednjo rešiti za tri plasti, kar bo tudi naša naslednja naloga.

6.2. Rešitev difuzijske enačbe za troslojni model kože
Upoštevati dodatno plast za reševanje difuzijske enačbe ni težko. Podobno kot prej,
moramo zapisati rešitev (hitrost fluence) za vsako plast posebej. Glede na to, da smo v
poglavju o primerjavi DA s simulacjami MC (poglavje 5.1) že izključili obravnavanje
vhodnega snopa z izotropno izvorno funkcijo, je dovolj, da rešitve zapišemo za uporabo
izvorne funkcije δ-Eddington pri opisu vhodnega snopa svetlobe iz integracijske krogle v
tkivo:

(6.2)

(6.3)
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(6.4)

Za izračun konstant
,
,
,
in
moramo uporabiti robne pogoje. Na meji
epidermis-dermis in dermis-maščevje veljata robna pogoja za mejo tkivo-tkivo
(6.5)
(6.6)
in
(6.7)
(6.8)
Na meji zrak-epidermis pa velja
(6.9)
DRS oziroma refleksijski koeficient je enako kot prej
(6.10)

6.3. Prilagajanje modela difuzijske aproksimacije na
meritve
S troslojnim modelom kože lahko k naboru prostih parametrov pri prilagajanju rešitev
modela DA na meritve DRS dodamo še debelino dermisa
in parameter
za
skaliranje reduciranega sipalnega koeficienta. Skupaj namreč pomembno vplivata na
DRS, kot smo to videli pri simulacijah MC (poglavje 6.1.2).
Ker pri prilagajanju uporabljamo algoritem, ki potrebuje tako začetno vrednost kot
tudi zgornjo in spodnjo mejo, moramo za debelino dermisa
in parameter najti
smiselne vrednosti in interval. Dermis običajno ni tanjši od 0.5 mm in debelejši od 2 mm
[4], vendar je splošno sprejet razpon do 4 mm [2], zato vzamemo interval dermisa od 0.5
mm do 4 mm. Čeprav izbira začetne vrednosti pogosto ne vpliva na končen izid,
vzamemo slednjo 1 mm, ki je značilna za mesta na telesu, na katerih smo opravljali
meritve. Vrednost parametra vzamemo med 0.5 in 2, saj je sipanje v maščevju zelo
odvisno od posameznika in mesta na telesu. Poleg tega nimamo na voljo dovolj
sistematičnih meritev sipanja v maščevju, da bi vedeli točno, kakšen je razpon [31].
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Smiselna začetna vrednost je kar 1. V tabeli 6.1 so zbrani vsi prosti parametri, njihove
začetne in mejne vrednosti, ki jih uporabimo v prilagajanju troslojnega modela DA na
izmerjene DRS.
Tabela 6.1: Prosti parametri, ki jih uporabljamo pri prilagajanju troslojnega modela
difuzijske aproksimacije.
prost parameter spodnja meja - zgornja meja (začetna vrednost)
0 - 100 (0)
0 - 100 (0)
0 - 100 (0)
0.5 - 4 (1)
0.5 - 2 (1)
Kot v poglavju 5.4, prilagajanje troslojnega modela DA z metodo najmanjših
kvadratov testiramo in ocenimo na manjšem setu meritev. Interval prilagajanja je 450–
600 nm. Koncentracjo krvi v epidermisu obdržimo na 0.2 %, debelino epidermisa pa
ustrezno definiramo za vsak primer posebej.
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Slika 6.6: Prilagajanje troslojnega modela DA na meritve DRS kože osebe LV, nadlaket
zunaj: (a) 29. junij 2012 in (b) 31. avgust 2012. Debelina epidermisa
.
Tabela 6.2: Numerični rezultati prilagajanja modela DA, ki ustrezajo sliki 6.6.
(a)
1.30 ± 0.01
0.76 ± 0.03
47 ± 2
1.2 ± 0.2
2.0 ± 0.8

0.8
4
4
17
40
6.2

50

(b)
2.80 ± 0.02
0.88 ± 0.06
56 ± 3
1.2 ± 0.3
2.0 ± 1.5

0.7
7
5
25
75
12.6

Analiza difuzno refleksijskih spektrov človeške kože s troslojnim modelom difuzijske aproksimacije

(a)

(b)
60

difuzna refleksija - R()

difuzna refleksija - R()

60

40

40

meritev
prilagajanje troslojnega modela DA
20
400

450

500

550

600

650

700

750

800

meritev
prilagajanje troslojnega modela DA
20
400

850

450

500

550

600

650

700

750

800

850

valovna dolzina [nm]

valovna dolzina [nm]

Slika 6.7: Prilagajanje troslojnega modela DA na meritve DRS kože osebe LL, nadlaket
znotraj: (a) 29. junij 2012 in (b) 31. avgust 2012. Debelina epidermisa
.
Tabela 6.3: Numerični rezultati prilagajanja modela DA, ki ustrezajo sliki 6.7.
(a)

(b)

0.716 ± 0.008
0.53 ± 0.02
27 ± 1
1.4 ± 0.2
2.0 ± 0.8

0.78 ± 0.01
0.57 ± 0.02
33 ± 2
1.3 ± 0.2
2.0 ± 1.0
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Slika 6.8: Prilagajanje troslojnega modela DA na meritve DRS kože osebe LC, čelo: (a)
29. junij 2012 in (b) 31. avgust 2012. Debelina epidermisa
.
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Tabela 6.4: Numerični rezultati prilagajanja modela DA, ki ustrezajo sliki 6.8.
(a)
1.71 ± 0.01
0.70 ± 0.02
64 ± 3
2±1
2±5

(b)
0.6
3
5
50
250

18.2

1.76 ± 0.02
0.85 ± 0.04
65 ± 3
1.8 ± 0.6
2±3

1.1
5
5
33
150
27.1

Sodeč po slikah 6.6-6.8, je prilagajanje rešitev troslojnega modela DA na meritve DRS
precej uspešnejše od dvoslojnega, saj praktično eliminira odstopanje nad 600 nm. Slika je
tako veliko bolj podobna prilagajanju simulacij MC v poglavju 5.3. V tabelah, ki
ustrezajo slikam, lahko uspešnost opazimo tudi kvantitativno z opazovanjem norme
residua pri prehodu z dvoslojnega modela na troslojni. Za primer osebe LV na zunanji
strani nadlakti v tabeli 6.2, se je po prehodu norma residua zmanjšala z 20.2 na 6.2 v
primeru (a) in z 19.4 na 12.4 v primeru (b). Podobno lahko opazimo tudi za primer osebe
LL na notranji strani nadlakti (tabela 6.3), medtem ko prilagajanje DRS na mestu čela
osebe LC ni tako uspešno (tabela 6.4). Razlog se verjetno skriva v sami strukturi
podkožja, ki ga v primeru čela sestavlja relativno malo maščevja, poleg tega pa je kmalu
za kožo tudi kost, kar bi utegnilo povsem spremeniti model kože, ki smo ga uporabili.
Čeprav je prilagajanje troslojnega modela DA na intervalu 450–600 nm že kar
uspešno, še vedno dobimo majhna nezaželena odstopanja nad 600 nm v primeru slike
6.6b. Opazimo lahko tudi zelo veliko napako parametra in debeline dermisa
, ki je
posledica relativno majhnega intervala prilagajanja. Oba parametra namreč zelo
monotono vplivata na DRS, kar je razvidno tudi iz simulacij Monte Carlo na sliki 6.5.
Ustrezno povečanje intervala prilagajanja bi lahko imelo pozitiven učinek tako na
določenost parametrov in
, kot tudi potencialno eliminacijo še preostalih negativnih
odstopanj nad 600 nm.

6.3.1. Razširitev območja prilagajanja na 400–650 nm
Kot smo že zapisali v poglavju 5.3, je interval prilagajanja 450–600 nm smiselna izbira
zaradi povečanega šuma pod 450 nm ter napake zaradi neupoštevanja zaslonke nad 600
nm. Če hočemo upoštevati še dodaten interval 400–450 nm in 600–650 nm, se moramo
odločiti za ustrezno vzorčenje merskih točk, ki dodatnima intervaloma ne bo dalo iste teže
kot intervalu 450–600 nm. V obeh delih tako vzamemo le 5 merskih točk, pri čemer
intervalu 600–650 nm dodamo še pogoj, pri katerem merske točke pridejo v minimizacijo
vsote kvadratov odstopanj troslojnega modela DA od meritev le v primeru, da je difuzno
refleksijski spekter DA nižje od meritev. S tem dobimo težnjo minimizacije, da prilagodi
model DA višje od meritev v intervalu 600–650 nm, saj tako znatno zmanjša normo
residua (v tem delu pade na nič) in tako nesporedno upošteva problem zaslonke.
Dodaten cilj razširitve intervala prilagajanja je tudi v stabilizaciji optimiziranja
parametrov in
, ki imata v prejšnjem poglavju velike standardne deviacije. Ta
stabilizacija se neposredno vidi v odvisnosti norme residua od obeh parametrov. Velika
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nedoločenost parametrov in
se kaže v širokem in plitvem minimumu norme
residua. Z razširitvijo intervala prilagajanja želimo doseči, da se minimum bolj lokalizira
in poglobi.
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Slika 6.9: Prilagajanje troslojnega modela DA na meritve DRS kože osebe LV, nadlaket
zunaj, 31. avgusta 2012: (a) interval prilagajanja 450–600 nm in (b) razširjen interval
prilagajanja 400–650 nm. Debelina epidermisa
. Pod spektri je z
izohipsami predstavljena ploskev norme residua v odvisnosti od parametra in debeline
dermisa.
Tabela 6.5: Numerični rezultati prilagajanja modela DA, ki ustrezajo sliki 6.9.
(a)
2.80 ± 0.02
0.88 ± 0.06
56 ± 3
1.2 ± 0.30
2 ± 1.5

(b)
0.7
7
5
25
75

12.6

2.73 ± 0.03
0.97 ± 0.09
59 ± 5
1.1 ± 0.27
2 ± 0.8

1.1
9
8
24
40
60.9

Sliki 6.9 in 6.10 prikazujeta razliko v ujemanju prilagojenega DRS modela DA na merski
rezultat pred razširitvijo intervala (a) in po razširitvi intervala (b). Artefakt slabega
ujemanja nad 600 nm v primeru slike 6.9 se z razširitvijo intervala prilagajanja odpravi.
Prav tako smo dosegli željeno lokaliziranje minimuma norme residua v odvisnosti od
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sipalnega parametra in debeline dermisa, saj je pobočje minimuma v obeh primerih
veliko bolj strmo pri prilagajanju na razširjenem intervalu. Standardna deviacija sipalnega
parametra in
je zato sistematično nižja kot v primeru prilagajanja na intervalu
450–600 nm, tabela 6.5 in 6.6. Pričakovano se zaradi razširitve intervala prilagajanja
poveča tudi norma residua, saj vstopa več merskih točk.
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Slika 6.10: Prilagajanje troslojnega modela DA na meritve DRS kože osebe LV, nadlaket
zunaj, 29. junija 2012: (a) interval prilagajanja 450–600 nm in (b) razširjen interval
prilagajanja 400–650 nm. Debelina epidermisa
. Pod spektri je z
izohipsami predstavljena ploskev norme residua v odvisnosti od parametra in debeline
dermisa.
Tabela 6.6: Numerični rezultati prilagajanja modela DA, ki ustrezajo sliki 6.10.
(a)
1.30 ± 0.01
0.76 ± 0.03
47 ± 2
1.2 ± 0.15
2 ± 0.8

0.8
4
4
13
40
6.2
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(b)
1.28 ± 0.01
0.78 ± 0.03
50 ± 2
1.2 ± 0.12
2 ± 0.4

0.8
4
4
10
20
20.4
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6.3.2. Vezava sipalnega parametra A in debeline dermisa
preko niza meritev
Pri analizi DRS izmerjenih preko daljšega obdobja, bomo spremljali predvsem
sistematične spremembe v koncentraciji melanina
, koncentraciji krvi
ter
oksigenacije krvi . Smiselno je torej skonstruirati prilagajanje modela DA na niz
meritev, kjer vežemo optimizacijo sipalnega parametra in debeline dermisa
znotraj
niza meritev, tako da se za ves niz optimizira le ena vrednost parametra in ena vrednost
parametra
. Za vsako posamezno meritvev DRS pa hkrati optimiziramo
,
in
S tem zanemarimo sezonsko spreminjanje parametra in
ter tako znatno
zmanjšamo število prostih parametrov prilagajanja na
, kjer je število izmerjenih
DRS. Minimiziramo sledečo vsoto kvadratov razlik med izmerjenimi vrednostmi in
napovedmi modela:
(6.11)

kjer seštevmo najprej po vseh merskih točkah posamezne meritve in nato po meritvah
DRS znotraj niza.
Slika 6.11 podaja primer prilagajanja troslojnega modela DA na niz dveh meritev
DRS. Merske točke so bile pri obeh spektrih vzete iz intervala 400–650 nm na način, ki
smo ga opisali že v prejšnjem poglavju. Glavna lastnost združenega prilagajanja modela
DA je, da sipalni parameter in debelina dermisa zavzameta vmesne vrednosti (tabela
6.7), kot če bi prilagajali model ločeno na obe meritvi (tabela 6.5b in 6.6b). Opazimo
lahko tudi, da minimum norme residua v odvisnosti od sipalnega parametra in debeline
dermisa ostane dobro določen, slika 6.12.
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Slika 6.11: Skupno prilagajanje troslojnega modela DA na niz dveh meritev DRS kože
osebe LV, nadlaket zunaj, na intervalu 400–650 nm: (a) 29. junij 2012 in (b) 31. avgust
2012. Debelina epidermisa
.
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Slika 6.12: Z izohipsami predstavljena ploskev norme residua v odvisnosti od parametra
in debeline dermisa. Ustreza sliki 6.11.
Tabela 6.7: Numerični rezultati prilagajanja modela DA, ki ustrezajo sliki 6.12. S sivo sta
osenčena parametra, ki se vezano prilagajata na nizu meritev.
(a)
1.28 ± 0.01
0.79 ± 0.02
49 ± 2
1.2 ± 0.1
2 ± 0.4

(b)
0.8
3
4
8
20

20.4

2.73 ± 0.02
0.96 ± 0.05
61 ± 4

0.7
5
7
enako
61.0

Poglejmo še nazornejšo primerjavo prilagajanja modela DA na niz sedmih meritev, kjer
sprva uporabimo ločeno prilagajanje (tabela 6.8), nato pa še skupno z vezanima in
(tabela 6.9). Pri posamičnem prilagajanju debeline dermisa dobimo precej raztresene
vrednosti, pri skupnem prilagajanju pa je vrednost zelo blizu povprečju debelin dermisa iz
tabele 6.8. Povsem enako bi lahko trdili tudi za sipalni parameter , ki pa je zgoraj
omejen in zato konstanten. Na koncentracijo melanina skupno prilagajanje večinoma ni
imelo vpliva, povprečje sedmih vrednosti tako ostane enako. Povprečje je v tem primeru
podano zgolj za primerjavo premika težišča in zaradi sezonskega spreminjanja melanina
nima pravega pomena. Večjo spremembo iz tabele 6.8 v tabelo 6.9 lahko opazimo pri
koncentraciji krvi v dermisu. Ta je posledica vezave debeline dermisa, saj se pri
posamezni meritvi glede na vrednost iz tabele 6.8 debelina dermisa bodisi poveča bodisi
zmanjša. Pri povečanju debeline dermisa se mora koncentracija krvi ustrezno zmanjšati,
da ohrani podobno količino kot prej in obratno. To se lepo vidi v tretjem primeru pri
prehodu iz tabele 6.8 v tabelo 6.9. Čeprav se povprečje oksigenacije krvi znatno ne
spremeni, je sprememba dokaj velika za posamezen primer. Zdi se, da je sprememba
oksigenacije povezana s spremembo koncentracije krvi v dermisu. Pričakovano se poveča
tudi skupna norma residua (označeno z modro barvo v tabeli), saj debelina dermisa ni
optimalna za vsako posamezno meritev, ampak skupaj za niz.
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Tabela 6.8: Numerični rezultati posamičnega prilagajanja troslojnega modela DA na
meritve DRS kože osebe LV na zunanji strani nadlakti za različne čase. Čas je podan
absolutno v dnevih od 1. januarja 2012. Uporabljena debelina epidermisa je bila
.
čas meritve
[dan]
181
188
216
244
272
289
335
povprečje

1.28
1.23
1.97
2.73
2.11
2.01
1.47
1.83

0.78
0.80
1.3
0.97
0.87
0.93
0.84
0.93

50
59
54
59
52
52
53
54

1.2
1.1
0.67
1.1
0.90
1.1
0.93
1.0

2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

20.4
22.8
27.1
60.9
32.6
21.7
35.7
221.2

Tabela 6.9: Numerični rezultati skupnega prilagajanja troslojnega modela DA na niz
meritev DRS kože osebe LV na zunanji strani nadlakti za različne čase. Parameter in
debelina dermisa sta bila vezana preko niza. Uporabljena debelina epidermisa je bila
.
čas meritve
[dni]
181
188
216
244
272
289
335
povprečje

1.29
1.23
1.95
2.74
2.11
2.01
1.47
1.83

0.85
0.84
1.1
1.0
0.82
0.96
0.81
0.91

44
56
66
55
56
50
55
55

1.00 ± 0.05

2.0 ± 0.1

1.00

2.0

23.2
23.5
35.1
61.6
33.3
21.9
36.2
234.8

Z vezavo sipalnega parametra in debeline dermisa dosežemo, da imata znotraj niza
meritev oba parametra enako vrednost, kar odpravi nezaželeno variabilnost.
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6.3.3. Sprostitev parametra koncentracije krvi v epidermisu v
prilagajanju modela difuzijske aproksimacije
V poglavju 5.3 smo s prilagajanjem dvoslojnega modela DA na simulacije DRS z metodo
MC ugotovili, da koncentracija krvi v epidermisu ne vpliva na spekter v intervalu 450–
600 nm, kar se je odražalo v zelo veliki standardni deviaciji parametra. Tako smo vzeli
kar konstantno vrednost, ki jo je predpostavil Spott [2]. Izkaže se, da kri v epidermisu
zelo vpliva na spekter pri valovnih dolžinah pod 450 nm in tako njen vpliv na prilagajanje
na razširjenem intervalu 400–650 nm ne bo več zanemarljiv. Kot je prikazano na dveh
primerih na sliki 6.13, je prilagajanje modela DA na razširjenem intervalu sedaj zelo
odvisno od definicije
in lahko izboljša ali pokvari ujemanje pod 450 nm, kar
vidimo tudi po normi residua, ki je podana v oklepaju v legendi grafa. Pravilna izbira
se precej razlikuje od primera do primera in znaša v primeru (a)
, v primeru
(b) pa
. Ta variabilnost je najverjetneje posledica definicije debeline epidermisa za
vsak posamezen primer. Ker imamo vnaprej določene debeline, je zelo odvisno koliko
papilarnega dermisa s tem zajamemo v vsakem posameznem primeru in kolikšno
koncentracijo krvi v epidermisu potrebujemo za pravilen opis.
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Slika 6.13: Prilagajanje troslojnega modela DA na meritve DRS kože za različne
konstantne koncentracije krvi v epidermisu. (a) oseba LV, nadlaket zunaj, 31. avgust
2012,
, (b) oseba LL, nadlaket znotraj, 29. junij 2012,
.
Smiselno je torej k prilagajanju modela DA na intervalu 400–650 nm uvrstiti tudi nov
prost parameter
. Število prostih parametrov bi z vključitvijo
pri
prilagajanju modela DA na niz meritev močno naraslo, zato se raje odločimo, da tako kot
sipalni parameter in debelino dermisa
, koncentracijo krvi v epidermisu vežemo na
en prost parameter preko celotnega niza meritev. S tem se izognemo nepotrebni
destabilizacji algoritma prilagajanja zaradi velikega števila prostih parametrov.
Slika 6.14 prikazuje prilagajanje troslojnega modela DA na merske rezultate
uporabljene tudi v primeru slike 6.12. Tokrat k prostim parametrom dodamo tudi
,
ki je vezan preko obeh meritev. Glede na sliko 6.12, se odstopanje prilagojenega spektra
znatno zmanjša pri valovnih dolžinah pod 450 nm. V tabeli 6.10 lahko vidimo, da je
vrednost parametra
po novem 0 % in ne 0.2 %, kot je to predpostavil Spott.
Čeprav smo pri prilagajanju spektrov simulacije MC v poglavju 5.3 v enem izmed
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primerov tudi dobili
, pa je razlika v napovedani absolutni napaki za red
velikosti manjša, saj ima parameter
na razširjenem intervalu večji vpliv na normo
residua. Iz tabele 6.10 je tudi razvidno, da norma residua sistematično pade glede na
primer iz tabele 6.7.
(a)

(b)
60

difuzna refleksija - R()

difuzna refleksija - R()

60

40

20

meritev
prilagajanje troslojnega modela DA

20
400

40

450

500

550

600

650

700

750

800

meritev
prilagajanje troslojnega modela DA
850

valovna dolzina [nm]

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

valovna dolzina [nm]

Slika 6.14: Skupno prilagajanje troslojnega modela DA na meritve DRS kože osebe LV,
nadlaket zunaj: (a) 29. junij 2012 in (b) 31. avgust 2012. Preko obeh meritev smo vezali
prilagajanje parametrov
, in
. Debelina epidermisa
.
Tabela 6.10: Numerični rezultati prilagajanja modela DA, ki ustrezajo sliki 6.14. S sivo
so osenčeni parametri, ki se vezano prilagajajo na nizu meritev.
(a)
1.3 ± 0.006
0 ± 0.02
0.88 ± 0.03
46 ± 1
1.03± 0.06
2 ± 0.2

(b)
0.5
/
3
2
6
10

7.9

2.74 ± 0.02

0.8
enako

1.06 ± 0.04
58 ± 3

4
5
enako
45.3

Na sliki 6.15 in v tabeli 6.11 je izbran še nazornejši primer prilagajanja troslojnega
modela DA, ko prost parameter
ne zavzame vrednosti 0 %, ampak 0.3 %, kar je
zelo blizu temu, kar je predlagal Spott.
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Slika 6.15: Skupno prilagajanje troslojnega modela DA na meritve DRS kože osebe LL,
nadlaket znotraj: (a) 29. junij 2012 in (b) 31. avgust 2012. Preko obeh meritev smo vezali
prilagajanje parametrov
, in
. Debelina epidermisa
.
Tabela 6.11: Numerični rezultati prilagajanja modela DA, ki ustrezajo sliki 6.15. S sivo
so osenčeni parametri, ki se vezano prilagajajo na nizu meritev.
(a)
0.714 ± 0.005
0.30 ± 0.01
0.52 ± 0.01
26 ± 1
1.34 ± 0.08
2 ± 0.3

0.7
3
2
4
6
15
7.8

60

(b)
0.775 ± 0.006

0.8
enako

0.55 ± 0.01
32 ± 1

2
3
enako
12.7
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7. Analiza sezonskih meritev difuzno
refleksijskih spektrov
Uporabnost do sedaj opisanih postopkov prilagajanja troslojnega modela DA lahko
testiramo na sezonskih meritvah DRS, kar služi kot dodaten preizkus, da daje prilagajanje
zanesljive rezultate. Ker pri sezonskih meritvah okvirno poznamo trend spreminjanja
melanina z zapisovanjem dogodkov, ko smo bili izpostavljeni Soncu, bo tako lažje oceniti
pravilnost rezultatov. V tem delu bomo zaradi večje preglednosti obravnavali le manjše
število primerov.
Na sliki 7.1 je predstavljen sezonski potek koncentracije melanina, koncentracije
krvi v dermisu in oksigenacije krvi za osebno LV na zunanji strani nadlakti. Časovna os
je podana v dnevih, ki so šteti od 1. januarja 2012 dalje. Oseba LV je tekom meritev bila
trikrat izdatno izpostavljena Soncu, kar smo označili z #1, #2 in #3. Lokalnim vrhovom
melanina ustrezajo tudi izraziti dvigi koncentracije krvi v dermisu na sliki 7.1b. Gre za
proces pojavitve rdečice na koži kmalu po sončenju, ki je posledica izrazite prisotnosti
krvi pri celjenju prizadetega območja. Pri oksigenaciji krvi težko potegnemo kakšne
zaključke. Zdi se, da dvigu koncentracije krvi z nekim zamikom sledi dvig oksigenacije,
vendar je ta zamik pri tretjem vrhu oksigenacije pri
dni že prevelik za kakšno
korelacijo.
(a)

(b)
#1

#3

Koncentracija krvi v dermisu [%]
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Slika 7.1: (a) Sezonski potek koncentracije melanina. (b) Sezonski potek koncentracije
krvi v dermisu in oksigenacije krvi. (oseba LV, nadlaket zunaj,
,
,
)
K sliki 7.1 lahko dodamo primer prilagajanja troslojnega modela DA na izmerjene DRS
notranje strani nadlakti osebe LV, slika 7.2. Notranja stran nadlakti je zaradi položaja
precej manj izpostavljena Soncu, kar lahko opazimo tudi pri divgu melanina, ki je tokrat
le za 0.4 % višji po dogodkih #1, #2 in #3. Prav tako se zdi, da koncentracija krvi v
dermisu tokrat ne sledi spremembam melanina. V tem primeru zaradi zelo blage
porjavitve kože ni prišlo do rdečice. Opazimo lahko izrazit dvig koncentracije krvi po
dni. Vzrok za dvig ni povsem jasen, vendar pri ogledu grafa prilagajanja
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troslojnega modela DA na meritev ob tem času (slika 7.3), lahko vidimo nenavadno
obliko izmerjenega spektra, ki je praktično brez dvojnega minimuma pri 550 nm. Zato pri
tej meritvi dobimo še posebej nizko oksigenacijo. Najverjetneje gre za slabšo meritev.
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Slika 7.2: (a) Sezonski potek koncentracije melanina. (b) Sezonski potek koncentracije
krvi v dermisu in oksigenacije krvi. (oseba LV, nadlaket znotraj,
,
,
)
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Slika 7.3: Primer prilagajanja troslojnega modela DA na meritev DRS, ki ustreza ob času
dni na sliki 7.2.
Naslednji primer na sliki 7.4 prikazuje sezonski potek spremembe koncentracije melanina
in krvi ter oksigenacije za osebo IV na zunanji strani nadlakti. Zopet opazimo izrazit dvig
koncentracije melanina, ki sovpada z izpostavljanjem Soncu. Oseba IV je bila že na
začetku meritev zelo zagorela. Začetna koncentracija melanina je znašala krepko nad 2 %.
Po izrazitem dvigu koncentracije melanina pri
dni je moč opaziti monotono
padanje vse do konca meritev. Čeprav z vrhom koncentracije melanina #1 sovpada tudi
lokalen dvig koncentracije krvi, ta dvig ni tako izrazit.
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Slika 7.4: (a) Sezonski potek koncentracije melanina. (b) Sezonski potek koncentracije
krvi v dermisu in oksigenacije krvi. (oseba IV, nadlaket zunaj,
,
,
)
Prilagajanje troslojnega modela na meritve DRS daje zanesljive rezultate za koncentracijo
melanina, kjer praktično vsak bolj izrazit vrh sovpada z dokumentiranim izpostavljanjem
Soncu. Večinoma vrhovom koncentracije melanina sledi tudi dvig koncentracije krvi v
dermisu, vendar vrednosti tudi drugod precej opletajo. Dokaj nestanovitna je tudi
oksigenacija krvi, pri kateri posebej opazimo nizke vrednosti. To je znan problem
določanja oksigenacije krvi v koži z difuzno refleksijsko spektroskopijo [29,38].
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8. Zaključek
Difuzna refleksijska spektroskopija je ena izmed eksperimentalnih metod v biomedicinski
optiki za raziskovanje in določanje optičnih lastnosti tkiva. Ker pri tej metodi
osvetljujemo in hkrati zajemamo podatke le iz ene strani, je zelo primerna za opazovanje
človeške kože. Pri kvantitativnem določanju optičnih lastnosti moramo sestaviti ustrezen
model kože in izbrati čim natančnejši a hkrati preprost opis propagacije svetlobe. Kot zelo
učinkovit pristop se je izkazala difuzna aproksimacija Boltzmannove transportne enačbe,
ki pa za pravilne rešitve potrebuje pogoj, da je svetlost znotraj kože skoraj izotropna. V
tej magistrski nalogi smo se podrobneje dotaknili kvantitativne analize DA z metodo
Monte Carlo in jo nato uporabili za pridobitev optičnih lastnosti človeške kože, pri čemer
smo izboljšali model kože in izpopolnili algoritem prilagajanja.
Prvi del analize DA z metodo MC je temeljil na vizualni primerjavi DRS, kjer
smo vzeli enake optične lastnosti za obe metodi. Ugotovili smo, da DA sistematično
preceni napovedi simulacije MC, pri čemer se bolje odreže uporaba izvorne funkcije Eddington v difuzijski enačbi kot pa izotropna izvorna funkcija.
Skonstruirali smo program za prilagajanje rešitev DA z nelinearno metodo
najmanjših kvadratov, katerega osrednji del temelji na uporabi funkcije lsqnonlin v
programu Matlab. S tem smo lahko povsem objektivno določili izbrane optične lastnosti.
S prilagajanjem rešitev DA na simulacije MC smo lahko kvantitativno ocenili stabilnost
prilagajanja z ustrezno izbiro prostih parametrov in hkrati tudi dobili informacijo o
odstopanju teh parametrov od vhodnih parametrov simulacije MC. Ugotovili smo, da se
zaradi sistematično precenjene napovedi DA to izrazi v večji koncentraciji glavnih
absorberjev.
S prilagajanjem rešitev dvoslojnega modela DA smo ugotovili pomanjkljivosti, ki
so se izrazile predvsem pri valovnih dolžinah nad 600 nm in se jih ni dalo odpraviti zgolj
z manipuliranjem optičnih lastnosti dvoslojnega modela. Z vključitvijo maščevja kot
tretjega sloja smo to pomanjkljivost lahko povsem odpravili in tako je ujemanje DA z
meritvami dalo podobno sliko kot pri prilagajanju simulacij MC. Zelo pomembno vlogo
pri pravilni napovedi rešitev DA za troslojni model je bila pravilna izbira absorpcijskega
spektra maščevja in reduciranega sipalnega koeficienta. Zaradi množice meritev in
znatnih razlik med navedenimi spektri v literaturi je bila ustrezna izbira zelo težavna.
Uvedba troslojnega modela je omogočila nadaljnjo analizo meritev, pri čemer smo
želeli predvsem izboljšati proces prilagajanja DA na meritve. Ker smo z uvedbo
troslojnega modela pridobili še dva dodatna prosta parametra in debelino dermisa, smo
se sprva odločili, da za stabilizacijo ustrezno razširimo interval prilagajanja. Koristnost
tega pristopa se je izrazila v globljem in bolj strmem minimumu norme residua v
odvisnosti od sipalnega parametra in debeline dermisa. Nato smo privzeli, da se
parametra tekom sezonskih meritev ne bosta znatno spremenila in smo ju zato vezali
preko celotnega niza meritev na samo eno vrednost. Z razširitvijo intervala prilagajanja
smo tudi ugotovili, da lahko kot prost parameter vzamemo koncentracijo krvi v
epidermisu. To se je izkazalo kot izredno učinkovito pri odpravljanju odstopanja rešitev
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DA od meritev pod 450 nm. Potrditev, da prilagajanje troslojnega modela DA na meritve
daje zanesljive rezultate, smo dobili z analizo izmerjenih DRS preko daljšega obdobja.
Čeprav je veljavnost DA omejena in se razlikuje od simulacij MC, lahko s pirlagajanjem
meritev dobimo povsem smiselne vrednosti in trend izbranih prostih prametrov kot so
koncentracija melanina ter koncentracija in oksigenacija krvi. Z beleženjem aktivnosti
prostovoljcev, na katerih smo opravljali meritve, lahko spreminjanje melanina v grobem
napovemo. Pokazali smo, da se zabeleženi datumi in vrhovi v koncentraciji melanina
dobro ujemajo.
V tej magistrski nalogi smo poleg same kvantitativne primerjave DA s simulacijo
MC še bistveno izboljšali model kože, ki se bo tako lahko uporabljal za nadaljnje analize
človeške kože. Kljub temu obstajajo še dodatne možnosti za izboljšave. Čeprav nam
prilagajanje troslojnega modela DA na meritve daje zanesljive rezultate, se moramo
zavedati, da vrednosti koncentracije melanina, koncentracije in oksigenacije krvi niso
povsem točne. To smo videli v poglavju 5.3, kjer smo prilagajali rešitve DA na simulacije
MC, pri čemer je slednji sprejet kot zlati standard. Z ustrezno uporabo primerjave
vhodnih parametrov v simulacijo MC in prilagojenih parametrov DA bi lahko uvedli
korekcije, ki bi dale pravilnejše vrednosti.
Z vključitvijo maščevja kot tretjega sloja v modelu kože nam ni uspelo dobiti
dobrega ujemanja med DA in meritvami DRS na čelu. Razlog je verjetno drugačno
podkožje, saj je koža zelo blizu lobanje. Podobno situacijo imamo na primer tudi pri
sklepih. Nadaljnje raziskave bi tako lahko temeljile tudi na iskanju novega modela, ki bi
upošteval, da je namesto maščevja pod dermisom že praktično kostno tkivo.
Izboljšave bi lahko iskali tudi v načinih meritev DRS. Opravljanje meritev s
pritiskom integracijske krogle na kožo lahko povzroči majhen lokalen zastoj krvi, ki bi se
lahko poznal na spektru. Zelo je pomembno, da je pritisk karseda konstanten in ne varira
od meritve do meritve. Seveda je to v praksi zelo težko doseči, zato bi nadaljnje
izboljšave zahtevale tudi vpogled v boljšo in bolj zanesljivo izvedbo meritev. To bi lahko
odpravilo opletanje koncentracije krvi v dermisu pri sezonskih meritvah DRS.
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