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  چکیده
 .اي درمان سرطان به کمک حـرارت اسـت  ه شیکی از رو 1هایپرترمیا

شـود،   از اموج فراصوت که توسط منبع تخت تابیده می در این تحقیق
هـاي شـاخص حرارتـی بـر      مطالعه اثر رگ ندر ای .استفاده شده است

. ه اسـت بررسی شد در ناحیه تحت درمان  توزیع دما و آسیب دیدگی
معادله انرژي  . یک تومر نمادین عمقی براي درمان انتخاب شده است

بـراي شـبیه سـازي    . در بافت و خون به طور مجزا حـل شـده اسـت   
 3پـنس  2سیستم خون رسـانی مـویرگی در بافـت از جملـه پرفیـوژن     

در براي برآورد کمی میزان آسیب دیدگی حرارتی  .استفاده شده است
 5بـراي محاسـبه دز حرارتـی    4مـدل سـاپارتو  از بافت سالم و تـومرال  
شود سرعت جریان خـون در رگ ثابـت    فرض می .استفاده شده است

اسـتفاده شـده    6کنترلبراي حل معادالت حاکم از روش حجم  .باشد
شـبیه سـازي    7روش ضـمنی  بـا اسـتفاده از  دوره گذار فرآینـد   .است
هـاي شـاخص    خنـک کننـدگی رگ   راثـ با افزایش قطر رگ   .شود می

ه و دحرارتی افزایش یافته، منجر به ناپیوستگی در ناحیـه آسـیب دیـ   
راه کار غلبه بر این پدیده ارائه شده،  .دشو غیریکنواختی توزیع دما می

هـاي سـالم    این روش بـر بافـت  هایی براي کاهش آثار مخرب  روشو 
 هـاي بـاالتر   مزیت استفاده از توانهمچنین  .اند شده اطراف تومر بیان

در مدت زمان کوتاه تر در درمان تومرهاي قـرار   ،ج فراصوتمنبع اموا
   .هاي شاخص حرارتی مشخص شده است گرفته در مجاورت رگ

 -حرارتـی  رگ شـاخص -دز حرارتـی  -کنتـرل حجم : کلمات کلیدي
  هایپرترمیا -فراصوت 

  
  مقدمه 

هاي درمـان سـرطان اسـت کـه در آن بـراي       هایپرترمیا یکی از روش
بـا    ].1[شـود  سرطانی از حرارت استفاده مـی  آسیب رساندن به بافت

                                                 
1 Hyperthermia 
2 Perfusion 
3 Pennes 
4 Sapareto 
5 Thermal Dose 
6 Control Volume 
7 Implicit 

ممکن است حـرارت بـه طـور     ،توجه به محدوده دمایی مورد استفاده
مستقیم باعث از بین رفتن بافت شود و یـا بـا بهبـود عملکـرد سـایر      

هاي درمانی، مثل شیمی درمانی یـا پرتودرمـانی، باعـث درمـان      روش
مختلفـی از سـرطان از   روش هایپرترمیا براي درمان انواع ]. 4-1[شود
، برخی از انواع سرطان پوست، سرطان 8سرطان سینه، سارکما: جمله

تومرهـاي پروسـتات    و ریه، معده، پانکراس، کلیـه، تومرهـاي مغـزي   
براي اعمال حـرارت در هایپرترمیـا از   ]. 2[تواند به کار گرفته شود می
انات هاي مختلفی، با توجه به نوع و موقعیت بافت سرطانی و امک روش

تـوان بـه اسـتفاده از لیـزر،      از آن جمله مـی . شود موجود، استفاده می
  ].5[اشاره کرد... و  9امواج فراصوت، میکروویو

شود که در اثر انجام درمان  آل به شرایطی اطالق می هایپرترمیاي ایده
هـاي سـالم اطـراف     بافت تومرال هدف، کامال از بین رفته ولـی بافـت  

ــاقی  ــه ]. 6[بماننــدبــدون آســیب دیــدگی ب الزمــه نزدیــک شــدن ب
عوامـل  . باشـد  آل، شناخت عوامل مـوثر بـر آن مـی    هایپرترمیاي ایده

توان آنهـا را بـه دو    مختلفی بر هایپرترمیا موثرند، که به طور کلی می
عوامل درمانی . فیزیولوژیکی تقسیم کرد عوامل گروه عوامل درمانی و

ــرارت و   ــال ح ــوي اعم ــی، الگ ــع حرارت ــوع منب ــل ن ــل ....  مث و عوام
هاي  فیزیلوژیکی مثل نوع بافت سرطانی، موقعیت بافت سرطانی، بافت

هاي اطـراف آن، شـرایط    اطراف تومر، شبکه خون رسانی تومر و بافت
بررسی مطالعه و  .باشد می ...عمومی بدن بیمار مثل فشار خون، دما و 
کـه  باشـد،   اي مستقل مـی  هر کدام از عوامل یاد شده نیازمند مطالعه

در این . اند در تحقیقات دیگران مورد بررسی قرار گرفته ها برخی از آن
کـه در  ( سیسـتم خـون رسـانی    مطالعه به بررسی یکی از پارامترهاي

مـوثر بـر    )گیـرد  تقسیم بندي فوق جزو عوامل فیزیولوژیکی قرار مـی 
از جمله خصوصیات شبکه . روش درمانی هایپرترمیا خواهیم پرداخت

تـوان بـه قطـر     احتماال بر فرآیند درمان موثرنـد مـی  خون رسانی که 
هـا، پراکنـدگی    ها، نوع دیواره رگ ها و سرعت جریان خون در آن رگ
در ایـن  . اشـاره کـرد  .... ها در بافت تحت درمان یا بافت تـومرال و  رگ

میـزان   رمطالعه به بررسی اثر قطر رگ و سرعت جریان خون در آن ب
  .واهد شدو گستره آسیب دیدگی پرداخته خ

                                                 
8 Sarcoma 
9 Microwave 
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در مطالعـه خـود اثـر     ]٨[و شـیه و همکـاران    ]7[10شیه و همکاران
هـاي حرارتـی    هاي شاخص حرارتی را بـر درمـان   خنک کنندگی رگ

ها میـزان و توزیـع آسـیب     در این مطالعه آن. مورد بررسی قرار دادند
 ،تـه اسـت  فحـرارت قـرار گر   ضحرارتی را در بافت تورال که در معـر 

قابل توجهی در رابطه با اثر قطر رگ و زمـان و   بررسی کردند و نتایج
 ،مطالعه فـوق اما نکته قابل تامل در . اند شدت اعمال انرژي ارائه کرده
ــ ــومرال  ثابــت و یکنواخــت در ناحیــه یاســتفاده از منبــع حرارت ي ت

که البته ایجاد چنین توزیع انـرژي  . باشد می) موقعیتی در عمق بافت(
ایط و خصوصـیات منحصـر بـه فـرد     در بافت زنده، بـا توجـه بـه شـر    

هاي متداول براي اعمال حرارت، بسـیار دور   هاي زنده و روش سیستم
که البته اغلـب  (فقط در روش هایپرترمیاي موضعی . دسترس استاز 

در عمق بافت توزیع متمرکـزي از  .) شود انجام می 11به صورت ابلیشن
نواخت و هم توزیع حرارت یک صورتشود، که در آن  حرارت ایجاد می
بنـابراین الزم اسـت بـراي تطبیـق بیشـتر شـرایط       . ثابت نخواهد بود

. تر براي اعمال انرژي استفاده شود هاي واقعی تحلیل با واقعیت از مدل
ه از امواج فراصوت به عنوان منبع حرارتی استفاده شـده  عالطدر این م

هاي متـداول مـورد اسـتفاده بـراي هایپرترمیـا       است که یکی از روش
  .باشد می

اثر نوسانات جریان خون را بر توزیـع دمـا و   ] 9[ 12هورنگ و همکاران
هاي شـاخص حرارتـی    هاي تومرال حاوي رگ آسیب دیدگی در بافت

بر اساس نتایج این تحقیق رفتار نوسانی جریان خـون  . بررسی کردند
و آسـیب دیـدگی در بافـت در طـول      دمـا اثر نسبتا ناچیزي بر توزیع 

 بنـابراین اسـتفاده از پروفیـل یکنواخـت    . دارددرمان توسـط حـرارت   
ن خـون  ابراي جری  سرعت )نسبت به مکان(و ثابت ) نسبت به زمان(

  .باشد ها تقریب مناسبی می در رگ
هاي شاخص حرارتی را بـر   اثر رگدر مطالعه خود ] 10[13دنگ و لیو 

 14در ایـن مطالعـه از روش مونـت کـارلو    . هایپرترمیـا بررسـی کردنـد   
شاخص حرارتی عبـور   هاي در این تحقیق اثر رگ .ه استشداستفاده 

توزیع دما در ناحیـه تحـت درمـان بررسـی      کننده از ناحیه تومرال بر
  .شده است
هـاي شـاخص حرارتـی را بـر هایپرترمیـا در       اثـر رگ ] 11[15زو و لیو

اسـتفاده شـود، را بررسـی     یشرایطی که از لیزر به عنوان منبع حرارت
  .کردند

اثر ضریب انتقال حرارت متغیر جریان خون  ]12[16انسانتوز و همکار
هاي شاخص حرارتی عبور کننده از منطقه تحت درمان توسط  در رگ

در حجم بافت آسیب دیده در این تحقیق  .را بررسی کردندهایپرترمیا 
مقایسه دو حالت ضریب انتقال حرارت ثابت و متغیر به دست آمده و 

                                                 
10 T.C.Shih et. al. 
11 Ablation 
12 T.L.Horng et.al. 
13 Z.S.Deng & Jing Liu 
14 Monte Carlo 
15 Jianhua Zhou  & Jing Liu 
16 I.D.Santos et.al 

شـود کـه فـرض     ن برداشـت مـی  از نتایج این تحقیق چنی. ه استشد
هاي شاخص حرارتی، فرض معقولی  ضریب انتقال حرارت ثابت در رگ

زیرا در نتایج حالت ضریب ثابت و ضریب متغیر تفاوت ناچیزي . است
   .شود ه میددی
هاي شاخص حرارتی بـر توزیـع    گربراي بررسی اثر  حاضر طالعهم در

ن به طور مجزا حل معادله انرژي براي بافت و خودیدگی دما و آسیب 
ناحیه تحت درمـان  توزیع دما و آسیب دیدگی حرارتی در . شده است

قطرهاي متفاوت رگ عبوري از ناحیه تحـت درمـان بـه دسـت     براي 
ــده ــورد  و آم ــه م ــه امقایس ــرار گرفت ــتق ــین راه .س ــا و  همچن کاره
هایی بـراي بهبـود درمـان حرارتـی تومرهـاي قـرار گرفتـه در         توصیه

و غلبـه بـر آثـار مخـرب ناشـی از      خص حرارتـی  هاي شا مجاورت رگ
براي کاهش آثـار   .ارائه شده استها بر فرآیند درمان،  حضور این رگ

اسـتفاده از سـیال   پیشـنهاد   هـاي مجـاور،   تخریبی حرارت بـر بافـت  
مزیـت  ن عـالوه بـر ایـ   . ارائـه شـده اسـت   کن روي سطح بافت  خنک

تر،  ر مدت زمان کوتاهد ،منبع امواج فراصوت هاي باالتر استفاده از توان
هـاي شـاخص حرارتـی     گبراي درمان تومرهایی کـه در مجـاورت ر   

 .، مشخص شده استاند قرارگرفته
  :مدل فیزیکی

حـرارت بـه یـک     ،براي بررسی اثر قطر رگ بر آسیب دیدگی حرارتی
اعمـال  باشـد،   قطعه مستطیلی از بافت که حاوي یگ رگ خـونی مـی  

ـ  معادلـه انـرژي   .)1شکل ( شود می توسـط   راي بافـت و رگ خـونی  ب
بــراي شــبیه ســازي اثــر شــبکه  .شــوند مــیحــل  هــاي عــددي روش
در معادلـه انـرژي   ] 13[رسانی مویرگی از جمله پرفیـوژن پـنس   خون

     .بافت استفاده شده است
  
  
  
  
  
  

  مدل هندسی بافت تومرال : 1شکل 
  

  :معادالت انرژي براي بافت و رگ خونی به ترتیب عبارت است از
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حرارت ویژه، ضـریب   به ترتیب چگالی، ω و ρ ،c ،kدر این معادالت 
 T. باشـند  و ضریب پرفیوژن خون به بافت مـی  هدایتی ال حرارتقانت

دمـاي شـریانی کـه ثابـت      Taموقعیت در طول و عـرض،   yو  xدما، 
میـزان حـرارت    Qن در رگ و سـرعت جریـان خـو    u ،شود فرض می

بـه ترتیـب    bو  tهـاي   یسزیرنو .باشد ت مییموقع جذب شده در هر
   .باشند معرف بافت و خون می

حـل  ، ]9[ هورنـگ و همکـاران  با توجه به مطالعات انجام شده توسط 
توزیـع دمـا و آسـیب    بـراي بررسـی   هـا   معادالت جریان خون در رگ

اعمال فرض می نبوده، و االزهاي تحت درمان  در بافتگی حرارتی ددی
خطـاي نـاچیزي   منجـر بـه   جریان ثابـت و یکنواخـت خـون در رگ    

شـود جریـان خـون بـا      فـرض مـی   مطالعه حاضردر بنابراین  .شود می
به قطر رگ با توجه  uدر رگ جاري است، که مقدار ، uسرعت ثابت، 
هـاي   مربـوط بـه رگ   uمقادیر مـورد اسـتفاده بـراي     .شود تعیین می
  .اند ارائه شده 1ر جدول مختلف د

  ]8[ هاي مختلف سرعت جریان خون در رگ: 1جدول 
u (mm/s)  d (mm) 

0  0  
8  1  
20  2  

  
استفاده شـده   17از یک منبع امواج فراصوت تختبراي اعمال حرارت 

بنـابراین    )گیـرد  قـرار مـی   )y=0(این منبع در سطح پوسـت  ( است
و خون با استفاده از میزان حرارت جذب شده در هر موقعیت در بافت 

   ].١۴[ .شود حاسبه میزیر م معادله

)3(  
0

2

..2
.

c
PQ

ρ
α

=  

P  باشـد،   منبع تخت در هر موقعیت مـی حاصله از  يفشارموج معرف
  :]١۴[به صورت زیر استکه توزیع آن 

)4(  ( )htePP su
h .cos. ..

.
max Ω−= − ωα  

ت بافـ (در محـیط   فراصوتضریب ازمحالل امواج  α فوقدر معادالت 
منـه  اد Pmaxسرعت صوت در محـیط،   c0چگالی محیط،  ρ، )یا خون

 usω. باشـند  فاصله از منبع تخت می hزمان و  tفشار امواج فراصوت، 
  : ]14[ هم عبارتند از Ωو 
)5(  fus ..2 πω =  
)6(  λπ2=Ω  

ه سـاد بـه منظـور    .باشـد  میطول موج  λتخت و  منبع فرکانس fکه 
خون سالم و تومرال و ، فرض شده است خواص آکوستیکی بافتسازي
براي برآورد میزان آسیب دیدگی حرارتـی بافـت از    .باشند میسان یک

ه بـه صـورت زیـر بیـان     کـ  .اسـتفاده شـده اسـت    ]8[ 18مدل ساپارتو
  :گردد می

                                                 
17 Planar 
18 Sapareto 

)7(  ( ) ( )∫ −= dtREm T 43
43 min  

. باشـد  ن مـی زمـا  tدما بر حسب درجه سلیسیوس و  Tدر این رابطه 
 و بـراي مقـادیر   R=2درجه سلیسـیوس،   43براي دماهاي بزرگتر از 

مقـدار بحرانـی آسـیب     .باشـد  مـی  =4R درجـه  43 تا 37بین  دماي
   .باشد دقیقه می 240اي  یچههدیدگی حرارتی براي بافت ما

سـمت  مـرز  بـراي  دما ثابت و شرط مرزي مرز باال و سمت چپ براي 
گرادیان صفر در نظـر گرفتـه شـده    ) پایین دست جریان خون(راست 
هاي اولیه شرط مرزي گرادیـان صـفر    براي مرز پایین در تحلیل .است

شـرایط  براي بهبـود  در یک حالت همچنین . فته شده استدر نظر گر
انتقال حرارت جابه جایی در مرز پایین استفاده درمان از شرط مرزي 

  :زمعادالت مربوط به شرایط مرزي عبارتند ا .شده است
)8-1(  CxT °== .37)0(  

)8-2(  .0)( ==
∂
∂ Lx

x
T  

)8-3(  ( )( )∞−===
∂
∂ TyThy

y
T

f 0)0(  

)8-4(  CHyT °== .37)(  
در نظر  cm 3مقدار آن  و xطول دامنه در جهت  Lدر معادالت فوق 
در  cm 2و مقـدار آن   yطول دامنه در جهت  Hو . گرفته شده است
. باشـد  ضریب انتقال حـرارت جابجـایی مـی    hf .است نظر گرفته شده

باشد، صفر بوده و براي  میعایق مقدار این ضریب براي حالتی که مرز 
حالتی که خنـک کـاري سـطحی در مـرز پـایین وجـود دارد مقـدار        

دمـاي سـیال خنـک کـن بـوده و برابـر        ∞T .کند غیرصفر اختیار می
C°15 در نظر گرفته شده است.  

  نتایج
، توسط کد عددي نوشته 19کمک روش حجم کنترلبه  8-1معادالت 

 Compaq Visual Fortran) شده در زبان برنامه نویسی فرتـرن 
Professional Edition 6.50) الزم به ذکر است با  .اند حل شده

معـادالت حـاکم، ایـن معـادالت بـه صـورت        20توجه به رفتار گذراي
یج بـه دسـت   به کمک نتـا  حالت گذراي  .اند شده 22منفصل 21ضمنی
 ،مقادیر مختلف قطر رگ و سرعت جریان خـون در رگ  ه ازايبآمده 

اثر قطر رگ بر میزان و گستره آسیب دیـدگی حرارتـی بافـت در اثـر     
صوت تخـت مـورد بررسـی قـرار     فرااعمال حرارت توسط منبع امواج 

مـورد اسـتفاده در   و آکوستیکی مقادیر خواص ترموفیزیکی  .گیرد می
  .ستارائه شده ا 3و  2ول اجد

توزیـع   2براي اطمینان از عدم وابستگی نتـایج بـه شـبکه، در شـکل     
عرضی دما در وسط بافت تومرال براي چند شـبکه بـا ابعـاد مختلـف     

 با توجه به این شـکل مشـخص اسـت کـه    . رسم و مقایسه شده است
  نتایج به شبکه وابسته بوده، ولی براي  20×20و  10×10براي شبکه

 
                                                 

19 Control Volume method 
20 Unsteady behaviour 
21 Implicit 
22 Discretized 
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  ]15[یر خواص ترموفیزیکی بافت و خونمقاد: 2جدول 
 بافت خون

  سالم
 خاصیت واحد بافت تومر

1050  900  1000  kg/m3  ρ 
3770  3500  3500  J/kgK  c 
0.5  0.21  0.642  W/mK  k 

-  0.72  0.833  s-1  ωb 
- 37  37  C°  Ta  

  
 

  مقادیر خواص آکوستیکی بافت ها: 3جدول 
13  m-1  α  

1500  m/s  c0  

106  Nm-2  Pmax  
106  Hz  f  
1.5  mm  λ 

  
باشند و بـا ریزتـر کـردن     نتایج نزدیک به هم می  ها ابعاد شبکه  سایر

. شـود  تاثیر قابل توجهی در نتـایج دیـده نمـی    40×40شبکه از مقدار 
ها از این شبکه محاسباتی اسـتفاده خواهـد    بنابراین براي سایر تحلیل

ی بـراي  کانتور دما و آسیب حرارتـ  4و  3هاي  همچنین در شکل. شد
هاي با قطرهاي مختلف و سـرعت جریـان خـون متناسـب بـا آن       رگ

، مقایسه سـه حالـت توزیـع    3با توجه به شکل . است نشان داده شده
دهد کـه وجـود رگ در محـدوده درمـان باعـث ایجـاد        دما نشان می

همچنین با توجه به اینکـه تـوان   . شود غیریکنواختی در توزیع دما می
ت و زمان اعمال حـرارت هـم مشـابه بـوده     حالت ثاب منبع در هر سه

شود که با افزایش قطـر رگ، دمـا در ناحیـه تحـت      است، مشاهده می
هـاي بـا قطـر     در واقع اثر خنک کننـدگی رگ . یابد درمان کاهش می
 منطقه آسیب دیده براي چهار 4در شکل . باشد تر می بیشتر، شاخص

حدي نابودي  با توجه به مقدار. قطر رگ مختلف نشان داده شده است
  با مقایسه سه  .بین رفته است  ناحیه مشخص شده کامال از بافت، 

  
  هاي مختلف مقایسه توزیع دماي عرضی در وسط تومر براي شبکه: 2شکل 

  

  
بدون رگ شاخص -ثانیه اعمال حرارت 100کانتور دما پس از : الف-3شکل 

  Nm-2  106و فشار بیشینه  حرارتی

  
 1mmرگ به قطر -ثانیه اعمال حرارت 100س از کانتور دما پ: ب-3شکل 

  Nm-2  106و فشار بیشینه  u=8 mm/sو سرعت 

  
 mm 2رگ به قطر -ثانیه اعمال حرارت 100کانتور دما پس از : پ-3شکل 

  Nm-2  106 و فشار بیشینه u=20 mm/sو سرعت 
  

شـود کـه بـه خـاطر وجـود رگ،        دیده مـی  4حالت مختلف در شکل 
علت . آید شدیدي در ناحیه آسیب دیده به وجود می ناپیوستگی نسبتا

  . باشد این پدیده اثر خنک کنندگی رگ عبوري از وسط تومر می
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-ثانیه اعمال حرارت 100کانتور آسیب دیدگی حرارتی پس از : 4شکل 

  Nm-2  106و فشار بیشینه  مقادیر مختلف قطر رگ
فت شـدیدي  شود که دما در ناحیه عبور رگ ا مشاهده می 3در شکل 

دز (شـود میـزان آسـیب دیـدگی      کند، که همین امـر باعـث مـی    می
در  4در شـکل  . در این ناحیه کاهش شدیدي داشـته باشـد  ) حرارتی

ثانیـه   100باشـد، پـس از    حالتی که فاقد رگ شـاخص حرارتـی مـی   
اعمال حرارت، عالوه بر اینکه تومر کامال نابود شده، بخشـی از بافـت   

هـاي داراي   درحالی کـه در حالـت  . رفته است سالم اطراف نیز از بین
ولـی  ثانیه بافت تومر به طور جزئـی آسـیب دیـده      100رگ، پس از 

این پدیده بـه  . اند هاي سالم اطراف هم دچار آسیب دیدگی شده بافت
علت عبور رگ شاخص حرارتی از میان تومر و اثر خنک کننـدگی آن  

) ت اعمـال شـود  مـوقعیتی کـه بایـد بیشـترین حـرار     (در این ناحیـه  
همچنین با افزایش قطـر رگ، و در نتیجـه سـرعت جریـان     . باشد می

علت این پدیده  .یابد خون عبوري از آن، سطح آسیب دیده کاهش می
توسـط  23افزایش میزان انرژي حرارتی حمل شدهبر اساس توان  را می
با افزایش قطر رگ و در نتیجه به این ترتیب . توجیه کردان خون یجر

دبی خـون عبـوري از منطقـه     ،)1جدول ( در آن ان خونسرعت جری
تحت حـرارت افـزایش یافتـه و در نتیجـه میـزان بیشـتري از انـرژي        

با توجـه   ..شود منتقل میجریان  حرارتی از آن منطقه به پایین دست
تـر شـده    با افزایش قطر رگ ناحیه آسیب دیده کوچـک به این شکل 

بزرگتري از تومر خنک شده ر واقع با افزایش قطر رگ، منطقه د. است
  .است
هـاي   ترین راه کاري که براي غلبه بـر اثـر خنـک کننـدگی رگ     ساده

امـواج   اسـتفاده از تـوان بـاالتر    توان به کـار بـرد،   میشاخص حرارتی 
ناحیـه   5 در شـکل  .باشـد  ا زمان بیشتر اعمال انرژي مـی و ی فراصوت

شـده   براي دو حالت مختلـف اعمـال انـرژي نشـان داده    آسیب دیده 
 W/m2 در حالــت اول دامنــه اولیــه فشــار امــواج فراصــوت  .اســت

106Pmax=  در نظر گرفته شده است هثانی 100زمان اعمال انرژي  و .
حالت دوم طوري انتخاب شده است که کل انرژي اعمال شده، ثابـت  

، توان با مجذور دامنه فشار متناسـب اسـت   3 با توجه به رابطه. بماند

                                                 
23 Advection 

 W/m2دامنه اولیـه فشـار امـواج فراصـوت     دوم  حالتبنابراین براي 
106×0.5Pmax=  بـا  . فرض شده است ثانیه 400 و زمان اعمال انرژي

کـه تـوان   ی شـود کـه در حـالت    مشاهده می 5و  4هاي  مقایسه شکل
. تقریبا کل سطح تومر از بین رفتـه اسـت  ، بیشتري به کار گرفته شده

هـم نـابود شـده    اف اطـر اما در عین حال بخش بزرگی از بافت سـالم  
اثـر روش  شـود،   مشخص می 5 شکلبررسی  نکته دیگري که از .است

در این شکل میزان معینی از انـرژي در دو حالـت    .اعمال انرژي است
در حـالتی کـه   . انـد  متفاوت به سیستم اعمال شده توانمختلف با دو 

سطح آسیب دیـده  شود،  حرارت با توان بیشتري به سیستم اعمال می
ر کـه در  مهاي تـو  براي از بین بردن بافت بنابراین .باشد تر می گسترده

اسـتفاده از تـوان   ، انـد  هاي شاخص حرارتی قـرار گرفتـه   مجاورت رگ
در مـدت   سبت به استفاده از توان کمترن تر باالتر در مدت زمان کوتاه

   .مفیدتر استتر  زمان طوالنی
هـاي شـاخص    ی کـه رگ لتدر حـا همانطور که در باال نیز اشاره شـد،  
از بین بـردن بافـت تـومر     کنند، براي حرارتی از اطراف تومر عبور می

علی رقم اینکه بافت تومر، کـه  در این صورت . باید توان را افزایش داد
بخـش نسـبتا بزرگـی از    رود،  مـی  باشد، تقریبا از بـین  بافت هدف می

 کـه در فرآینـدهاي درمـانی    .شوند هاي سالم اطراف نیز نابود می بافت
براي کـاهش ایـن اثـر نـامطلوب،     . باشد این پدیده بسیار نامطلوب می

  6 شـکل . کـن در سـطح بافـت اسـتفاده کـرد      توان از سیال خنک می
 1براي حـالتی کـه رگ بـه قطـر     را ه در اثر حرارت دناحیه آسیب دی

 15 کـن بـا دمـاي     سیال خنـک کند و  متر از بین تومر عبور می میلی
 W/m2C 400نتقـال حـرارت جابجـایی    درجه سانتیگراد و ضـریب ا 

با توجـه بـه ایـن شـکل     . دهد روي سطح بافت جریان دارد، نشان می
کن به کـار   سطح بافت سالم آسیب دیده براي حالتی که سیال خنک

البته هدف از این بررسـی بـه دسـت آوردن    . رفته کوچکتر شده است
اشـد و  ب شرایط کامال ایده آل که بافت سالم هیچ آسیبی نبینـد، نمـی  

کـن   ج در اثر به کار بردن سیال خنـک یفقط بهبود حاصل شده در نتا
  .نشان داده شده است

  
  1mmقطر رگ -دز حرارتی براي دو حالت متفاوت اعمال انرژي: 5شکل 
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  اثر به کار گیري سیال خنک کن در سطح بافت: 6شکل 

  
  بندي گیري و جمع نتیجه
یـزان و گسـتره آسـیب    ه به بررسی اثـر قطـر رگ بـر م   طالعدر این م

تومرال، که تحت درمان توسط روش هایپرترمیا قـرار  فت دیدگی در با
براي اعمال حرارت از منبع امـواج فراصـوت   . ه استپرداخته شد دارد

ه و فقط آسیب هاي حرارتی در نظـر گرفتـه شـد    هتخت استفاده شد
 هاي شاخص حرارتـی  رگعبور با توجه به نتایج به دست آمده، . است
یه تحت درمان باعث ایجاد غیر یکنواختی شدید در توزیع دمـا  حان در

به ایـن  . باشد داراي اثر خنک کنندگی می و شود و آسیب دیدگی می
تـر   کند پـایین  ترتیب که سطح دما نسبت به حالتی که رگ عبور نمی

هـاي شـاخص حرارتـی از نزدیـک      بنابراین در صورت عبور رگ .است
باشد، که  هاي باالتر می نیاز به توانن تومر ، براي از بین بردبافت تومر

هـاي سـالم اطـراف     امر منجر به نـابودي بخـش زیـادي از بافـت     نای
کـن در   توان از سـیال خنـک   براي کاهش این اثر مخرب می .شود می

تري از  همچنین براي دست یافتن به سطح وسیع .سطح استفاده کرد
هـاي   توان تر است ازآسیب دیدگی با صرف مقدار معینی از انرژي، به
     .باالتر در مدت زمان محدودتري استفاده کرد
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