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 برای گرمادرمانی بافتهای سرطانی

  ٢سهراب بهنيا و ١فرزان قاليچي

   دانشكدة مهندسي برق‐ دانشگاه صنعتي سهند‐تبريز
   فرزان قاليچي‐گروه مهندسي پزشكي
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ر به مطالعه نحوه تمرکز امواج فراصوتی به منظور گرمادرمانی بافتهای سرطانی پرداخته و به 
. دازدپر  می،اشدب ي در کانون سرطان متوسط سلولهاي پيزوالكتريكدر به تمرکز امواج گردانی که قا

 انتگرال رايلهله يبوستوسط حل عددي معادله فشار آكوستيك زان انرژی متمرکز شده يه م
ددی ق حل عير درمان از طريبه منظور کنترل مس. شود ش فضائی برای تمرکز انرژی ارائه میين آرا

ه مورد درمان مورد توجه قرار گرفته و نتايج يع  فضائی انرِژی  گرمائی در ناحيت نحوه توزيه ‐
ارائه اي براي مطالعه،   بعنوان ناحيهبا انتخاب سرطان دهانه رحمتمركز امواج فراصوتي  شبيه سازی

 

    .تيه‐ويمعادله ب، کيمعادله فشار آکوست ، گرمادرمانی،امواج فراصوتی: ی

 امروزه درمان بيماري سرطان يكي از 
باشد و روشهاي  ت علم پزشكي مي

ند شيمي درماني، راديوتراپي، استفاده از 
منجر به نتايج در بسياري از موارد ... و 
ابی به ي  ضرورت مطالعه برای دست،د

ماری بکار ين بيند در مراحل نخست ا
 هزينه کمتری برخوردار باشند آشكار 

. ت برخوردار استين قابلي است که از ا
اتی يت حيش دما می توان فعاليا افزايو 

درمانی برای   تاکنون از گرما .ر قرار داد
نه استفاده ي سرطان سونوم پروستات يرس

ی بافت ١اگر بتوان دما ثابت شده است که].  ۴[شده است 
گراد افزايش داد،   درجه سانتی ۴۲‐۴۵را به محدوده 

ه ط سلول بازگشت آن را بيدر محات ايجاد شده رييتغ
  ].۵[کند  رممکن میيحالت اوليه غ
ر استفاده از يدرمانی نظ نه برای گرماين گزيتا کنون چند

و     يکرووي، استفاده از امواج ما]RF] (۶(وئی يامواج راد
مورد توجه قرار ] ۸[اک ي‐ميزرهای نئودي، استفاده از ل]۷[

درمانی  بزرگ بودن ابعاد زخم ناشی از گرما. گرفته است
ن امواج يل کانونی نشدن ايوئی که بدليمواج رادله ايبه وس

ز يرا به سلولهای سالم ن بيرد دامنه تخريگ شکل می
توان  ز نمیيو را نيکرووي امواج ما.]۹[دهد  توسعه می
ل سعی برآن بوده که مولد در ين دلي  به ا.کانونی کرد
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] ۳[با کاهش دما 
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تماس با کانون سرطان آن را تحت تابش قرار دهد که 
ا در استفاده از روشهای فوق به ت مهمی ريخود محدود

ازمند آن يزر به محل نيت ليبرای هدا.  همراه داشته است
بر نوری يری را برای انتقال فيم که با جراحی مسيهست

ن روش زخمهای با ابعاد بزرگ ي عالوه بر آن ا.ميفراهم کن
 با توجه به مطالعات انجام شده .دهد را در محل شکل می

 و نيز استفاده امواج فراصوتي در در مورد امواج فراصوتي
 بافتهای يص و امکان تشخهاي پزشكي تصويربرداري

، کاربردهای درمانی ]۱۰[سرطانی توسط امواج فراصوتی 
 و توجه بدين نکته که  شكستن سنگهاي كليهآن نظير

باشند از  زه کردن بافتها نمیيونيامواج فراصوتی قادر به 
ريب سلولهای دای مناسبی برای تخياين روش کاند

ص يسازد  که به صورت همزمان امکان تشخ سرطانی می
  ].۱۲،۱۱[کند   ب سلولهای سرطانی را فراهم میيو تخر

توان امواج فراصوتي را در يك كانون  با اثبات اينكه مي
متمركز كرده و همچنين انرژيي كه اين امواج در محيط 

ر كنند سبب ايجاد افزايش قابل مالحظة دما د منتقل مي
، مي توان از اين امواج در ]۱۳[ شود منطقه كانوني مي

ن يبد  .]۱۴[  استفاده کردجهت تخريب سلولهاي سرطاني
گردان مقعر قادر خواهد بود كه امواج را در امنظور يك تر

و با ايجاد ارتعاش ] ۱۵[ کردهيك منطقه كانوني متمركز 
کی و گرمائی  يق  آثار مکاني از طردر محل بافت سرطاني

      شود ب سلولهای مورد نظر استفادهيامواج  برای تخر
]۱۷،۱۶.[  

ن يج حاصل از ايمقاله حاضر در چهار بخش به ارائه نتا
م به نحوه طراحی تراگردان دودر بخش . پردازد مطالعه می

ن امواج اشاره شده يک ناشی از ايو محاسبه فشار آکوست
 با ذکر مشخصات سلولهای سرطانی سومبخش . است

ت برای يه‐وي معادله بحلف نحوه يهانه رحم به توصد
بخش . پردازد ن بافت میيع شده در ايکنترل انرژی توز

ن مطالعه بوده و مقاله با يج حاصل از اي شامل نتاچهارم
  .کند دا میيج خاتمه پيبحث در مورد نتا

  

  طراحی تراگردان. ٢
کی از يتوان  به منظور متمرکز کردن امواج فراصوتی می

 متمرکز کردن امواج :نه را مورد توجه قرار دادي دوگزنيا
ش يا استفاده از آراير زمانی و يستم های تاخيتوسط س

که مدت ي در صورت،نهي به منظور کاهش هز.کانونی ثابت
زمان الزم برای متمرکز کردن امواج کمتر از مدت زمانی 

شود،  اتی خود جابجا میيت حيباشد که بافت بواسطه فعال
ش کانونی ثابت برای متمرکز کردن موج ين از آراتوا می

ش کانونی ثابت، يدر صورت استفاده از آرا. بهره گرفت
م يز تقسيه متمايه بعد از سطح تراگردان به سه ناحيناح
 باشد و در ک به چشمه میيه نخست که نزدي  ناح.شود می

ک استوانه در فضا منتشر يل شده همانند يسگآن موج 
انی با تمرکز امواج يه ميا ناحيه دوم و يدر ناح.  شود می

ه که محدوده يحان ني ا.رديگ سطح کانونی در فضا شکل می
ار کوچکی از دامنه انتشار موج را به خود اختصاص يبس
ش هندسی طرح شده سطح يدهد، با استفاده از آرا می

ر انتشار موج از خود يار کوچکی را در مسيکانونی بس
برای قرار گرفتن تومور انتخاب ه ين ناحيا.  دهد شکل می
ی، گری پراکنديگ ه شاهد شکلين ناحي بعد از ا.شده است

ای از  نمونه. م بوديم موج به سه شعاع خواهيدر قالب تقس
ن نوع  تراگردان که قادر به تمرکز انرژی الزم با سطح يا

درمانی  سلولهای سرطانی  کانونی مناسب به منظور گرما
 ارائه شده ۱د،  توسط شکل باش بافت دهانه رحم می

  .است
رات فضائی و زمانی موج صوتی در هنگام انتشار از ييتغ

  .کند ت میير تابعيل زيفرانسيمعادله د
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ای  ، رابطهPک يل به فشار آکوستيبا نسبت دادن پتانس
ک به نام انتگرال يانتگرالی برای محاسبه فشار آکوست

 آن برای  زرد که معموالً ايگ میزمرفلد شکل ‐لهيرا
دان انتشار موج يانی ميه ميک در ناحيمحاسبه فشار آکوست

  ].۱۸[شود  استفاده می
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 سرعت c چگالي بافت مورد نظر، ρ فوق،روابط در 
سرعت  v طول موج صوت در بافت، λصوت در بافت، 
 α ،صله بافت از سطح تراگردان فاr ،نقاط تراگردان

 و شدت عدد موج است ضريب تضعيف بافت، و 
    .شود  ميمحاسبه) ٣( از رابطة موج
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زان انرژی متمرکز شده عبارت از ي موثر در ميپارامترها
ک، فرکانس تراگردان، فاصله يزو الکتريتعداد سلولهای پ

ری در ييغتهرگونه . باشند  ميط انتشار موجيو محکانونی 
زان انرژی يا کاهش ميش و ين پارامترها منجر به افزايا

  .شود متمرکز شده می
ب انعکاس موج روی سطح ينکه ضرايبا در نظر گرفتن 
ن امر مانع از نفوذ موج به درون بدن يپوست باال است وا

ز ری ايخواهد شد در نظر گرفته شد به منظور جلوگ
ن دهانه تراگردان از سطح بدن با آب ي فاصله ما ب،اتالف

 تي جذب متفاويببافتهای بدن از ضرا. پوشش داده شود
ن امر در ينسبت به امواج فراصوتی برخوردار هستند و ا

  .کند ر مناسب برای انتقال موج دخالت میيانتخاب مس
ن يشترينکه استخوان از بيبهتر است با در نظر گرفتن ا

ر به ير بافتها برخوردار است مسي جذب نسبت به سازانيم
ه استخوانی ختم يای در نظر گرفته شود که به ناح ونهگ

ن مطالب فاصله کانونی برای ي با در نظر گرفتن ا.شود
متر   ميلي٧٨براي تمركز امواج در دهانه رحم تراگردان 

  .نظر گرفته شده است
ی که يانرژزان ير مييب دو عامل موثر برای تغين ترتيبد
توان آنها را مورد استفاده قرار داد تعداد سلولهای  می
ن يج حاصل از ايباشد که  نتا فرکانس می ک ويزوالکتريپ
  . ارائه شده استقسمتهاي بعدير در ييتغ
 

  ر درمانيکنترل مس. ۳

ش دمای يح داده شد افزايهمانگونه که در مقدمه توض
نجر به شکل  درجه سانتی گراد م۴۲بافت به باالتر از 

ن ي از ا ورقابل بازگشت در سلول شدهيرات غييری تغيگ
  . بافتهای سرطانی استفاده کردتخريبتوان برای  امر می

کی و گرمائی يدر هنگام تمرکز امواج فراصوتی دو اثر مکان
ب يتوانند برای تخر ن امواج به صورت همزمان میيا

کی را در يآثار مکان]. ۱۹[د نريسلول مورد استفاده قرار بگ
ش فشار يری حباب و رانش بافتها و افزايقالب شکل گ

توان مشاهده کرد که امکان شکستن  درون سلولی می
تاکنون  نکهي با توجه به ا.کند جداره سلولها را فراهم می

کی امواج فراصوتی بر يق برای ثبت آثار مکانيای دق مطالعه
 اثرنه يروی بافتهای بدن انسان صورت نگرفته است گز

 .ه است برای مطالعه انتخاب شدگرمائي

ن طراحی ه آن مطالعه با توجه بينکته اصلی که در ا
د منجر به يش دما نباين بود که افزاي اه استصورت گرفت

ب مشابهی در بافتهای سالم صورت يآن شود که تخر
 که با توجه به جوان اين بوده استه اساسی يد ا.رديبگ

افتهای سرطانی در بودن شبکه عروق خونی در محل ب
ب بافتها ي برای تخرمسئلهن يسه با بافتهای سالم از ايمقا

 .مياستفاده کن

سه با شبکه عروق يشبکه عروق بافتهای سرطانی در مقا
بافتهای سالم با آهنگ کندتری نسبت به بافتهای سالم در 

دهد و هر چه  ر دما از خود واکنش نشان میييمقابل تغ
ن نکته يرد از ايعتری صورت بگيرانتقال انرژی با آهنگ س

ش زمان ياز به افزاين امر نيکرد و ا شتریيتوان استفاده ب می
ر آنچه که در هنگام يری دماهای باالتر نظيا بکارگي تابش و

 .کند افتد را منتفی می وئی اتفاق میياستفاده از امواج راد

ب سلولها يک بودن مرز تخريمدت زمان کوتاه تابش و نزد
مطالعه كنندگان اين قابل قبول برای بافتهای سالم با دمای 
هيت ‐بيورا بر آن داشت که با استناد به معادله پروژه 

ارئه شده است ] ۲۰[ که توسط پنس )تیيسحرارت ز(
 .ميش دما را در محدوده گرمادرمانی کنترل کنيزان افزايم
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ه بافت بوده و  معرف آهنگ انتقال خون بWن رابطه يدر ا
T دمای خون خروجی از شاهرگ و kت گرمای ي ظرف

زان انرژی ي معرف مQ و  بودهبافت مورد نظر را شامل
شود  ت میيط هداياست که توسط چشمه خارجی به مح

 انرژی است که توسط تراگردان به  Qن مطالعهيدر ا(
ح يا تصح پنس معادله فوق را ب.)ط منتقل می شوديمح

ان خون عبوری از يمعادله انتقال حرارت نسبت به جر
  .ع دما ارائه کرده است يط برای محاسبه توزيمح

ان بافتهای ين آهنگ انتقال خون ميادی که ما بيتفاوت ز
بدن وجود دارد باعث شده است که توسط مدلهای 

ح معادله پنس اقدام ينسبت به تصح] ۲۲،۲۱[متفاوتی 
،  رابطه  مرجع  برای ۴ هنوز معادله ني  با وجود ا.شود

  .ديع دما  بشمار می آيمحاسبه  توز
سه نوع سرطان شامل سرطان دهانه رحم،  پستان و 

ماری را به خود ين بين آمار ابتالً به ايشتريپروستات،  ب
  .دهند اختصاص می

ن مطالعه با انتخاب سرطان دهانه رحم با ين جهت در ايبد
ع فشار ي عنوان مثال نحوه توزتوجه به نوع بافت آن به

در مثال . ک و دما مورد توجه قرار گرفته استيآکوست
و ه انتخاب شده برای مطالعه، نوع بافت عضالنی بود

ر بافتها يسه با ساين بافت در مقايآهنگ انتقال خون به ا
ازی يرسد که ن  جهت به نظر میين بد.باشد ار آرام میيبس

نتقال حرارت که شامل  ا ر مدلهایيبرای مراجعه به سا
  ].۲۳[ وجود ندارد ،باشند حی میيجمالت تصح

ک جداره داخلی پرز مانند و يدهانه رحم متشکل از 
ک پوسته احاطه شده يای عضالنی است که توسط  يهال

سه با اي  ضخامت پوسته داخلی در مق.)۲شکل (است 
ای  بر  ار کوچک بوده  و تاکنون مطالعهيه عضالنی بسيناح

ه و ين ناحيب انتقال انرژی گرمائی و چگالی ايراروی ض
  .پوسته خارجی صورت نگرفته است 

آهنگ انتقال خون در بافتهای عضالنی به صورت تجربی 
ن يز ايلی مطالعه شده و برای بافتهای سرطانی نيو تحل

کسان يب  يبا تقر].  ۲۵،۲۴[مطالعه صورت گرفته است  
تن کانونهای سرطانی ز در نظر گرفيه و متمايبودن  سه ناح

ط و با انتخاب المانهای يه محياز بق
بندی  شبكه گره، عمل ۲۰ شامل Hexahedralبعدی سه

 .برای دهانه رحم صورت گرفته است

ستم از حالت تعادل يدرمانی س قبل از اعمال گرما
نکه دما در نواحی مرزی  يبرخوردار است  و با توجه به  ا

ومن را يشرط مرزی نکسان است،  يبا بافتهای مجاور 
  .توان در نظر گرفت ر مرزها میيبرای سا
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  :بيبا تقر

T  

ر ين شکل گسسته زيالرکگب يت توسط تقريه‐ويمعادله ب
  ].۲۶[رد يرا به خود می گ

[  
  

 بترتيب F و C ، Kهاي كه در اين رابطه ماتريس
توسط باشند كه  ماتريسهاي استهالكي، سفتي و نيرو مي

  .شوند ر معرفی میيروابط ز
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ب رسانائی و دمای يب ضري به ترت  و hب يضرا

ب گردآوری شده ي ضرا۲طی جدول . باشند رامون میيپ
  .دنشو برای دهانه رحم ارائه می

  
  
  نتايج حاصل از شبيه سازي انتشار امواج . ٤
  آكوستيك در دهانه رحم  
ن يشتريتک معرف آن است که بيع فضائی فشار آکوسيتوز
ای کوچک در اطراف کانون  هيزان انرژی در محدوده زاويم

زان يک ميزوالکتريش تعداد سلولهای پيافزا. متمرکز است
 و بافتهای مجاور ه کانونیيافت شده توسط ناحيانرِژی  در

  همانگونه که مشخص است .)۳شکل (دهد  ش میيرا افزا
تواند مبنای  ک نمیيزوالکتريش تعداد سلولهای پيافزا

درمانی باشد چون به صورت  تمرکز انرژی برای گرما
افت شده توسط يزان انرژی دريهمزمان با آهنگ کندتری م

 کند که در صورت دا میيش پيز افزايبافتهای سالم ن
ری ين انرژی از حد مجاز منجر به شکل گيش ايافزا

  .شود ر قابل بازگشت در بافتهای سالم میيصدمات غ
ک به ازأ يع فضائی فشار آکوستزي تو۴شکل  به عنوان مثال

را نشان  المان ۶۴دو فرکانس متفاوت برای تراگردانی با 
ز به يتوان محدوده کانونی را ن توسط فرکانس می. دهد مي

ری يار کوچک تنزل داد که منجر به جلوگيی بسا محدوده
ش ي افزا.شود از صدمه به بافتهای مجاور کانون سرطان می

تواند تجاوز کند چون با  نی نمیيز از حد معيفرکانس ن
ن يه کانونی منجر به اير منحنی در ناحيکاهش سطح ز

ن يدا کند و ايش پيخواهد شد که مدت زمان تابش افزا
 هندسی ثابت را برای تمرکز انرژی شيری آرايامر بکارگ

  .کند ر ممکن میيغ
 رژيزان انيز منجر به کاهش مي فاصله کانونی نيشافزا
ن ي با در نظر گرفتن ا.شود افت شده توسط بافت میيدر

 ۲مطالب تراگردانی با مشخصات ارائه شده توسط جدول 
 سلولهاي سرطاني دهانه  الزم برای گرمادرمانیيطاز شرا
  .دار خواهد بود برخوررحم 

محاسبه ماكزيمم انرژي متمركز شده در ناحيه كانوني به 
 محاسبه محدوده فركانسي  بهوسيله تراگردان طراحي شده

مناسب براي گرما درماني سلولهاي سرطاني دهانه رحم 
ميزان تمركز انرژي با  ۵ با توجه به شكل .كند كمك مي

 پيدا   بطور سريع افزايشkHz ۴۷۰ افزايش فركانس تا
 به باال kHz  ۵۲۰ افزايش تمركز انرژي ازن ي او كند مي

  .رديگ تری صورت می با آهنگ کند
 ۵۲۰ الی ۴۷۰ن يای ما ب رسد محدوده ن به نظر میيا بنابر

kHzدرمانی  ن محدوده فرکانس، برای گرماي  مناسبتر
  .سلولهای سرطانی باشد

ان  الم۲۴ک در قالب بلوکهای شامل يزوالکتريسلولهای پ
 ۷وم  به ابعاد ينيای از فلز آلوم هيگر برروی اليکديدر کنار 

ش يگر قرار گرفته و آرايکديمتر در کنار  لیي م۷در 
  . دهند  را شکل می۱هندسی ارائه شده توسط شکل 

توسط مقادير فشار آكوستيك محاسبه شده ازحل عددي 
توان انرژي حاصل از اين تراگردان را  فشار آكوستيك مي

هيت  ‐يه كانوني محاسبه كرد و به كمك معادله بيودر ناح
نسبت به محاسبه توزيع فضائي دما در دهانه رحم اقدام 

 ٩ الی ۷ محاسبه طي شكلهاين ي انتايج حاصل از. كرد
  .ارائه شده است

اي  نه شود آهنگ افزايش دما بگو همانگونه كه مشاهده مي
 زمانيبا است كه در مدت زماني بسيار كوتاه در مقايسه 

بواسطه فعاليت حياتي دستخوش جابجائي که بافت 
 تخريب غير قابل بازگشت در ناحيه كانوني شكل ،شود مي
 معرف آن است كه  ۹ و ۸گيرد و مراجعه به شكلهاي  مي
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اين افزايش دما حوزه بسيار كوچكي در اطراف دهانه 
 .شود رحم را شامل مي

  بحث .٥
ي از آن است كه محاسبه ميزان انرژي  متمركز شده حاك

آرايشي با فاصله كانوني ثابت از سلولهاي پيزوالكتريك 
قادر به تمركز انرژي به ميزان مورد نياز براي تخريب 

اي است كه به عنوان كانون در نظر گرفته  سلولها در ناحيه
نحوه تغيير دما در نواحي مجاور كانون       . شود مي

بوده و معرف حاكي از ميزان ايمني اين روش ) ۸ شكل(
آن است كه در بافتهايي نظير دهانه رحم كه شامل عضله 

توان از  بوده و از تجمع عروق كمي برخوردار هستند، مي
اي جديد براي  تمركز امواج فراصوتي به عنوان گزينه

اين روش از توانائي اعمال در ابعاد چند . درمان ياد كرد
ي جراحي توان از آن برا متر برخوردار بوده و مي ميلي

  .ميكروسكوپي  استفاده كرد 
ي كه از تجمع عروق ئاه گيري روشي مشابه در محيط بكار

 از تاثير آن روي توزيع دما  وخوني برخوردار هستند
 كه پستانپوشي كرد نظير بافتهاي سرطاني  توان چشم نمي

شامل محيطي ناهمگون شامل مجاري شير دهي و بافتهاي 
ان يل آهنگ باالی جري به دلدباشن چربي در كنار عضله مي

ت را يه‐ويح شده معادله بيخون توجه به مدلهای تصح
  .کند طلب می

افزايش دقت اين محاسبه وابسته بدان است كه ميزان 
جذب امواج در حين گذر به ناحيه كانوني مورد توجه 

تر فشار آكوستيك ضروري  براي محاسبه دقيق. قرار بگيرد
ر آكوستيك مورد توجه قرار است كه معادله غير خطي فشا

گرفته و با حل اين معادله دقت محاسبات افزايش پيدا 
  .كند
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 المان از ۱۹۲تراگردانی مقعر شامل  : ۱شکل 

 ۷۸ک با فاصله کانونی يزو الکتريسلولهای پ
  .متر لیي م۳۰ متر و قطر دهانه لیيم

 

  
  

ت يه‐ويط مرزی حاکم بر حل معادله بيشرا:  ۲شکل 
  .رحمدهانه 
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 و ۶۴ک به ازأ  يع فضائی فشار آکوستيتوز: ۳شكل

  کيزوالکتري المان از سلولهای پ ۳۰۰
 

ب در نظر گرفته شده  برای حل يضرا: ۱جدول 
  ت  دهانه رحميه‐ويمعادله ب

1060  Kg.m-3 ρ چگالی خون 

1070  Kg.m-3
tρ چگالی بافت 

3893  Kg.m-3
bC ژه خونيت گرمائی ويظرف 

(2-20)  Kg.m-3.s-1  W  عضله(آهنگ انتقال خون( 

37°C 
bT  دمای خون خروجی از

 شاهرگ

  

  
ک  به ازأ  يع فضائی فشار آکوستيالگوی توز: ۴شکل 

  kHz ۵۲۰ و ۳۷۰فرکانسهای 
 

  .مشخصات تراگردان طراحي شده : ۲جدول 
 (24)192 تعداد المان تراگردان

 78mm فاصله كانوني

  mm 30  قطر دهانه تراگردان
  kHz 460  فرکانس
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نه انرژی در محدوده فرکانسی يشيمقدار ب: ۵شکل 

  زلوهرتي ک۲۰۰۰ الی ۲۰۰
ع فضائی دما در دهانه رحم توسط يتوز: ۸شکل 

  تراگردان معرفی شده
  

   

  

  

ک به يزوالکتريش سلولهای پينحوه آرا: ۶شکل 
  .وتیمنظور تمرکز امواج فراص

  
رات دما بر حسب مکان از ييمنحنی تغ : ۹شکل

دهانه رحم به سمت جداره رحم

  
بندي دهانه رحم توسط  نحوه مش: ۷شكل

  Hexahedralالمانهاي
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