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چکیده

مقدمه:یکی از روش های درمان س��رطان، استفاده از امواج فراصوت متمرکز با شدت باال )هایفو( می باشد که به 

س��بب خاصیت مکانیکی خود موجب باال رفتن دمای بافت می گردد، که این تغییرات دما،از فاکتورهایی نظیر ضریب 

جذب بافت، فرکانس باریکه فراصوت، شدت باریکه،  مدت زمان پالس و گردش خون پیروی می کند. به علت خواص 

فیزیولوژیک بدن به هنگام گرم شدن یک ناحیه، خونرسانی در آنجا افزایش می یابد که نقش به سزایی در تغییر پروفایل 

دما و خنک شدن بافت دارد. در این مطالعه با استفاده از مدلسازی آنالیتیک اثر حضور رگ های خونی بزرگ در ناحیه ی 

تحت تابش با هایفو را کمی سازی کرده ایم.

مواد و روش ها:حل عددی معادله ی پنس با اس��تفاده از جعبه ابزار PDEPE در MATLAB صورت گرفت. در 

این ش��یوه با اس��تفاده از دو معادله ی دیفرانسیل جزیی نمودار توزیع گرما به دست آمد. نتایج حل معادله ی اول، با 

شرایط اولیه T(r=R,t)=37، و همچنین شرایط مرزی T(r=R,t)=37و چشمه گرمای خروجی گوسی به عنوان شرایط 

اولیه معادله دیفرانس��یل دوم با اس��تفاده از برازش منحنی و تخمین پارامترها، قرار داده شده و با ترم سورس گرمای 

برابر با صفر محاسبه گردید. بدین ترتیب منحنی های توزیع گرما بر حسب زمان، برای درمان با طول پالس 30 ثانیه، 

زمان درمان کل 100 ثانیه  وشدت باریکه  15W/cm 2 در فاصله ی cm 2 از بافتی با چگالی معادل آب، ضریب هدایت 

گرمایی 0.5W/m/°C، ظرفیت گرمایی ویژه W×s/kg/°C 3600 و نرخ جریان خون ml/min 400و 0 برای ش��رایط با و 

بدون حضور جریان خون مدل سازی گردید.

نتایج: در نتایج به دست آمده، مشاهده شد که در صورت حضور رگ با نرخ جریان خون باال در ناحیه تحت درمان، 

سیر نزولی دما به میزان 2.269 برابر نسبت به شرایط عدم حضور رگ خونی،افزایش می یابد. که خطای روش معرفی 

شده در مقابل داده های عملی موجود در مقاالت قبلی برابر با )1.24%( می باشد.

بحـثونتیجهگیری: با توجه به اثر خنک کنندگی ش��دید رگ خونی در ناحیه تح��ت درمان با هایفو، حرارت از 

منطقه موردنظر خارج ش��ده و ابعاد منطقه ای که درمان موثر بر روی آن انجام می گیرد به میزان قابل توجهی کاهش 

می یابد. بنابراین توجه به وضعیت ش��بکه خون رسانی در محدوده بافت های تحت درمان یکی از پارامترهایی است که 

باید در طراحی درمان صحیح لحاظ گردد.

هایفو، اثر سردشدگی، رگ خونی، فراصوت،مدلسازی آنالیتیککلمات کلیدی
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