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چکيده
امروزه کارسینوم هپاتوسلوالر 2یکی از رایجترین و خطرناکترین نوع سرطان کبد است .در اغلب روشهای درمان
سرطان کبد مثل استفاده از امواج مایکروویو ،فرکانس رادیویی و  ...الکترود وارد بدن فرد بیمار میشود و برای
غیرتهاجمی مناسبی است که در آن هیچ المان خارجی وارد بدن فرد بیمار نمیشود و به دفعات میتواند مورد
استفاده قرار گیرد .اما در هر حال ،موفقیت درمان به پارامترهای درمان مثل زمان تابشدهی وابسته است .بنابراین
در این مقاله روش غیرتهاجمی گرما درمانی با  HIFUبرای درمان کارسینوم هپاتوسلوالر شبیهسازی شده است.
برای این منظور سیستم  HIFUمدل  ، JCبافت ،تومور و آب در شبیهسازیها وارد میشوند .تومور بهصورت کره
درنظرگرفتن شرایط مرزی و اولیه حل میشوند .فرکانس و توان امواج فراصوت به ترتیب  1 MHzو  150Wدرنظر
گرفته میشود .بررسی توزیع دمایی و کسر نکروز بافت نشان میدهد که زمان تابشدهی  HIFUپارامتر مهمی است.
درصورتیکه درمان در زمان  100ثانیه با این سیستم  HIFUانجام شود ،ناحیه بیضیشکل با قطر بزرگ و قطر
کوچک به ترتیب  21/1و  5/55میلیمتر بهطور کامل تخریب میشود .همچنین تخریب کامل تومور در زمان درمان
 22ثانیه ایجاد خواهد شد .عالوهبراین ،نتایج نشان میدهد که این روش در مورد تومورهای عمیق و بیضی شکل
مناسب است.
واژگان کليدي :سرطان کارسینوم هپاتوسلوالر ،روش غیرتهاجمی درمان سرطان ،امواج فراصوت متمرکز با شدت باال،
روش المان محدود
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متقارن با شعاع  0/4سانتیمتر درنظر گرفته شده و معادالت هلمهولتز 3و بیوگرمایی با روش المان محدود و با
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سرطانهای دارای متاستاز ناکارآمد هستند .درمان با امواج فراصوت متمرکز شده شدت باال ،HIFU ،روش

3

 .1مقدمه

میکند .گرما درمانی با  HIFUبرای از بین بردن تومورهایی

در طی سالیان اخیر شیوع انواع سرطان بهطور چشمگیری

که در عمق بدن وجود دارند ،بسیار مناسب است و در طی

افزایش یافته است .سرطان کبد از رشد سرطانی سلولهای

فرایند درمان عمال بافتهای مجاور تومور و نیز بافتهایی

کبد آغاز شده و بهصورت توده در قسمت فوقانی راست شکم

که در مسیر هدایت این امواج قرار دارند ،آسیب نمیبینند.

ظاهر میشود .این نوع سرطان به دو نوع اولیه و بدخیم

این امر به این دلیل محقق میشود که شدت امواج در کانون

تقسیم میشود .در سرطان سلولهای سیستم صفراوی،

بسیار زیاد است ،اما این شدت با دور شدن از کانون با شیب

کالنژیو کارسینوم 4در مجاری صفراوی لوله مانند در داخل

زیاد و به سرعت کاهش مییابد .نمایی از فرایند درمان

کبد شروع میشود ،که همان سرطان مجاری صفراوی است.

تومورهای سرطانی با  HIFUو نیز درمان بالینی سرطان

سرطان سلولهای کبدی یا کارسینوم هپاتوسلوالر از

سلولهای کبدی در شکل  1نشان داده شده است [.]11

رایجترین و خطرناکترین نوع سرطان کبد است و در آن

همانطورکه مشاهده میکنید ،ناحیه تخریب در این شیوه

سلولهای سرطانی در کبد ایجاد و تکثیر میشوند .درمان

درمانی بیضی شکل و با تقریب خوبی متقارن است.

این نوع سرطان معموال با جراحی و شیمی درمانی صورت
میپذیرد .در طی عمل جراحی بافت بیمار بریده و بافت سالم
در بدن بیمار باقی میماند .با توجه به این که بافت کبد
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قابلیت ترمیم خود در طی زمان را دارد ،بنابراین این روش
درمان دارای قابلیت اجرایی است .این روش درمان غالبا در
مورد  %21سرطانهای کبد که در مراحل اولیه قرار دارند،
مناسب و کاربردی است [ .]2 ,1آسیبهای شیمی درمانی نیز

(الف)

به اندازه عمل جراحی و چه بسا بیشتر از آن است .این روش
درمان عالوهبر آسیب به سلولهای سالم و جلوگیری از رشد
سلولها منجر به عوارض دردآوری مانند ضعف عمومی،
الغری مفرط ،ریزش مو و خشک شدن شدید پوست میشود.
موارد فوق پژوهشگران را برآن داشت تا روشهای درمانی
جدیدی را برای حل این مشکالت پیشنهاد و مورد بررسی
قرار دهند .در این راستا روشهای درمان جدید مثل تخریب
فرکانس رادیویی [ ،]3انعقاد مایکروویو [ ،]4گرما درمانی با

(ب)

لیزر [ ]7-5و درمان با فراصوت متمرکز با شدت باال

شکل  .1نمایی از درمان سرطان با استفاده از  HIFUو ب) درمان

( ]1 ,8[ ،)HIFUمطرح شدهاند .این روشها دارای پتانسیل

بالینی سرطان سلولهای کبدی با .]11[ HIFU

مناسبی برای کنترل موضعی تومور و در برخی موارد حتی
درمان کامل بیماری هستند [.]2
در واقع فراصوت متمرکز با شدت باال روش نسبتا جدیدی
است که تخریب و تضعیف غیرتهاجمی تومورها را تضمین

همچنین استفاده از  HIFUدر درمان سرطان کبد روشی
کامال غیرتهاجمی است که در آن هیچگونه مولد یا الکترودی
وارد بدن فرد بیمار نمیشود و امواج فراصوت متمرکز شده از

بیرون بدن فرد به ناحیه درمان هدایت میشوند .در واقع

لحاظ شده است .همچنین تومور و بافت دارای مشخصههای

امواج فراصوت در محیطی مثل بافت نرم منتشر و میرا

یکسان درنظر گرفته شده است .سپس شبیهسازی دو بعدی

میشوند .این میرایی به علت ویسکوزیته 5محیط اتفاق

با حل معادالت بیوگرمایی و انتشار امواج فراصوت در

میافتد و در طی آن انرژی فراصوت جذب شده و به گرما

محیطهای مختلف با روش المان محدود  (FEM)7و درنظر

تبدیل میشود .این پدیده در مواردی مثل درمان سرطان که

گرفتن شرایط مرزی و اولیه انجام شده است و نتایج مورد

ایجاد گرمای موضعی مورد نظر است ،قابل استفاده است.

بحث و بررسی قرار گرفته است .الزم به ذکر است که

عالوهبراین استفاده از  HIFUنسبت به سایر روشهای

مشخصات سیستم  HIFUمدل  JCشرکت HAIFU

غیرتهاجمی درمان سرطان دارای مزایای مهمی چون

[ ]12در این شبیهسازی مورد استفاده قرار گرفته است .با

هدفگیری دقیقتر ،آسیب کمتر به بافتهای مجاور و دوره

توجه به تقارنهای موجود در فرایند درمان عمال شبیهسازی

نقاهت کوتاهتر است [ ]11که پژوهش بر روی این روش

دو بعدی مناسب است و بنابراین شبیهسازیها بهصورت دو

درمان را پر اهمیتتر میکند.

بعدی انجام شده است.

با توجه به موارد فوق در این مقاله درمان سرطان کارسینوم
هپاتوسلوالر کبدی با روش گرما درمانی با  HIFUمورد
بررسی قرار گرفته است .اگرچه که استفاده از  HIFUنسبت
به سایر روشها آسیب کمتری به بافتهای موجود در مسیر
نامناسب پارامترهای درمان مثل زمان درمان میتواند منجر
به عدم تخریب کامل تومور سرطانی و احیانا متاستاز 6شود و
یا تخریب بخش قابل توجهی از سلولهای سالم بافت کبد
را به دنبال داشته باشد .بنابراین انتخاب زمان مناسب درمان
ضروری است بهطوریکه کمترین آسیب به بافت سالم برسد
منظور میتوان از روشهای کلینیکی یا شبیهسازی استفاده
کرد .روشهای کلینیکی طبیعتا به تنهایی پاسخگو نیستند،

هستند .از طرفی پدیده جذب امواج صوتی باعث افزایش
دمای نواحیای از بافت که در معرض این امواج قرار دارند،
میشود .گرمای ناشی از سوخت و ساز بدن نیز میتواند برای
کاملتر شدن مدل انتقال حرارتی در محاسبات وارد شود،
بنابراین تحول دما در بافت فیزیولوژیکی جامد و همسانگرد
را میتوان بهصورت زیر فرمولبندی کرد که به معادله انتقال
بیوگرمایی
()1

پنس8

مشهور است:

)𝑡 𝜕𝑇(𝑟,
𝑝𝑐𝜌
)𝑡 = 𝜆∇2 𝑇(𝑟,
𝑡𝜕
𝑏𝑇( 𝑏𝑐 𝑏𝜌𝑉 +
𝑄 − 𝑇) + 𝑄𝑚 +

بنابراین در این مقاله روش شبیهسازی و تحلیل نتایج برای

جملههای اول و دوم در سمت راست به ترتیب مربوط به

محاسبه زمان بهینه درمان سرطان کارسینوم هپاتوسلوالر

انتقال گرما از طریق فرایندهای رسانش و همرفت هستند و

کبدی با کمترین آسیب ممکن به بافتهای سالم بهکار

جملههای سوم و چهارم به ترتیب مربوط به مجموع گرمای

گرفته و زمان مناسب درمان ارائه شده است .برای این منظور

ناشی از سوخت و ساز بدن ،Qm ،و جذب  ،Q ،HIFUاست.

سطح مبدل ،ناحیه آب ،بافت و تومور در شبیهسازی لحاظ

کمیتهای  ρو  cpو  λبه ترتیب چگالی ،ظرفیت گرمایی

شده است .برای سهولت تومور بهصورت کرهای ایدهآل و

ویژه و رسانش گرمایی بافت و تومور هستند .کمیتهای ρb

سطح بافت مسطح درنظر گرفته شده است .بافت از نظر

و  T ، cbو  Tbنیز به ترتیب چگالی ،ظرفیت گرمایی ویژه،

خواص مواد همگن و انتشار امواج صوتی در فرکانس خاص
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و ناحیه سرطانی نیز بهطور کامل تخریب شود .برای این

رسانش و همرفت راههای اساسی انتقال حرارت در بافت کبد
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انتشار و نیز بافت اطراف تومور میزند ،اما در هر حال انتخاب

 .2تئوری

5

پرفیوژن1

که در اینجا  dp/d ،dp/dZو  dp/drتغییرات فشار نسبت

خون است .همچنین  Qدر واقع گرمای ناشی از چشمه

به مختصههای فضایی در مختصات استوانهای i ،عدد

خارجی است که در اینجا ناشی از امواج صوتی است.

موهومی و  فرکانس زاویهای موج صوتی است .چگالی

بهطورکلی فراصوت به عنوان موج مکانیکیای با فرکانس

مختلط ،ρc ،به چگالی بافت ،t ،سرعت صوت در بافت،C0 ،

باالتر از  21کیلوهرتز تعریف میشود .انرژی فراصوت در طی

و سرعت صوت ،Cc ،بستگی دارد و داریم:

دمای بافت و دمای خون هستند .کمیت  Vنیز نرخ

انتشار در بافت جذب شده و به گرما تبدیل میشود .گرمای
ناشی از جذب امواج از جمله فراصوت تخت برابر است با [:]5
()2

)𝑧𝛼𝑄(𝑧) = 2𝛼𝐼exp(−2

()6

محاسبه تغییرات فضایی فشار  pبرای محاسبه سرعت امواج
صوتی و بنابراین شدت امواج صوتی الزامی است .معادله

که در اینجا  Iشدت امواج فراصوت در  z=1و  αضریب

غیرخطی حاکم برای انتشار امواج فشاری بهصورت زیر است

میرایی دامنه برای بافت است که به نوع بافت ،دما و فرکانس

[:]13

فراصوت بستگی دارد .با توجه به شرایط درمان و تقارنهای

()7

موجود میتوان از مختصات استوانهای استفاده کرد و داریم
که:

𝑝1 𝜕 2
1
+ ∇. [− (∇𝑝)] = 0
2
2
𝑡𝜕 𝑐 𝑡𝜌
𝜌0

برای شبیهسازی فرایند درمان با استفاده از  HIFUباید
𝐼 = √𝐼𝑍2 + 𝐼𝜙2 + 𝐼𝑟2

()3
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𝑐0 2
) ( × 𝑡𝜌 = 𝑐𝜌
𝑐𝑐

که در اینجا  Iφ ، Izو  Irبه ترتیب شدت امواج در راستاهای
محوری ،زاویهای و شعاعی است .مؤلفههای شدت در هر
نقطه از حاصلضرب فشار در مؤلفههای سرعت ذره و
بهصورت زیر محاسبه میشود:
𝐼𝑟 = 0.5 × (𝑝. 𝑣𝑟 ),
𝐼𝜙 = 0.5 × (𝑝. 𝑣𝜙 ),
𝐼𝑍 = 0.5 × (𝑝. 𝑣𝑍 ),

()4

سرعت ذره در راستاهای محوری ،زاویهای و شعاعی
بهصورت زیر تعریف میشوند :
)𝜔 × (𝜌𝑐 × i

𝑣𝑟 = −

𝑝𝑑

()5

𝜙𝑑

)𝜔 × (𝜌𝑐 × i
𝑍𝑑

میزان تخریب برگشتناپذیر بافت و تومور با حل معادله
آرنیوس مورد ارزیابی قرار میگیرد .تخریب گرمایی بافت و
تومور تابع کمیتهای مختلف از جمله زمان تابش و شدت
امواج  HIFUاست .نرخ آسیب ،kd ،با نرخ پارامتر بیبعد
آسیب برگشتناپذیر  αو معادله زیر مورد ارزیابی قرار
میگیرد [:]14 ،5
()8

𝛼𝑑
𝛼𝐸−
( = 𝐴exp
)
𝑡𝑑
)𝑡(𝑇𝑅

= 𝑑𝐾

تخریب برگشتناپذیر R ،ثابت جهانی گازها و ) T(tدما است
که با زمان تغییر میکند A .و  Eکمیتهای وابسته به جنس

𝑣𝜙 = −

𝑝𝑑

)𝜔 × (𝜌𝑐 × i

حل شوند.

در اینجا  Aفاکتور فرکانسی E ،انرژی فعالسازی واکنش

𝑝𝑑
𝑟𝑑

معادلههای دیفرانسیل  1و  7با درنظر گرفتن روابط  2تا 6

𝑣𝑍 = −

بافت هستند و مقدار  α=1به عنوان مقدار آستانه برای
تخمین وسعت ناحیه تخریب مورد استفاده قرار میگیرد.
برای مدلسازی با توجه به تقارنهای موجود از مختصات
استوانهای استفاده شده است .سطح مبدل ،ناحیه آب ،بافت و
تومور در شبیهسازی لحاظ شده است .برای سهولت

محاسبات ،تومور بهصورت کرهای ایدهآل با شعاع 1/4 cm

خطای محاسباتی ایجاد میشود ،زمان شبیهسازی نیز خیلی

و بافت کبد بهصورت مستطیل درنظر گرفته شده است .نمایی

طوالنی نشود .مشبندی ناحیه تومور و بافت و نیز مولد

از ساختار در شکل  2نشان داده شده است.

فراصوت و آب به ترتیب در شکلهای -2الف و -2ب نشان

همچنین سطح بافت مسطح و بافت از نظر خواص مواد

داده شده است.

همگن فرض شده است .انتشار و جذب امواج صوتی با توان
 151Wو فرکانس  1 MHzدر فرایند درمان مورد استفاده

جدول  .1مقادیر کمیتهای بهکار رفته در شبیهسازی
مرجع

مقدار

[]15

1155

[]15

3611

]cp[J/kgK

پارامترهای مشخصه بافت کبد و تومور سرطانی با دما صرف

[]15

1/512

][W/mK

نظر شده است .کمیتهای بهکار رفته در شبیهسازی در

[]16 ,15

1/111471

]V[s-1

جدول  1ارائه شده است .شبیهسازی با استفاده از نرمافزار

[]15

1161

]b[kg/m3

کامسول مولتی فیزیک 11و با حل معادله هلمهولتز با استفاده

[]15

3771

]cb[J/kgK

[]17

8/551

][m-1

که بیانگر شیوه انتشار و کانونیشدن امواج صوتی در ناحیه

[]17

1/1251

]w[m-1

[]17

1111

]w[kg/m3

مورد نظر است .مشبندی نواحی مختلف در شبیهسازی

[]16

33811

]Qm[W/m2

قرار گرفته است .برای سهولت ناحیه تومور و بافت دارای
مشخصههای یکسان درنظر گرفته شده و از تغییرات

از روش المان محدود برای سطوح مرزی خمیده انجام شد

کمیت و واحد
][kg/m3

(الف)

شکل  .2نمایی از هندسه و مشبندی بهکار رفته در شبیهسازی در الف) نواحی تومور و بافت کبد و ب) مبدل فراصوت ،تومور ،بافت و آب.

 .3نتایج شبیهسازی

فشار در شکل  3نشان داده شده است .همانطورکه مشاهده

مولد امواج صوتی مدل  JCشرکت هایفو 11که در این

میکنید ،امواج صوتی در ناحیه تومور متمرکز شده و بیشترین

شبیهسازی بهکار رفته است ،باعث ایجاد فشار در نواحی

فشار در مرکز ناحیه تومور ایجاد میشود و در مرکز تومور به

مختلف و در مسیر انتشار امواج صوتی میشود .توزیع این

 251 dBمیرسد.
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شکل  .3توزیع فشار ناشی از امواج صوتی در نواحی تومور و بافت.

mech_mag@yahoo.com

نشرية علمي صوت و ارتعاش  /سال دهم  /شمارة نوزدهم  / 0011 /مريم علیاننژادی 0 ........................................
8

گرما در هر ناحیه در اثر برهمکنش امواج فراصوت با بافت

انجام شده روی  341توده یکسان و ریز کبد نشان داده است

بدن تولید میشود و دما افزایش مییابد .از طرفی فرایندهایی

که تخریب بافت در دمای  43 Cو بیشتر از آن (دمای K

مثل همرفت و رسانش باعث انتقال گرما از نواحیای با دمای

 316و بیشتر) اتفاق میافتد [ ،]18بنابراین در زمان تابش 2

باالتر به سایر نواحی میشوند .این فرایندها دائما اتفاق

ثانیه عمالً دما در بازه بسیار ناچیزی از تومور به بیش از این

میافتند .بهمنظور بررسی تأثیر این عوامل بر روی توزیع دما

مقدار میرسد و تخریب تومور بسیار جزئی و قابل صرفنظر

در شکلهای -4الف تا -4د توزیع دما در چهار زمان ،11 ،2

کردن است .درحالیکه زمان درمان  51ثانیه میتواند منجر

 51و  111ثانیه در مسیر انتشار ،ناحیه تومور و بافت نشان

به تخریب بخش قابل توجهی از تومور شود.

داده شده است .همانطورکه مشاهده میکنید ،بیشترین دما

برای درک بهتر از نواحی تخریب شده در شکلهای 5

در تمام زمانهای تابشدهی در نواحیای واقع بر خط تقارن

مرزهای هم دما که معیاری از آسیب نواحی مختلف بافت و

تومور و بافت قرار دارد و بیشینه دما با افزایش زمان

تومور هستند ،در زمانهای  51 ،11 ،2و 111ثانیه نشان داده

تابشدهی بهطور قابل توجهی افزایش مییابد .بهطوریکه

شده است .همانطورکه مشاهده میکنید الگوی نواحی هم

بیشترین دما در زمان تابش  2ثانیه  342/5Kاست،

دما در تمام زمانهای درمان تقریبا یکسان است .اما در زمان

درحالیکه این مقدار برای زمان تابشدهی  111ثانیه به

 2ثانیه عمالً تخریب تومور فقط در ناحیه کوچکی ایجاد شده

 451Kمیرسد .درصورتیکه زمان تابشدهی باز هم افزایش

است ،درحالیکه در زمان  51ثانیه بخش قابل توجهی از

یابد ،این مقدار بیشینه باز هم افزایش مییابد .همچنین این

تومور تخریب شده و فقط بخش ناچیزی از آن باقی مانده

افزایش دما در بافت حتی میتواند منجر به تخریب بافت

است .در زمان  111ثانیه نیز اگرچه تومور کامالً از بین رفته

موجود در مسیر انتشار امواج صوتی شود .نتایج بررسیهای

اما بخش قابل توجهی از بافت سالم نیز آسیب دیده است.

(الف)

(ب)

(ج)

(د)
شکل  .4توزیع دما ناشی از برهمکنش امواج صوتی با تومور و بافت در زمانهای الف)  ،2 sب)  ،11 sج)  01 sو د) 111 s

mech_mag@yahoo.com
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(د)
شکل  .0مرزهای هم دما در زمانهای الف)  ،2ب)  ،11ج)  01و د)  111ثانیه
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برای دید بهتر در مورد نواحی تخریب میتوان از تابع تخریب

است .همانطورکه مالحظه میکنید ،بیشترین مقدار تخریب

آرنیوس استفاده کرد .این تابع دارای این قابلیت است که

در زمان  2ثانیه برابر  1/7است که نشانگر عدم تخریب بافت

ناحیه تخریب برگشتناپذیر را برای هر نوع بافت و توموری

و تومور در این زمان است .این درحالی است که بخش قابل

ارائه دهد .در شکل  6تخریب آرنیوس در چهار زمان درمان

توجهی از ناحیه تومور در زمان درمان  51ثانیه تخریب شده

 51 ،11 ،2و  111ثانیه مشاهده میشود .وقتی کسر تخریب

است .انتخاب زمان درمان  111ثانیه نیز منجر به حذف بخش

آرنیوس به  1میرسد ،تخریب بافت یا تومور اتفاق افتاده

قابل توجهی از بافت سالمِ مجاور تومور میشود.

(الف)

(ب)

(ج)

(د)
شکل  .6توزیع کسر تخریب آرنیوس در نواحی تومور و بافت در زمانهای درمان الف)  ،2ب)  ،11ج)  ،01و د)  111ثانیه.

نکته حائز اهمیت در نتایج در واقع شکل ناحیه تخریب است.

حذف کامل تومور میتواند منجر به تخریب بخش قابل

همانطورکه مشاهده میکنید ،ناحیه تخریب در واقع ناحیهای

توجهی از بافت سالم شود.

تقریبا بیضی شکل است.

در شکلهای  -7الف و -7ب به ترتیب تحول زمانی دما و

بنابراین ،این شیوه درمان در مورد تومورهای بیضی شکل و

کسر تخریب آرنیوس در نقاط ()1، 2/66( ،)1، 1/33( ،)1، 1

عمیق با محور اصلی نشان داده شده در شکل مؤثرتر است

و ( )1، 4در مختصات استوانهای رسم شده است .این نقاط

و در سایر موارد فقط بخشی از تومور تخریب خواهد شد یا

در راستای محور شکل  6قرار دارند.

500

1/0

)(0,0
)(0,1.33
)(0,2.66
)(0,4

)T (K

400

)(0,0
)(0,1.33
)(0,2.66
)(0,4

350

0/5

Fraction of necrotic tissue

450

0/5

0/0
10

300

)Time (s

Fraction of necrotic tissue

1/0

0

0/0
200

100

200

0

100

0

)Time (s

)Time (s

(ب)

(الف)

شکل  .7ترتیب تحول زمانی الف) دما و ب) کسر تخریب آرنیوس در نقاط ( )1، 2/66( ،)1، 1/33( ،)1، 1و (.)1، 4

همانطورکه مشاهده میکنید ،دمای این نقاط با افزایش

نتایج نشان میدهد که افزایش دما با زمانِ درمان در تمام

زمان افزایش مییابد .همچنین دور شدن از مرکز تومور منجر

نقاط مشاهده میشود اما شیب این افزایش در نقاط نزدیک

به کاهش دما میشود .عالوهبر این ،نتایج شکل -7ب نشان

به محور بیشتر است .عالوهبراین ،نتایج شکل -8ب نشان

میدهد که مقدار کسر تخریب آرنیوس در نقاط (،)1، 1

میدهد که مقدار کسر تخریب آرنیوس نقاط (1( ،)1، 1

( )1، 2/66( ،)1، 1/33و ( )1، 4به ترتیب در زمانهای ،4 ،3

 )2/66 , 1( ،)1/33,و ( )4, 1به ترتیب در زمانهای ،13 ،3

 6و  11ثانیه به مقدار  1میرسد و این یعنی تخریب کامل

 35و  72ثانیه به مقدار  1میرسد و این یعنی این نواحی در

این نواحی در این زمانها اتفاق افتاده است.

این زمانها دچار تخریب کامل شده است .بنابراین زمان

بنابراین درصورتیکه هدف تخریب هر یک از این نواحی

درمان مناسب برای تخریب تومور کروی و متقارن با شعاع

باشد ،میتوان زمان درمان را بر روی مقدار فوقالذکر تنظیم

 4 mmبرابر با  72ثانیه است.

کرد.

نکته حائز اهمیت اینجاست که در این زمان عمال ناحیه تومور

در شکلهای  -8الف و -8ب نیز به ترتیب تحول زمانی دما

تخریب میشود ،اما باید شرایط سایر نقاط و میزان تخریب

و کسر تخریب آرنیوس در نقاط ()2R/3، 1( ،)R/3، 1( ،)1، 1

بافت سالم به دقت مورد بررسی قرار گیرد .بنابراین در شکل

و ( )R، 1واقع بر امتداد عمود بر محور شکل  6نشان داده

 1نمودار کسر تخریب آرنیوس در زمان درمان  72ثانیه برای

نواحی تومور و بافت مجاور آن نشان داده شده است.

کامل تخریب شده است ،اما بهای این امر تخریب بخشی از

همانطورکه مشاهده میکنید ،تومور در این زمان بهطور

بافت سالم است.
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درمان در داخل شکل -7ب نشان داده شده است.

ثانیه اول درمان در داخل شکل -8ب نشان داده شده است.
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برای وضوح بیشتر نمودار کسر تخریب در  11ثانیه اول

شده است .برای وضوح بیشتر نمودار کسر تخریب در 81
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شکل  .9توزیع کسر آرنیوس در نواحی تومور و بافت در زمان  72ثانیه.

 .4نتیجهگیری

غیرخطی حاکم برای انتشار امواج صوتی و با اعمال شرایط

در این مقاله درمان سرطان سلولهای کبدی یا کارسینوم

مرزی و اولیه انجام شده است و توزیع فشار ناشی از امواج

هپاتوسلوالر به دلیل شیوع و خطرناک بودن این سرطان و

صوتی ،دما و نرخ تخریب با مدل تخریب آرنیوس برای

نیز احتمال متاستاز آن به سایر نواحی مورد بررسی قرار گرفته

ارزیابی شرایط درمان در زمانهای درمان مختلف مورد

است .متاستاز این سلولهای سرطانی میتواند منجر به ایجاد

بررسی قرار گرفته است .نتایج حاکی از موفقیت فرایند درمان

تومورهای سرطانی در نواحی مختلف کبد شود .درمان با

در تخریب بخشی از تومور در هر بار قرار دادن پروب HIFU

امواج فراصوت متمرکز شده با شدت باال ،HIFU ،روش

است .همچنین نتایج نشان داد که ناحیه تخریب بیضی شکل

غیرتهاجمیای است که در طی آن نیازی به وارد کردن

با قطر بزرگی در امتداد محور پروپ است .به عنوان مثال

الکترود در بدن فرد بیمار نیست و به دفعات میتواند مورد

ناحیه تخریب در زمانهای  51و  111ثانیه بیضیای با (قطر

استفاده قرار گیرد ،بنابراین شبیهسازی فرایند درمان سرطان

کوچک ،قطر بزرگ) به ترتیب ( )16/1 ،6/66و ()21/1 ،1/15

سلولهای کبدی یا کارسینوم هپاتوسلوالری با مولد HIFU

میلیمتر است .عالوهبراین ،بررسی تأثیر زمان درمان بر

مدل  JCشرکت  HAIFUدر این مقاله انجام و فرایند

فرایند درمان نشان داد که دما و کسر تخریب آرنیوس با زمان

درمان مورد بررسی قرار گرفته است .مدلسازی دو بعدی

افزایش مییابد اما در هر حال این شیبِ افزایش برای نقاط

براساس روش  FEMبرای حل معادله بیوگرمایی و معادله

مختلف بافت و تومور متفاوت است و بیشترین دما ،کسر

 همچنین. ثانیه است72 مناسب برای تخریب کامل تومور

 نرخ افزایش دما و نرخ افزایش کسر تخریب،تخریب آرنیوس

میزان تخریب تومور و بنابراین موفقیت فرایند درمان به

در مرکز تومور و در نواحی نزدیکتر به مرکز تومور اتفاق

شدت به زمان درمان بستگی دارد و زمان درمان باید به دقت

میافتد که این پدیده ناشی از تمرکز امواج فراصوت در این

.و قبل از شروع درمان بررسی و انتخاب شود

 زمان تابشدهی، با توجه به نتایج بهدست آمده.ناحیه است
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