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چکیده
درسالهای اخیر رادیولوژی مداخله ای تحول شگرفی در درمان انواع تومورها به وجودآورده است .فرسایش مایکروویو به عنوان نوعی از رادیولوژی مداخله ای از گرمای حاصل از انرژی مایکروویو به منظور تخریب سلولهای سرطانی
بدون آسیب رساندن به بافت اطراف تومور استفاده می کند .این تکنیک یک نوع گرمادرمانی به حساب می آید که در مدت زمانهای کوتاه انجام می شود .کارآمدی این روش بیشتر برای درمان سرطان کبداست و اثرگذاری آن
بطورمشخص وابسته به دمایی است که درطی پروسه حاصل می شود .درطی انجام این فرآیند ازیک آنتن  MCAاستفاده می شودکه که هدف اصلی آن اینست که در درون تومور دما را به باالی  50درجه سانتیگراد برساند چراکه
سلولهای سرطانی دراین دما شروع به ازبین رفتن می کنند.
کلمات کلیدی :فرسایش مایکروویو -المان محدود -سرطان -گرمادرمانیMCA-

مقدمه

فرموالسیون

سرطان کبد یک مشکل عمومی درسراسرجهان است که ساالنه بیش از یک میلیون نفر براثراین سرطان جان
خودرا از دست می دهند .برخی از روشهای درمان سرطان عبارتنداز :جراحی ،شیمی درمانی سوپرسلکتیو،
کموآمبوالزیسیون ،سرمادرمانی ،RFA ،رادیوتراپی و گرمادرمانی .تکنیکهای گرمادرمانی و ازجمله آنها
فرسایش مایکروویو برای بیماران قابل تحمل تر بوده و عوارض کمتری دارند.آنتن های هم محور اسالت
پرکاربردترین آنتن ها در این روش است.
دراین پژوهش ازیک آنتن تک اسالت استفاده می گردد .همچنین به منظور پیش بینی توان مایکروویو جذب
شده دربافت کبد تعیین توزیع دما در درون کبد ازیک مدل ریاضی کامل شامل دومعادله انرژی برای خون و
بافت  ،معادله پخش موج الکترومغناطیس و معادالات حرکت سیال استفاده می کند و این معادالت
بایکدیگرکوپل می شوندو تحت شرایط  Symmetryدرنرم افزارحل عددی حل می شوند.

به منظورپیش بینی پروفایل  ،SARپروفایل دما و پروفایل سرعت خون در کبد طی فرآیند  MWAازیک
مدل ریاضی کامل استفاده می شود که شامل فرمولهای زیراست:

پیشینه پژوهش

معادله پخش موج الکترومغناطیس:

ناکایاما و کوواهارا درسال ] [2008برپایه تئوری محیط های متخلخل یک مدل کلی از انتقال حرارت بیو
رامعرفی کردند .آنها در این کار باکمک تئوری متوسط گیری حجمی درمیدان اشباع شده محیط متخلخل یک
دسته کلی و عمومی از معادالت انتقال حرارت زیستی برای جریان خون و بافت زیستی اطرافش به دست
آوردند.
درمقاله  Carraffielloو همکاران در مورداصول ،کاربردهای بالینی و تجربیات اولیه فرسایش مایکروویو بحث
شده است .روشهای مختلفی ازجمله فرسایش سرد ،فرسایش اتانول ،فرسایش باکمک لیزر و رادیوفرکوئنسی
باهم مقایسه شده اند و به این نتیجه حاصل شده است که فرسایش مایکروویو نتایج بهتری به دست می دهد.
محجوب و وفایی نیز درسال ] [2009خواص انتقال حرارت درداخل محیط های بیولوژیکی مرتبط با درمان به
کمک گرما را به صورت تحلیلی موردمطالعه قراردادند و درپایان یک حل ساده شده براساس فرض تعادل
حرارتی بین بافت و خون را ارائه دادند.

نتایج

بیان مسئله
همانگونه که بیان شد ،این پژوهش ازیک آنتن تک اسالت  MCAبه منظور انتقال توان مایکروویو به داخل
کبد استفاده می کند .این آنتن قطری معادل  1.79میلیمتر دارد .یک شکاف به پهنای  1میلیمتر درفاصله
 5.5میلیمتری از نوک آنتن تعبیه شده است( شکل.) 1-
بافت کبد به عنوان یک هندسه استوانه ای مدل می شود که شعاع  30میلیمتر و ارتفاع  80میلیمتر را
داراست .یک مدل تقارن محوری درنظرگرفته شده است که باعث کاهش محاسبات و به دست آوردن رزولوشن
بیشتر می شود .همچنین ازمختصات استوانه ای استفاده می شود .درفرآیند مش بندی نیز از المانهای مثلثی
استفاده میکنیم و مش ها را در نزدیکی آنتن ریزتر درنظر میگیریم( شکل.) 2-

درشکل های شماره ( )3و ( )4دو نمونه از نتایج شبیه سازی ارائه شده اند که شکل )3( -مربوط به پروفیل
دوبعدی دما و شکل )4( -مربوط است به میزان رایز دما در چهار نقطه هم ارتفاع در نزدیک آنتن.
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