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Abstract
The aim of this study is to investigate the use of thermography technique for detection of thyroid gland
embedded in the neck through a numerical and an experimental approach. To this end, a real 3D model
of the human neck and its primary organs including trachea, thyroid gland, common carotid artery and
internal jugular vein is constructed based on the computerized tomography (CT) scan images of a
healthy case and a case of thyroid cancer. The model is used for analyzing bio-heat transfer in the neck.
In the thermal analysis the thyroid gland is considered as a heat source via specific function that
generates heat based on the thyroid temporal temperature. Moreover, external convection through the
neck skin surface and the ambient air, an internal convection through the inner layer of trachea and
breathed air and heat transfer through the artery and the vein are considered. The result is the
temperature distribution (thermogram) on the skin surface of the neck which reveals an approximate
0.5 -1.4 ˚C temperature increase on the area above thyroid gland for the healthy case. Studying effects
of the thyroid cancer on the thermogram shows an approximate 0.7 -1.6 ˚C temperature increase due to
the increased metabolic rate of the cancerous tumor compared to the healthy tissue. In order to
practically investigate the applicability of thermography technique, a healthy case is examined by a high
precision thermographic camera in similar conditions to the numerical simulation. Similar temperature
increase due to the existence of the thyroid gland by the simulation and experiment affirmed the
capability of the thermography method in the thyroid gland detection on the skin surface of the neck.
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چکیده
هدف از انجام این پژوهش ،بررسی عددی و آزمایشگاهی استفاده از روش عکسبرداری حرارتی (ترموگرافی) برای تشخیص غدة تیروئید
در بافت گردن است .برای این کار ،ابتدا مدلی واقعی و سهبعدی از گردن انسان و اندامهای اصلی قرارگرفته در آن شامل نای ،غدة تیروئید
و سرخرگ و سیاهرگ گردنی ،براساس عکسهای گرفتهشده با استفاده از روش عکسبرداری مقطع نگاری رایانهای (سی تی اسکن) از
بیمار سالم و بیمار مبتال به سرطان تیروئید ،ساخته میشود .سپس ،از مدل ساختهشده برای تحلیل انتقال حرارت در بافت گردن استفاده
میشود .در تحلیل حرارتی غدة تیروئید ،بهعنوان یک منبع حرارتی که گرمای تولیدی در آن تابع دمای لحظهای بافت است ،درنظرگرفته
میشود .انتقال گرما نیز در اثر پدیدة جابهجایی بین الیة درونی نای و هوای تنفسشده ،بین سطح پوست گردن و محیط اطراف و
همچنین انتقال گرما از سرخرگ و سیاهرگ گردنی ،در مدلسازی لحاظ میشود .نتیجة مدلسازی ،نقشة حرارتی (ترموگرام) سطح
پوست گردن است که نشاندهندة افزایش دمای  2/5تا  1/1درجة سلسیوس ناحیهای از گردن در مجاورت غدة تیروئید ،برای نمونة سالم
است .بررسی تأثیر وجود تودة سلولی سرطانی در بافت تیروئید نیز روی نقشة حرارتی ،نشاندهندة افزایش دمای  2/4تا  1/3درجة
سلسیوس است ،که در اثر متابولیسم باالتر تودة سرطانی نسبت به بافت سالم رخ میدهد .برای بررسی عملی کاربردی بودن روش
ترموگرافی ،ارزیابی آزمایشگاهی روی یک نمونة سالم در شرایط مشابه با مدلسازی ،توسط یک دوربین حرارتی با دقت باال انجام میشود.
تشابه نقاط سطح گردن با دمای افزایشیافته در تست آزمایشگاهی با نتایج مدلسازی ،نشاندهندة توانایی روش عکسبرداری حرارتی
برای تشخیص غدة تیروئید از روی سطح گردن است.
کلیدواژهها :غدة تیروئید ،عکسبرداری حرارتی ،انتقال حرارت در بافت ،سرطان تیروئید ،مدلسازی اجزای محدود.
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 -1مقدمه
بیماری سرطان ،رشد و تکثیر غیرقابلکنترل سلولهای بدن
است .این تکثیر خارج از کنترل ،به ایجاد تودههای سلولی روی
عضوی که سرطان روی آن آغاز شده است ،منجر میشود .با
رشد این توده ،فعالیت آن عضو مختل میشود .آمارهای
منتشرشده توسط انجمن سرطان آمریکا نشان میدهند که در
کشور آمریکا و در سال  ،0214حدود یک میلیون و ششصدهزار
نفر بیمار مبتال به سرطان شناسایی شدهاند و درحدود
ششصدهزار نفر نیز جان خود را بر اثر این بیماری از دست
دادهاند [.]0 ,1
تیروئید ،غدهای پروانهای شکل در جلوی گردن است ،که ید
موجود در خون را جذب کرده و آن را به هورمونهای الزم برای
کنترل سوختوساز اعضای بدن تبدیل میکند .آمارهای
منتشرشده نشان میدهند که از سال  1442تاکنون ،تعداد
بانوان مبتال به سرطان تیروئید ،که ساالنه تشخیص داده
میشوند ،سهبرابر شده است؛ بهطوریکه آمار منتشرشده توسط
انجمن سرطان آمریکا نشان میدهند که در کشور آمریکا و در
سال  ،0214حدود پنجاه و هفت هزار نفر بیمار جدید و مبتال
به سرطان تیروئید ،شناسایی شدهاند و درحدود دوهزار بیمار
مبتال به سرطان تیروئید نیز جان خود را در اثر این بیماری از
دست دادهاند .سرطان تیروئید اکنون در رتبة پنجم بین
سرطانهای شایع برای بانوان قرار دارد ،که پیشبینی میشود
به رتبة چهار و دو ،بهترتیب در سال  0202و  ،0292تنزل یابد
[.]1 ,9 ,1
روشهای مختلفی برای تشخیص سرطان در بدن فرد بیمار
وجود دارد .یکی از آنها ،استفاده از روشهای عکسبرداری
شامل مقطعنگاری رایانهای ،استفاده از امواج صوتی ،گسیل
پوزیترون همراه با تزریق یدهای رادیواکتیو ،استفاده از امواج
مغناطیسی و همچنین عکسبرداری حرارتی یا ترموگرافی است
[ .]5استفاده از روشهای مقطعنگاری رایانهای ،امواج
مغناطیسی و گسیل پوزیترون همراه با تزریق یدهای رادیواکتیو،
که از روشهای با کیفیت و دقت باال برای عکسبرداری از بافت
هستند ،برای عکس برداری از غدة تیروئید و تشخیص سرطان
در آن ،نیازمند استفاده از مایعی برای افزایش تضاد غدة تیروئید
نسبت به بافتهای اطراف است .از این مایع نمیتوان برای زنان
باردار استفاده کرد و استفاده از این مایع بهصورت دراز مدت و
دورهای نیز برای بدن مضر است .عکسهای بهدستآمده توسط
امواج صوتی نیز ،کیفیت باالیی ندارد و به مهارت شخص در ثبت
این عکسها نیز بسیار وابسته است [.]5
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عکسبرداری با استفاده از دوربین حرارتی ،یک روش نوین،
غیرآسیبرسان و غیرتماسی است که از آن ،برای تشخیص
بیماریهای موجود در بافت بدن با بررسی تغییرات دما نسبت
به شرایط طبیعی استفاده میشود [ .]3درحالت طبیعی ،نقشة
حرارتی بدن انسان ،که به آن ترموگرام یا عکس حرارتی نیز
گفته میشود ،دارای تقارن نسبت به صفحة میانی بدن انسان
(صفحة ساجیتال) است .ابتال به انواع بیماری ،باعث ظهور نقاطی
روی این نقشة حرارتی میشود که دمای بیشتر یا کمتری نسبت
به نواحی مجاور خود دارند و باعث از بین رفتن تقارن نقشة
حرارتی بدن میشود [ .]4افزایش متابولیسم سلولی ،موجب
افزایش دما نسبت به بافت سالم میشود ،که میتواند
نشاندهندة وجود انواع تومورهای سرطانی ،بهدلیل رگزایی و
تجمع رگهای خونی ،باشد .با استفاده از دوربینهای حرارتی
مادون قرمز ،تشخیص این نواحی امکانپذیر است.
تاکنون توانایی روش عکسبرداری حرارتی برای تشخیص
بیماریهای مختلفی مانند سرطان سینه ،درمان و مراقبت از
زخم ،سرطان پوست ،بیماریهای قلبی و عروقی و بیماریهای
چشم ،مطالعه شده است [ .]11-4گاتری [ ]10در پژوهشی که
برای تشخیص سرطان سینه با استفاده از عکسبرداری حرارتی
انجام داد ،نتیجه گرفت که استفاده از این روش نسبت به
روشهای عکسبرداری دیگر ،به تشخیص زودهنگام تودة سلولی
در بافت سینه منجر میشود؛ درنتیجه اعمال روشهای درمانی
در زمان کوتاهی پس از مبتال شدن فرد به بیماری سرطان،
اثربخشی درمان را افزایش داده و فرد ،شانس بیشتری را برای
بهبود کامل و طول عمر بیشتر دارد .تشخیص تودة سرطانی در
مراحل اولیه ،شانس بهبودی کامل را تا  %45افزایش میدهد،
که این مقدار برای تودههای سرطانی تشخیصداده شده در
مراحل نهایی و پیشرفتهف برابر با  %15است .آنها در بخش
دیگری از پژوهش خود نشان دادند ،که درحدود  %95درصد
کسانی که نقشة حرارتی بهدستآمده از بدن آنها ،متقارن نبوده
است ،در یک بازة زمانی پنجساله به سرطان سینه دچار شدهاند.
کیسرلینک و همکاران [ ]19با انجام پژوهشی ،عملکرد
عکسبرداری حرارتی را برای تشخیص تومورهای سرطانی بافت
سینه در فاز  1و  0مطالعه کردند .آنها نتیجه گرفتند که دقت
استفاده از معاینة بالینی ،ماموگرافی و عکسبرداری حرارتی،
بهترتیب برابر با  %33 ،%31و  %49است .همچنین روش
تشخیصی ایجادشده از ترکیب سه روش باال ،دقت تشخیص تودة
سرطانی در بافت سینه را تا  %45افزایش میدهد .آنها همچنین
گزارش کردند که کمینه اندازة قطر تودة سلولی قابلتشخیص
با استفاده از روش ماموگرافی ،باید  1/33سانتیمتر باشد؛ در
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حالیکه اندازة قطر تودة سرطانی هنگام استفاده از عکسبرداری
حرارتی به  1/04سانتیمتر کاهش پیدا میکند ،که نشاندهندة
قابلیت تشخیص زودهنگام با استفاده از این روش نسبت به سایر
روشهای موجود برای تشخیص سرطان سینه میباشد .دنگ و
همکاران [ ،]11در پژوهشی بافت را هنگام عکسبرداری
حرارتی ،با پاشش محلول  %45اتانول و آب ،سرد کرده و سپس
در طول گرم شدن بافت؛ بهدلیل واکنش طبیعی بدن و تبخیر
از سطح پوست ،عکسبرداری حرارتی را انجام دادند .درنتیجة
این فرایند ،آنها توانستند دقت روش عکسبرداری حرارتی را
برای تشخیص تودههای سلولی کوچک یا تودههای سلولی واقع
در عمق بافت ،افزایش دهند .هلمی و همکاران [ ،]15پژوهشی
دربارة استفاده از روش عکسبرداری حرارتی برای تشخیص
بیماریهای غدة تیروئید انجام دادند .آنها نتیجه گرفتند که با
استفاده از عکسبرداری حرارتی ،میتوان گرههای تشکیلشده
روی بافت غدة تیروئید را ،بهدلیل داشتن دمای بیشتر این گرهها
نسبت به بافت سالم ،تشخیص داد .در این پژوهش ،ابتدا مدلی
سهبعدی از انتقال حرارت در بافت گردن ایجاد شد؛ سپس از
نتایج بهدستآمده از این مدلسازی ،برای ساخت سیستمی
خودکار برای عکسبرداری از بافت گردن استفاده شد .آلوس و
همکاران [ ]13با انجام یک مطالعة بالینی ،دو روش
عکسبرداری حرارتی و عکسبرداری با استفاده از امواج صوتی
برای شناسایی تودههای سرطانی موجود روی غدة تیروئید را
مقایسه کردند .براساس نتایج ،استفاده از عکسبرداری حرارتی
برای تشخیص سرطان تیروئید ،دقت بیشتری دارد .ریزکال و
همکاران [ ،]5یک مدل ساده و اولیه از گردن شامل تیروئید را
تحت تحلیل حرارتی قرار داده و نتایج را با عکسبرداری حرارتی
از گردن ،توسط یک سیستم خودکار شامل آرایهای از
سنسورهای حرارتی ،مقایسه کردند .نتایج ،اختالف دمای
قابلتوجهی را بین گرههای تشکیلشده روی غده و بافت سالم
غدة تیروئید نشان میداد .درنظر نگرفتن هندسة واقعی و
همچنین ارگانهای درونی گردن مؤثر در انتقال حرارت ،مانند
نای و شریانها ،از ایرادهای اساسی مدلسازیهای انجامشده در
این زمینه و به دنبال آن ،کاهش دقت سیستم تشخیصی
برمبنای دما است.
هدف از انجام این پژوهش ،بررسی امکانسنجی روش
عکسبرداری حرارتی (ترموگرافی) در تشخیص غدة تیروئید،
بهصورت عددی و آزمایشگاهی است .نتایج این بررسی برای
تشخیص و تمایز غدة تیروئید سرطانی ،از بافت سالم استفاده
میشود .برای بررسی عددی ،مدل سهبعدی جامعی از گردن و

اندامهای تشکیلدهندة آن ،شامل غدة تیروئید ،نای و سرخرگ
و سیاهرگ گردنی ،براساس عکسهای گرفتهشده از بیمار به
روش مقطعنگاری رایانهای (سیتیاسکن) ،تولید شده است.
سپس ،مدل سهبعدی برای اجرای مدلسازی انتقال حرارت در
بافت گردن با استفاده از نرمافزار کامسول و بهدست آوردن نقشة
حرارتی روی سطح گردن ،به نرمافزار کامسول منتقل شده است.
در بررسی آزمایشگاهی ،شرایطی مشابه مدلسازی عددی فراهم
شده و با استفاده از یک دوربین حرارتی مادون قرمز با دقت باال،
عکس حرارتی از جلوی گردن گرفته شده است .نتایج مدلسازی
حرارتی با عکسهای حرارتی گرفتهشده از فرد سالم ،مقایسه
شده است .برای بررسی تأثیر وجود تودة سرطانی در بافت غدة
تیروئید بر نقشة حرارتی بهدستآمده روی سطح گردن ،انتقال
حرارت در یک نمونة دیگر ،شامل تودة سرطانی در بافت
تیروئید ،مدل شده است.

 -2مواد و روشها
 -1-2مراحل روش عددی
 -1-1-2ساخت مدل واقعی از گردن انسان
برای ساخت مدل سهبعدی ،از عکسهای گرفتهشده از بیمار
14ساله و مذکر به روش مقطعنگاری رایانهای با استفاده از
دستگاه ( EMOTION 16زیمنس ،آلمان) و در بخش
رادیولوژی بیمارستان امیراعلم (تهران ،ایران) و نیز براساس
اصول رضایتنامة هلسینکی ،استفاده شده است .برای افزایش
تضاد ارگانهای داخلی گردن ،مانند رگها و غدة تیروئید ،مایعی
درون رگهای بیمار تزریق شده است .تعداد عکسهای
گرفتهشده برابر با  043عدد است و همانگونه که در شکل 1
نشان داده شده ،شامل کل گردن و قسمتی از سر میباشد.
ابتدا مدل واقعی از گردن انسان و اندامهای واقع در آن ،شامل
غدة تیروئید ،نای ،سرخرگ کاروتید و سیاهرگ گردنی ،ساخته
شده است .برای افزایش دقت مدل ساختهشده ،از نرمافزار
میمکس (نسخة  )14برای ساخت مدل براساس عکسهای
گرفتهشده به روش مقطعنگاری رایانهای استفاده شده است.
برای ساخت ارگانهای مختلف با استفاده از نرمافزار میمکس،
از قابلیت خودکار این نرمافزار برای تشخیص بعضی از ارگانها
استفاده شده است و ارگانهایی که بهطور خودکار توسط
نرمافزار قابل شناسایی نبودند ،نیز بهطور دستی تهیه شدهاند.
ارگانهای بهدستآمده در نرمافزار میمکس ،ابتدا به نرمافزار
تریماتیک (نسخة  )11منتقل شدهاند تا در این نرمافزار ،مدل
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(الف)

مناسب برای مدلسازی با استفاده از نرمافزار کامسول (نسخة
 )5.2aبهدست آید .مدل نهایی بهدستآمده در شکل  0نشان
داده شده است .مدل هندسی بهدستآمده برای اجرای
مدلسازی ،بهطور تقریبی ابعادی معادل با مکعبی با ارتفاع 49
میلیمتر و قاعدهای با ابعاد  144 × 044میلیمترمربع دارد.
برای مدلسازی بیماری سرطان تیروئید در فرد موردنظر ،از
همان مدل قبلی استفاده شده است ،با این تفاوت که در این
حالت ،تودة سلولی سرطانی روی غدة تیروئید قرار گرفته است.
این تودة سلولی و غدة تیروئید ،در شکل  0نشان داده شده است.
الزم به ذکر است که این تودة سرطانی ،در قسمت راست غدة
تیروئید قرار گرفته است.

(ب)

(د)

(ج)

(الف)
شکل ( -)2الف) نمای کلی از مدل استفادهشده .ب) ارگانهای
استفادهشده .ج) نمای مدل از باال .د) غدة تیروئید و تودة سرطانی
قرارگرفته

(ب)

(ج)

شکل ( -)1عکسهای استفادهشده برای ساخت مدل سهبعدی الف)
نمای کنار ب) نمای باال ج) نمای جلو ،نای با رنگ بنفش و تیروئید
با رنگ زرد مشخص شده است

برای مدلسازی انتقال حرارت در بافت گردن و اندامهای
تشکیلدهنده ،شامل غدة تیروئید و سرخرگ و سیاهرگ گردنی،
از معادلة انتقال حرارت بیولوژیک پنس استفاده میشود [.]14

()1

) T ( X , t
t

)  k T ( X , t )   c  (T  T ( X , t ))  Q ( X , t
m

t

a

b b b

t

t

t

 t ct

در این رابطه ) Tt(X,tنشاندهندة دمای بافت (بافت گردن و
غدة تیروئید) X ،مختصات کارتزین kt ،ضریب انتقال حرارت
رسانش بافت ρt ،و  ctبهترتیب برابر با چگالی و ظرفیت گرمایی
ویژة بافت cb ،ρb ،و  ωbبهترتیب نشاندهندة چگالی ،ظرفیت
گرمایی ویژة خون و نرخ پرفیوژن خون یا خونرسانی Ta ،دمای
شریان و ) Qm(X,tنیز گرمای تولیدی توسط هر ارگان
میباشد ،که مقدار آن برای ارگانهای مختلف ،متفاوت است.
پژوهشهای انجامشده نشان میدهند ،که رابطة مستقیمی بین
گرمای تولیدی توسط یک بافت با دمای لحظهای آن بافت وجود
دارد؛ به همین دلیل ،از رابطة زیر برای تولید گرما در بافت
تیروئید و همچنین بافت گردن استفاده شده است [.]14
()0

)(( T ( X , t ) T0 )/10

Qm ( X , t )  Qm 0  3

در این رابطه  T0برابر با  94درجة سلسیوس و  Qm0برابر با
مقدار گرمای تولیدشده توسط بافت در این دما است.
برای بهدستآوردن حرارت تولیدی توسط تودة سلولی سرطانی،
از رابطة زیر استفاده شده است [.]14
()9

qm '  C

در این رابطه C ،برابر با مقدار ثابت 9/04 × 123واتثانیه بر
مترمکعب است و '  نشاندهندة زمان الزم برای تودة سلولی
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سرطانی است تا حجم خود را دو برابر کند ،که براساس قطر
تومور ،از رابطة زیر قابلمحاسبه است [:]14
D  exp[0.002134  ( '  50)] 102

()1

در این رابطه  Dقطر تومور سرطانی است ،که برای نمونة
موردبررسی در این پژوهش ،برابر با  14/1میلیمتر است .پس
از انجام محاسبات مربوطه برای این قطر ،مقدار گرمای تولیدی
توسط تومور سرطانی تیروئید برابر با  4411وات بر مترمکعب
درنظرگرفته شده و برای مدلسازی ،این مقدار در رابطة  0قرار
داده شده است.

 -2-1-2شرایط مرزی
شرایط مرزی استفادهشده برای چهار سطح قرارگرفته در باال
( ،)ymax=93 mmپایین ( ،)ymin=0 mmراست
( )xmax=287 mmو چپ ( ،)xmin=0 mmهمانگونه که در
معادلههای ( )5و ( )3نشان داده شده است ،بهصورت عایق
درنظرگرفته شده است.
()5

0

()3

0

) Tt ( x, ymax , z
n
) Tt ( xmax , y, z

n

 0 ;  kt

 0 ;  kt

) Tt ( x, ymin , z
n
) Tt ( xmin , y, z

n

()4

)  htr (Ttr  Tair

()4

) Ttr ( X , t
n

 kt

که  Tair ،htrو  Ttrبهترتیب ضریب انتقال حرارت جابهجایی،
دمای هوای عبوری از نای و دمای سطح داخلی نای است .دمای
هوای عبوری از نای ،برابر با  91درجة سلسیوس فرض شده
است.
شرط مرزی درنظرگرفته شده بین بافت گردن ،غدة تیروئید،
سرخرگ و سیاهرگ گردنی و نای ،همانگونه که در معادلة ()4
نشان داده شده است ،بهصورت پیوستگی در شار حرارتی و
همچنین پیوستگی دمایی درنظرگرفته شده است.
Tb

()4

n

 kb

Tt
n

Tt  Tb , kt

شرایط مرزی اعمالشده در دیوارة رگ برای سرخرگ و
سیاهرگ گردنی ،به صورت دما ثابت و برابر با  94درجة
سلسیوس فرض میشود.

 kt

 kt

در این معادالت n ،نشاندهندة بردار عمود بر هر سطح است.
برای سطح قرارگرفته در جلوی گردن (پوست گردن) ،انتقال
گرمای جابهجایی که بهعنوان شرط مرزی فرض شده ،در معادلة
( )4نشان داده شده است.
) Tt ( X , t
)  h f (Ts  T f
n

تنفسشده و سطح داخلی نای است که در معادلة ( )4نشان
داده شده است [.]02

 -3-1-2خواص مکانیکی
پارامترهای فیزیکی الزم برای مدلسازی انتقال حرارت در بافت
گردن و اندامهای سازندة آن ،شامل غدة تیروئید ،نای و سرخرگ
و سیاهرگ گردنی ،در جدول  1نشان داده شده است .الزم به
ذکر است که در این مدلسازی ،نرخ پرفیوژن خون در غدة
تیروئید و تودة سلولی سرطانی ،یکسان درنظرگرفته شده است
[.]01

kt

که  hfنشاندهندة ضریب رسانش حرارتی بین سطح پوست و
هوای اطراف آن و  Tfو  Tsبهترتیب دمای هوای اطراف و سطح
پوست هستند.
انسان بالغ و سالم بهطور متوسط در طول یک دقیقه 15 ،تا 02
تنفس انجام میدهد؛ به همین دلیل مدت زمانی که برای یک
دم یا بازدم طول میکشد ،برابر با  1/5الی  0ثانیه است .در
هنگام تنفس ،دمای هوای ورودی به بینی در اثر انتقال حرارت
بین لولههای انتقالدهندة هوا و هوای تنفسشده ،افزایش
مییابد .با توجه به دالیل ذکرشده ،شرط مرزی انتخابی برای
سطح داخلی نای ،بهصورت انتقال حرارت جابهجایی بین هوای

جدول ( -)1پارامترهای فیزیکی استفادهشده برای بافت گردن،
تیروئید و خون []09 ,00
تودة

بافت

خون

تیروئید

1252

1252

1252

1252

9322

9322

9322

9322

2/5

2/5

2/5

2/5

2/2334

-

2/2334

5×12-1

4411

-

1022

102

سرطانی

گردن

خاصیت
) ρ (kg/m
C
)(J/kg.˚C
K (w/m.˚C
)
ωb
)(ml/s/ml
Qm0
)(W/m3
3
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دمای هوای بیرونی و اطراف پوست گردن برابر با  05درجة
سلسیوس و ضریب انتقال حرارت جابهجایی بین پوست گردن
و هوای بیرون برابر با  12وات بر مترمربع فرض شده است [.]01
برای بهدست آوردن ضریب انتقال حرارت جابهجایی در نای و
بین هوای عبوری از نای و سطح داخلی نای ،از عدد نوسلت
 Nu=htr∙d/λاستفاده شده است .که  λبرابر با ضریب
رسانندگی هوا و  dبرابر با قطر نای است که با توجه به اندازة
بهدستآمده از روی مدل ساختهشده ،بهصورت تقریبی برابر با
 0سانتیمتر درنظرگرفته شده است .البته برای بهدست آوردن
این قطر ،سطح مقطع نای بهصورت دایره فرض شده و از
بیقاعدگی هندسة کلی نای صرفنظر شده است.
با توجه به محاسبات انجامشده و درنظر گرفتن سرعت  0متر
بر ثانیه برای هوای عبوری از نای و محاسبة عدد رینولدز ،مقدار
این ضریب برای حالت دم و بازدم بهترتیب برابر با  93,4455و
 90,4044وات بر مترمربع بهدست آمد ،که برای مدلسازی از
مقدار میانگین این عدد ،یعنی  95وات بر مترمربع ،استفاده شده
است.

051

جدول ( -)2تعداد المانهای استفادهشده در شبکهبندیهای
مختلف و زمان الزم برای حل
ریزتر

ریز

عادی

143109

49415

91134

تعداد المانها

424

191

010

زمان حل (ثانیه)

95/1241

95/1245

95/1244

دما (درجة
سلسیوس)

شکل ( -)3شبکهبندی استفادهشده برای حل عددی ،محل
قرارگیری نقطة سنجش دما مشخص شده است

 -2-2روش آزمایشگاهی برای عکسبرداری
حرارتی

 -4-1-2مدلسازی و استقالل از شبکه
برای اجرای مدلسازی حرارتی ،از نرمافزار کامسول استفاده
شده است .مقدار شرایط اولیه برای دما در تمام بافتها ،ثابت و
برابر با  94درجة سلسیوس است و بهعلت وابستگی برخی
شرایط مرزی به دمای لحظهای ،برای رسیدن به حل پایا ،از حل
ناپایا با مدت زمان  32دقیقه استفاده شده است .گام زمانی برای
این حل بهگونهای انتخاب شد که دقت حل در تمام زمانها،
ثابت و برابر با  12-3باشد.
برای شبکهبندی محیط حل و همچنین بررسی استقالل از
شبکة حل ،با توجه به هندسة دامنة حل ،از المانهای
چهاروجهی استفاده شده است .تعداد المانهای سه نوع
شبکهبندی مختلف و همچنین زمان الزم برای حل ،در جدول
 0نشان داده شده است .برای بررسی استقالل از شبکة حل،
دمای نهایی یک نقطه روی سطح پوست گردن و باالی غدة
تیروئید در پایان حل ( 32دقیقه و ناپایا) ،در جدول  0ارائه شده
است .شبکهبندی استفادهشده و همچنین مکان نقطة قرارگرفته
روی سطح گردن برای سنجش دما ،در شکل  9نشان داده شده
است.
با توجه به جواب بهدستآمده و همچنین هزینههای محاسباتی،
برای حل از شبکهبندی ریز (شکل  )9استفاده شده است.

برای امکانسنجی عملی روش ترموگرافی ،عکسبرداری حرارتی
توسط دوربین حرارتی با دقت  2/25درجة سلسیوس ،از ناحیة
گردن فردی  03ساله ،مذکر و سالم ،براساس اصول تفاهمنامة
هلسینکی انجام شده است .دوربین حرارتی استفادهشده و
همچنین فرایند عکسبرداری از فرد ،در شکل -1الف نشان داده
شده است .نمونة عکس گرفتهشده از گردن این فرد ،در شکل
-1ب مشاهده میشود.
(الف)

(ب)

شکل (( -)4الف) فرایند عکسبرداری حرارتی از فرد با دوربین
حرارتی( ،ب) عکس حرارتی گرفتهشده از ناحیة گردن ،نواحی با
رنگ روشنتر ،دمای بیشتری از نواحی با رنگ تیرهتر دارند
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 -3یافتهها و بحث
شکل  ،5ترموگرام (نقشة حرارتی) روی پوست گردن حاصل از
مدلسازی تیروئید سالم و تیروئید با تودة سلولی سرطانی را
نشان میدهد .الزم به ذکر است که هندسة غدة تیروئید و سایر
اجزای گردن در هر دو حالت ،یکسان فرض شده است ،تا امکان
مقایسة تغییرات حرارتی ناشی از وجود تومور سرطانی فراهم
شود.
(پ)

شکل

(ت)

( -)5نقشة حرارتی بهدستآمده از گردن الف) سالم ،ب) با تودة
سلولی سرطانی ،دو ناحیة مرزی با حاشیة نامنظم مشخصشده،
دمای مرز ناحیة بزرگتر 1,203 ،برابر و دمای ناحیة کوچکتر،
 1,294برابر دمای نقطة مرجع ) (R.F.است .نواحی استفادهشده
برای ساخت رویة سهبعدی ،با مستطیل نشان داده شدهاست

(ج)

(الف)

(د)
شکل ( -)6رویة سهبعدی دما الف) سالم ،ب) دارای تودة سلولی

(ب)

سرطانی( ،پ) نمای از باالی غدة سالم( ،ت) نمای از باالی غدة
سرطانی( ،ج) اختالف میان دو رویة مربوط به غدههای تیروئید سالم
و سرطانی( ،د) راهنمای مقادیر دما
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مقایسة شکلهای -5الف و -5ب ،نشاندهندة افزایش وسعت
ناحیه با دمای بیشتر روی سطح پوست است .در هر دو شکل،
دو ناحیه با حاشیههای نامنظم دیده میشود .این دو ناحیه،
دمای بیشتری از ناحیة مرجع دارند .ناحیة مرجع ،ناحیهای به
اندازة کافی دور از غدة تیروئید انتخاب شده است و دمای آن،
تحت تأثیر متابولیسم غدة تیروئید نیست .دمای ناحیة با
مساحت بزرگتر ،تقریباً  1,294برابر و دمای ناحیة کوچکتر،
تقریباٌ  1,203برابر دمای نقطة مرجع است .همانطور که
مشاهده میشود ،مساحت ناحیة کوچکتر در اثر حضور تومور
سرطانی ،افزایش یافته است ،که بهدلیل افزایش خونرسانی و
همچنین متابولیسم سلولی درنتیجة اضافه شدن تومور به بافت
طبیعی است .برای بررسی دقیقتر تأثیر حضور تومور ،ناحیة
مستطیلشکلی در نقشة حرارتی مربوط به غدة تیروئید با تومور
مشخص شده است ،که شامل بخشی از غدة تیروئید و کل تومور
سرطانی است و در سمت راست گردن قرار گرفته است (شکل
-5ب) .برای این ناحیه ،رویة سهبعدی دما استخراج شده است
(شکل -3ب) .رویه برای نمونة سالم نیز در همان ناحیة
مستطیلشکل نشان داده شده است (شکل -3الف) .در این
رویههای سهبعدی ،ناحیههای با دمای بیشتر ،ارتفاع بیشتری از
سایر ناحیهها دارند.
رویههای بهدستآمده در شکل  ،3با هندسة تیروئید که در
قسمت میانی ،کمترین حجم و در اطراف ،حجم بیشتری دارد،
مطابقت دارد .در شکل -3الف و -3ب ،قلههای دمایی در سمت
راست بهطور قابلمالحظهای ارتفاع بیشتری از قلة سمت چپ،
که معادل با بخش میانی تیروئید است ،دارند .همچنین افزایش
ارتفاع قلة سمت چپ نسبت به غدة تیروئید سالم ،بهدلیل وجود
تودة سلولی سرطانی ،قابلمالحظه است .افزایش مساحت
ناحیههای با دمای بیشتر در حالت غدة سرطانی نسبت به
طبیعی ،از مقایسة شکلهای -3پ و -3ت قابل مشاهده است.
در شکل -3ج ،هردو رویة دمایی برای نمونة سالم و سرطانی
همزمان رسم شدهاند .اختالف میان دو رویه در نقاط مختلف،
توانایی روش عکسبرداری حرارتی را در تشخیص وجود تومور
غدة تیروئید نشان میدهد.
برای کمی کردن مقادیر اختالف دما برای تشخیص غدة تیروئید
و تومور ،چهار منحنی (مسیر) مختلف روی بافت گردن
درنظرگرفته شده ،که در شکل  4نمایش داده شده است.
تغییرات دما روی این مسیرها ،در شکل  4ارائه شدهاند.
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شکل ( -)7مسیرهای انتخابشده روی گردن برای بررسی تغییرات
دما

با توجه به نمودار رسمشده در شکل -4الف و -4ب ،میتوان
موارد زیر را بیان کرد:
 -1مسیر  1از روی غدة تیروئید عبور نمیکند و دارای
کمترین مقادیر دما نسبت به سایر مسیرها است.
مقادیر دما روی مسیر  9 ،0و  ،1بهدلیل عبور از روی
غده ،افزایش مییابد .مسیر  ،9بهدلیل داشتن
بیشترین مواجهه با غده ،افزایش دمای بیشتری از
سایر مسیرها دارد.
 -0کمینة دما در تمام مسیرها در وسط مسیر و بهدلیل
حضور نای و پدیدة جابهجایی هوا در آن ،اتفاق
میافتد .این مسأله برای مسیرهای  1و  ،0که فاصلة
بیشتری از غدة تیروئید دارند ،با شدت بیشتری رخ
میدهد.
 -9مقادیر دما روی مسیر  9و  ،1با دور شدن از نقطة
میانی در هردو سمت چپ و راست ،افزایش مجددی
مییابد .این امر بهدلیل برخورد با دو بال
پروانهایشکل غدة تیروئید است ،که سطوح تبادل
حرارتی بیشتری نسبت به میانة غده دارد.
 -1اختالف مقادیر دما میان دو مسیر  9و  1در حضور
تومور ،بیشتر است که این امر ناشی از افزایش
متابولیسم سلولی تومور میباشد.
 -5در دو انتهای تمام مسیرها ،بهدلیل وجود رگهای
خونی با دمای ثابت و مشخص ،مقادیر دما به بیشینه
مقدار ممکن میرسد.
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توسط دوربین مادون قرمز انجام شده است .برای مقایسة نتایج
مدلسازی با نتایج آزمایشگاهی ،ابتدا مسیرهای مشابهی،
همانگونه که در شکل  4نشان داده شده ،روی سطح پوست
گردن در مدلسازی عددی (شکل -4الف) و نمونة آزمایشگاهی
(شکل -4ب) درنظرگرفته شده است .نمودار دما روی هردو
مسیر ،در شکل  12رسم شده است.

(الف)

(الف)

(ب)

(ب)

شکل ( -)8تغییرات دما روی مسیرهای مختلف ،الف) طبیعی ب)

شکل ( -)9مسیر درنظرگرفته شده در جلوی گردن در الف) مدل
سازی ،ب) نمونة آزمایشگاهی

دارای تودة سلولی سرطانی

اختالف دمای نقطههای معادل روی مسیرها ،در نمونة طبیعی
و دارای تودة سلولی سرطانی ،در جدول  9گزارش شده است.

جدول ( -)3اختالف دما میان نقاط معادل روی مسیرهای مختلف
دارای سرطان

طبیعی

(درجة سلسیوس)

(درجة سلسیوس)

2/414

2/404

1و2

1/504

1/909

1و3

2/440

2/510

3و4

همانطور که در شکل  12دیده میشود ،مقادیر بیشینة دما در
مدلسازی و نمونة آزمایشگاهی ،تطابق نزدیکی با یکدیگر دارند.
از آنجاییکه مقادیر بیشینه ،مشخصکنندة محل قرارگیری غدة
تیروئید هستند؛ درنتیجه روش ترموگرافی ،پتانسیل تشخیص
غدة سالم را دارد.

مسیرها

نتایج ارائهشده ،نشاندهندة پتانسیل روش ترموگرافی در
تشخیص غدة تیروئید و همچنین تومورهای آن از روی سطح
پوست گردن میباشند .برای بررسی امکانپذیر بودن این نظریه
در شرایط عملی ،عکسبرداری حرارتی از ناحیة گردن یک فرد

شکل ( -)10دمای بهدستآمده روی سطح گردن :خط ممتد حاصل
از مدلسازی و خط چین :حاصل از عکسبرداری حرارتی نمونة
آزمایشگاهی
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در شکل  ،11عکس حرارتی بهدستآمده از نمونة آزمایشگاهی
روی سطح پوست گردن به رویة سهبعدی تبدیل شده است .با
توجه به نواحی با دمای باالی مشخصشده روی شکل ،محدودة
هندسی غدة تیروئید قابلتشخیص است.
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روش ترموگرافی ،عالوهبر تشخیص غدة تیروئید ،میتواند
ناهنجاریهای هندسی آن را نیز تشخیص دهد.

 -5سپاسگزاری
از سرکار خانم دکتر زرینتاج کیهانیدوست ،آقای دکتر منوچهر
نخجوانی و آقای دکتر هاشم شریفیان ،از اعضای محترم هیأت
علمی دانشکدة علوم پزشکی دانشگاه تهران ،برای راهنماییهای
ارزشمند ایشان سپاسگزاریم .همچنین از بیمارستان امام
خمینی (ره) و بخش رادیولوژی بیمارستان امیراعلم تهران ،برای
در اختیار گذاشتن اطالعات ،تشکر میکنیم.

 -6مراجع

شکل ( -)11رویة سهبعدی دما ،الف) مدلسازی فرد سالم ،ب)
عکس حرارتی نمونة آزمایشگاهی سالم .ج) مدلسازی فرد سالم ،د)
عکس حرارتی نمونة آزمایشگاهی سالم

 -4نتیجهگیری
هدف از اجرای این پژوهش ،بررسی عددی و آزمایشگاهی
قابلیت روش عکسبرداری حرارتی (ترموگرافی) برای تشخیص
غدة تیروئید در بافت گردن است .هندسة استفادهشده در
مدلسازی ،براساس عکسهای گرفتهشده با استفاده از
مقطعنگاری رایانهای (سیتیاسکن) از گردن یک نمونة سالم و
یک نمونة بیمار مبتال به سرطان تیروئید ،ساخته شده است .از
مدلها برای تجزیه و تحلیل انتقال حرارت در بافت گردن و
بهدست آوردن نقشة حرارتی (عکس حرارتی) روی سطح گردن،
استفاده شده است .نتایج حاصل از مدلسازی و عکسبرداری
حرارتی بهصورت آزمایشگاهی ،نشان میدهند که )1( :عکس
حرارتی بهدستآمده از مدلسازی عددی و گرفتهشده بهوسیلة
دوربین مادون قرمز و در آزمایشگاه در نواحی روی پوست گردن
در مجاورت غدة تیروئید ،دمای بیشتری نسبت به بافت اطراف
خود دارند .این امر ،نشاندهندة پتانسیل این روش برای
تشخیص وجود غدة تیروئید روی سطح گردن است )0( .در اثر
وجود تودة سلولی سرطانی در بافت غدة تیروئید و بهدلیل
متابولیسم بیشتر سلولهای سرطانی نسبت به بافت سالم،
اختالف دمای تیروئید با بافت اطراف بیشتر میشود؛ بنابراین
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