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Abstract
In clinical studies, it is difficult to determine the temperature distribution throughout both tumor and
normal tissue during hyperthermia treatment, since temperatures are sampled at only a limited number
of locations with conventional sensors. Simulation studies can help physicians understand better the
effects of the treatment. In this study, three 2D tumor models are built in the COMSOL software
environment based on the images of nano-particle distributions in sliced PC3, DU145 and LAPC4
tumors. The images are pre-processed in MATLAB before being imported into COMSOL. A uniform
distribution model is added as a control group. Temperature distribution, maximum temperature, time
to reach steady state, CEM43, iso-effective dose and heat flux at tumor-tissue boundary are analyzed to
evaluate the effect of the nano-particle distribution on hyperthermia treatment. The results indicate that
a more concentrated nano-particle distribution is better in damaging diseased tissue than the uniform
distribution under high heating power. A more uniform distribution is better than the concentrated
distribution under low heating power. For concentrated nano-particle distributions, the location where
the nano-particles are concentrated influences tissue damage: a more centered one has a better effect.
Tumor tissue is more likely to be defective.
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چکیده
در مطالعات کلینیکی ،مشخص کردن توزیع دما درون بافت سالم و بافت تومورال در هنگام درمان هایپرترمی دشوار است .از آنجا که با
حسگرهای مرسوم ،دما تنها در تعداد مکان محدودی اندازهگیری میشود ،مطالعات شبیهسازی کمک میکند تا پزشکان به درک بهتری
از این روش درمانی دست پیدا کنند .در این مطالعه ،سه مدل تومور دوبعدی بر اساس تصاویر توزیعهای نانوذره در تومورهای ،PC7
 DU871و  LAPC7در محیط کامسول بازسازی شده است .تصاویر ،پیش از وارد شدن در کامسول در متلب پیشپردازش میشوند .مدل
توزیع یکنواخت به عنوان گروه کنترل اضافه میشود .توزیع دما ،دمای ماکزیمم ،زمان رسیدن به حالت ثابت ،CEM77 ،دوز هم اثر و
شار گرما در مرز بافت-تومور برای ارزیابی اثر توزیع نانوذره بر درمان هایپرترمی آنالیز شده است .نتایج نشان میدهند که در توان گرمایی
باال ،توزیع چگالتر نانوذره اثر بهتری از توزیع یکنواخت در آسیب به بافت ناسالم دارد اما در توانهای گرمایی پایین توزیع یکنواخت
عملکرد بهتری نسبت به توزیع چگال دارد .برای توزیعهای چگال نانوذره ،در محلی که نانوذرات متمرکز میشوند ،روی پارامترهای
گرمایی ،از جمله شار گرما در مرز بین تومور-بافت سالم ،تاثیر میگذارد .هر چه تمرکز نانوذرات به مرکز تومور نزدیکتر باشد ،اثربخشی
درمان بیشتر خواهد بود.
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 -1مقدمه
 -1-1مطالعات گذشته
طبق آمار ،پس از بیماریهای قلبی ،سرطان عامل اصلی مرگ
در جهان به شمار میرود .این بیماری به واسطهی رشد کنترل
نشدهی سلولها به وجود آمده و در صورت پیشرفت و گسترش
در بدن بیمار میتواند منجر به مرگ وی شود .موارد مختلفی از
جمله استعمال دخانیات ،حضور میکروارگانیسمهای عفونی ،قرار
گرفتن در معرض مواد شیمیایی و پرتوهای خطرناک به عنوان
عوامل پیدایش این بیماری معرفی شده است [.]8
در سال  ،1282در مجموع  1791771مرگ ثبت شده است که
از میان آنها  147477مرگ یعنی حدود  17درصد بر اثر
سرطان بوده است .شکل ( )8میانگینی از میزان مرگ ناشی از
ابتال به سرطانهای متفاوت را بر اساس جنسیت در سال 1287
در آمریکا نشان میدهد [.]1

شکل ( -)1میزان مرگ ناشی از سرطان در سال  1287با
مقایسهی جنسیت و سهم هر نوع سرطان

از جملهی این سرطانها میتوان به سرطان پروستات اشاره کرد
که فراوانی زیادی را در بین انواع مختلف سرطان در آقایان به
خود اختصاص داده است .آمار ارائه شده در شکل ،مربوط به
آمریکا بوده اما شواهد حاکی از آن است که شیوع سرطان
پروستات در ایران نیز در دو دههی اخیر سه برابر شده است .از
اینرو ضرورت دستیابی به روشهای جامع درمان سرطان و
اتخاذ روشهای موثر درمان برای هر نوع سرطان با توجه به
ویژگیهای آن بیش از پیش نمایان میشود.
هایپرترمی همراه با روشهای دیگر درمان سرطان ،از جمله
جراحی ،رادیوتراپی و کموتراپی ،از روشهای موثر درمان
سرطان به شمار میرود .روش درمان هایپرترمی ،مبتنی بر
تخریب سلولهای سرطانی از طریق باال بردن دمای بدن

میباشد .این روش عموما به عنوان یک درمان کمکی 8در کنار
سایر روشها ،از جمله رادیوتراپی و کموتراپی مورد استفاده قرار
میگیرد [ .]7در هایپرترمی ،امکان استفاده از انواع مختلف
انرژی به عنوان منبع تولید گرما وجود دارد که این منابع شامل
ماکروویو ،لیزر ،فراصوت و میدان مغناطیسی هستند [ .]7درمان
هایپرترمی میتواند به طور موثری در تومورها گرما ایجاد کند.
با این حال بافتهای سالم نیز میتوانند انرژی ماکرویو ،لیزر و
فراصوت را جذب کنند که این امر منجر به اثرات نامطلوب و
آسیب بافتهای سالم میشود.
از آنجا که ابعاد نانوذرات ،کوچکتر و یا قابل مقایسه با ابعاد
سلولها است ،نزدیک شدن به سلولهای هدف برای نانوذرات
سادهتر است (در مقایسه با ذراتی که ابعادی بزرگتر از ابعاد نانو
دارند) .بنابراین ،هایپرترمی نانوذرهی مغناطیسی نسبت به دیگر
روشهای هایپرترمی این برتری را دارد که کارآمدی آن باال و
آسیب آن قابل کنترل است .هایپرترمی نانوذرهی مغناطیسی ،از
میدان مغناطیسی برای ایجاد گرما استفاده میکند که ایجاد
گرما عمدتا از طریق استفاده از اثر پسماند مغناطیسی صورت
میگیرد.
گیلچریست 1و همکارانش در سال  8614برای اولین بار استفاده
از مواد مغناطیسی در هایپرترمی را پیشنهاد کردند [ .]1هرگت7
و همکارانش امکان حضور ذرات اکسید آهن (که به شکل تجاری
در دسترس بود) را در درمان هایپرترمی به کمک آزمایشهای
درونتنی تایید کردند [ .]9موروز 7و همکارانش ویژگی تجمع
ذرات فرومغناطیس در تومور کبد را ثابت کردند [.]4
در سال  ،1226ویلسون و همکارانش نانوذرات طال که با گلوکز
پوشش داده شده بود را در تنظیم چرخهی سلولی سرطان
پروستات بررسی کرده و مکانیزم افزایش حساسیت سلولهای
سرطان پروستات ،که به اشعه مقاوم بودند ،توسط نانوذرات
پوشیده شده با گلوکز کشف شد .بقای سلول و تکثیر با استفاده
از روش  1MTTو روش کلونوژنیک اندازهگیری شد .با  1گری
اشعه ارتو ولتاژ ،نانوذرات پوشیده شده با گلوکز در مقایسه با
اشعهی ایکس تنها ،یک افزایش  1/8تا  1برابر را در مهار رشد
سلول سرطانی نشان دادند .مقایسهی تغییرات چرخهی سلولی
در طول  17ساعت در حضور نانوذرات پوشش داده شده با
گلوکز ،شتاب گرفتن در فاز  G0/G1و تجمع سلول در فاز ،G2/M
 16/1درصد در مقابل  7/81درصد بوده است .در نتیجه نانوذرات
پوشش داده شده با گلوکز باعث فعال شدن و شتاب گرفتن
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چرخهی سلولی در فاز  G0/G1و تجمع سلول در فاز  G2/Mشده
است [.]1
8
در مطالعهی تاچونلین و همکارانش در سال  ،1287از نانو الیاف
الکتروریسی شدهی زیستتخریبپذیر کیتوزان حاوی نانوذرات
مغناطیسی  Fe2O3در فرکانس  412 KHzو شدت مغناطیسی
 7/9Kwاستفاده شد .در شرایط درونتنی با استفاده از این
نانوذرات غیرسمی ،تکثیر سلولهای تومورال به طور موثری
کاهش یافت [.]6
در مطالعهی دیگری در سال  ،1287با استفاده از نانوذرات
هیدروکسید آهن با پوشش دکستران به همراه پپتید مخصوص
تومور  CREKAبا میدان مغناطیسی متغیر ،1تومور القا شده
درمان شد [ .]6در مطالعهای در سال  ،1287کاربرد نانوذرات
اکسید آهن سوپر پارامغناطیس پوشش داده شده با طال 7به
همراه دوکسوروبیسین 7بارگیری شده جهت هایپرترمی و
دارورسانی بررسی گردید .این بررسی با دو ردهی سلولی MCF-
 7و  H9C2انجام شد .نتیجهی این مطالعه نشان داد که
سلولها ی سالم و تومورال پاسخ متفاوتی به گرمای تولید شده
به وسیلهی نانوذرات اکسید آهن سوپر پارامغناطیس در یک
میدان مغناطیسی متغیر با فرکانس کم دارند [.]82
در این مطالعات ،میدان مغناطیسی اعمال شده ،یکنواخت بود.
امینفر در سال  ،1288رفتار هیدروگرمایی یک سیال و ارتقای
انتقال گرما در حضور میدان مغناطیسی غیریکنواخت در دو
فاز مخلوط سیال را بررسی کرده است .میدانهای خارجی
غیریکنواخت در تیوبی که سیال قرار دارد اعمال شده است.
نتیجه بدین صورت بود که عدد ناسلت 1سیال در میدانهای
مغناطیسی مختلف متغیر است و تغییرات آن به گرادیان
میدانها بستگی دارد .به گونهای که میدان با گرادیان منفی،
عدد ناسلت را افزایش داده ،در حالی که میدان با گرادیان مثبت
سبب کاهش آن میشود .عدد ناسلت ،یک عدد بدون بعد
میباشد که در انتقال حرارت ،بیانگر نسبت گرمای انتقال یافته
از طریق همرفت (جابهجایی) به انتقال گرما از طریق رسانش
در مرز سیستم می باشد [.]88
یکی از مشکالت در مطالعات هایپرترمیای نانوذره ،تعیین میدان
دما بوده است .از آنجا که با استفاده از حسگرهای مجزا ،دما
تنها در تعداد محدودی نقطه اندازهگیری میشود [ ،]81ارزیابی
کارایی پروتکلهای درمانی دشوار خواهد بود .از اینرو مطالعات

شبیهسازی هایپرترمیای مغناطیسی از دههی  8612شکل
گرفته است .مطالعات شبیهسازی هایپرترمی در کنار کمهزینه
بودن ،از دقت باالیی نیز برخوردار است از جملهی کارهایی که
در این زمینه صورت گرفته است میتوان به موارد زیر اشاره
نمود.
9
هاالک و همکارانش مدلی یکبعدی و غیرهمگن از نواحی
شکمی و لگنی را آنالیز کردند [ .]81مطلوبیه 4و همکارانش یک
مدل حالت ثابت دوبعدی از سیدهای 1فرومغناطیسی کاشته
شده که به شکل یکنواخت توزیع شده بود را ساختند [.]87
ژااو 6و همکارانش برای سرطان سر و گردن یک مدل کروی
ساختند [ .]87در این مدل ،فرض شده بود که سیال با
نانوذرهی فرومغناطیسی در بافت اسفنجی به شکل یکنواخت
توزیع شده است .در واقع بیشتر مطالعات شبیهسازی ،توزیع
نانوذره را یکنواخت در نظر میگیرند ،که در عمل اینگونه
نیست .کار ما از سه مدل توزیع واقعی در سرطان پروستات بر
اساس نتایج کلینیکی استفاده میکند که در نهایت منجر به
شبیهسازی واقعیتر و نتایج کاربردیتر در انتخاب پارامترهای
درمانی مناسب در هایپرترمیای نانوذرهی مغناطیسی میشود.

 -2-1هدف طرح
درمان هایپرترمی میتواند به طور موثری در تومورها گرما ایجاد
کند .با این حال ،بافتهای سالم نیز میتوانند انرژی مغناطیسی
را جذب کنند که منجر به اثرات نامطلوب و آسیب بافتهای
سالم میشود .از اینرو یافتن راهکاری که بتواند درون ناحیهی
مورد نظر ،دمای مطلوب را ایجاد کند ،بسیار اهمیت دارد.
هدف اولیه از طرح چنین مطالعهای ،بهجای اندازهگیری دما تنها
در چند نقطهی مجزا که توسط حسگرها میسر میشود ،فراهم
ساختن زمینهای برای دستیابی به اطالعات دمایی در ناحیهی
پیوستهای میباشد که تحت هایپرترمی قرار دارد.
البته در کنار این هدف اصلی ،پارامترهای گرمایی موثر بر درمان
هایپرترمی ،از جمله توزیع دما ،دمای ماکزیمم ،زمان الزم برای
رسیدن به حالت ثابت ،CEM77 ،دوز هم اثر و شار گرما در مرز
تومور-بافت نیز معرفی گردیده و اثر چگالی نانوذره و توزیع
مکانی آن بر این پارامترها مورد بررسی قرار گرفته است .به
همین منظور ،پارامترهای گرمایی برای سه مدل تومور پروستات

8

9
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4
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)Alternating Magnetic Field (AMF
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 DU871 ،PC7و ( LAPC7که چگالی نانوذرهی متفاوت دارند)
برای بررسی اثر چگالی نانوذره مقایسه شده است .در کنار آن،
دو مدل  DU871و متمرکز( 8که چگالی نانوذره در آنها
یکسان ولی توزیع مکانی متفاوت است) برای بررسی اثر توزیع
مکانی با هم مقایسه شده است.

 -2مواد و روشها

- ،H

زمانی که  Hصفر میشود M ،مقدار  Mrرا دارد .زمانی که
 HcMمیشود خاصیت مغناطیسی ماده از بین میرود 7و  Mبرابر
با صفر میشود.
در فرایند پسماند ،انرژی به شکل بازگشتناپذیری از دست
میرود .انرژی از دست رفته نهایتا به گرما تبدیل میشود .توان
انرژی از دست رفته به فرم زیر است:
() 8

 -1-2سازوکار ایجاد گرما بهوسیلهی میدان مغناطیسی
خارجی در حضور نانوذره
مکانیزم گرمایش مغناطیسی ،پسماند مغناطیسی 1نامیده
میشود .مواد فرومغناطیس ،دوقطبیهای اتمی دارند که هم
بزرگی و هم جهت دارند .زمانی که مواد فرومغناطیس در یک
میدان مغناطیسی خارجی قرار میگیرند ،دوقطبیهای
مغناطیسی مجبور میشوند که با میدان خارجی همراستا شده
و در نتیجه مغناطیسی میشوند .اگر میدان مغناطیسی با یک
فرکانس معین تغییر کند ،بزرگی و جهت مغناطیس شدگی به
شکل دورهای تغییر میکند .شکل ( )1ارتباط مغناطیس
شوندگی و میدان مغناطیسی را در مواد فرومغناطیس نشان
میدهد [.]81

𝑝 = 𝜇° f ∮ 𝑀 d H

که در آن  M ،f ،μ0و  Hبه ترتیب تراوایی مغناطیسی خال،7
فرکانس میدان ،1مغناطیس شدگی 9و میدان مغناطیسی4
هستند.

 -2-2ایجاد تصویر
در این مطالعه از سه مدل توزیع واقعی در سرطان پروستات
استفاده شده است .به این صورت که سه نوع از تومورهای رایج
ژنوگرفت 1پروستات انسان DU871 ،PC7 ،و  LAPC7با تلقیح
سلولهای تومور مربوطه به موش به دست آمدهاند .زمانی که
اندازهی تومورها به  2/81 ± 2/21 cm3رسید ،تزریق
فرموالسیون آبی نانوذرههای اکسید آهن مغناطیسی با پوشش
کربوهیدرات 6به درون تومور انجام شده که غلظت mg 1/1
 Fe/ccدر تومور حاصل شد 17 .ساعت بعد از تزریقها ،تومورها
از موش برداشته شده و با رنگ آبی 82رنگآمیزی شدهاند .سپس
تومورها تصویربرداری شده تا توزیعهای نانوذره به دست آید.
شکل ( )7توزیعهای نانوذره در سه تومور را نشان میدهد [.]89

شکل ( -)2پسماند مغناطیسی

در شکل ( )1میتوان دید که ماده در میدان مغناطیسی خارجی
با بزرگی  HcMشروع به مغناطیسی شدن میکند .با افزایش
اندازهی میدان خارجی ) ،(Hبزرگی میدان مغناطیسی القایی در
ماده ( )Mنیز افزایش مییابد .اگر اندازهی  Hبه  Hsبرسد ماده
کامال مغناطیسی شده و  Ms ،Mمیشود .زمانی که جهت  Hدر
نقطهی  Bشروع به تغییر در جهت مخالف میکند ،اندازهی M
کاهش مییابد .یک تاخیر فازی بین  Mو  Hوجود دارد ،بنابراین

تصاویر نشان داده شده در شکل ( )7پیش از وارد شدن در
مدلهای کامسول ،در متلب پردازش میشوند .برای اینکه انجام

8

9

1

4

Centralized
Magnetic Hysteresis
7
Demagnetized
7
Vacuum Magnetic Permeability
1
Field Frequency

شکل ( -)3توزیع نانوذره در تومورهای (،DU871 )b( ،PC7 )a
(LAPC7 )c

Magnetization
Magnetic Field
1
xenograft
6
MION، BNF-starch، 100nm
82
Prussian blue
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محاسبات در مدلهای کامسول امکانپذیر باشد ،تصاویر رنگی
با رزولوشن باالی به دست آمده ( )74117891در متلب به

تصاویر رنگی کوچکتر ( )111812تغییر سایز مییابند .درصد
پیکسلهای رنگآمیزی شده در تصویر اولیه  82%است،
درحالیکه درصد پیکسلهای رنگآمیزی شده در تصویر تغییر
سایز یافته  1/1%میباشد .در این مطالعه از نرمافزار متلب a
 R1287ورژن  1/7برای باینری کردن تصاویر توزیع نانوذرات
استفاده شده است .شکل ( )7توزیعهای نانوذره را در تصاویر
اولیه و در تصاویر پردازششده مقایسه میکند.

شکل ( -)6مدل

محاسباتی  DU871 ،PC7و LAPC7

(لف)

(ب)

شکل ( -)7مدل محاسباتی توزیع یکنواخت در (الف) نمای کلی و
(ب) تصویر بزرگنمایی شده

سه توزیع نانوذره ،سه مدل گرمایی را نتیجه میدهد .عالوه بر
توزیعهای نانوذرهی به دست آمده از اسالیسهای تومور ،ما
همچنین یک مدل کنترل که توزیع یکنواختی از نانوذره دارد
را در نظر میگیریم (شکل .)4
ویژگیهای فیزیکی گرمایی و دیگر ویژگیهای بافت تومور و
سالم در جداول ( )8و ( ]86-84[ )1و ویژگیهای سلولهای
خونی در جدول ( ]86 -84[ )7آورده شدهاند.
شکل ( -)4پیکسلهای رنگآمیزی شده در تصاویر اولیه و
پیکسلهای رنگآمیزی شده در تصاویر پردازششده در متلب

جدول ( -)1ویژگیهای تومور و بافت
منبعگرمای
نقطهای

انرژی
فعال سازی

ضریب
تناسب

نرخ گرمای
متابولیکی

پرفیوژن
اولیه

الیه

)Ea (J/mol

(1/s) A

1/7×821

8/1×8279

تومور

 -3-2مدل کامسول

)Qm (W/m3

(1/s) Ω

)Qp (W/m3

78411/1

2/2261

2/289

1/7×821

8/27×8271

بافت
سالم

 -1-3 -2هندسه و توزیع

9747/1

2/227

2

کامسول مولتیفیزیک  ،7/7در ساخت مدلهای گرمایی و
هندسی مورد استفاده قرار گرفته است .مدل دوبعدی با فرض
یک تومور بیضوی و بافت سالم بیضیشکل در اطراف آن ساخته
میشود (شکل  .)1توزیعهای نانوذرهی به دست آمده در تصاویر

هدایت گرمایی

چگالی

گرمای ویژه

)(W/m.k

(kg/m3) ρ

(J/kg.K) c

الیه

2/18

8291

7492

تومور

پردازششده (شکل )7و در تومورها (شکل  )9نگاشته شدهاند.

2/18

8271

7492

بافت سالم

جدول ( -)2ویژگیهای گرمایی تومور و بافت

جدول ( -)3ویژگیهای گرمایی خون

شکل ( -)5طرح کلی هندسهی مورد بررسی

دما

چگالی

گرمای ویژه

)Tb(°c

(kg/m3) ρ

(J/kg.K) c

الیه

74

8292

7442

خون

منبع گرمایی نقطهای (( )Qpجدول )2/289 W/m1( )8
بهگونهای انتخابشده است که دمای ماکزیمم در مدل کنترل
(مدل توزیع یکنواخت) باالتر از  790 Cکه دمای ماکزیمم
معمول در مطالعات کلینیکی است ،نشود [.]12
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گرمای ویژهی از دست رفته (برحسب )w/g SPL8مربوط به Qp

طبق رابطهی زیر به دست میآید:
𝑁× 𝑝𝑄

() 1

𝑡𝐴 𝑒𝐹𝑐

= SPL

گرمایی نقطهای حاصله از نانوذرات مغناطیسی را نشان
میدهند Ω .آسیب تومور-بافت نامیده میشود [ ]11و با استفاده
از معادلهی آرنیوس 9تعیین میشود:
𝐸−
𝑎

که در آن  CFe ،Nو  Atبه ترتیب تعداد پیسکلهای نشاندار،
غلظت آهن در تومور و سطح تومور هستند .زمانی که SPL
مشخص شد ،میدان مغناطیسی متناظر با درونیابی 1دادههای
جدول رابطه به دست میآید [ .]18زمانی که 2/289 W/m1 Qp
است ،میدان مغناطیسی  16kA/mمیشود .منبع گرما همچنین
میتواند برحسب  ،Qeمیانگین توان گرمایی در واحد سطح
تومور ،بیان شود.
𝑁× 𝑝𝑄

() 7

= 𝑒𝑄

𝑡𝐴

که در آن  Nتعداد پیکسلهای نشان دار و  Atسطح تومور را
نشان میدهد .زمانی که  2/289 W/m1 QpاستW/m1 Qe ،
 1 /18 × 821میشود .برای راحتی ،ما از  Qeبرای توصیف منابع
گرمایی در مطالعه استفاده میکنیم.

𝑅 𝑡
𝐴 ∫0 𝑒 𝑢𝑇(𝑥,𝑦,𝑡 ) dt

() 9

= )𝑡 𝛺(𝑥, 𝑦,

در معادلهی ( Ea ،A ،)9و  Ruبه ترتیب ضریب معادله ،انرژی
اکتیواسیون و ثابت جهانی گاز را نشان میدهند .معادلهی
آرنیوس یک رابطه برای وابستگی دمایی نرخ واکنش در
محیطهای شیمیایی است .انتگرال روی زمان به این معنی است
که وسعت واکنش با زمان پیش میرود .این رابطه در اینجا
برای تخمین آسیب تجمعی تومور/بافت استفاده میشود .عبارت
1

 𝑒 Ωضریب تصحیح پرفیوژن با در نظر گرفتن کاهش پرفیوژن
محلی خون در نتیجهی آسیب تومور و بافت در دماهای باالتر
است .معادلهی حاکم با کامسول حل میشود .شکل ( )1گام
زمانی کامسول را نشان میدهد.
𝒏𝜴 𝑻𝒏 ,

 -4 -2معادالت حاکم
معادلهی تغییر شکل یافتهی بیوگرمایی ،7پنه ،7معادالت حاکم
در توصیف انتقال گرما در تومور و در بافت سالم است که
همچنین آسیب گرمایی بافت را نیز سبب میشود [.]11

معادله ی
Penne

تومور:
(𝑇𝑏 −

𝑏𝜔
)𝑡𝑒 𝛺(𝑥,𝑦,

( )7

𝑏𝑐 𝑏𝜌= 𝑘𝑡 𝛻 2 𝑇𝑡 (x, y, t)+

)𝑡𝜕𝑇𝑡 (𝑥,𝑦,
𝑡𝜕

𝑡𝑐 𝑡𝜌

)𝑇𝑡 (x, y, t)) + 𝑄𝑚 (x, y) − 𝑄𝑝 (x, y

?Converge

بافت سالم:
𝑏𝑇(

𝑏𝜔
)𝑡𝑒 𝛺(𝑥,𝑦,

()1

No

∗𝜴 𝑻∗ ,

𝑏𝑐 𝑏𝜌= 𝑘ℎ 𝛻 2 𝑇ℎ (x,y,t)+

)𝑡𝜕𝑇𝑡 (𝑥,𝑦,
𝑡𝜕

𝜌ℎ 𝑐ℎ

)− 𝑇𝑡 (x,y,t)) + 𝑄𝑚 (x,y

در معادلههای ( )7و ( t ،)1زمان و  T ،c ،ρو  kبه ترتیب چگالی
بافت-تومور ،گرمای ویژهی بافت-تومور ،دمای بافت-تومور و
هدایت گرمایی را نشان میدهند cb ،𝜌 ،ωb .و  Tbبه ترتیب
نرخ فرایند حذف گرما در بافت به وسیلهی گردش خون،1
چگالی خون ،دما و گرمای ویژهی خون را نشان میدهند Qm .و
 Qpنرخ تولید گرمای متابولیکی در بافت سالم /تومور و منبع

Ye
s
𝟏𝑻𝒏+𝟏 , 𝜴𝒏+
شکل ( -)8فلوچارت گام زمانی

Penne’s
Perfusion Rate
9
Arrhenius

8

7

1

1

Specific Power Loss
Interpolate
7
Bio Heat
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بررسی حساسیت به گام زمان ،با مقایسهی دماهای ماکزیمم در
ناحیهای که محاسبهی دما در آن صورت میگیرد ،برای انواع
مختلف گامهای زمانی انجام شد که در آن نوع شبکهبندی بدون

 -5 -2شرایط اولیه و مرزی
شرط مرزی ،پیوستگی دما و شار گرما در سطح مشترک
تومور و بافت سالم میباشد:
,

()4

=1

𝑦2
𝑏1 2

+

𝑥2
𝑎1 2

)𝑡𝜕𝑇ℎ (𝑥,𝑦,
𝑛𝜕

= 𝑘ℎ

)𝑡𝜕𝑇𝑡 (𝑥,𝑦,
𝑛𝜕

𝑡𝑘

جدول ( -)4دمای ماکزیمم در مشبندیهای مختلف

𝜕𝑇𝑡 (𝑥, 𝑦, 𝑡) = 𝜕𝑇ℎ (𝑥, 𝑦, 𝑡) ; at

در مرز بافت ،شرط مرزی ،دمای ثابت متناظر با دمای مرکزی
بدن  74oCاست.

() 1

=1

𝑦2
𝑏1 2

+

𝑥2
𝑎1 2

𝑇ℎ (𝑥, 𝑦, 𝑡)=37°𝑐 ; at

که در معادالت ( )4و (،b1=0/003m ،a1=0/0045m )1
 a2=0/0095mو  b2=0/008mاست.
در هر دو ناحیهی بافت سالم و تومور ،دمای اولیه 74 ⁰C
است:
()6

≤1

𝑦2
𝑏1 2

+

تغییر ماند .نتایج در جدولهای ( )7و ( )1خالصه شدهاند..

𝑥2
𝑎1 2

 -6 -2زمان و شبکهبندی سیستم
زمان کل مد نظر در این مطالعه  8122sو گام زمانی  8sاست.
شکل ( )6شبکهبندیهای المانمحدود 8چهار مدل در کامسول
را نشان میدهد.

PC7

یکنواخت

LAPC7

شکل ( -)9مشهای چهار مدل در کامسول

برای آزمودن اینکه گام زمانی و نوع شبکهبندی که انتخاب شده
است چگونه بر نتایج اثر میگذارند ،بررسی حساسیت انجام شد.
بررسی حساسیت به شبکهبندی ،با مقایسهی دماهای ماکزیمم
در ناحیهای که محاسبهی دما در آن صورت میگیرد ،برای انواع
مختلف شبکهبندی انجام شد که در اینجا گام زمان در طول
تست بدون تغییر ماند.
Finite Element

°c71/171

°c71/817

°c11 /441

°c71/197

کوآرسر

°c71/171

°c71/817

°c11 /441

°c71/197

نرمال

°c71/174

°c71/811

°c11/418

°c71/197

خیلی ریز

جدول ( -)5دمای ماکزیمم به عنوان تابعی از گام زمانی

𝑇ℎ (𝑥, 𝑦, 𝑡 = 0) = 37°𝑐 ; at

DU871

یکنواخت

LAPC4

DU145

PC3

انواع
شبکهبند
ی

8

یکنواخت

LAPC4

DU145

PC3

گام
زمانی

°c71/171

°c71/817

°c11/441

°c71/197

s2/1

°c71/171

°c71/817

°c11/441

°c71/197

s8

°c71/171

°c71/817

°c11/441

°c71/197

s1

بعد از بررسی استقالل از شبکه ،تحلیلهای حرارتی با المانهای
مثلثی با تعداد  8771المان و  7777گره انجام شده است.

 -3یافتهها و بحث
منظور اولیه از ترتیب دادن این مطالعه ،فراهم کردن زمینهای
برای دستیابی به اطالعات دمایی در ناحیهی پیوستهای است
که تحت هایپرترمی (اعم از تومور و بافت سالم) قرار دارد
(بهجای اندازهگیری دما تنها در چند نقطهی مجزا که توسط
حسگرها میسر میشود) .اما در کنار این هدف اصلی،
پارامترهای گرمایی موثر بر درمان هایپرترمی ،از جمله توزیع
دما ،دمای ماکزیمم ،زمان الزم برای رسیدن به حالت ثابت،
 ،CEM77دوز هم اثر و شار گرما در مرز تومور-بافت معرفی
گردیده و بررسی اثر چگالی نانوذره و توزیع مکانی آن بر این
پارامترها صورت گرفته است .به همین منظور ،پارامترهای
گرمایی سه مدل تومور پروستات  DU871 ،PC7و LAPC7
(که چگالی نانوذره متفاوت دارند) برای بررسی اثر چگالی نانوذره
مقایسه شدهاند .در کنار آن ،دو مدل  DU871و متمرکز( 1که
چگالی نانوذره یکسان دارند) برای بررسی اثر توزیع مکانی با
هم مقایسه گردیدهاند.
این دو مدل ،چگالی نانوذرهی یکسان ولی توزیع مکانی متفاوت
دارند (در  DU871نانوذره در مرز تومور و بافت سالم قرار دارد
Centralized

1
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درحالیکه در مدل متمرکز نانوذره در مرکز بافت تومورال تجمع
دارد) که مقایسهی این دو نهایتا اثر توزیع مکانی نانوذره بر
پارامترهای گرمایی را نشان میدهد .مدل توزیع یکنواخت نیز
به عنوان گروه کنترل اضافه شده است.

شکل ( -)11متمرکز (راست)( DU871 ،چپ)

 -1-3توزیع دما
توزیعهای دما اطالعات اساسی راجع به اثر هایپرترمی نانوذرهی
مغناطیسی روی بافت سالم و تومور در اختیار ما میگذارد که
این اطالعات برای ارزیابی پروتکلهای درمانی مفید هستند .این
در حالی است که با استفاده از حسگرهای مرسوم ،دما تنها در
تعداد محدودی نقطهی مجزا تعیین میگردد .آنچه از مطالعات
قبل برای توزیعهای دما به شکل عددی در تومور و بافت سالم
در چهار مدل محاسبه شده است در جدول ( )9آورده شده است.

متمرکز

DU871

شکل ( -)12توزیع دما در تومور و بافت سالم بعد از 8122 s

جدول ( -)6دمای ماکزیمم در تومور و بافت سالم
دمای ماکزیمم بافت سالم ) (˚ cدمای ماکزیمم

هرکدام از مدلها توزیع دما و دمای ماکزیمم متفاوتی را نشان
میدهد DU871 .باالترین دمای ماکزیمم را هم در تومور و هم
در بافت سالم دارد درحالیکه توزیع یکنواخت کمترین دماهای
ماکزیمم را هم در تومور و هم در بافت سالم در بین مدلها دارد
که این همان ترتیب چگالی نانوذره است.
بنابراین میتوانیم نتیجه بگیریم که توزیع چگالتر نانوذره دمای
باالتری را تحت اثر توان گرمایی کل یکسان در هایپرترمی
نانوذرهی مغناطیسی ،نتیجه میدهد.
نتایجی که در این قسمت از مطالعه با تغییر توزیع مکانی نانوذره
از مرز تومور و بافت سالم در  DU871به مرکز تومور در مدل
متمرکز به دست آمده در شکل ( )81نشان داده شدهاند که
نشان میدهد نتیجهی مدل متمرکز همانند نتایج مدل 871
DUبوده و توزیع مکانی اثرگذار نبوده است.

گرمایش برای Q e = 1 /18 ×821 W/m1در دو مدل

تومور )(˚ c

71/9

71/1

یکنواخت

77/7

71/8

LAPC7

77/1

71/6

PC7

79

11/1

DU871

 -2 -3دمای ماکزیمم و زمان رسیدن به حالت ثابت
شکل ( )87دماهای ماکزیمم به دست آمده و زمان الزم برای
رسیدن به حالت ثابت را در تومورها نشان میدهد .زمان رسیدن
به حالت ثابت ،ts ،با این رابطه به دست میآید:

نتایجی که ما از شبیهسازی روی این مدلهای سرطان به دست
آوردیم متناظر با نتایج قبل بوده و در شکل ( )88نشان داده
شده است.

()82

=2/66

𝑖𝑇𝑇(𝑡𝑠 )−
𝑖𝑇𝑇𝑓 −

که در آن  Tiو  Tfدماهای اولیه و نهایی را نشان میدهند .از
مطالعات قبل نظیر مطالعهی پیرس 8داریم []81

DU871

PC7

یکنواخت

LAPC7

شکل ( -)11توزیع دما در تومور و بافت سالم بعد از 8122 s
گرمایش برایQ e = 1 /18 ×821 W/m1
Pearce

شکل ( -)13دماهای بیشینه در تومور  -زمان
8
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اما آنچه در این مطالعه به دست میآید در جدول ( )4خالصه
شده است.
جدول ( -)7ترتیب زمان رسیدن به حالت ثابت ( )tsدر تومورها و
بافتهای سالم از کوچک به بزرگ
زمان رسیدن به حالت تعادل زمان رسیدن به حالت
تعادل در تومور ()s
در بافت سالم ()s
8871

8876

یکنواخت

8871

8876

PC7

8879

8879

LAPC7

8247

8824

داده شدهاند (شکل .)87

DU871

در تطابق با مطالعهی پیرس ،این همان ترتیب توزیع از غلیظ
به یکنواخت است .این نشان میدهد که توزیع غلیظتر در زمان
کمتری به حالت ثابت میرسد .دلیل آن این است که در
مدلهای توزیع چگال ،تومورها به شکل متمرکزی گرم میشوند
و گرادیان دما بین نقاط همسایگی در تومورها و در بافتهای
سالم بزرگتر از مقدار آن در مدلهای توزیع یکنواخت است.
دیفیوژن متناسب با گرادیان دما است بهگونهای که گرما در یک
مدل توزیع چگال ،سریعتر منتشر میشود و زمان رسیدن به
تعادل کمتر خواهد بود .همچنین با تغییر توزیع مکانی نانوذره

نیز تفاوتی در زمان رسیدن به تعادل ایجاد نشده است.
 -3 -3کانتور CEM43

نتایج بخشهای توزیع دما ،ماکزیمم دما و زمان رسیدن به حالت
ثابت به ما در فهم اثر هایپرترمیای نانوذره در تومورها و در
بافتهای سالم کمک میکند .با اینحال معیاری که مستقیما
اثر درمانهای هایپرترمیای مختلف را مقایسه میکند میبایست
معرفی شود 8CEM77 .یکی از این معیارها است و به طور
گسترده در بررسیهای کلینیکی استفاده میشود .ازآنجاکه دما
در روند هایپرترمی با زمان تغییر میکند و دماها در پروسههای
هایپرترمیای مختلف با نرخهای متفاوت تغییر میکند ،ارزیابی
و مقایسهی اثرات گرمایی در پروسههای مختلف دشوار است.
یک راه حل ،تبدیل پروسهی دما-متغیر به پروسهی دما-ثابت
است .زمان الزم برای رسیدن به اثر گرمایی یکسان ،در پروسهی
دما-ثابت که ما آن را زمان معادل مینامیم ،متفاوت از زمان
اصلی است و از رابطهی زیر به دست می آید.

DU871

PC7

یکنواخت

LAPC7

شکل ( -)14کانتورهای CEM77 = 72،92،62min

ناحیهی داخل کانتور  CEM77=72 minناحیهای است که دوز
گرمایی که دریافت کرده است معادل گرمایش الزم برای حفظ
دمای  77˚ cبه مدت  72دقیقه در آن ناحیه بوده است .نواحی
داخل کانتورهای  62 minو  CEM77=92نیز به همین ترتیب
تعریف میشوند .در جدول ( )1درصد نواحی تومور داخل
کانتورهای  CEM77= 62،72،92 minدر چهار مدل مقایسه
شدهاند.
CEM77

جدول ( -)8درصد نواحی از تومور با = 72،92،62 min
برای  Qe = 1 /18 × 821 W/m2برای چهار مدل
CEM43=90
min%

CEM43=60
min%

CEM43=30
min%

2

2

11/1

یکنواخت

18/9

11/4

71/9

LAPC7

17/7

72/1

79/7

PC7

71/7

79/4

77/7

DU871

در هایپرترمیای نانوذرهی مغناطیسی ،نقاطی از تومور که در
آنها  CEM77بزرگتر از  92 minاست به عنوان نقاطی در نظر

𝑡

()88

اگر در این رابطه زمان را قرار بدهیم (که زمانهای استاندارد
 9272و  62دقیقه در نظر گرفته میشوند) [ ]17نقاطی به
دست میآیند که مختصات ( xو  )yآنها در معادلهی ()88
صدق میکنند .این نقاط در مجموع ناحیهی داخل کانتور (مثال
کانتور  ،CEM77=72minبرای زمان  72دقیقه) را تشکیل
DU145
میدهند.
کانتورهای  CEM77=72،92،62minبرای چهار مدل نشان

𝐶𝐸𝑀43(𝑥, 𝑦) = ∫0 𝑅 43−𝑇(𝑥,𝑦,𝑡) dt

where R=0.5 for T> 43˚c and R=0.25 for T< 43˚c
8

Cumulative Equivalent Minutes heating at a constant temperature at
43˚c

© Copyright 2018 ISBME, http://www.ijbme.org

18

مجله مهندسی پزشکی زیستی ،دوره  ،81شماره  ،8بهار 8764

گرفته میشوند که اثر گرمایی کافی را دریافت کردهاند ،به
گونهای که این نقاط به شکل گرمایی آسیبزده شدهاند [.]17
برای  CEM77<92minدر  LAPC7 ،DU871 ،PC7و توزیع
یکنواخت ،به ترتیب  11/4 % ،79/4 % ،72/1 %و  2%از تومور
آسیب دیده وجود دارد DU871 .بیشترین ناحیهی تومور
آسیب دیده را دارد .ناحیهی آسیب تومور  PC7بزرگتر از
 LAPC7است و همانگونه که انتظار میرفت مدل توزیع
یکنواخت کوچکترین نواحی آسیب تومور را دارد و این به
خاطر این است که در مدل توزیع یکنواخت ،ناحیهی بزرگتری
از تومور با نانوذره پوشیده شده است که نهایتا به این منجر
میشود که ناحیهی تومور بزرگتر ،دوز گرمایی کمتری را
دریافت کند.
در هر چهار مدل ،درصد نواحی آسیب دیدهی بافت سالم کمتر
از  2/8%است .از اینرو میتوان نتیجه گرفت که آسیب بافت در
قیاس با آسیب تومور قابل اغماض است و از آنجا که آسیب
تومور مد نظر ماست ،با در نظر گرفتن هر دوی آسیب تومور و
آسیب بافت سالم ،میتوان نتیجه گرفت که ،PC7 ،DU871
 LAPC7و توزیع یکنواخت بهترین و بدترین اثر درمانی را
دارند.
حال با تغییر مکان توزیع نانوذره از مرز تومور و بافت سالم در
 DU 871به مرکز تومور در مدل متمرکز ،اثر توزیع مکانی در
 CEM77را بررسی میکنیم .نتیجهی به دست آمده در منحنی
شکل ( )81نشان داده شده است.

DU871

اعداد به دست آمده از هر سه مقدار متناظر مربوط به مدل
 DU871بزرگتر است .همانگونه که قبال ذکر شد ،بر اساس
پروتکلهای درمانی کانتور  92 minبزرگتر تومور به معنای
درمان موثرتر است .بنابراین با ثابت نگه داشتن چگالی نانوذره
و تنها با تغییر مکان توزیع آن (از مرز تومور-بافت در DU871
به مرکز تومور در مدل متمرکز) توانستهایم به درمان
مطلوبتری دست یابیم .این مدل نهتنها در آسیب به تومور
موثرتر از مدل  DU871عمل میکند ،بلکه در آسیب نزدن به
بافت سالم اطراف تومور نیز منتج به نتایج مطلوبتری میشود،
به طوری که درصد ناحیهی سالم در هر سه کانتور در مدل
متمرکز اعداد کوچکتری نسبت به مقادیر متناظر در مدل
 DU871هستند .درحالیکه درصد بافت سالم در کانتور min
 72در  DU871نزدیک  8/7%و در کانتور  ،92 minحدود 2/8%
است .درصدهای متناظر برای مدل متمرکز کمتر از  2/27%و 2
است .بنابراین چه از نظر تخریب بافت تومور و چه از نقطهنظر
آسیب نزدن به بافت سالم اطراف ،توزیع نانوذره در وسط تومور
نسبت به زمانی که نانوذره در مرز تومور و بافت توزیعشده است
عملکرد بهتری را به همراه دارد.

 -4 -3دوز هماثر

1

دوز هماثر ،توان گرمایی الزم برای رسیدن به < 92min
 CEM77در  62%از ناحیهی تومورال است [ .]12دوز هماثر
برای هر یک از مدلها محاسبه شده و نمودار آن در شکل ()89
رسم شده است.

متمرکز

شکل ( -)15کانتورهای CEM77 = 72،92،62minبرای دو مدل

اعدادی که در این قسمت از مطالعه برای کانتورهای  92،72و
 min 62در تومور برای مدل متمرکز به دست آمده به همراه
اعداد متناظر  DU871در جدول ( )6آورده شدهاند.
جدول ( -)9درصد نواحی از تومور با
CEM43=90
min%

CEM43=60
min%

CEM77 = 72،92،62 min

شکل ( -)16دوزهای هماثر برای هرکدام از چهار مدل تومور

CEM43=30
min%

71/7

79/4

77/7

78/4

71/4

18/1

 DU871بیشترین و توزیع یکنواخت کمترین دوز گرمایی را
برای رسیدن به  CEM77 < 92minدر  62%از ناحیهی تومورال
نیاز دارند .بنابراین طبق نتایج این قسمت ،توزیع یکنواخت
باالترین کارایی را در درمان خواهد داشت.

DU871

متمرکز

Iso-Effective

8
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اما از نتیجهی بحث در قسمت کانتور  CEM77به خاطر داریم
که در بین مدلها بر حسب چگالی نانوذره ،مدل DU871
بهترین و توزیع یکنواخت ضعیفترین عملکرد را داشت.
بنابراین با ترکیب نتایج بخشهای قبلی ،میشود اینگونه
استنتاج کرد که یک مدل توزیع چگالتر در توانهای گرمایی
باال ،اثر درمانی بهتری دارد ،درحالیکه در توانهای گرمایی
پایین مدل توزیع یکنواخت تاثیر بیشتری دارد.
برای مدل متمرکز نمودار زیر را خواهیم داشت.

به وضوح میتوان دید که  DU871بیشترین شار گرما (W/m2

 )11891را دارد که از مرز تومور-بافت عبور میکند .الزم به ذکر
است که شار گرمای بیشتر عبوری از مرز تومور-بافت به معنای
آسیب بیشتر بافت سالم میباشد.
دلیل شار گرمایی باالی  DU871ممکن است مربوط به توزیع
نانوذرهی آن باشد .نانوذرات خیلی نزدیک به مرز تومور-بافت
متمرکز شدهاند (شکل  .)82با در نظر گرفتن توزیع مکانی
متمرکز برای شار گرما نمودار زیر را خواهیم داشت.

شکل ( -)19شار گرما در سطح مشترک تومور-بافت سالم برای
Qe = 1 /18 × 821 W/m2
شکل ( -)17دوزهای هماثر برای چهار مدل تومور

برای  Qp =8/7×829 W/m2 ،DU871و برای مدل متمرکز
 Qp = 1/4 × 821 W/m2است .علت تفاوت قابل مالحظهی دوز
هماثر برای  DU871با سه مدل دیگر ( LAPC7 ،PC7و توزیع
یکنواخت) را میتوان اینگونه بیان کرد که با توزیع نانوذره در
مرکز تومور و نه در مرز تومور و بافت ،دیگر توان گرمایی مصرفی
صرف باال بردن دمای بافت سالم نشده و با توان گرمایی کمتری
میتوان به آسیب تومور مد نظر دست یافت.

 -5 -3شار گرما در مرز تومور-بافت
با محاسبهی شار گرما در مرز تومور-بافت برای × 821 W/m2
 Qp = 1 /18نتیجه به صورت نمودار شکل ( )81خواهد بود.

شکل ( -)18شار گرما در سطح مشترک تومور-بافت سالم برای
Q e = 1 /18 × 821 W/m2

شار گرمای مدل متمرکز از شار گرمای ( DU871شکل )81
به مراتب کمتر است.

 -4نتیجهگیری
این مطالعه روی توزیعهای مختلف نانوذره در اسالیسهایی از
تومورهای  DU871 ،PC7و  LAPC7انجام شد .تصاویر رنگی
در متلب پردازش شدند به گونهای که اطالعات مربوط به توزیع
نانوذره و مکان نانوذرات در مدلهای کامسول وارد میشوند .یک
مدل توزیع یکنواخت به عنوان گروه کنترل برای مقایسه برای
یک شرایط ایدهآل اضافه شد .توزیع دما ،دمای ماکزیمم ،زمان
رسیدن به حالت ثابت ،CEM77 ،دوز هماثر و شار گرما در مرز
بافت-تومور برای ارزیابی اثر توزیع نانوذره بر درمان هایپرترمی
بررسی شده است .نتایج نشان میدهند که در توان گرمایی باال
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