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 )مقاله پژوهشی(

 رتینوبالستوما  مگاهرتز روی رده یاخته 3یصدایاثر تابش امواج فرا

 

 4، فهیمه اسدی آملی3، شهاب شیبانی2فریبا قاسمی، 1*منیژه مختاری دیزجی، 1سمیه مرادی

 . فیزیک پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس1

 تهرانعلوم پزشکی دانشگاه ی، دانشکده علوم پزشک ی،فاراب یمارستانچشم ب یقاتتحق. مرکز 2

 یا هستهتوها، پژوهشگاه علوم و فنون . پژوهشکده کاربرد پر3

 تهرانعلوم پزشکی دانشگاه ی، دانشکده علوم پزشکپاتولوژی  گروه ی،فاراب یمارستانچشم ب یقاتمرکز تحق. 4
 70/71/1311، پذیرش: 70/12/1318دریافت: 

 چکیده
ترین تومورهاای بادمیم    رتینوبالستوما یکی از رایجسرطانی است. ، روش جدید برای درمان تومورهای فراصداهایپرترمی با استفاده از امواج 

هاایپرترمی بار   اسات، در ایان ملال اه ا ار      یاک درماان ما  ر   های سرطانی  یامتهدکان است. با توجه به آنکه هایپرترمی در چشمی در کو

مگااهرتز بار میازان     3 یفراصداهدف از این ملال ه، تأ یر مدت زمان هایپرترمی با امواج بالستوما مورد بررسی قرار گرفت. های رتینو یامته

ساعت  48پس از ها  یامتهدرصد زنده ماندن در این پژوهش، باشد.  تی می تی ماِ آزمونساعت با استفاده از  48پس از  01 وای یا یامتهمرگ 

وه درماان  در گار  داشت وداری  امتالف م نی (کنترلشاهد )دقیقه نسبت به گروه  4تر از  های درمان با مدت زمان هایپرترمی بیش در گروه

توان باه   رو می از این ها از بین رفتند. یامتهدرصد  01دقیقه  11 هایپرترمیها و با مدت  یامتهدرصد  07دقیقه،  1 هایپرترمیبا مدت زمان 

تواند یک گزینه درمانی امیدوارکننده باشد. می فراصدابا استفاده از امواج این نتیجه رسید که هایپرترمی 

 

.یا یامته، مرگ تی تی اِم آزمون، هایپرترمی، 01 وایرتینوبالستوما  یامته، فراصداامواج  :ها کلیدواژه

 

 قدمهم. 1

ترین تومورهای چشامی بادمیم در    شایعاز رتینوبالستوما 

[. درماان رتینوبالساتوما شاامی لیازر     2-1کودکان است ]

درمااانی داماای  شاایمیهااایپرترمی، درمااانی، کرایااوتراپی، 

درماانی دامای    پرتودرماانی و شایمی   ، جراحای، مند سامان

بااا اسااتفاده از امااواج  [. هااایپرترمی0-3شااریانی اساات ]

یک روش جدید برای درمان تومورهای سرطانی  ،اییصدفرا

ناایی  اتودر هایپرترمی،  فراصدااست. علت استفاده از امواج 

مااوردن ر کااردن آن در مو ااع  عبااور از بافاات و کااانونی 

تهااجمی اسات و   باشد. لاذا درماان باه ایان شایوه  یر      می

روی  فراصادا کاردن اماواج    دلیای امکاان کاانونی    م موال به

تخریا  کمای    های میانی دیگار  پوست تحت تابش و بافت

بار   فراصادا کلی تابش اماواج   طور ه[. ب0-0] شود ایجاد می

ها موج  دو ا ر حرارتی )ایجااد هاایپرترمی( و    یامتهروی 

و باعا  از   [1-8] شاود  ( مای ساازی  حفرهیر حرارتی )ا ر  


 :نویسنده پاسخگو mokhtarm@modares.ac.ir  

. در این ملال ه نتایج گردد ها می یامتهرفتن ت دادی از  بین

مگااهرتز بار روی    3 یفراصادا حاصله از ا ر حرارتی امواج 

سی قرار گرفته اسات. باه هماین    ها مورد بح  و برر یامته

برای آنکه فقط تأ یر حرارتای تاابش اماواج بار روی      دلیی

ها لحاظ شود و ا ار  یرحرارتای حاذف شاود، بایاد       یامته

مکاانیکی   شاام  د که نای باش گونه شرایط تابش امواج به

سااازی باشااد. بااا توجااه بااه  ی حفااره تاار از آسااتانه کوچاک 

 شاام   سازی بایساتی کاه   ملال ات برای حذف ا ر حفره

( MI< 2/7) باشد 2/7تر از  کم و یا بافت یامتهدر  مکانیکی

[. هدف از این ملال ه، ت یاین پروتکای تاابش اماواج     17]

هاای   یامتاه مگاهرتز برای ایجاد هایپرترمی در  3 یفراصدا

در  فراصادا سرطانی و تأ یر مدت زمان هایپرترمی با امواج 

 فراصادا باا تاابش اماواج     باشاد.  ی مای ا یامتهمیزان مرگ 

ها شاود و باه حارارت     یامتهمقداری از انرژی امواج جذب 

 3 بساامد باا   فراصادا تبدیی شود. حارارت ناشای از اماواج    

 42ها در محدوده دمای هایپرترمی ) یامتهمگاهرتز بر روی 

تواند بسته به درجه حارارت و   (، میسلسیوسدرجه  40تا 

ها  یامتهطول مدت زمان اعمال هایپرترمی موج  تخری  

 صوتیّات ایران یمجله انجمن مهندس

6-1، صفحات: 1، شماره: 8، دوره: 1399سال 
مقاله پژوهشی
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موج  تبدیی انارژی   فراصدا[. جذب امواج 12-11] شوند

هاا باه حارارت     یامتاه و  هاای بیولاوژیکی   در بافات  فراصدا

ها و  یامتهشماری از  . هایپرترمی در سلح بی[13] شود می

طور مستقیم منجار باه تیییار ماواز فیزیکای       هها ب بافت

شود، از جمله ا رات هایپرترمی آسای    ی میا یامتهاجزای 

ای و  و سااامتارهای هسااته یامتااهبااه  شاااپ و پااروت ین  

ی، تاادامی در ساانتز ا یامتااهی، تاادامی در چرمااه اِ ناِ دی

ی ا یامتاه باشد که منجر باه مارگ    میی اِ ناِ دیپروت ین و 

این ملال ه تأ یر هایپرترمی توساط  [. در 10-14شود ] می

 ی تومور رتینوبالساتوما ا هیامتبر درصد مرگ  فراصداامواج 

تای   تای  ماِ آزماون ساعت با استفاده از  48پس از  (01 وای)

 مورد بررسی قرار گرفت.  

 

 ها مواد و روش. 2
 پروتکل تابش. 1-2

بر روی  فراصدابرای اعمال هایپرترمی از طریق تابش امواج 

نیاز است که در ابتدا پروتکای تاابش    01 وایی ا یامتهرده 

هاای تحات    یامتاه استخراج و کنترل دما در  فراصداامواج 

انجااام شااود. جهاات اسااتخراج  فراصااداامااواج  هااایپرترمی

، یامتاه متری  میلی 30 صفحه، فراصداپروتکی تابش امواج 

 1ی  در فاصااله ،ی بااودا یامتااهمحاایط کشاات کااه حاااوی 

ی ماابین   قارار گرفات و فاصاله    فراصدامتری پروب  سانتی

ی توساط  ا یامتاه  صفحهچیدمان تابش  ها از ژل پر شد. آن

 نشان داده شده است. 1در شکی  فراصداامواج 
 

 
 .فراصدای توسط امواج ا یامته صفحهچیدمان تابش  1شکل 

 

که در دامی انکوباتور  درحالی، سپس این چیدمان آزمایش

 فراصادا قرار دارد تحت تابش امواج  سلسیوسی  درجه 30

 42گیرد تاا باه دماای هاایپرترمی )     قرار مید پیوسته با مُ

( برسد، این آزمایش سه بار تکرار شاد و  سلسیوسی  درجه

مشخ  شد که برای رسیدن به دماای هاایپرترمی مادت    

دقیقاه   2د پیوساته باشاد   زمانی که باید تابش امواج در مُ

د تاابش  ای هایپرترمی رسید مُ. پس از آنکه دما به دماست

درصاد   47 و 33، 27، 17 ی با بهره (پالسیتپی )حالت به 

تا در این دمای هایپرترمی، دما  ابات بماناد.    شد قرار داده

ساپس نمودارهاای   ، سه باار تکارار شاد    ها نیز این آزمایش

تاابش دیاده باا اماواج      یامتاه ی  شده حاصله از دمای  بت

تاابش   ی برحسا  زماان  ا یامتاه  صافحه در دامی  فراصدا

 د(. -الف 2های  رسم گردید )شکی فراصداامواج 
 

 
 )الف(

 
 )ب(

 
 )ج(

 
 )د(

 فراصدادیده با امواج  تابش یامتهی  شده تیییرات دمایی  بت 2شکل 

در تمامی  ؛فراصدای برحس  زمان تابش امواج ا یامته صفحهدر دامی 

مگاهرتز برای رسیدن به  3دقیقه تحت تابش پیوسته  2ها ابتدا  نمونه

تپی د )الف( در مُ ؛قرار داشتند سلسیوسدرجه  42دمای هایپرترمی 

د ، )ج( مُدرصد 27با بهره  تپید ، )ب( مُدرصد 17با بهره  (پالسی)

 .درصد 47د پالسی با بهره و )د( مُ درصد 33با بهره  تپی
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آماده از   دسات  هالگوی افزایش دمای ببا توجه به در نتیجه، 

هاای رتینوبالساتوما    یامتهاین ملال ه برای رسیدن دمای 

مگااهرتز باا    3 ییفراصادا به دمای هایپرترمی، تابش امواج 

ه مناس  اسات و باا توجاه باه     دقیق 2د پیوسته به مدت مُ

دمای هاایپرترمی، تاابش اماواج    برای  ابت ماندن  ها شکی

درصاد مناسا     47باا بهاره    تپید مُ مگاهرتز 3 ییفراصدا

پروتکی منتخ  هایپرترمی  باشد. در نتیجه شکی نهایی می

 مگااهرتز  3 ییفراصادا ریق تابش امواج از ط 01 وای یامته

 ر تابش  متری از پروب با ش اع سلح م سانتی 1 در فاصله

صورت  مترمربع به وات بر سانتی 1متر و شدت  سانتی 20/1

 (. 3دست آمد )شکی  هذیی ب



 
حس  زمان تابش امواج  بر یامته ینمودار دماشکی نهایی  3شکل 

از طریق  01 وای یامتهپروتکی منتخ  هایپرترمی در  فراصدا

 1ی  در فاصله مگاهرتز 3 ییفراصداامواج . فراصداامواج تابش

متر و  سانتی 20/1 ر تابش  متری از پروب با ش اع سلح م سانتی

 .مترمربع سانتیوات بر  1شدت 
 

 یامته من، برای آنکه فقط ا ر حرارتی تابش امواج در  در

مورد بررسی قرار گیرد و ا ر  یر حرارتی آن حذف شاود از  

ی  مکانیکی برگرفتاه از ملال اه   شام سازی الگوی  برنامه

 شاام  مقدار  .[ استفاده شد10مانم هرمزی و همکاران ]

وات بار   2و  0/1، 1، 0/7هاای   در شادت  1آی( )اِم مکانیکی

متری پاروب   سانتی 17تا  4/7ی  متر مربع، در فاصله سانتی

گردیاد )شاکی   ی محاسابه  ا یامتهدر دامی محیط  فراصدا

در کاه  ی ا یامتاه  صافحه  گردیاد مشاخ    چناین  (. هم4

وات بار   1شادت   بامتری از سلح پروب  سانتی 1ی  فاصله

قااارار دارد تاااا مگااااهرتز  3 بساااامدمرباااع و متر ساااانتی


1 MI 

در آن  فراصادا های هایپرترمی تحت تاابش اماواج    آزمایش

باشاد   می 128/7مکانیکی  شام مقدار انجام شود، دارای 

باا  زیارا  کند.  سازی صدق می در شرط عدم ایجاد حفرهکه 

ساازی بایساتی کاه     حذف ا ر حفرهتوجه به ملال ات برای 

 [. 17برقرار باشد ]( MI< 2/7)شرط 

 

 
 4/7متری از پروب در فواصی  سانتی 17در فاصله آی  اِممقدار  4شکل 

 0/1، 1، 0/7مگاهرتز در شدت های  3 فراصدامتری مولد  سانتی 17تا 

 .یامتهمترمربع برای محیط کشت  وات بر سانتی 2و 

 
ی و شاارایط کشاات و تکآیاار آن: ابتاادا رده  ا یامتااهرده  -

انستیتو پاستور تهاران  ( از 01 وایی رتینوبالستوما )ا یامته

هماراه باا    10472آی اِم آرپی تهیه و سپس در محیط کشت

بیوتیاک   درصاد آنتای   1اس و  بای  درصد سرم گاوی اف 17

استرپتومایسین در فالسک استریی کشت داده  -سیلین پنی

و محایط   سلسایوس درجاه   30شد و در انکوباتور با دمای 

دو تاا   درصد انکوبه شد. پس از گذشات  0اکسیدکربن  دی

هااا را پاساااژ داده و محاایط کشاات رویاای  یامتااهسااه روز 

های رسوب کرده در دامای   یامتهها را مارج کرده و  یامته

. تماامی  ندمحیط کشت جدید دامی فالسک ا افه گردید

 این مراحی در شرایط استریی و زیر هود انجام گردید. 

در محایط کشات    01 وایهای  یامته: فراصداتابش امواج  -

رصد سرم جناین  د 17 به همراه 1047آی اِم آرپیی ا یامته

درجااه  30بیوتیااک در دمااای   درصااد آنتاای  1گاااوی و 

متاری در   میلای  30ی ا یامتاه صافحه  در دامی سلسیوس 

باا سالح مقلاع     3فراصادا متری از پروب  سانتی1ی  فاصله

 3 اییصدفراتحت تابش امواج  ، ابتدامترمربع سانتی 0م  ر 

د پیوسته باه  با مُمترمربع  وات بر سانتی 1مگاهرتز و شدت 


2 RPMI1640 
Physiomed, Physioson-Expert ultrasound therapy unit 
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قارار   دقیقه بارای رسایدن باه دماای هاایپرترمی      2مدت 

د پیوساته  مُا  ،سپس برای تآبیت دمای هایپرترمی .گرفتند

بارای   شاد.  درصاد  47بهاره   با (پالسیتپی )د به مُتبدیی 

ها تحت تابش اماواج   یامته، فراصداهایپرترمی امواج اعمال 

طاور   هبا  .درصد قارار گرفتناد   47ی با بهره د تپبا مُ فراصدا

ه مورد ملال ه و بررسای قارار   گرو 27 کلی در این پژوهش

گاروه شام و    1و  شاهد )کنترل(گروه  1ند که شامی گرفت

هاای درماان برحسا      د که گاروه نباش گروه درمان می 18

، 0/2، 2، 0/1، 1، 0/7های مختلف هاایپرترمی )  مدت زمان

دقیقه(  11و  17، 1، 8، 0، 0/0، 0، 0/0، 0، 0/4، 4، 0/3، 3

 اند.  بندی شده گروه

هاای   یامتاه : درصاد  تی تی اِم آزمونسنجی  سنجش رنگ -

سااعت ماورد    48پس از  تی تی اِمها به روش  زنده در نمونه

 0 باا  ل ات   تای  تای  اِمابتدا، محلاول   سنجش قرار گرفت.

میکرولیتار   277تهیه گردید. سپس  لیتر گرم بر میلی میلی

ماناه   10 صافحه از هر گروه مورد ملال ه باه هار چاهاک    

 صفحهچاهک از  4در از هر گروه که  طوری ها افه گردید. ب

ساااعت  48پااس از سااپری شاادن مانااه تکاارار شااد.  10

، محلاول رویای   سلسایوس درجه  30انکوباسیون در دمای 

 حلاول ممیکرولیتار   177هاا ماارج شاده و ساپس      یامته

 10به هر چاهک ا افه گردید. سپس به مادت   1اَ اِس اِم دی

و شاد  مربوطه روی دستگاه شیکر قارار داده   صفحهدقیقه 

و  گردید حی اَ اِس اِم دی ی حاصی درا یامتهدر انتها، رسوب 

شده توسط دساتگاه   جذب نوری بلورهای فورمازان تشکیی

 ماوج  طولدر  2د ریدرمُ -سِی ایمِیجینگ مالتی 0یتِیشن س

درصد  و گیری شد نانومتر اندازه 037 مرجعنانومتر با  007

شااهد  هاای زناده هار نموناه در مقایساه باا گاروه         یامته

باار   محاسبه گردید. تمامی مراحی آزماایش ساه   )کنترل(

 رابلاه زیار  های زنده با اساتفاده از   یامتهتکرار شد. درصد 

 محاسبه گردید:

177×
میانگین جذب موانده شده برای هر نمونه

میانگین جذب موانده شده نمونه کنترل
 های زنده یامتهمقدار درصد =  

 نموناه  هار  بارای  م یاار  انحراف ±صورت میانگین  هنتایج ب

 تحلیای  بوسیله 223اِس اِس پی اِس افزار نرم از. ندشد حاصی


1 DMSO   
2 Cytation 5 Cell Imaging Multi-Mode Reader 
3 SPSS 22 

تحلیی و برای تجزیه  0پُست هووک و آزمون 4وان وِی آنووا

 دار در به عنوان سلح م نی P< 70/7ها استفاده شد و  داده

 ن ر گرفته شد.  

 

 نتایج. 3

از انجاام  پاس  سااعت   48 ،هاا  یامتاه مانادن    درصد زناده 

 تای  تای  اِم آزماون  طریاق  از فراصادا هایپرترمی با دساتگاه  

گاروه   27هاای زناده در    یامتاه ارزیابی شد. نمودار درصد 

)بدون تاابش(   شاهد )کنترل(مورد ملال ه نسبت به گروه 

رسام شاده    0برحس  زمان اعماال هاایپرترمی در شاکی    

طور کلای باا    هدهد، ب نشان می 0طور که شکی  است. همان

شاود.   تر می ی بیشا یامتهمیزان مرگ  ،افزایش زمان تابش

دسات آماده، درصاد زناده مانادن       ههاای با   اساس یافتاه بر

هاای درماان باا مادت زماان هاایپرترمی        در گروهها  یامته

داری نسابت باه گاروه     دقیقه اماتالف م نای   4تر از  بیش

 دارد ساعت وجود 48)بدون تابش( پس از  شاهد )کنترل(

(70/7>P)، های درمان با مدت زمان  که در گروه صورتی در

باشد  دار نمی دقیقه این امتالف م نی 4تر از  هایپرترمی کم

(70/7<P  .)چنین در گروه درمان با مدت زماان تاابش    هم

درصادی و در گاروه درماان باا      07دقیقه، شاهد مارگ   1

درصادی   01مارگ   دقیقاه تقریباا    11مدت زماان تاابش   

 ها حاصی شد. یامته

 

 
حس  زمان هایپرترمی پس بر 01 وایهای زنده  یامتهدرصد  5شکل 

 .تی تی اِم آزمونساعت با استفاده از  48از  

 

، های مستخرج از تحلیای آمااری   براساس یافته طور کلی هب

در هااایپرترمی  فراصاادابااا افاازایش زمااان تااابش امااواج   


4 One way Anova 
5 Post Hoc 
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ی نیاز افازایش   ا یامتاه ، درصاد مارگ   01 وایهاای   یامته

دقیقاه   4تر از  های تابش بیش طوری که در زمان هیابد ب می

شااهد  های تحات تاابش و گاروه     دار بین گروه تمایز م نی

دقیقاه   4تر از  های تابش کم ( و در زمانP<70/7) )کنترل(

هاای تحات تاابش و گاروه      دار بین گاروه  عدم تمایز م نی

 وجود دارد. (P>70/7) شاهد )کنترل(

 

 گیری بحث و نتیجه. 4

[، 10] منباع سازی ذکر شاده در  الگوی  با استفاده از برنامه

انیکی محاسابه شاد و مقادار    مکا  شاام  مقدار میانگین 

مگاااهرتز و در  3 بسااامدمکااانیکی در  شااام  میااانگین

هاای   و در شادت  فراصادا متری از پروب  سانتی 1ی  فاصله

باا  مترمربع به ترتیا  برابار    وات بر سانتی 2و  0/1، 1، 0/7

دست آمد و نشاان داده   هب 181/7 و 100/7، 128/7، 71/7

متاری   سانتی 1ها در فاصله  ی این شدت شد که برای همه

تاار از شاارط عاادم  مکااانیکی کاام شااام پااروب، مقاادار 

، 0/7هاای   در شدت چنین هم .( استMI<2/7سازی ) حفره

ترتیاا  محاادوده  مترمربااع بااه وات باار سااانتی 2و  0/1، 1

-12/7، 13/7-78/7براباار بااا  مکااانیکی شااام تیییاارات 

 مقادار  ی نی .دنباش می 20/7 –10/7 و 23/7–14/7، 11/7

 ،70/7 ،70/7 باا  برابار  ترتیا   به مکانیکی شام  تیییرات

 شاام  . با توجاه باه آنکاه تیییارات     هستند 1/7 و 71/7

مترمرباع   وات بار ساانتی   2و  0/1هاای   مکانیکی در شادت 

 0/7در شادت  مکاانیکی   شاام  دو برابر تیییارات   تقریبا 

وات  2و  0/1هاای   شدتاشد، از ب مربع میمتر وات بر سانتی

چنین، با توجه به آنکاه   مترمربع استفاده نشد. هم بر سانتی

وات بار   1و  0/7هاای   مکانیکی در شادت  شام تیییرات 

مربع به هم نزدیک است و با توجه به ایان نکتاه   متر سانتی

گروه موردن ر در ایان پاژوهش بایساتی تاابش      18که در 

وات بار   0/7گرفات و در شادت    صاورت مای   فراصداامواج 

مترمربع برای هر گاروه بارای آنکاه دماا باه دماای        سانتی

زیااد   فراصادا موردن ر هایپرترمی برسد، زمان تابش امواج 

بایستی که  ها برای انجام کی آزمایش رفته هم شد و روی می

شاد، باه    مصرف مای  فراصدازمان زیادی برای تابش امواج 

وات باار  1شاادت  شااد کااه از همااین جهاات تاارجیح داده

 استفاده شود. ها مترمربع در آزمایش تیسان

 طور کلی، در این تحقیق با اساتفاده از نتاایج حاصاله از    هب

ی ا یامتااهباار روی رده  هااای زنااده یامتااهت یااین درصااد 

ی از اماواج  رتینوبالستوما پس از اعمال هایپرترمیاای ناشا  

توان نشان داد که با افازایش زماان هاایپرترمی     می فراصدا

یاباد. ایان نتیجاه باا      هاای زناده کااهش مای     یامتهدرصد 

[ 10] 2714و همکااران در ساال     آسیتو اِلنجاو گزارشات 

های زنده را با افزایش  یامتهملابقت دارد که کاهش درصد 

 ی طور مآال، در ملال اه  هدهد. ب زمان هایپرترمی نشان می

[، 10] 2714همکاااااران در سااااال  و آساااایتو اِلنجااااو

ی که برای ت یین تأ یر هایپرترمی تحت دماای  های شآزمای

 هاای سارطان پساتان    یامتاه بر روی  سلسیوسدرجه  42

که با مادت   دندانجام شد، نشان دا 1(231بی  اِم -اِی دی )اِم

های  یامتهساعت، ت داد  4و  3، 2، 1های هایپرترمی  زمان

 17 برابر با تقریباا  ترتی   تریپان بلو بهزنده با ارزیابی روش 

د. نباشاا ماایدرصااد  24و  درصااد 03 ،درصااد 83 ،درصااد

 وشهباز احمد زکی ی دیگر که توسط  چنین، در ملال ه هم

 هااای یامتااه[، 18انجااام شااد ] 2718همکاااران در سااال 

 سلسایوس درجه  44دقیقه در دمای  12به مدت  1302یو

تحت حرارت و اعمال هایپرترمی از طریق حماام آب گارم   

درصااد ساااعت  24ساااعت و  0قاارار گرفتنااد و  پااس از  

از آزماون تریپاان بلاو بررسای     های زنده با اساتفاده   یامته

هااای زنااده  یامتااهمقاادار درصااد ملال ااه  ایاانند. در شااد

 کاه  دسات آماد   هب درصد 00و درصد  80ترتی  برابر با  به

برای بررسی نتایج پس از انجاام آزماایش،   د ندده می نشان

تری از انجام آزمایش گذشته باشد مقدار  هر چه زمان بیش

 کااهش  شااهد )کنتارل(  های زنده نسبت باه   یامتهدرصد 

یابد. البته با مقایسه ملال ات مختلاف و ایان    تری می بیش

هاای   یامتاه توان نتیجه گرفت که مقدار درصد  تحقیق، می

زنده بسته به نوع تابش موردن ر برای اعمال هاایپرترمی و  

هاای   یامتاه مدت زمان هایپرترمی و زمان محاسبه درصاد  

ی ماوردن ر  ا یامتاه و نوع رده  ها زنده پس از انجام آزمایش

 ایان  ها تفاوت دارد و تنها  نکته مشترک در تمامی آزمایش

سرطانی  هیامتافزایش زمان هایپرترمی در رده  که با  ستا

 .دنبیا تری می های زنده کاهش بیش یامتهدرصد 


1 MDA-MB 231 
2 U937 
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مگااهرتز بار رده    3 ییفراصدابا توجه به ا بات تأ یر امواج 

در ایان پاژوهش و ا باات کااهش      01 وایسارطانی   یامته

های زنده سرطان رتینوبالستوما با اساتفاده از   یامتهدرصد 

تاوان پیشانهاد    ، میفراصداهایپرترمی ناشی از تابش امواج 

داد که از روش درماان هاایپرترمی ناشای از تاابش اماواج      

 در روناد درماان توماور چشامی رتینوبالساتوما در      فراصدا

 .تنی نیز استفاده شود شرایط درون

 

 . تقدیر و تشکر5

بدینوسیله از م اونات پژوهشای دانشاگاه تربیات مادرس      

 گردد. تقدیر و تشکر می
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Abstract 

Ultrasound hyperthermia is a new way to treat cancerous tumors. Retinoblastoma is one of the most 

common malignant ocular tumors in children. Since hyperthermia is an effective treatment for cancer 

cells, the effect of hyperthermia on retinoblastoma cells was investigated in this study. The purpose of 

this study was to determine the effect of duration of 3 MHz ultrasound hyperthermia on Y79 cell death 

after 48 hours using MTT assay. In this study, the percentage of cell viability after 48 hours in 

treatment groups with a duration of hyperthermia more than 4 minutes was significantly different from 

the control group and in the treatment group with hyperthermia time of 9 minutes and 11 minutes, 

50% and 69% of cells were killed, respectively.Therefore, it can be concluded that ultrasound 

hyperthermia may be a promising therapeutic option. 
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