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حرارتی توزیع بر  (هایفو)شدت  -پر متمرکز صدایفرا مقطع تابش -سطح اثر

 بافت هدف
 

 *منیژه مختاری دیزجی ،ساره مرتضوی

 مدرس تربیت دانشگاه پزشکی، دانشکده علوم

 11/04/1400، پذیرش: 11/11/1911دریافت: 
 

 چکیده
رارتی به صورت کانونی در ناحیه هدف است. در انرژی حبه  صوتیتهاجمی مبتنی بر تبدیل انرژی  غیردرمانی هایفو به عنوان روش  آوری فن

این مطالعهه از  تابش، در مقطع   -سطحبرای بررسی اثر  شود. بافت هدف بررسی میدر  حرارتمقطع تابش بر توزیع   -اثر سطحاین تحقیق 

 10ورودی  یشهدت صهوت   بیشینهدر استفاده شد.  فراصداامواج  ول، در حالت انتشار خطیسازی کامس افزار شبیه و نرم متناهی عنصرروش 

راسهاس  ب حل شد.مترمربع  سانتی 8/0و  5/1  مقطع -سطحدر دو  ،گرمالزجگرفتن سیال  در نظر بافشار موج معادله مترمربع،  سانتی وات بر

اعتبارسهنیی نتهای    . بهرای  ندمحاسبه شهد معادله انتقال حرارتی پنس، توزیع میدان حرارتی در بافت پوست، چربی زیر پوستی و ماهیچه 

در (. 05/0تهر از   که   pعدد ) ندارزیابی شد درصد 15سطح اطمینان تیربی با نتای  و ریاضی  الگویسازی، همبستگی نتای  حاصل از  شبیه

 5/1بهه   8/0از مقطهع    -سهطح با افهزایش  متر از سطح پوست،  میلی 5/4مترمربع و در فاصله کانونی  سانتی وات بر 10ورودی  صدایشدت 

، نهد نتای  نشان داد یافت.افزایش  سلسیوسدرجه  191به  60بیشینه دما از مگاپاسکال و  1/10به  6/8از  صدا، بیشینه فشار مترمربع سانتی

کهل  شهود بهرای دسهتیابی بهه پروت     گیری می وابسته است. نتییه تراگذارهای صداطع قز حرارتی بافت هدف به سطح مو دُ صدافشار  توزیع

 سازی شود. شبیهدرمان منتخب، بایستی طرح درمان براساس ورودی تابش و مشخصات فیزیکی بافت 

 

  .، طرح حرارتیصداتوزیع فشار تابش، مقطع  -سطح، شدت -پر متمرکز یفراصداامواج  :ها کلیدواژه

 

    قدمهم. 1

ای نوظهور در عرصه درمان  به عنوان ستاره 1هایفوآوری  فن

های اخیر رشد چشمگیری داشته است. در  پزشکی در دهه

شدت انرژی خود را به طهور   -پر یفراصدااین روش، امواج 

ای که از قبل تعیین شهده، بهه    مستقی  و متمرکز در فاصله

های میهاور،   صورت کانونی و بدون آسیب رساندن به بافت

 رسانند. این مزیت باعث شده که عالوه بر به بافت هدف می

ههای   نقش چشمگیر ههایفو در درمهان سهرطان، در زمینهه    

لوژی، زنان و زایمهان و  پزشکی دیگر از جمله جراحی، اورو

ایفو در . هه [9-1]پوسهت نیهز مهورد اسهتقبال قهرار گیهرد       

ههای که  در دو دههه اخیهر     مبحث پوست و در عمق نفوذ

دسهتگاه   1001رشد چشهمگیری داشهته اسهت. در سهال     


  :نویسنده پاسخگوmokhtarm@modares.ac.ir 

1 HIFU; High Intensity Focused Ultrasound 

 بههه تاییههد 1هههایفو بههرای اسههتفاده در کشههیدگی پوسههت  

رسید. بعهد از آن، ههایفو بهه عنهوان یه  روش       9اِی دی اِف

سهازی مهورد توجهه     در پوست به ویههه جهوان    تهاجمی غیر

   [.4] بسیار قرار گرفت

در هدف مورد نظهر   یصوتامواج مزیت عمده هایفو، تمرکز 

شهدت بهه    -پهر  یفراصهدا است. به طوری که تابش امهواج  

درجهه   56سرعت گرمها را درون بافهت تها دمهای بهازتر از      

دهد. ناحیه کانونی بهه طهور معمهول     افزایش می سلسیوس

متر  میلی 5/1متر در طول و  سانتی 5/1بیضی شکل به قطر 

و هندسهه کهانونی    تراگهذار  بسامدباشد که به  در عرض می

 یصهوت امواج هایی نظیر شدت  لفهؤمبستگی دارد. به عالوه 

نیهز   تراگهذار  بسهامد تهابش، زمهان تهابش،     ورودی، هندسه

   [.5] د در توزیع حرارتی نقش داشته باشندنتوان می


2 Lifting 
3 FDA 
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 ورودی بر توزیهع دمها در مقهازت    یشدت صوت لفهؤمثیر أت

ورودی، افزایش  یبررسی شد، با افزایش شدت صوت [6-7]

در  صوتی و دما در بافت ههدف گهزارش شهده اسهت.     فشار

بهر توزیهع حرارتهی     بسهامد  لفهه ؤمثیر أبه ت[ 1-8] مقازت

 لفهؤم. ندا شده تحلیل بسامدثیر تغییرات أو ت شدهپرداخته 

 کهاهش طهول   بررسی شد.[ 10] طول کانونی نیز در مقاله

. اثهر  یش بیشینه فشار را در پهی داشهته اسهت   کانونی، افزا

بررسهی شهده    [11-11] سطح مقطع تابش نیز در مقازت

، بهر  تراگذارصوتی های  مولفهثیر بسزای أبا توجه به تاست. 

حرارتی و کمبود مقازت موجود در این   -فشارصوتیتوزیع 

درمانی واقعهی،   تراگذار یساز صورت شبیه ویهه به زمینه به

بهرای  در این مطالعه به بررسهی اثهر سهطح مقطهع تهابش      

پرداختههه درمههانی کلینکههالی  تراگههذارهههای ورودی  لفهههؤم

 شود. می

بینی توزیع دمهایی   برای پیش ساز های شبیه از ابزاراستفاده 

طراحههی دوزیمتههری درمههانی بههه طههور   در حرارتههی  دُزو 

که مطالعات زیادی  ای گزارش شده است. به طوری گسترده

توزیهع  تخمین و  فراصداسازی انتشار امواج  در زمینه شبیه

بههه  .[19] حرارتههی حاصههل از آن، صههورت گرفتههه اسههت  

دسهت   برای به فراصداامواج  خطیانتشار کارگیری معادزت

آوردن طرح صوتی حرارتهی در بافهت در مطالعهات زیهادی     

 [.17-14] استگزارش شده 

ورودی،  یبهها توجههه بههه شههدت صههوتنیههز در ایههن مطالعههه 

ههدف از  . نهد ا نظرگرفتهه شهده   صورت خطی در معادزت به

مطالعه اییاد ی  فضای محاسهباتی دقیهق بهرای افهزایش     

 -پهر  متمرکهز  یفراصهدا ج ابا اموایمنی و کارآیی در درمان 

شده رفتار خطهی انتشهار امهواج     ارائه یالگوباشد.  میشدت 

 کنهد.  دف را بهرآورد مهی  تها بافهت هه   از منبع مولهد   فراصدا

های بافت مورد نظهر،   توزیع فشار و دما در زیهبراساس آن 

 ورودی یشهدت صهوت  در این مطالعهه  شود.  میزی سا شبیه

بررسهی   ،مقطع تابشطح ز حرارتی به سوابستگی دُثابت و 

   .دوش می

 

 ها مواد و روش. 2

افزار چندگانهه   سازی با استفاده از نرم در این تحقیق، شبیه

بها  . انیام شد صوتی، در ماژول 9/5 فیزیکی کامسول ورژن

حهل  معادزت فشار و دمها   1متناهی عنصر استفاده از روش

 .  ندشد

کهروی   تراگهذار یه  نهو     ،فراصهدا  تراگذاردر این مطالعه 

متر، شعا   میلی 1 یشعا  انحنا ،مگاهرتز 4 بسامدبا  شکل

 انتخاب شد.متر  میلی 5/1متر و شعا  سوراخ  میلی 5دهانه 

سازی الگومترمربع و  وات بر سانتی 10ورودی  یشدت صوت

مترمربهع   سانتی 5/1و  8/0ثر تابش ؤبرای دو سطح مقطع م

 تراگذارمطابق با سازی  الگوورودی  . مشخصاتگردیدانیام 

، 1اِس -بهل  وی دالگهو شهدت   -پر متمرکز یفراصدا دستگاه

   .ساخته شد کشور کره 9هیرونی  شرکت

در نظهر گرفتهه شهد.    قارن محوری بافت با ت یالگوهندسه 

 14ای بهه طهول    اسهتوانه سه زیه شامل  الگوعاد هندسی اب

خصات فیزیکی ههر  مشمتر است. میلی 7 متر و عرض میلی

ارائهه   1ست، چربی و ماهیچه در جهدول  زیه پو ی  از سه

با ژل معادل آب پهر  بافت  و تراگذارمیان است. فاصله  شده

 ی(.صوت مقاومت ظاهریتطبیق رای ده است )بش

بها ضهریب انعکهاس صهفر و      مقاومت ظهاهری شرط مرزی، 

 :  ندا گرفته شده در نظر 1 تراگسیل

(1                             ).     
  

    
 

1 1

m at

p
n p

ρ Z t
 

Zmat  محیطی است که شرط مرزی بر مرز  مقاومت ظاهری

صهوتی حاصهل    مقاومت ظاهریشود.  آن محیط اعمال می

شهرط مهرزی   ضرب سرعت صوتی در چگالی محیط است. 

0Tدمایی T  های بافت لحاظ شد. برای منبهع   برای دیواره

p، معادلهه مهوج   یمولد صهوت   p sin ( t ) 0    انتخهاب شهد

[17-18.] 

برای محاسبه انتشار موج صوتی در یه  محهیط، بایسهتی    

ههای   ها و حضیض اندازه مش در حدی کوچ  باشد، تا اوج

موج از موج  خوبی در نظر گرفته شوند. لذا ی  طول موج به

باید به چند عنصر تقسی  شهود، تها مقهادیر     تراگذارفراصدا 

پیهروی کنهد نهه از     4میدان در داخل عنصر، از توابع شهکل 

مههوج در عنصههرهای  هههر چههه طههولشههکل نوسههانی مههوج.

پذیری )رزولوشن( موج بهتر  تری تقسی  شود، تفکیگ بیش

 ارمه  چههها از ی رهول عنصهمطالعه ط  خواهد شد. در این


1 FEM; Finite Element Methode 
2 Doublo_s 
3 Hironic 
4 Shape function 
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 های ورودی الگو. مؤلفه 1جدول 

 مرجع ماهیچه چربی پوست آب مؤلفه

 [11] 1575 1450 1614 1490 سرعت صوتی )متر بر ثانیه(

 [10] 1085 111 1100 1000 چگالی )کیلوگرم بر مترمکعب(

 [11] 50/0 18/0 44/0 60/0 هدایت حرارتی )وات بر کلوین در متر(

 [11] 9768 1674 9900 4100 ظرفیت گرمایی ویهه )ژول بر کیلوگرم در کلوین(

 [19] 014/0 04/0 014/0 014/0 لزجت بال  )پاسکال در ثانیه(

[19، 10] 008/0 9/0 008/0 008/0 لزجت دینامی  )پاسکال در ثانیه(

[14] 90/1 60/0 80/1 01/0 متر( بل بر سانتی مگاهرتز )دسی 1ضریب تنکش در 

 [11] 4 4/9 6/1 9 متر( ضخامت زیه )میلی

 

xموج ) طول


 
4

در . نهد ا تر در نظر گرفته شهده  کوچ ( 

xبندی از مرتبه  ناحیه کانونی مش


 
8

گرفتهه   در نظهر  

شههد. در محاسههبه میههدان فشههار، گههام زمههانی از مرتبههه    

Δt



910 s    و زمهههان حهههل معادلهههه گهههذرا از مرتبهههه

tend


 
99 زمههان حههل بههرای میههدان دمهها از .هسهتند 10

stمرتبههه 


 
 زمههانی مقیههاس دو در تفههاوتاسههت. 310

 نسهبت  فیزیکهی  چنهد  عهددی  الگوسازی به شده، استفاده

 میکروثانیهه  حهدود  در صهوتی  موج آن در که شود می داده

 بهه  تها  کشهد  می طول( مطالعه این در میکروثانیه 60 -50)

.[8]برسد  نظر مورد منطقه

میدان فشار و میدان دما هر دو در فضای وابسته بهه زمهان   

حافظهه رم  با  سامانهاز . ندافزار کامسول محاسبه شد در نرم

 ،بیتی 64عامل  سامانهای، پردازنده  هسته 7گیگابایت،  91

 .استفاده شد گیگاهرتز 4/9

 

 [20، 18، 11، 8] معادالت حاکم بر پوسته .2-1

در معادله موج کامل برای حل میدان فشهار  در این مطالعه 

 :افزار کامسول استفاده شد نرم

(1                       )( )  
 

    


2
2

2 2 2

2 1
0

p δ
p p

tc t c
 

 است: یپخشندگی صوت  

(9                             )( )
δ ( )


  

0

1 4 1

3
B

p

γ k
μ μ

ρ c
 

نسهبت ظرفیهت     لزجت بال ،   لزجت دینامیکی،  μکه 

گرمایی ویهه  ظرفیت   ضریب هدایت حرارتی و  k گرمایی،

برای محاسهبه میهدان فشهار بها اسهتفاده از فیزیه        است. 

توزیع فشار در بافت چربی، به عنوان بافهت   ،فشاری صوتی

و در نظرگهرفتن   مهوج با حهل معادلهه    .دست آمد هدف، به

، میدان فشار محاسهبه شهد.   1(ترموویسکوزگرمالزج )سیال 

بهرای   .نهد معادزت در فضای وابسته بهه زمهان حهل گردید   

محاسههبه دمهها از معادلههه انتقههال حرارتههی پههنس اسههتفاده  

 شود: می

(4      )  
   w c  


    



2t

t t t t b b b

T
ρ c k T T T Q        

t
 

ی  دهنده ترتیب نشان به b و t های شاخصکه در رابطه فوق 

در  یصهوت مهوج  سرعت انتشهار   cو های بافت و خون  لفهؤم

آهنههگ  wچگههالی،   ضههریب هههدایت گرمههایی، kمحههیط، 

 د.گرمای حاصل از منبع گرمایی هسهتن  Q و پرفیوژن خون

که در اینیا گرمای حاصهل از جهذب انهرژی مهوج صهوتی      

دسهت   بهه ( 6( و )5باشهد و از معهادزت )   هایفو در بافت می

   آید. می

(5                                                      ) 2Q αI  

(6                                                  )

2

I    
rm s

P

ρc
   

(7                                      )



2 21

f

i

t

rm s

f i t

p p d t 
 t t

             

ti  و زمان شرو  tf این بهازه  است. گیری  زمان پایان انتگرال

زمانی باید در قسمتی از حل باشد که فشار رفتار منظمهی  

 Iبافهت،  جذبضریب  αدر معادزت فوق،  پیدا کرده است.

 صهدا میهذور میهانگین مربعهی فشهار      Prms و یشدت صوت

   باشد. می


1 Thermoviscose 
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 ای رایانه یالگواعتبارسنجی . 2-2

حاضهر در مقایسهه بها     پهوهشیافته در  روش عددی توسعه

 -های موجود در ادبیات تحقیق بر پایهه معادلهه سهه    حل راه

، (ترموویسهکوز گرمالزج ) بعدی موج و با در نظر گرفتن اثر

اعتبارسهنیی  [ 15]آمهده از مقالهه تیربهی     دست نتای  بهبا 

[ 15] سازی در شرایط مطالعهه تیربهی  الگو(. 1شد )شکل 

حسهب عمهق    نتای  توزیع دما بر. همبستگی صورت گرفت

همبستگی پیرسهون   تحلیلبا سازی با نتای  تیربی الگودر 

     درصههد بررسههی شههد   15و سههطح اطمینههان بههیش از   

(05/0 >p-value.) 
 

 کل آزمونپروت. 2-3

صهوتی  تراگذار های  با توجه به ورودی ،سنییپس از اعتبار

 5/4مگاهرتز، عمق نفوذ در پوست  4 بسامد) دستگاه هایفو

 وات بههر 10ورودی بیشههینه  یمتههر، شههدت صههوت  میلههی

 5/1و  8/0مترمربهههع( بهههرای دو سهههطح مقطهههع   سهههانتی

بافهت   ههای  حرارتهی در زیهه   -مترمربع، طرح صوتی سانتی

گرفتن کانون تهابش در زیهه    ، با قرارعضلهپوست، چربی و 

 5/4و تراگههذار متههر از سههطح  میلههی 1چربههی زیرپوسههتی )

متر از سطح پوسهت( اسهتخراج شهد. بهرای محاسهبه       میلی

از معادزت موج در دو سطح مقطع تابش،  صدامیدان فشار 

و  (ترموویسهکوز گرمهالزج ) کامل و با در نظر گرفتن سهیال  

چربهی و   ههای پوسهت،   زیهه  کشسهان  لزجقراردادن ضرایب 

صهوتی   ، در فضای وابسته به زمان، کانتورههای فشهار  عضله

توزیع فشار در راسهتای  و (z-r)شعاعی  -در صفحه محوری

 . ندشعاعی استخراج شدراستای توزیع فشار در محوری و

برای محاسبه میدان دما از معادزت انتقال حرارتی زیستی 

 جو اسهتخرا  صهدا تفاده شد. پس از محاسبه میدان فشار اس

بها کوپهل معهادزت دمهایی،     ، طور همزمان به 1اِس آراِم فشار

-z)شعاعی  -در صفحه محوری بعدی( -)سه کانتورهای دما

r)  ( در راسههتای محههوری و  بعههدی -دوو توزیههع دمهها ) در

ههای   برای تحلیل آمهاری، داده  .ندشعاعی رس  شدراستای 

توزیع فشار و توریع دمها بهرای دو سهطح مقطهع متفهاوت      

مترمربهع و در شهدت    سهانتی  5/1و  8/0ی فراصهدا  تراگذار

مترمربع اسهتخراج   وات بر سانتی 10ورودی یکسان  یصوت


1 RMS 

صهوتی و   . اثر سطح مقطع تهابش بهر بیشهینه فشهار    ندشد

 1تست -تی آزمون بیشینه دما در کانون تابش با استفاده از

، 9اِس اِس پههی اِس افههزار در نههرم 05/0داری  و سههطح معنههی

 بررسی شد.


 . نتایج3

مگهاهرتز، فاصهله    4 بسامدشامل تراگذار مشخصات ورودی 

 5/4)عمههق نفههوذ تراگههذار متههر از سههطح  میلههی 1کههانونی 

حسهب   دمها بهر  . توزیهع  هسهتند سطح پوست(  متر از میلی

نشهان   1سازی و تیربی در شهکل  الگوعمق در دو مطالعه 

داده شده است. در مطالعهه تیربهی اخهتالف دمهای بافهت      

 100کلههوین(، تهها عمههق   910نسههبت بههه دمههای اولیههه ) 

طهور کهه    گیری شد. همان متری از سطح پوست اندازه میلی

ترین تغییرات دما در کهانون اسهت. لهذا     رود بیش انتظار می

سهازی و مطالعهه تیربهی، نتهای      الگوبرای مقایسهه نتهای    

 1متههر از کههانون )  میلههی ± 1دمهها در محههدوده  بیشههینه 

متر( استخراج و مقایسه گردید. حل در فضای وابسته  میلی

سهاعت(،   14سازی )بیش از  گیر بودن شبیه به زمان و زمان

متری از سطح  میلی 14سازی تا عمق  در این مطالعه شبیه

سازی، طیف دمها از ابتهدای زیهه    الگوپوست انیام شد. در 

( تا انتههای  تراگذارمتر از سطح  میلی 5/4صله فا پوست )در

(، اسهتخراج شهد   تراگهذار متر از سطح  میلی 14زیه عضله )

الف( و با نتای  تیربهی در همهین فاصهله )رنهگ      -1)شکل 

 تیزیههه و تحلیههل ب( مقایسههه گردیههد.   -1قرمههز شههکل  

ههای   داری بهین داده  همبستگی پیرسون، هبسهتگی معنهی  

و مطالعهه تیربهی بها ضهریب      سهازی  شده از شبیه استخراج

             نههههددرصههههد را نشههههان داد 15اطمینههههان بههههیش از 

(05/0> p-value  81/0و=r .)   

رخ )پروفایهل(   بهر نهی   تراگذار سطح مقطع  اثر بررسیبرای 

 بها   مترمربهع  سانتی 8/0و  5/1، دو سطح مقطع فشار صوتی

 4بسهامد  ، مترمربهع  سانتیبر وات  10ورودی  صوتی شدت

 و مقایسهه سازی  شبیه متر میلی 1فاصله کانونی  و مگاهرتز

 متهر  میلهی  7و  5 (a)تراگهذار  شهعا   شد. در ایهن مرحلهه،   

(، rکه معرف فاصله کانونی اسهت ) . شعا  انحنا انتخاب شد

ژئهومتری سهطح مقطهع     .متر( میلی 1) دوش میثابت فرض 


2 T-Test 
3 SPSS 
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و تراگذار با توجه به ژئومتری  آمده است. 1تابش در شکل 

توزیهع فشهار و دمها در امتهداد     سه زیه بافت مورد بررسی، 

صهدا  فشهار  استخراج شد. برای بررسی بیشینه  (rشعاعی )

از  ،متهر مربهع   سهانتی  5/1و  8/0تهابش   در دو سطح مقطع

 درصد استفاده شد.   15تست با سطح اطمینان  -آزمون تی

 

 
 الف()

 
 ب()

سازی و  شبیهالف( )مقایسه تغییرات دما در دو حالت  1شکل 

 ب( مطالعه تیربی.)

 

 
 .فراصداتراگذار شعا  انحنا و شعا   2شکل 

 

در شکل  (z-r)شعاعی -صفحه محوریدر  صداتوزیع فشار 

 8/0از  تهابش  سهطح مقطهع  رس  شده است. با افهزایش   9

 از صهدا فشار بیشینه ، مترمربع سانتی 5/1تا مترمربع  سانتی

 یافههت. مگاپاسههکال افههزایش  1/10بههه مگاپاسههکال  6/8

شود، با افزایش سطح  مشاهده می 9طور که در شکل  همان

، مربهع متر سهانتی  5/1مربع به متر سانتی 8/0از  مقطع تابش

-0/7تقهارن مرکهزی از    محدوده کانونی در راستای محهور 

متهر   میلهی  0/10تها   0/8تها   متر( میلی 5/4متر ) میلی 0/11

  یابد.   اهش میکمتر(  میلی 0/1)



 
 الف()

 
 ب()

 وات بر 10 یشدت صوت (،z-rتوزیع فشار صدا در صفحه ) 3شکل 

ب( سطح )مترمربع،  سانتی 8/0الف( سطح مقطع ) ؛مترمربع سانتی

 مترمربع. سانتی 5/1مقطع 

 

برای را نمودار توزیع فشار صدا در راستای محوری  4شکل 

طهور کهه در    همهان دههد.   مهی نشان تابش دو سطح مقطع 

شود در راستای محوری قبل و بعهد از   مشاهده می 4شکل 

، صهوتی( تراگهذار  متهری از   میلی 1)در فاصله  کانون تابش

بهه ناحیهه    ننوسانات موج حداقل اسهت و بها نزدیه  شهد    

 ،رسهد. در نمهودار خهط پهر     مهی  بیشینهت به نوسانا کانونی

مترمربهع، محهدوده کهانونی     سهانتی  8/0برای سطح مقطهع  
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بههرای سههطح مقطههع (. متههر میلههی 11 -7) ر اسههتتهه بههزر 

 10 -8)تهر   مترمربهع، محهدوده کهانونی کوچه      سانتی5/1

تراگهذار  سهطح مقطهع   ( است. بنابراین با افهزایش  متر میلی

یابد  افزایش می کانوندر ی شدت صوت، شدت -پرفراصدای 

 شود.  تر می محدوده کانونی کوچ  و
 


وات  10 ی، شدت صوتzدر راستای محوری  فشار صداتوزیع  0شکل 

 5/1و  8/0ی فراصداتراگذار  مترمربع، در دو سطح مقطع سانتی بر

 .(فراصداتراگذار میلی متری از  1)فاصله  مترمربع سانتی

 

( و در محهل  rراستای شهعاعی ) نمودار توزیع فشار صدا در 

فراصههدا(، در دو سههطح تراگههذار متههری از  میلههی 1کههانون )

آورده  5مترمربع در شهکل   سانتی 5/1و  8/0مقطع متفاوت 

  شده است. 
 

 
 1در محل کانون )( rفشار صدا در راستای شعاعی )توزیع  1کل ش

وات بر  10از تراگذار فراصدا(. بیشینه شدت صوتی تراگذار متری    میلی

 5/1و  8/0مترمربع، در دو سطح مقطع تراگذار فراصدای   سانتی

 مترمربع.  سانتی
 

مگاپاسکال بهرای   6/8صوتی  در کانون تابش، بیشینه فشار

مگاپاسکال  1/10و تراگذار مترمربع سطح مقطع  سانتی 8/0

. ندحاصل شدتراگذار مترمربع سطح مقطع  سانتی 5/1برای 

 شهود.  کهانونی بهه سهرعت میهرا مهی     پس از عبور از منطقه 

نشان داد که بهین   تست -تی تیزیه و تحلیل آماری آزمون

 5/1و  8/0در دو سههطح مقطههع تههابش  فشههار صههداتوزیههع 

         داری وجههههود دارد مربهههع تفههههاوت معنهههی  متر سهههانتی 

(05/0 >p-value.)      برای محاسهبه دمها، میهذور میهانگین

 -صدا در بازه مکانی( از متغیر فشار Prmsمربعی فشار صدا )

زمانی استخراج شد و در معادله انتقهال حهرارت قهرار داده    

( سه زیهه بافهت و در مهدت    z-rشد. توزیع دما در صفحه )

ثانیه برای دو سطح مقطع تابش  میلی 5زمان تابش یکسان 

نمهایش داده شهده    6مترمربهع در شهکل    سانتی 5/1و  8/0

 است.
 

 
 الف()

 
 ب()

 یبیشینه شدت صوت( در z-rطرح توزیع دما در صفحه ) 6ل شک

مترمربع است برای دو سطح مقطع  سانتی بر وات 10فراصدای تراگذار 

واره  طرح مترمربع. سانتی 5/1ب( )مترمربع و  سانتی 8/0الف( )تابش 

برای سطح  لسیوسدرجه س 60تا  97رنگی دما، تغییرات دما را از 

برای سطح  سلسیوسدرجه  191تا  96مربع و متر سانتی 8/0مقطع 

 دهد. نشان می مربعمتر سانتی 5/1مقطع 

 

با افزایش سطح  ،شود مشاهده می 6در شکل  طور که همان

بهه   60مترمربع، بیشینه دمها از   سانتی 5/1به  8/0از  مقطع

کند. بهرای مقایسهه    افزایش پیدا می سلسیوسدرجه  191
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مدت زمان تابش  ،فراصدا تراگذارتغییر سطح مقطع  دمایی

، بهالین شرایط گرفته شد. در  ثانیه( در نظر میلی 5یکسان )

بهرای حالهت    ثانیهه(  میلی 1با انتخاب زمان تابش مناسب )

در  سلسهیوس درجه  70تا  60، دما بین پزش توسط  دوم

 ناحیه هدف مورد نیاز است. 

متهری از   میلهی  1)در فاصهله  نمودار توزیع دمها در کهانون   

، در راستای شعاعی بهرای دو سهطح   (فراصداتراگذار سطح 

ترمربههع و م سههانتی 10مقطههع و در شههدت ورودی یکسههان 

رسه  شهده    7ثانیهه در شهکل    میلهی  5زمان تابش یکسان 

 است.

 


)در کانون تابش ( در rنمودار توزیع دما در راستای شعاعی ) 7 شکل

در  یشدت صوتبیشینه  (،فراصداتراگذار طح متری از س میلی 1فاصله 

ثانیه، در  میلی 5مترمربع، زمان تابش  سانتی وات بر 10تراگذار سطح 

 مترمربع. سانتی 5/1و  8/0تابش  دو سطح مقطع



دمها در کهانون    ،شود ده میمشاه 7طور که در شکل  همان

بهرای  سلسهیوس  درجه  140)قدار خود تابش به بیشینه م

 سلسهیوس درجهه   60مترمربهع و   سهانتی  5/1سطح مقطع 

ار بعد از گذ .رسد میمربع( متر سانتی 8/0برای سطح مقطع 

ماری آمقایسه برای  یابد. به سرعت کاهش می ، دماکانون از

تراگذار  مقطع دو سطح در حسب عمق نمودار توزیع دما بر

، در شههدت مترمربههع نتیسهها 5/1و  8/0 متفههاوت یفراصههدا

اسهتخراج   مترمربع، سانتی وات بر 10ورودی یکسان  یصوت

   .شد

نشان داد که بین  1تست -تی تیزیه و تحلیل آماری آزمون

 5/1و  8/0تراگهذار   تهابش  دمها در دو سهطح مقطهع   توزیع 

        داری وجهههود دارد تفهههاوت معنهههی  ،مترمربهههع سهههانتی

(05/0 >p-value.) 

 


1 T-Test 

 . بحث 0

شدت  -پر فراصدادرمانی دستگاه تراگذار  ،در مطالعه حاضر

 5/4سازی پوسهت بها عمهق نفهوذ که  )      جوان ( برایهایفو)

مگاهرتز، در سه زیهه   4 بسامدپوست و ( در بافتمتر میلی

ورودی امواج طهوری  سازی شد. الگو عضلهپوست، چربی و 

در زیه چربی زیرپوسهتی    فراصداکانون امواج تنظی  شد تا 

زیهه پوسهت و    لزجتبا افزودن ضرایب جذب و یرد. گ قرار

حرارتی استخراج شد. -، طرح صوتیعضلهچربی و 

استفاده از معادزت خطی برای محاسبه میدان فشار و دمها  

 تهر  بهیش گزارش شده اسهت. در   [18-17، 14] در مقازت

خطهی بها    بافهت نهو    ،صورت گرفتهه سازی الگودر مقازت 

در  امها [. 18، 14] اسهت گرفته شده  نظر در تنکشضریب 

نین اعتبارسنیی صهورت گرفتهه در ایهن    چ و ه [ 7]مقاله 

گههرفتن ضههرایب   ثیر در نظههرأمطالعههه، بههه اهمیههت و تهه  

شهدن دمها بهه     سهازی و نزدیه    بافت در شبیه کشسان لزج

دمای حقیقی تاکید شده اسهت. بنهابراین در ایهن مطالعهه     

و ضرایب انتقهال حرارتهی در    لزج کشسانضرایب جذب و 

 یشهدت صهوت   لفهه ؤمهر سه زیه لحهاظ شهده اسهت. اثهر     

بررسهی شهده   [ 7-6] ورودی بر توزیع حرارتی در مقهازت 

ه فشهار و دمها   ورودی بیشین تیایش شدت صواست و با افز

 الگهو ورودی بهاز   یههای صهوت   یابد و در شهدت  افزایش می

تراگهذار   بسهامد ر اثه [. 6] خطی پاسخگو نخواهد بود انتشار

سههی شههده اسههت. رفتههار طههرح ربر [8-7] نیههز در مقههازت

دارد و تغییهرات  تراگذار  بسامده حرارتی وابستگی زیادی ب

تحلیهل شهده   مذکور  مقازتهای کوچ  در  در بازه بسامد

گهذار در طهرح   یرثأهای ت لفهؤمنیز از تراگذار هندسه است. 

نظیر طهول  هایی  لفهؤم .[11-10]باشد  می حرارتی -صوتی

. بها  تراگهذار یا همهان سهطح مقطهع     دسیکانونی، شعا  هن

شده در ایهن زمینهه و ثابهت     توجه به کمبود مطالعات انیام

مقازت، در این مطالعه  تر بیشدر  لفهؤمگرفتن این  در نظر

 -به نقش بسزای اثر سطح مقطع تهابش بهر توزیهع صهوتی    

 حرارتی پرداخته شد. 

در دو سهطح   فراصهدا تراگذار  برای بررسی اثر سطح مقطع 

 مربع معادل با شعا  دهانه متر سانتی 5/1و  8/0مقطع موثر 

. سههایر شههدسههازی انیهام   الگههو ،متهر  میلههی 7و  5تراگهذار   

متهر،   میلهی  1مگهاهرتز، طهول کهانونی     4 بسهامد )ها  لفهؤم

در  ثابهت مترمربهع(   وات بر سانتی 10ورودی  یشدت صوت

0
20
40
60
80

100
120
140
160

ما 
د

(
C°) 

r (mm) 

 سانتی مترمربع 1.5سطح مقطع 
 سانتی مترمربع 0.8سطح مقطع 
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کننده  )که تعیین rتراگذار   یشعا  انحنا. ندگرفته شد نظر

افهزایش شهعا     .گرفته شد ( ثابت در نظراستطول کانونی 

و به دنبهال آن افهزایش سهطح مقطهع مهوثر      تراگذار دهانه 

 60مگاپاسکال و دمها از   1/10به  6/8ز ا یفشار صداتابش، 

بها افهزایش شهعا     افزایش یافهت.   سلسیوسدرجه  191به 

کانونی ک  شده در نتییه انرژی ، ابعاد ناحیه تراگذار دهانه 

بر واحد سطح آن افزایش یافته و باعث باز رفهتن بیشهینه   

رونهد افهزایش دمها بها افهزایش      شود.  میی و دما صوت فشار

[ 11-11]محققین دیگر  ثر تابش با مطالعهؤسطح مقطع م

، با افهزایش شهعا  داخلهی    [11] در مطالعهخوانی دارد.  ه 

ثر تهابش، دمها   ؤسطح مقطهع مه  و در نتییه کاهش تراگذار 

توزیع دما بها افهزایش   [، 11]دیگر در مطالعه کاهش یافت. 

و  8/0ثر تابش ؤورودی و در دو سطح مقطع م یشدت صوت

مربع محاسبه شد. با توجه به مطالعه حاضهر،   متر سانتی 0/5

 مده است. آ 1های ورودی در جدول  لفهؤمبیشینه دما و 


 .حاضر و مطالعه دیگران یالگومقایسه نتای   1جدول 

 [11] مطالعه مطالعه حاضر ورودی لفهؤم

 سطح مقطع تابش

 مترمربع( )سانتی
8/0 ،5/1 8/0 ،0/5 

 5/11 5/7 متر( )میلیتراگذار شعا  

 9 4 )مگاهرتز( بسامد

)وات بر  یشدت صوت

 مترمربع( سانتی
10 1 

  بیشینه دما

 )درجه سلسیوس(
0/60 ،0/191 8/40 ،5/51 

 

با افزایش سهطح  است  ارائه شده 1طور که در جدول  همان

ی، در صهوت های  لفهؤمتابش و ثابت ماندن بقیه  ثرؤمقطع م

، افزایش بیشینه دما در نقطه [11]مطالعه حاضر و مطالعه 

 کانونی مشاهده شد.

کل درمان منتخهب، بایسهتی طهرح    برای دستیابی به پروت 

ورودی،  یاع  از شهدت صهوت   ورودی تابش اساسدرمان بر

، عمق نفوذ و غیره بررسی شود و بسامدسطح مقطع تابش، 

 د. نلحاظ شو لزجتمشخصات فیزیکی بافت مانند ضرایب 

 گیری نتیجه. 1

گسترش محاسبات عهددی بهرای بهبهود و توسهعه طهرح       

در کاربردهای درمانی امری  فراصدادرمان استفاده از امواج 

ه حاضر اثر تغییر تنهها یه    است. در مطالع مه  و ضروری

و  فشهار صهدا  طهرح  ورودی سطح مقطهع تهابش بهر     لفهؤم

متمرکزشهده  شهدت   -پهر  فراصهدا حرارتی منتیه از امهواج  

اسهتخراج شهد.    ای رایانهه سهازی   الگهو )هایفو( با استفاده از 

گهرفتن اثهر    و در نظر موج کاملمیدان فشار با حل معادله 

بافت، در حالت خطی محاسبه شد.  (ویسکوز وترمگرمالزج )

با تغییهر سهطح   حرارتی  -فشار صداطرح  ندنتای  نشان داد

 اسهت  تفاوتمداری  به طور معنی، یثر تابش صوتؤمقطع م

(05/0 >p-value.) 

 

  تشکر و ریتقد. 6

 رشهته  ارشهد  کارشناسهی  نامهه  پایهان  از یقسمت تحقیق این

 مدرس تربیت دانشگاه پزشکی علوم دانشکده پزشکی فیزی 

 .است
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Abstract 

HIFU technology is a non-invasive treatment method based on the conversion of acoustic energy into 

thermal energy focused on the target area. In this study, the effect of radiation cross- section on heat 

distribution in the target tissue is investigated. To investigate the effect of radiation cross- section, in 

this study, finite element method and COMSOL simulation software were used in the linear emission 

mode of ultrasonic waves. At a maximum input sound intensity of 10 W/cm
2
, the pressure wave 

equation was solved by considering thermo-viscous fluid at two cross- sections of 1.5 and 0.8 cm
2
. 

Based on the Pennes heat transfer equation, the heat field distribution in skin tissue, subcutaneous fat, 

and muscle was calculated. To validate the simulation results, the correlation between the results of the 

mathematical model the experimental method with a 95% confidence level (p<0.05) was evaluated. At 

an input sound intensity of 10 W/ cm
2
 and at a focal length of 4.5 mm from the skin surface, with an 

increase in cross- section from 0.8 to 1.5 cm
2
, the maximum sound pressure from 8.6 to 20.9 MPa and 

the maximum temperature from 60 to 139 °C. The results showed that the sound pressure distribution 

and the thermal dose of the target tissue depended on the cross-sectional area of the sound transducers. 

It is concluded that in order to achieve the selected treatment protocol, the treatment plan should be 

simulated based on radiation input and physical characteristics of the tissue. 

 

Keywords: High intensity focoused ultrasound, Cross- section of radiation, Sound pressure 

distribution, Thermal distribution. 
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