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(مقاله پژوهشی)

اثر تابش امواج فراصدایی 3مگاهرتز روی رده یاخته رتینوبالستوما
سمیه مرادی ،1منیژه مختاری دیزجی* ،1فریبا قاسمی ،2شهاب شیبانی ،3فهیمه اسدی آملی
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 .1فیزیک پزشکی ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس
 .2مرکز تحقیقات چشم بیمارستان فارابی ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران
 .3پژوهشکده کاربرد پرتوها ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهای
 .4مرکز تحقیقات چشم بیمارستان فارابی ،گروه پاتولوژی دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده
هایپرترمی با استفاده از امواج فراصدا ،روش جدید برای درمان تومورهای سرطانی است .رتینوبالستوما یکی از رایجترین تومورهای بددییم
چشمی در کودکان است .با توجه به آنکه هایپرترمی در یایتههای سرطانی یک درمدان مدر ر اسدت ،در ایدن ملال ده ا در هدایپرترمی بدر
یایتههای رتینوبالستوما مورد بررسی قرار گرفت .هدف از این ملال ه ،تأ یر مدت زمان هایپرترمی با امواج فراصدای  3مگاهرتز بدر میدزان
مرگ یایتهای وای 97پس از  44ساعت با استفاده از آزمون اِمتیتی میباشد .در این پژوهش ،درصد زنده ماندن یایتهها پس از  44ساعت
در گروههای درمان با مدت زمان هایپرترمی بیشتر از  4دقیقه نسبت به گروه شاهد (کنترل) ایتالف م نیداری داشت و در گروه درمدان
با مدت زمان هایپرترمی  7دقیقه 05 ،درصد یایتهها و با مدت هایپرترمی  11دقیقه  97درصد یایتهها از بین رفتند .از اینرو میتوان بده
این نتیجه رسید که هایپرترمی با استفاده از امواج فراصدا میتواند یک گزینه درمانی امیدوارکننده باشد .
کلیدواژهها :امواج فراصدا ،یایته رتینوبالستوما وای ،97هایپرترمی ،آزمون اِمتیتی ،مرگ یایتهای .


بینرفتن ت دادی از یایتهها میگردد .در این ملال ه نتایج
حاصله از ا ر حرارتی امواج فراصددای  3مگداهرتز بدر روی
یایتهها مورد بح و بررسی قرار گرفته اسدت .بده همدین
دلیی برای آنکه فقط تأ یر حرارتدی تدابش امدواج بدر روی
یایتهها لحاظ شدود و ا در یرحرارتدی حداف شدود ،بایدد
شرایط تابش امواج بهگونه ای باشند که شدای مکدانیکی
کوچدکتددر از آسدتانهی حفددرهسدازی باشددد .بدا توجدده بدده
ملال ات برای حاف ا ر حفرهسازی بایسدتی کده شدای
مکانیکی در یایته و یا بافت کمتر از  5/2باشد ()MI> 5/2
 .]15هدف از این ملال ده ،ت یدین پروتکدی تدابش امدواج
فراصدای  3مگاهرتز برای ایجاد هایپرترمی در یایتدههدای
سرطانی و تأ یر مدت زمان هایپرترمی با امدواج فراصددا در
میزان مرگ یایتدهای مدیباشدد .بدا تدابش امدواج فراصددا
مقداری از انرژی امواج جاب یایته ها شدود و بده حدرارت
تبدیی شود .حدرارت ناشدی از امدواج فراصددا بدا بسدامد 3
مگاهرتز بر روی یایتهها در محدوده دمای هایپرترمی (42
تا  49درجه سانتیگراد) ،میتواند بسته به درجه حدرارت و
طول مدت زمان اعمال هایپرترمی موج تخری یایتهها

 .1مقدمه

رتینوبالستوما از شایعترین تومورهای چشدمی بددییم در
کودکان اسدت  .]2-1درمدان رتینوبالسدتوما شدامی لیدزر
درمددانی ،کرایددوتراپی ،هددایپرترمی ،شددیمیدرمددانی دایددی
سامانمند ،جراحدی ،پرتودرمدانی و شدیمیدرمدانی دایدی
شددریانی اسددت  .]0-3هددایپرترمی بددا اسددتفاده از امددواج
فراصدایی ،یک روش جدید برای درمان تومورهای سرطانی
است .علت استفاده از امواج فراصدا در هایپرترمی ،تواندایی
عبددور از بافددت و کددانونیکددردن آن در مو ددع مددوردن ر
میباشد .لداا درمدان بده ایدن شدیوه یرتهداجمی اسدت و
م موال بهدلیدی امکدان کدانونیکدردن امدواج فراصددا روی
پوست تحت تابش و بافتهای میانی دیگدر تخرید کمدی
ایجاد میشود  .]9-9بهطور کلی تابش امدواج فراصددا بدر
روی یایته ها موج دو ا ر حرارتی (ایجداد هدایپرترمی) و
یر حرارتی (ا ر حفرهسدازی) مدیشدود  ]7-4و باعد از
 نویسنده پاسخگو:



 
mokhtarm@modares.ac.ir
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است .پس از آنکه دما به دمای هایپرترمی رسید مُد تدابش
به حالت تپی (پالسی) با بهرهی  33 ،25 ،15و  45درصدد
قرار داده شد تا در این دمای هایپرترمی ،دما ابدت بماندد.
این آزمایشها نیز سه بدار تکدرار شدد ،سدپس نمودارهدای
حاصله از دمای بتشدهی یایتده تدابش دیدده بدا امدواج
فراصدا در دایی صدفحه یایتده ای برحسد زمدان تدابش
امواج فراصدا رسم گردید (شکیهای  2الف -د).

شوند  .]12-11جاب امواج فراصدا موج تبددیی اندرژی
فراصدا در بافدتهدای بیولدوژیکی و یایتدههدا بده حدرارت
میشود  .]13هایپرترمی در سلح بیشماری از یایتهها و
بافتها بهطور مستقیم منجدر بده تیییدر یدواز فیزیکدی
اجزای یایتهای میشود ،از جمله ا رات هایپرترمی آسدی
بدده شدداپ و پددروت ین یایتدده و سددایتارهای هسددتهای و
دیاِناِی ،تدددایی در چریدده یایتددهای ،تدددایی در سددنتز
پروت ین و دیاِناِی میباشد که منجر بده مدرگ یایتدهای
میشود  .]10-14در این ملال ه تأ یر هایپرترمی توسدط
امواج فراصدا بر درصد مرگ یایتهای تومور رتینوبالسدتوما
(وای )97پس از  44ساعت با استفاده از آزمدون اِمتدیتدی
مورد بررسی قرار گرفت.
 .2مواد و روشها

(الف)

 .2-1پروتکل تابش

برای اعمال هایپرترمی از طریق تابش امواج فراصدا بر روی
رده یایته ای وای 97نیاز است که در ابتدا پروتکدی تدابش
امواج فراصدا استخراج و کنترل دما در یایتدههدای تحدت
هددایپرترمی امددواج فراصدددا انجددام شددود .جهددت اسددتخراج
پروتکی تابش امواج فراصدا ،صفحه  30میلی متری یایتده،
کدده حدداوی محددیط کشددت یایتددهای بددود ،در فاصددلهی 1
سانتیمتری پروب فراصددا قدرار گرفدت و فاصدلهی مدابین
آنها از ژل پر شد .چیدمان تابش صفحه یایتدهای توسدط
امواج فراصدا در شکی  1نشان داده شده است.

(ب)

(ج)

شکل  1چیدمان تابش صفحه یایتهای توسط امواج فراصدا.
(د)

سپس این چیدمان آزمایش ،درحالیکه در دایی انکوبداتور
 39درجه ی سلسیوس قرار دارد تحت تابش امواج فراصددا
با مُد پیوسته قرار میگیدرد تدا بده دمدای هدایپرترمی (42
درجهی سلسیوس) برسد ،این آزمایش سه بار تکرار شدد و
مشخ شد که برای رسیدن به دمدای هدایپرترمی مددت
زمانی که باید تابش امواج در مُدد پیوسدته باشدد  2دقیقده



شکل  2تیییرات دمایی بتشدهی یایته تابشدیده با امواج فراصدا
در دایی صفحه یایتهای برحس زمان تابش امواج فراصدا؛ در تمامی
نمونهها ابتدا  2دقیقه تحت تابش پیوسته  3مگاهرتز برای رسیدن به
دمای هایپرترمی  42درجه سلسیوس قرار داشتند؛ (الف) در مُد تپی
(پالسی) با بهره  15درصد( ،ب) مُد تپی با بهره  25درصد( ،ج) مُد
تپی با بهره  33درصد و (د) مُد پالسی با بهره  45درصد.
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آزمایش های هایپرترمی تحت تدابش امدواج فراصددا در آن
انجام شود ،دارای مقدار شای مکانیکی  5/124میباشدد
که در شرط عدم ایجاد حفرهسازی صدق میکندد .زیدرا بدا
توجه به ملال ات برای حاف ا ر حفرهسدازی بایسدتی کده
شرط ( )MI>5/2برقرار باشد .]15

در نتیجه ،با توجه به الگوی افزایش دمای بهدسدتآمدده از
این ملال ه برای رسیدن دمای یایتدههدای رتینوبالسدتوما
به دمای هایپرترمی ،تابش امواج فراصددایی  3مگداهرتز بدا
مُد پیوسته به مدت  2دقیقه مناس اسدت و بدا توجده بده
شکیها برای ابت ماندن دمدای هدایپرترمی ،تدابش امدواج
فراصدایی  3مگاهرتز مُد تپی بدا بهدره  45درصدد مناسد
میباشد .در نتیجه شکی نهایی پروتکی منتخ هایپرترمی
یایته وای 97از طریق تابش امواج فراصددایی  3مگداهرتز
در فاصله  1سانتیمتری از پروب با ش اع سلح مر ر تابش
 1/29سانتیمتر و شدت  1وات بر سانتیمترمربع بهصورت
ذیی بهدست آمد (شکی .)3


شکل  4مقدار اِمآی در فاصله  15سانتیمتری از پروب در فواصی 5/4
تا  15سانتیمتری مولد فراصدا  3مگاهرتز در شدت های 1/0 ،1 ،5/0
و  2وات بر سانتیمترمربع برای محیط کشت یایته.

 رده یایتددهای و شددرایط کشددت و تکآیددر آن :ابتدددا ردهیایته ای رتینوبالستوما (وای )97از انستیتو پاستور تهدران
تهیه و سپس در محیط کشت آرپیاِمآی 21945همدراه بدا
 15درصد سرم گاوی افبدیاس و  1درصدد آنتدیبیوتیدک
پنیسیلین -استرپتومایسین در فالسک استریی کشت داده
شد و در انکوباتور با دمای  39درجده سلسدیوس و محدیط
دیاکسیدکربن  0درصد انکوبه شد .پس از گاشدت دو تدا
سدده روز یایتددههددا را پاسدداژ داده و محددیط کشددت رویددی
یایتهها را یارج کرده و یایتههای رسوب کرده در دایدی
محیط کشت جدید دایی فالسک ا افه گردیدندد .تمدامی
این مراحی در شرایط استریی و زیر هود انجام گردید.
 تابش امواج فراصدا :یایتههای وای 97در محدیط کشدتیایته ای آرپی اِم آی 1945به همراه  15درصد سرم جندین
گدداوی و  1درصددد آنتددیبیوتیددک در دمددای  39درجدده
سلسیوس در دایی صدفحه یایتدهای  30میلدیمتدری در
فاصله ی 1سانتیمتری از پروب فراصددا 3بدا سدلح مقلدع
مر ر  0سانتی مترمربع ،ابتدا تحت تابش امواج فراصدایی 3
مگاهرتز و شدت  1وات بر سانتیمترمربع با مُد پیوسته بده

شکل  3شکی نهایی نمودار دمای یایته بر حس زمان تابش امواج
فراصدا در پروتکی منتخ هایپرترمی یایته وای 97از طریق
تابشامواج فراصدا .امواج فراصدایی  3مگاهرتز در فاصلهی 1
سانتیمتری از پروب با ش اع سلح مر ر تابش  1/29سانتیمتر و
شدت  1وات بر سانتیمترمربع.

در من ،برای آنکه فقط ا ر حرارتی تابش امواج در یایته
مورد بررسی قرار گیرد و ا ر یر حرارتی آن حاف شدود از
برنامهی الگوسازی شای مکانیکی برگرفتده از ملال دهی
یانم هرمزی و همکاران  ]19استفاده شد .مقدار شدای
مکانیکی (اِمآی) 1در شددتهدای  1/0 ،1 ،5/0و  2وات بدر
سانتیمتر مربع ،در فاصلهی  5/4تا  15سانتیمتری پدروب
فراصدا در دایی محیط یایتهای محاسدبه گردیدد (شدکی
 .)4هم چندین مشدخ گردیدد صدفحه یایتده ای کده در
فاصله ی  1سانتیمتری از سلح پروب با شددت  1وات بدر
سدددانتیمترمربدددع و بسدددامد  3مگددداهرتز قدددرار دارد تدددا
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مدت  2دقیقه بدرای رسدیدن بده دمدای هدایپرترمی قدرار
گرفتند .سپس برای تآبیت دمای هایپرترمی ،مُدد پیوسدته
تبدیی به مُد تپی (پالسی) بدا بهدره  45درصدد شدد .بدرای
اعمال هایپرترمی امواج فراصدا ،یایتهها تحت تابش امدواج
فراصدا با مُد تپی با بهره  45درصد قدرار گرفتندد .بدهطدور
کلی در این پژوهش  25گروه مورد ملال ه و بررسدی قدرار
گرفتند که شامی  1گروه شاهد (کنترل) و  1گدروه شدم و
 14گروه درمان میباشند که گدروههدای درمدان برحسد
مدت زمانهای مختلدف هدایپرترمی (،2/0 ،2 ،1/0 ،1 ،5/0
 15 ،7 ،4 ،9 ،9/0 ،9 ،0/0 ،0 ،4/0 ،4 ،3/0 ،3و  11دقیقه)
گروهبندی شدهاند.
 سنجش رنگسنجی آزمون اِمتیتی :درصدد یایتدههدایزنده در نمونهها به روش اِمتیتی پس از  44سداعت مدورد
سنجش قرار گرفت .ابتدا ،محلدول اِمتدیتدی بدا ل دت 0
میلی گرم بر میلی لیتر تهیه گردید .سپس  255میکرولیتدر
از هر گروه مورد ملال ه بده هدر چاهدک صدفحه  79یانده
ا افه گردید .بهطوریکه از هر گروه در  4چاهک از صفحه
 79یاندده تکددرار شددد .پددس از سددپری شدددن  44سدداعت
انکوباسیون در دمای  39درجه سلسدیوس ،محلدول رویدی
یایتدههدا یدارج شدده و سدپس  155میکرولیتدر محلددول
دیاِماِساَ 1به هر چاهک ا افه گردید .سپس به مددت 10
دقیقه صفحه مربوطه روی دستگاه شیکر قدرار داده شدد و
در انتها ،رسوب یایتهای حاصی در دیاِماِساَ حی گردید و
جاب نوری بلورهای فورمازان تشکییشده توسط دسدتگاه
سیتِیشن  0سِی ایمِیجینگ مالتی -مُد ریدر 2در طولمدوج
 095نانومتر با مرجع  935نانومتر اندازهگیری شد و درصد
یایتدههدای زنددده هدر نموندده در مقایسده بددا گدروه شدداهد
(کنترل) محاسبه گردید .تمامی مراحدی آزمدایش سده بدار
تکرار شد .درصد یایتههای زنده با اسدتفاده از رابلده زیدر
محاسبه گردید:
×155

میانگین جاب یوانده شده برای هر نمونه
میانگین جاب یوانده شده نمونه کنترل

وان وِی آنووا و آزمون پُست هووک برای تجزیه و تحلیی
دادهها استفاده شد و  P>5/50به عنوان سلح م ندیدار در
ن ر گرفته شد.
 .3نتایج
درصد زندده مانددن یایتده هدا 44 ،سداعت پدس از انجدام
هایپرترمی با دسدتگاه فراصددا از طریدق آزمدون اِمتدیتدی
ارزیابی شد .نمودار درصدد یایتدههدای زندده در  25گدروه
مورد ملال ه نسبت به گروه شاهد (کنترل) (بددون تدابش)
برحس زمان اعمدال هدایپرترمی در شدکی  0رسدم شدده
است .همانطور که شکی  0نشان میدهد ،بهطور کلدی بدا
افزایش زمان تابش ،میزان مرگ یایتهای بیشتر میشدود.
براساس یافتدههدای بدهدسدت آمدده ،درصدد زندده مانددن
یایتهها در گروههدای درمدان بدا مددت زمدان هدایپرترمی
بیشتر از  4دقیقه ایدتالف م ندی داری نسدبت بده گدروه
شاهد (کنترل) (بدون تابش) پس از  44ساعت وجدود دارد
( ،)P>5/50در صورتیکه در گروه های درمان با مدت زمان
هایپرترمی کمتر از  4دقیقه این ایتالف م نیدار نمیباشد
( .)P<5/50همچنین در گروه درمان با مدت زمدان تدابش
 7دقیقه ،شاهد مدرگ  05درصددی و در گدروه درمدان بدا
مدت زمدان تدابش  11دقیقده تقریبدا مدرگ  97درصددی
یایتهها حاصی شد.

شکل  5درصد یایتههای زنده وای 97برحس زمان هایپرترمی پس

= مقدار درصد یایتههای زنده

از  44ساعت با استفاده از آزمون اِمتیتی.

نتایج بهصورت میانگین  ±انحراف م یدار بدرای هدر نمونده
حاصی شدند .از نرمافزار اِس پی اِس اِس 322بوسیله تحلیدی

بهطور کلی براساس یافتههای مستخرج از تحلیدی آمداری،
بددا افددزایش زمددان تددابش امددواج فراصدددا در هددایپرترمی

 

 

1

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



0

4

One way Anova
5
Post Hoc

4

اثر تابش امواج فراصدایی  3مگاهرتز روی رده یاختهای رتینوبالستوما 

مجله انجمن مهندسی صوتیات ایران/سال هشتم/شماره  /1بهار و تابستان  1399


بهطور کلی ،در این تحقیق با اسدتفاده از نتدایج حاصدله از
ت یددین درصددد یایتددههددای زنددده بددر روی رده یایتددهای
رتینوبالستوما پس از اعمدال هایپرترمیدای ناشدی از امدواج
فراصدا میتوان نشان داد که با افدزایش زمدان هدایپرترمی
درصد یایتههدای زندده کداهش مدییابدد .ایدن نتیجده بدا
گزارشات آسیتو اِلنجدو و همکداران در سدال ]19 2514
ملابقت دارد که کاهش درصد یایتههای زنده را با افزایش
زمان هایپرترمی نشان میدهد .بهطور مآدال ،در ملال دهی
آسددددیتو اِلنجددددو و همکدددداران در سددددال ،]19 2514
آزمایشهایی که برای ت یین تأ یر هایپرترمی تحت دمدای
 42درجه سلسیوس بر روی یایتدههدای سدرطان پسدتان
(اِمدیاِی -اِمبی  1)231انجام شد ،نشان دادند که با مددت
زمانهای هایپرترمی  3 ،2 ،1و  4ساعت ،ت داد یایتههدای
زنده با ارزیابی روش تریپان بلو بهترتی برابر با تقریبدا 75
درصددد 43 ،درصددد 03 ،درصددد و  24درصددد مددیباش دند.
همچنین ،در ملال هی دیگر که توسط شهباز احمد زکی و
همکدداران در سددال  2514انجددام شددد  ،]14یایتددههددای
یو 2739به مدت  12دقیقه در دمای  44درجه سلسدیوس
تحت حرارت و اعمال هایپرترمی از طریق حمدام آب گدرم
قددرار گرفتنددد و پددس از  9سدداعت و  24سدداعت درصددد
یایته های زنده با اسدتفاده از آزمدون تریپدان بلدو بررسدی
شدددند .در ایددن ملال دده مقدددار درصددد یایتددههددای زنددده
بهترتی برابر با  49درصد و  90درصد بدهدسدت آمدد کده
نشان میدهندد برای بررسی نتایج پس از انجدام آزمدایش،
هر چه زمان بیشتری از انجام آزمایش گاشته باشد مقدار
درصد یایته های زنده نسبت بده شداهد (کنتدرل) کداهش
بیشتری مییابد .البته با مقایسه ملال ات مختلدف و ایدن
تحقیق ،میتوان نتیجه گرفت که مقدار درصد یایتدههدای
زنده بسته به نوع تابش موردن ر برای اعمال هدایپرترمی و
مدت زمان هایپرترمی و زمان محاسبه درصدد یایتدههدای
زنده پس از انجام آزمایشها و نوع رده یایتدهای مدوردن ر
تفاوت دارد و تنها نکته مشترک در تمامی آزمایشها ایدن
است که با افزایش زمان هایپرترمی در رده یایته سرطانی
درصد یایتههای زنده کاهش بیشتری مییابند.

یایتههدای وای ،97درصدد مدرگ یایتده ای نیدز افدزایش
مییابد بهطوری که در زمانهای تابش بیشتر از  4دقیقده
تمایز م نیدار بین گروههای تحدت تدابش و گدروه شداهد
(کنترل) ( )P>5/50و در زمانهای تابش کمتر از  4دقیقده
عدم تمایز م نیدار بدین گدروههدای تحدت تدابش و گدروه
شاهد (کنترل) ( )P<5/50وجود دارد.
 .4بحث و نتیجهگیری
با استفاده از برنامهی الگوسازی ذکر شدده در منبدع ،]19
مقدار میانگین شدای مکدانیکی محاسدبه شدد و مقددار
میددانگین شددای مکددانیکی در بسددامد  3مگدداهرتز و در
فاصلهی  1سانتیمتری از پروب فراصددا و در شددتهدای
 1/0 ،1 ،5/0و  2وات بر سانتیمترمربع به ترتید برابدر بدا
 5/109 ،5/124 ،5/57و  5/141بهدست آمدد و نشدان داده
شد که برای همه ی این شدت ها در فاصله  1سانتیمتدری
پددروب ،مقدددار شددای مکددانیکی کددمتددر از شددرط عدددم
حفرهسازی ( )MI>5/2است .همچنین در شدتهدای ،5/0
 1/0 ،1و  2وات بددر سددانتیمترمربددع بددهترتی د محدددوده
تیییددرات شددای مکددانیکی برابددر بددا -5/12 ،5/13-5/54
 5/23–5/14 ،5/17و  5/29 –5/19میباشند .ی ندی مقددار
تیییرات شای مکانیکی بهترتید برابدر بدا ،5/59 ،5/50
 5/57و  5/1هستند .با توجده بده آنکده تیییدرات شدای
مکانیکی در شددتهدای  1/0و  2وات بدر سدانتیمترمربدع
تقریبا دو برابر تیییدرات شدای مکدانیکی در شددت 5/0
وات بر سانتیمترمربع میباشد ،از شدتهدای  1/0و  2وات
بر سانتی مترمربع استفاده نشد .هم چنین ،با توجه به آنکده
تیییرات شای مکانیکی در شددتهدای  5/0و  1وات بدر
سانتیمترمربع به هم نزدیک است و با توجه به ایدن نکتده
که در  14گروه موردن ر در ایدن پدژوهش بایسدتی تدابش
امواج فراصدا صدورت مدیگرفدت و در شددت  5/0وات بدر
سانتی مترمربع برای هر گدروه بدرای آنکده دمدا بده دمدای
موردن ر هایپرترمی برسد ،زمان تابش امواج فراصددا زیداد
میشد و رویهمرفته برای انجام کی آزمایشها بایستی که
زمان زیادی برای تابش امواج فراصدا مصدرف مدیشدد ،بده
همددین جهددت تددرجیح داده شددد کدده از شدددت  1وات بددر
سانتیمترمربع در آزمایشها استفاده شود.
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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.

Keywords: Ultrasound waves, Retinoblastoma cell, Y79, Hyperthermia, MTT test, Cell death.
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