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محور تک روزنه عملکرد آنتن هم برهای مختلف قرارگیری روزنه ها تاثیر موقعیت بررسی 

 و دو روزنه در درمان سرطان در بافت کبد به روش هایپرترمیا

 

 

 

 چکیده

انجام  بافت کبد درمان سرطان مایکروویو در ایروزنه استفاده از آنتن روش هایپرترمیا بابررسی عددی در این پژوهش 

و معادله الکترومغناطیسی با  هدو بعدی انجام شد و محوری متقارن مدلسازی مسئله در نرم افزار کامسول به صورت است. شده

بافت سرطانی، میزان جذب امواج همچنین در این مطالعه توزیع دما، تخریب  معادله انتقال حرارت زیستی کوپل شده است.

آنتن دو روزنه دارای نتایج نشان داد که  ( به صورت عددی بررسی گردید.SARماکرویوو در بافت کبد و نرخ جذب ویژه )

ها محور طولی آنتن راستای در SARتوزیع تری از مقدار مایکروویو جذب شده نسبت به آنتن تک روزنه است. توزیع گسترده

به سرعت کاهش  SARخود که مکان قرارگیری روزنه است رسیده و سپس توزیع  بیشینهیابد و به نقطه افزایش میبه تدریج 

طبق نتایج بدست آمده همچنین تغییرات مقدار دما در بافت کبد به  رسد.یابد و در انتهای آنتن به کمترین مقدار خود میمی

آنتن تک روزنه برای تومورهای  همچنین روند مشابهی دارند. SARتوزیع نوع آنتن و عمق نفوذ بستگی دارد و توزیع دما و 

 بیضوی شکل و آنتن دو روزنه برای تومورهای کروی شکل مناسب است.

 .(SAR) نرخ جذب ویژه ای، ماکروویو، هایپرترمیا، سرطان،کبد، آنتن روزنهبافت  :کلیدی هایواژه
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Abstract 

َA Numerical study of hyperthermia was performed using a microwave slot antenna in the treatment of liver 

cancer. The modeling of the problem in Comsol software is done symmetrically and two-dimensionally and the 

electromagnetic equation is coupled with the biothermal transfer equation. Temperature distribution, cancer 

tissue destruction, microwave absorption in liver tissue and specific absorption rate (SAR) are presented as 

results. The results showed that the two-hole antenna has a wider distribution of the amount of microwave 

absorbed than the single-slot antenna. The SAR distribution along the longitudinal axis of the antennas gradually 

increases and reaches its maximum point where the slot is located, and then the SAR distribution decreases 

rapidly and reaches its minimum at the end of the antenna. According to the results, changes in temperature in 

liver tissue also depend on the type of antenna and penetration depth, and temperature distribution and SAR 

distribution have a similar trend. Also, single-slot antenna is suitable for elliptical tumors and double-slot 

antenna is suitable for spherical tumors. 
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 مقدمه -1

کند، سلول به که ژنتیک سلولی تغییر پیدا میهنگامی 

های سلول کند وطور غیر قابل کنترلی شروع به تقسیم می

ای از بافت را اغلب تشکیل توده و آینداضافی به وجود می

سرطان از  شود.نامیده می )غده سرطانی( دهند که تومورمی

افراد ساالنه  عوامل اصلی مرگ و میر مردم در جهان است.

سرطان  کنند.زیادی در اثر ابتال به انواع سرطان فوت می

سومین عامل مرگ و میر در ایران است؛ با افزایش درصد 

رود بروز موارد سالمندی در جمعیت کشور انتظار می

از  ی آینده به دو برابر افزایش یابد.سرطانی در دو دهه

، های موثر و مرسوم در درمان سرطان، جراحیجمله روش

با توجه به اینکه  درمانی و رادیو درمانی است.شیمی

 لزوماً سرطان درمان برده، در همه مواردهای نامروش

از طرفی هر کدام عوارض خاص خود را  ومد نیستند کارآ

های دیگری هم برای آورند، امروزه روشبه وجود می

توان جمله میشوند. از آنمقابله با سرطان به کار گرفته می

و ...  2، درمان ایمنولوژیکی، درمان فوتوداینامیک1هایپرترمیا

ها موارد کاربرد خود را را نام برد. هر یک از این روش

ها تشخیص اینکه کدام روش، یا ترکیب کدام روش ودارند 

برای یک مورد سرطان مناسب است، توسط گروه پزشکی 

به  یپرهایپرترمیا متشکل از دو کلمه هاواژۀ  شود.انجام می

هایپرترمیا به صورت  باال و ترم به معنی گرما است،معنی 

کلی به معنای افزایش دمای بدن به بیش از میزان طبیعی آن 

های زنده توانایی کنترل توزیع انرژی در داخل بافت است.

سازی در های مدلبا گسترش ابزارهای الکترونیک و سیستم

پیشرفت قابل های گذشته بسیار مورد توجه بوده و دهه

ایده استفاده از گرما برای  .]3-1[ای داشته استمالحظه

نظر بوده است، اما دنی مطوال  درمان سرطان برای مدت

ین ایده شده های سالیان اخیر منجر به عملیاتی شدن اتالش

خیر، رسیدن به توانایی ایجاد أاست. علت اصلی این ت

که وریافزایش دمای مناسب در مکان مناسب است به ط

به طور  ها و بافت سالم بدن نشود.باعث آسیب به سلول

                                                           
1 hyperthermia  
2 photodynamic 

های درمان سرطان معمول هایپرترمیا به همراه سایر روش

شود. به درمانی و پرتودرمانی بکار گرفته میمانند شیمی

رسد که هایپرترمیا باعث حساس شدن بیشتر نظر می

های سرطانی به پرتو و داروهای شیمی درمانی سلول

ود. مطالعات بالینی بسیاری بر روی ترکیب هایپرترمیا شمی

 سرطاندرمانی و یا شیمی درمانی بر انواع مختلف  و پرتو

 ،]7[، سرطان سر و گردن]6و5[ا، مالنوم]4[مانند سارکوما

و غیره  ]14[، مغز]13و12[ریه، ]11و10[پستان ،]9و8[کبد

هایپر ترمی یک نوع از درمان حرارتی  صورت گرفته است.

شود. وانگ و است که از اثرات گرمایشی استفاده می

بیان کردند که آنتن کواکسیال برای  2015 همکاران در سال

 .]15[درمان تومورهای کبدی بسیار امیدوارکننده است

ذرات  یپرترمینانو، توسعه ها یدر فناور ریاخ یهاشرفتپی

بالقوه  یبستر درمان کی( به عنوان 3MNP) یسینانو مغناط

. با توجه به توسعه یافته است ،هایماریدرمان ب یبرا

 - یمکان عیتوز نانیقابل اطم ینیبشیکه در پ ییهاچالش

 MNP یپرترمیدرمان ها یدما در بافت زنده در ط یزمان

 یاثربخش نیو همچن یمنیاز ا نانیاطم یدارد، برا جودو

 یموثر و قابل اعتماد ضرور یعدد یهامدل جادیدرمان، ا

 .]16[است

 1886اولین پژوهش در رابطه با هایپرترمیا در سال 

توسط بوش ارائه شد. او در این مقاله اثر بخشی تب در 

وستمارک از  1898بهبود یک مورد تومر را بررسی کرد. در 

جریان آب با دمای باال در درمان یک مورد سرطان غیرقابل 

کریل بهبود  1962جراحی دهانه رحم استفاده کرد. در 

پرترمیا ترکیب خشی رادیوتراپی، در صورتی که با هایاثرب

 همکاران به کاوسی یداللّهی و .]17[شود، را بررسی کرد

 با روزنه دو آنتن در روزنه طول تغییر پارامتری بررسی

 روش به بافت سرطانی درمان در خونی رگ وجود

ها از نرم افزار کامسول برای آنپرداختند.  هایپرترمی

 که نشان داد سرطانی استفاده کردند. نتایجمدلسازی بافت 

 تومور اطراف یا سرطانی بافت در خونی وجود رگ

                                                           
3 magnetic nanoparticle 



 

 

 حرارت انتقال ،رگ در خون جریان دلیل به سرطانی

 جذب انرژی مقدار باعث کاهش این که گیردمی صورت

 رگ که ایناحیه در نتیجه در و شودمی بافت توسط شده

 روزنه دو آنتن در همچنین .یابدمی کاهش دما دارد وجود

 شروع دیرتر بافت دیدگی آسیب روزنه طول افزایش با

تأثیر تعداد روزنه  2015گاس پیوتر در سال  .]18[شودمی

موجود در ساختار آنتن مایکروویو را برای توزیع دما گذرا 

در بافت انسان بررسی کرد. باالترین درجه حرارت با آنتن 

 3و  2ها برای آنتن ترین آندست آمد و پایین یک روزنه به

ترین و باالترین درجه حرارت به دست آمد. پایین روزنه به

 فرانچسکا .]19[های ریه و پستان ظاهر شدترتیب در بافت

بررو و همکاران به بررسی سرطان لوزالمعده با استفاده از 

 هاآن و  هایپرترمی پرداختند. 1ون تراپیدرها ترکیبی روش

بافت سرطانی را در معرض یک میدان مغناطیسی با 

دقیقه قرار دادند. دمای  30هرتز به مدت  8/109فرکانس 

ها بیان کردند که درجه افزایش یافت. آن 42به  37بافت از 

 قدم اولین دهنده نشان هایپرترمی، و هادرون تابش ترکیب

 لوزالمعده سرطان برای ابتکاری بالینی گزینه سمت به

 کاربردهای برای جدید ذرات نانو توسعه .]20[است

 تئوری در هاچالش مهمترین از یکی درمانی و تشخیصی

است. از این رو  بوده اخیر های دهه در سرطان شناسی

بافت سرطان به بررسی  2020همکاران در سال  وسلیمی 

ها به روش هایپرترمی حاوی مواد نانو در پستان موش

دقیقه  20بافت سرطان به مدت  ذرات مغناطیسی پرداختند.

ها نشان در معرض میدان مغناطیسی قرار گرفت. نتایج آن

داد که این روش از گسترش تومور جلوگیری کرده و 

لیم و همکاران به بررسی  .]21[بخشددرمان را بهبود می

روش ترکیبی هایپرترمیا و شیمی درمانی در بافت سرطانی 

را تحت تأثیر یک میدان ها دمای بافت کبد پرداختند. آن

گراد درجه سانتی 45مغناطیسی حاوی نانو ذرات به 

رساندند. نتایج نشان داد که روش ترکیبی مؤثرتر از استفاده 

و همکاران به نگوین  .]22[از یک روش به تنهایی است

                                                           
1.hadron therapy 

 ای در درمان بافت سرطانیآنتن روزنه سه بعدی بررسی

ی مسئله با الگوریتم سازو بهینه به روش هایپرترمیا پستان

 بر عالوه که مایکروویو، . سیستمسازی ذارت پرداختندبهینه

یگاهرتز و تومور گ 2/4 منبع دارای ای،روزنه آنتن آرایه

-مکعب بود. نتایج بهینه متر سانتی 1 به اندازهمورد بررسی 

 از استفاده پیشنهادی در آزمایشی سازی بیان کرد سیستم

 در حرارت درجه بردن باال برای وات 65 مایکروویو توان

 داشتن نگه گراد و ایمندرجه سانتی 42از  بیش به تومور

 .]23[مناسب است درجه 36 در سالم بافت

، سرطانمطالعه تحقیقات گذشته نشان داد که در میان 

سرطان کبد بخش زیادی از مرگ و میر را به خود 

محور ای همهای روزنههمچنین آنتن اختصاص داده است.

ترین به دلیل ابعاد کوچکشان و هزینه تولید پایین آنها رایج

 های مورد استفاده در روش تخریب مایکروویو هستند.آنتن

از این در این مطالعه به بررسی سرطان در بافت کبد به 

پرداخته می ای و به روش هایپرترمیا استفاده از آنتن روزنه

سول و به صورت مدلسازی مسئله در نرم افزار کام .شود

شود. همچنین در این مطالعه توزیع دما، بعدی انجام می دو

در  جذب امواج ماکرویوو میزانتخریب بافت سرطانی، 

به صورت عددی  (SAR2جذب ویژه ) نرخ و بافت کبد

های تک روزنه و دو روزنه گردد. در پایان آنتنبررسی می

 .شوندبا یکدیگر مقایسه می

 
 

 مسالهسازی مدل -2

ای از مساائل  حرارت الکترومغناطیس در طیف گسترده

سازی در نارم  با مدل این پژوهشدر . کاربرد داردمهندسی 

معادلاه الکترومغناطیسای باا معادلاه انتقاال       افزار کامساول 

حاارارت زیسااتی کوپاال شااده اساات. درروش هااایپرترمی، 

سرطان با استفاده از حرارت موضعی در بافات توماور کاه    

-درمانی یا پرتودرمانی انجام میمعموالً در ترکیب با شیمی

هاای مرباوب باه ایان     گردد. یکی از چالشدرمان می ،شود

ه تومورها بادون آسایب دیادن    روش حرارت دهی عمیق ب

                                                           
2 specific absorption rat 



 

 

های اطاراف توماور اسات کاه شااملر کنتارل میازان        بافت

گیاری  دهی و توزیع فضاایی و طراحای و موضاع    حرارت

هاای گرماایی   شاود. در میاان روش  های دمایی مای حسگر

دهای ماایکروویو بیشاتر     ممکن، رادیو فرکانس و حارارت 

ساازی  مادل . مورد توجه محققان بالینی قارار گرفتاه اسات   

 در واقااع یااک مدلسااازی و نیاازانتقااال حاارارت زیسااتی، 

در  گرماا  انتقاال هاا بارای تحلیال و بررسای     گسترش مدل

هاای مرباوب باه    و سیساتم  ها و مایعاتمانند بافت یدرموا

و معادلاه انتقاال حارارت زیساتی     های زنده هساتند.  ارگان

باارای کشااف  مختلااف حاال آن،بکااارگیری ماادل هااای  

مانند از  ،های درمانی حساساستفادههای بالقوه برای روش

گساترش پیادا    ،هاای سارطانی و تومورهاا   بین بردن سلول

ای باا  مقالاه  1948در آگوسات ساال    1هری پانس  اند.کرده

عنوان تحلیل و بررسی بافت و دماهای خاون شااهرگی در   

بازوی انسان در حاال اساتراحت را منتشار کارد. پانس در      

دمای بین خون شاهرگی و اش جریان گرما با اختالف مقاله

 .]8[دمای بافت محلی را متناسب پیشنهاد کرد
 2افزار کامسولمعادله انتقال حرارت زیستی پنس در نرم

گیارد.  درون ماژول انتقال حرارت قرار می ،مانند یک برنامه

در این حالت فرم معادله انتقاال حارارت زیساتی باه ایان      

 ر]23و8[شودصورت بیان می

(1) 
𝜌𝐶

𝜕𝑇

𝜕𝑡
+ 𝛻(−�⃑� 𝛻𝑇)

= 𝜌𝑏𝐶𝑏𝜔𝑏(𝑇𝑏 − 𝑇) + 𝑄𝑚𝑒𝑡

+ 𝑄𝑒𝑥𝑡  

انتقاال حارارت   ، سامت چا    جملهنیاول( 1در رابطه)

انتقاال حارارت ناشاای از     Qmetخاون،  3وژنیا پرف  ناشای از 

   استتولید حرارت توسط منبع خارجی  Qextمتابولیسم، 

-ای هم محور استفاده مای از آنتن روزنه در این بررسی

آمده است. همچنین خاواص   1شود که ابعاد آن در جدول 

                                                           
1 Pennes 
 
2 Comsol 

3 perfusion 

 

رائااه شااده اساات. الزم بااه ا 2مااواد مربااوب آن در جاادول 

 بهداشاتی  هاای جنبه رعایت برای معموالً آنتنذکراست که 

 ایان  در .گیارد  می قرار 4تترافلورواتیلن پلی پوشش یک در

 کناد، مای  تولیاد  ماایکروویو  کاه  آنتنی قرار دادن با بررسی،

کوپال کاردن میادان مغناطیسای و     و  درون بافت سارطانی 

 درصاد  دماا،  توزیاع  معادله انتقال حرارت زیساتی میتاوان  

)نسبت مقادار حارارت جاذب     ویژه جذب نرخ و تخریب

 .را ماورد بررسای قارار داد    بافات  در شده به غلظت بافت(

 1مورد استفاده در شاکل   هم محور ایشماتیک آنتن روزنه

 در ایان پاژوهش  اساتفاده  مدل مورد  .نشان داده شده است

اسات، کاه    محوریمتقارن  مدلاین برتری را دارد که یک 

ای دو مختصاات اساتوانه  ساازی در  دهاد از مادل  اجازه می

 (شماتیک تعبیه آنتن در داخل بافت 2همانند شکل )بعدی 

شاود  سازی در دو بعد انجام میکه مدلاستفاده شود. زمانی

مناسب و به دنبال آن دستیابی به دقت  شبکهامکان انتخاب 

در الزم باه ذکار اسات     عالی در جواب نهایی وجاود دارد. 

در نظر  شاخص خونی بدون رگ بافت کبدپژوهش حاضر 

در این مدل سازی بخاش داخلای رساانای     شود.گرفته می

در دامنه حل قرار ندارد و بخشهای فلازی باه عناوان    فلزی 

مرزها درنظر گرفته می شوند. همچنین مولفه مماسی میدان 

 الکتریکی نیز صفر است.
 

 ای محوریابعاد آنتن روزنه -1جدول 

 مقدار پارامترها

 29/0 (mmقطر رسانای مرکزی )

 94/0 (mmقطر داخلی رسانای خارجی )

 19/1 (mmقطر خارجی رسانای خارجی )

 79/1 (mmقطر میل جراحی )

 1 (mmطول روزنه)

موقعیت قرار گیری روزنه ها نسبت به نوک 

 (mm)آنتن 

5-7.5-10 

 

 

 

 

 

 

 خواص مواد تشکیل دهنده آنتن -2جدول 
 بافت کبد میل جراحی الکتریکدی خواص

 03/43 60/2 03/2 نسبی تراوائی

 69/1 ---- ---- (s/m)ضریب هدایت
 

 

 

 

                                                           
4 polytetrafluoroethylene 



 

 

 
 ایشماتیک آنتن روزنه -1شکل 

 
 شماتیک تعبیه آنتن درون بافت -2شکل 

 

 مرزیحاکم و شرایط معادالت  -3

 ی الکترومغناطیسناحیه 3-1

-هم  آنتنیک   در (E)اشاعه یک موج الکترومغناطیس 

عرضاای  (H)هااای الکترومغناااطیس محااور توسااط میاادان 

گاااردد. معاااادالت متناساااب باااا اماااواج مشاااخص مااای

 :شودزیر بیان می صورتبهالکترومغناطیس 

(2) E=er

C

r
ej(ωt-kz) 

(3) H=eφr

C

z
ej(ωt-kz) 

بیاانگر جهات اشااعه     𝑧 صهتخم ، 3و  2 هایرابطه در 

خط ای در مرکز استوانه ه های سامانهمختص z و r ،φ، امواج

ای را فرکاانس زاویاه   ωباشاند. همچناین   می آنتن محوری

ماوج،  ثابت پخش امواج اسات و باا طاول    kدهد. نشان می

 شودررابطه معکوس دارد و به فرم زیر بیان می λیعنی 

(4) k=
2π

λ
 

p
av

دارای  آناتن میانگین زمانی است که منبع انرژی در  

 ر]24[آید جریان باشد که از رابطه زیر بدست می

(5) pav=∫ Re(
1

2

router

rinner

E×H)2πrdr=ezπ
C2

Z
In(

router

rinner
) 

Z   الکتریاک،  مقاومت ظااهری ماوج در دیC   ظرفیات

شاعاع داخلای    rinnerشعاع خاارجی و   routerحرارتی ویژه، 

 باشند.الکتریک میدی

محوری محدود  دارای مولفهدر بافت، میدان الکتریکی 

-مای  افقیمؤلفه  دارای یکمیدان مغناطیسی صرفاً و  است

می توان آنتن را با یک میدان مغناطیس عرضای   یعنیباشد؛ 

صورت  پس معادله موج به متقارن محوری مدلسازی نمود.

 ر]25و24[شودل میاصحزیر 

(6) ∇ × ((εr-
jσ

ωε0
)-1∇×Hφ) -μrk0

2Hφ=0 

ضاریب  باه ترتیاب    Hφو  εr ،ε0 ،σ ،μr ،k0 ،6در معادله 

الکتریک بر فاصله، ضاریب هادایت،   الکتریک، ثابت دیدی

بار فاصاله و تغذیاه    نفوذپذیری، ثابت انتشار ماوج  ضریب 

 میدان مغناطیسی است.

شرایط مرزی برای سطوح فلزی به صورت زیار بیاان    

 نشان داده شده استر 3شود و در شکل می

(7) n⃑  × E⃑⃑  = 0 

صورت و به  شدهشرایط تقارن محوری اعمال  r=0در 

 آیدرزیر بدست می

(8) Er
⃑⃑⃑⃑ = 0 

(9) ∂Ez
⃑⃑  ⃑

∂r
=0 

و باه   گرفتاه وات در نظار   10تغذیاه   منباع مقدار توان 

کمک شرایط مرزی مدلسازی شده و به صورت زیار بیاان   

 می گرددر

(10) n×√εE − √μHφ= − 2√μHφ0 

Hφ0 (تغذیه میدان مغناطیسی)  بر فاصله از رابطه زیر

 ر]8[آیدبه دست می
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(11) 𝐻𝜑0 =
1

𝑟 √
𝑝𝑎𝑣

𝑍

𝜋𝑟𝑙𝑛 (
𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒𝑟

𝑟𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟
)

 

الکتریکی در بافت کبد با استفاده از رابطاه زیار   هدایت 

 ر]25و24[آیدبه دست می

(12) σliver= − 0.0004T+1.7381 

 

 
 شرایط مرزی اعمال شده -3شکل 

 

 ی انتقال گرماناحیه 3-2

صورت معادله انتقال حرارت زیستی وابسته به زمان به 

 شودرزیر بیان می

(13) ρC
∂T

∂t
+∇.(−k∇T)=ρbCbωb(Tb − T)+Qmet+Qext 

 ایاان ماادل از منبااع حرارتاای ناشاای از متابولیساام  در 

. منباع حارارت   شاود نظار مای  صرف )سوخت و ساز بدن(

خارجی باا حارارت مقااومتی تولیاد شاده توساط میادان        

 رالکترومغناطیس برابر است

(14) Qext=
1

2
Re[(σ − jωε)E.E*] 

کاه میازان پرفیاوژن     شده استفرض در این مدلسازی 

 بار ثانیاه اسات.    0036/0برابار باا    مقاداری ثابات و    خون

-درجاه ساانتی   37یعنی دمای همچنین خون در دمای بدن 

 مقادار  گاردد. گارم مای   Tشود و تا دمای وارد کبد می گراد

ژول بار کیلاوگرم    3639برابار   ظرفیت گرمای ویاژه خاون  

 است.  کلوین 

. حاداقل  اسات تابعی از دماا   ωbبرای یک مدل واقعی 

-برای اجزای خارجی بدن مانند دست و پاها مشااهده مای  

 شود.گردد که افزایش دما منجر به افزایش گردش خون می

شده به غلظت بافت از این رو نسبت مقدار حرارت جذب 

 ر]25[شودبیان می

(15) SAR=
σliver

2ρ
|E⃑⃑ |

2
 

بافات   عالوه بر معادله انتقال گرما، ایان مادل، انتگارال   

در ایان مدلساازی شارایط     کناد. آسیب دیده را محاسبه می

 رشودگرفته میدر نظر  حرارتی در ناحیه حلایزوله 

(16) n⃑  .∇T = 0 

-بر اساس مادل هنریکاو  آسیب دیدگی بافت  میزانو  

 رشودصورت زیر محاسبه میبه  موریتز

(17) da

dt
=A exp(-

∆E

RT
) 

فاکتور فرکانس،  Aدرجه آسیب بافت،  a، 17در معادله 

R ( کیلوژول بر کیلومول کلاوین  314/8ثابت جهانی گازها )

طرفاه  العمل آسیب یک سازی برای عکسانرژی فعال E∆و 

است. این دو پارامتر به نوع بافت بستگی دارند. کسر بافت 

 رگرددصورت زیر بیان میشده به  بتخری

(2) θd=1 − exp( − a) 

 

 شبکه بندیاعتبار سنجی و استقالل از  -4

 داده نشاان  بنادی  شابکه  از استقالل نمودار 4شکل  در

 تعداد در زمان براساس را کبد دمای نمودار این. است شده

 مشاخص  که همانطور. است داده نشان مختلف های شبکه

 حاداقل  کاه  اسات  شابکه  تعداد از مستقل زمانی حل است

 Free بصاورت   شابکه بنادی   .باشاد  7546 شابکه  تعاداد 

Triangular شابکه  نماایی از مادل    5شود. شکل می ایجاد

  دهد.را نشان می شده بندی
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- √
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  Thermal insulation 

nො(𝑘∇𝑇) = 0 

  P
er

fe
ct

 e
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ct
ri

c 
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nො
×
E⃑⃑ 
=
0
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 یج از شبکه بندی ااستقالل نت -4شکل 

 
 

 
 ایجاد شدهشبکه نمایی از  -5 شکل

 

ها و نتایج برای اعتبار سنجی مدل آنتن مایکروویو، داده

سازی آنتن تک روزنه با نتایج مدلسازی لبدست آمده از مد

مادل یاناگ   با توجاه باه   مقایسه شد.  ]8[ یانگ و همکاران

و  گیگاا هرتاز   45/2باا فرکاانس   وات  75مایکروویو  توان

. شاود مای  درجاه در نظار گرفتاه    37دمای اولیه بافت کبد  

است. از مدلسازی میلیمتر  20عمق نفوذ آنتن در بافت کبد 

شاود  میمایکروویو استفاده  فرایندتقارن محوری در آنالیز م

نتاایج   6شاکل   اسات. ثانیاه   150و مدت زماان گرماادهی   

و  5/4 هاای روزنا   برای طولاعتبار سنجی دمای بافت کبد 

ه زماان  نسابت با   میلیمتر برای آنتن تک روزناه بارای   5/9

 دهد.گرمادهی در درمان مایکروویو را نشان می

 
 ]26[اعتبار سنجی پژوهش حاضر با مرجع  -6شکل 

 

  تایجن -4

 ر انجام این پاژوهش بررسای و مقایسا    هدف اصلی د

محور تاک روزناه باا آناتن دو روزناه در      عملکرد آنتن هم

هایپرترمیاا باا اساتفاده از      به روش بافت کبدسرطان  درمان

 هماانطور کاه در   مایکروویو است. برای انجام این پژوهش 

از انتهاای   روزناه نشان داده شده اسات، موقعیات    7شکل 

 5/7، 5به میازان   (D) هایها از یکدیگر فاصلهآنتن و روزنه

بارای ایان   نتاایج   و شاده اناد  میلیمتر در نظر گرفتاه   10و 

برای آنتن دو روزنه گردند. سه میبررسی و مقای موقعیت ها

D1=D2  شاود میدر نظر گرفته.   ( طاول روزناهLs  ماورد  )

درنظار گرفتاه   میلی متار   1مطالعه در این پژوهش به مقدار 

 شده است.

 
 و دو روزنه روزنهتک ها در آنتن روزنه از نمایی -7شکل 

 

مقدار مایکروویو جاذب شاده   به  نتایج مربوب 8 شکل

دهااد، در ایاان شااکل مقاادار نشااان ماای در بافاات کبااد را

 45/2مایکروویو جذب شده در بافت کبد براساس فرکانس 

نشااان داده شااده  وات 10و مقاادار مااایکروویو گیگاااهرتز 



 

 

الف مقدار مایکروویو جذب شده قسمت  8 شکلدر است. 

محاور تاک روزناه و    در بافت کبد با اساتفاده از آناتن هام   

محاور دو  از آناتن هام  ب همین مورد را با استفاده  قسمت

ثانیه  300ثانیه و  120ثانیه،  30های روزنه برای مدت زمان

دهند.انرژی مایکروویو توسط آناتن داخال بافات    نشان می

الکتریک باه گرماا تبادیل    شود که توسط دیکبد پخش می

در هاار دو آنااتن توزیااع مقاادار  8 شااکلشااود. طبااق ماای

مایکروویو جاذب شاده در اطاراف روزناه تقریباا حالات       

دارد و بیشترین مقدار آن در کنار روزنه آنتن  شکل بیضوی

گیاریم ایان مقادار    باشد که هر چه از روزنه فاصله مای می

 8ف و ب شاکل  هاای الا  قسمت . با مقایس یابدکاهش می

ک روزناه و دو  مقدار مایکروویو جاذب شاده در آناتن تا    

روزنه در بافت کبد مشخص است که آنتن دو روزنه دارای 

تری از مقدار مایکروویو جذب شاده نسابت   توزیع گسترده

 به آنتن تک روزنه است.

 مقدار مایکروویو جذب شده در بافت کبد -8شکل 

 

محاور تاک   در آناتن هام   SARمقایس  توزیاع   9شکل 

سه موقعیت قرارگیری روزن هاا  برای روزنه و دو روزنه را 

 10و  5/7، 5 فواصال با  نسبت به نوک آنتن و نسبت به هم

خطای باه    راساتای دهاد. ایان نماودار در    میلیمتر نشان می



 

 

میلیمتار از آن   5/2موازات محور آنتن مایکروویو به فاصله 

محاور طاولی    راساتای در  SARتوزیاع   است.بدست آمده 

خود کاه   بیشینهیابد و به نقطه می  ها به تدریج افزایشآنتن

رسد. همانطور که مشااهده  مکان قرارگیری روزنه است می

نمااودار در مکااان  بیشااینه ،شااود در آنااتن تااک روزنااهماای

نماودار   بیشاینه  ،قرارگیری روزنه است و در آنتن دو روزنه

به  SARسپس توزیع  روزنه باالیی است. درمحل قرارگیری

یابد و در انتهای آنتن به کمتارین مقادار   سرعت کاهش می

 رسد.خود می

در بافت کبد  SARشود که تغییرات مقدار مشخص می

 نتایج نشاان همچنین  به نوع آنتن و عمق نفوذ بستگی دارد.

در هماه   در آنتن تک روزنه تقریبااً  SARدهد که مقدار می

 نقاب از آنتن دو روزنه بیشتر است.  

اصل اساسی در درمان مایکروویو اعمال انرژی ماایکروویو  

ای اسات. انارژی   روزناه  محوردر بافت کبد توسط آنتن هم

شود و بافت را گارم  مایکروویو توسط بافت کبد جذب می

 ی و کند. بافت سرطانی بعد از اینکه به اندازه دمای کافمی

شود. هدف نهایی در تخریب می ،الزم گرم شود مدت زمان

هاای سارطانی   درمان مایکروویو از بین بردن سالول  فرآیند

های سالم کباد آسایب   بافت کبد است در حالی که به بافت

سازی توزیع دما در بافت کبد را نتایج شبیه 10نرسد. شکل 

دهاد. در ایان شاکل توزیاع دماا در بافات کباد        نشان مای 

 W10و مقاادار مااایکروویو  GHz45/2 براساااس فرکااانس

قسمت الف توزیاع دماا    10نشان داده شده است. در شکل 

محاور تاک روزناه و    هام  در بافت کبد با اساتفاده از آناتن  

-محور دو روزنه نشان مای هم قسمت ب با استفاده از آنتن

دهند. توزیع دما در اطراف روزنه، برای آناتن تاک روزناه    

دارد و برای آناتن دو روزناه باا    تقریباً حالت بیضوی شکل 

ها حالت کروی شاکل دارد. بیشاترین   افزایش فاصله روزنه

مقدار آن در اطراف روزنه آنتن است و هار چاه از روزناه    

 یابد.گیریم این مقدار کاهش میفاصله می
 

 

 

 

 

در امتداد  ( بافت کبدSARنرخ جذب ویژه ) -9شکل 

مختلف قرارگیری برای سه موقعیت  محور طولی آنتن

 روزنه ها نسبت به نوک آنتن و نسبت به هم

 



 

 

 
 توزیع دما در بافت کبد -10شکل 

 

محاور تاک   توزیع دما را در آنتن هام  مقایس  11شکل 

نسبت به نوک موقعیت روزنه ها روزنه و دو روزنه را برای 

دهاد. ایان   نشان می میلیمتر 5فاصله  و نسبت به هم با نآنت

نمودار در طول خطی به موازات محور آنتن مایکروویو باه  

توزیع دماا در طاول   بدست آمده است.  میلیمتر 5/2فاصله 

یاباد تاا باه نقطاه     ها به تدریج افزایش میمحور طولی آنتن

خود که مکان قرارگیری روزنه است برسد. همانطور  بیشینه

ار در مکان قرارگیری روزنه نمود بیشینهشود که مشاهده می

یاباد و در  سپس توزیع دما باه سارعت کااهش مای     است.

-رسد. مشاخص مای  انتهای آنتن به کمترین مقدار خود می

شود که تغییرات مقدار دما در بافات کباد باه ناوع آناتن و      

طبق نتایج بدست آمده توزیع دماا    عمق نفوذ بستگی دارد.

 روند مشابهی دارند. SARو توزیع 

 

 
توزیع دما در آنتن تک روزنه و دو  مقایس  -11شکل 

 روزنه
 

 22در راستای خط عماود بار محاور آناتن باا فاصاله       

شاده در   پایین بافت بیشترین بافات تخریاب   متری ازمیلی

گیاریم،  مای کنار روزنه آنتن است که هر چه از آنتن فاصله 

رساد کاه در   شود و نهایتاً باه صافر مای   این مقدار کمتر می

در باه علات تشاابه نتاایج     نشان داده شده است.  12شکل 

موقعیات قراگیاری روزناه هاا از     دو روزناه در  تک و  آنتن

 میلیمتر(، نتایج ارائه نشدند. 7.5، 10)نوک آنتن



 

 

 
 در بافت کبد شدهنسبت بافت تخریب -12شکل 

 

در بافت  تخریب شده توزیع کسر بافت 13در شکل 

قسمت الف و ب به  13است. در شکل نشان داده شده کبد

این  ترتیب نتایج مربوب به آنتن تک و دو روزنه است.

خوانی خوبی با توزیع دما در بافت دارد. توزیع هم

شود تخریب بافت در آنتن تک همانطور که مشاهده می

این امر به دلیل توزیع   .ه استروزنه بیشتر از آنتن دو روزن

دمای بیشتر در آنتن تک روزنه نسبت به آنتن دو روزنه 

است که در نهایت بافت بیشتری در این نوع آنتن تخریب 

و نحوۀ تخریب  13شود. همچنین با توجه به شکل می

بافت استفاده از آنتن تک روزنه برای تومورهای بیضوی 

وی شکل مناسب شکل و دوروزنه برای تومورهای کر

 است.

 
 در بافت کبد تخریب شده توزیع کسر بافت -13شکل 

 

 جمع بندی -5

در  هاپیرترمیاا باه روش   سرطان در این پژوهش درمان

روزناه و   با استفاده از آنتن تک بدون رگ خونی بافت کبد

موقعیت های مختلف روزنه ها نسبت به نوک در دو روزنه 

سازی ایان  در شبیه بررسی شده است. آنتن و نسبت به هم

و انتقاال  زمان امواج الکترومغنااطیس  پژوهش از مطالعه هم

. مقادار ماایکروویو جاذب شاده،     گیاری شاد  حرارت بهره

در کباد  و کسر بافت تخریب شاده  توزیع دما  ،SARتوزیع 

افازار  روزنه و دو روزنه به کمک نرم با استفاده از آنتن تک

نسبت بافات تخریاب    .اند.شده و مقایس  استخراج کامسول



 

 

دماا و   توزیاع . داشاتند شده برای دو آنتن حالات مشاابهی   

SAR    در بافت کبد با استفاده از آنتن تک روزنه نسابت باه

ایان در حاالی    باود. بیشترین مقاادیر  دارای آنتن دو روزنه 

-تری از محدودهزنه دارای ناحیه وسیعاست که آنتن دو رو

ی با دمای باال است در واقع مقدار مایکروویو جذب شاده  

پس استفاده فاده از آنتن دو روزنه بیشتر است. در هنگام است

از آنتن تک روزنه و دو روزنه بساتگی باه شاکل و انادازه     

بیضاوی شاکل   تومور دارد، به این صورت که اگار توماور   

تار اسات ولای اگار     ه ارجحآنتن تک روزن استفاده از باشد،

شود از آناتن دو روزناه   باشد توصیه می تومور کروی شکل

امکان انتخاب نوع آنتن با توجاه باه   همچنین استفاده شود. 

های ساالم  کند درصد کمتری از بافتابعاد تومور کمک می

 .آسیب ببیند

 

 فهرست عالئم و اختصارات

Cp,C 
ظرفیت حرارتی ویژه   

(j/kg.k) 

A   فاکتور فرکانس 

a   درجه آسیب بافت 

E 
امواج الکترو مغناطیس   

(V/m) 

F    فرکانس(GHz) 

H 
میدان مغناطیسی   

(A/m) 

j    تراکم جریان(2A/m) 

K    ثابت پخش(1-m) 

P    توان(W) 

t    زمان(s) 

SAR 
نسبت یا نرخ جذب   

(W/kg) 

Q    منبع حرارت(3W/m) 

R 
ثابت جهانی گازها   

(kj/kmol.K) 

T     دما(K) 

   عالئم یونانی

θd 
کسر بافت تخریب   

 شده

ε 
گذردهی الکتریکی   

(F/m) 

λ    طول موج(m) 

k 
هدایت حرارتی   

(W/m. K) 

σ 
رسانایی الکتریکی   

(s/m) 

ω 
، (s-1)خون  وژنیپرف  

 ایفرکانس زاویه

ρ    چگالی(3kg/m) 

μ 
 پذیری مغناطیسینفوذ    

(H/m) 

   زیر نویس

0 
فضای آزاد، شرایط   

 اولیه

b   خون 

t   بافت 

r   نسبی 

m   متابولیک 

liver   کبد 
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