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مقاله پژوهشي

بررسي تحليلي اثر حرارتي ليزرپالسي  co2با دمش گوسي روي پوست
جهانبکام

مرضيۀ
پرویز الهي

1

2

3کارشناس ارشد فیزیک ،گروه فیزیک دانشگاه پیام نور،
شیراز ،شیراز ،ایران
2استادیار فیزیک ،دانشكدة صنعت الكترونیک ،دانشگاه
شیراز ،شیراز ،ایران

خالصه
مقدمه :مطالعات انجامشده در زمينۀ كاربرد ليزر در درماتولوژي اكثرأ تجربي هستند درنتيجه در اين
مقاله بهدنبال ارائۀ مدلي تئوري براي نتايج اين مطالعات بودهايم تا ناگزير به تكرار آزمايشها نباشيم
و بتوانيم با حل تحليلي و انجام محاسبات ،نتايج را پيشبيني كنيم .دراين مقاله مدل تحليلي براي
پيشبيني توزيع دما روي پوست تحت تابش پالسي ليزر  co2با دمش گوسي مورد بررسي قرار

گرفته است .درنظر گرفتهشدهاست كه گرما در پوست دراثر برهمكنش با ليزر ايجاد ميشود .معادلۀ
ناپايدار انتقال حرارت را با وابستگي زماني گوسي حل كرديم و درنهايت ميزان افزايش دما را
برحسب عمق پوست و مدت زمان پالس بهدست آورديم .نمودارهاي رسمشده
بهصورت تحليلي و 
براساس اين جواب تحليلي با نمودارهاي تجربي مقايسه شد و همخواني خوبي داشتند.
روش بررسی :در اين نظريه ميدان حرارتي در پوست محاسبه و فرض شده است كه جريان حرارتي
يکبُعدي درنظر گرفتهشده و سپس ميزان
بهطور خالص محوري باشد .معادلۀ حرارت ،
زير سطحي 
افزايش دما در طول پالس مورد نظر براي انرژيهاي مختلف بررسي شده است و نمودار تغييرات دما
براي عمق اپيدرميس و مدت زمان تابش مشخص رسم شده است.
نتیجهگیری :در اين مقاله پس از اين كه با يک حل تحليلي تابع توزيع دما را بهدست

یافتهها و

ميليمتر ،طول پالس 0/1
آورديم ،نمودار ميزان افزايش دما را براي انرژي  1/8ژول و قطر پرتوي  11
ميكنيم .اين مقادير قبالً
ثانيه و براي اپيدرم به ضخامت 100ميكرومتر و براي تابش يک پالس رسم 
بهدست آمده بود .نمودار
بهكار رفته و ميزان افزايش دما حدود  9/8درجه 
در يک كارتجربي[ ]11
رسمشده ميزان افزايش دما را  10درجه نشان داد كه چون همخواني خوبي با مرجع شمارۀ 11داشت

درنتيجه نمودارها را براي انرژيهاي مختلف
نشاندهندۀ كارآيي و درستي اين حل تحليلي ميباشد 

رسم كرديم.

نویسندهء مسئول :مرضیه جهان بكام  ،تلفن 79314117190

واژههای کلیدی :اثر حرارتي ،ليزر ،CO2اپيدرميس ،افزايش دما


پست الكترونیکMjahanbekam@yahoo.com:

مقدمه

خاص و هم جلوگيري از آسيب حرارتي به پوست حائز اهميت
است[ .]1-8از زمان آغاز كاربرد وسيع ليزر در درماتولوژي،
اثرهاي مختلف برهمكنش ليزر
پزشكان همواره درپي يافتن نتيجۀ 
ودهاند .چگونگي برهمكنش ليزر با بافت به خصوصيات
با پوست ب 
اوليۀ ليزر ازجمله طول موج ،پيوسته يا پالسي بودن خروجي ليزر،
توان يا انرژي ليزر و شعاع ناحيۀ مورد تابش بستگي دارد[9و.]10
همچنين پارامترهاي ترمومكانيكي بافت كه بعضاً تابعي از طول
موج ليزر است نيز در اين برهمكنش مؤثرند[ .]11ازجمله
واكنشهايي كه ليزر با بافت انجام ميدهد اثر فوتوگرمايي،

يباشد كه يكي از
فوتوشيميايي ،فوتومكانيكي و فتوالكتريكي م 
يباشد.
اهميتترين آنها اثرحرارتي م 

حائز

باتوجه به گسترش كاربرد ليزر در پزشكي بخصوص كاربرد آن در
زمينۀ درماتولوژي و بافت نرم بررسي اثرهاي ليزر در پوست از
اهميت خاصي برخوردار است .همچنين با توجه به اينكه افزايش
ثيرهاي متفاوتي بر بافت دارد و افزايش بيش از حد آن باعث
دما تأ 
پيشبيني ميزان افزايش دما در

آسيب حرارتي به بافت ميشود،
ميكند
پوست در اثر تابش ليزر كمک بسياري به كارهاي درماني 
و باعث جلوگيري از آسيب حرارتي به پوست ميشود .جهت
استفاده از ليزرهاي مختلف براي كارهاي درماني در زمينۀ پوست،
ميزان افزايش دما در اثر تابش ليزر بر ناحيۀ مشخص پوست بسيار
درنتيجه
ميشود 
مهم است .با تابش ليزر ،محيط هدف گرم 
پيشبيني ميزان افزايش دما هم از جهت انجام كارهاي درماني
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هنگام واكنش ليزر با پوست قسمتي از اشعه بدون نفوذ يا اثر
روي بافت از سطح آن بازگردانده ميشود ،بافت مانند يک جسم
ميكند و قسمتي از نور از ميان بافت عبور
شفاف براي نور عمل 
مينمايد .قسمتي از نور در اجزاي بافتي در هنگام انتقال انرژي

درنهايت بقاياي نور در بافت
نور به داخل بافت جذب ميشود و 
ميكند و در آن پخش ميگردد.
نفوذ 
خواص بيولوژيک بافتهاي مختلف باعث تفاوت در ميزان
مطرحشدۀ باال ميشود[.]9

اثرهاي

هنگام تابش ليزر بر بافت اثرهاي باليني متفاوتي رخ ميدهد به
اين ترتيب كه:
سانتيگراد باعث ميشود

)1پديدۀ افزايش حرارت تا 00درجۀ
پروتئينهاي بافت

بدون اينكه تبخير در بافت زيرين اتفاق افتد،
شروع به دناتورهشدن كنند .در اين حالت بافت شروع به
سفيدشدن ميكند.

لبههاي نرم بافت را ميتوان با حرارتي در حد 00تا 80درجۀ
 )2
سانتيگراد بههم جوش داد چون در اين حالت زنجيرۀ كالژن باز

ميشود و با قسمتهاي مجاور مجدداً جوش ميخورد.

سانتيگراد باعث تبخير آب خواهد شد

)3افزايش دما تا 100درجۀ
در اين حالت تغيير فيزيكي در بافت رخ ميدهد و اجزاي مايع و
ميخورد
جامد به بخار تبديل ميشوند .در اين دما بافت نرم برش 
و كنده ميشود.
سانتيگراد ،دهيدراتاسيون اتفاق ميافتد

)4تا حدود  200درجۀ
كه اگر هوا وجود داشته باشد بافت خواهد سوخت[.]9
درنتيجه ،دانستن ميزان افزايش دما دراثر تابش ليزر حائز
اهميت است .ليزر گازكربنيک ازجمله مهمترين ليزرهاي فروسرخ
مورد استفاده در جراحي است كه بخش اعظم انرژي پرتو در بافت
ميشود و درجۀ حرارت بافت متناسب با شاريدگي ليزر
جذب 
ييابد .تغييرات دماي بافت تابعي از چگالي سطحي توان
افزايش م 
ليزر و زمان پرتودهي ميباشد[ .]12مطالعات انجامشده در زمينۀ
درنتيجه در اين
كاربرد ليزر در درماتولوژي اكثراً تجربي هستند 
مقاله بهدنبال ارائۀ مدلي تئوري براي نتايج اين مطالعات بودهايم تا
زمايشها نباشيم و بتوانيم با حل تحليلي و انجام

ناگزير به تكرار آ
اينمنظور ضمن استخراج
به 
محاسبات ،نتايج را پيشبيني كنيم .
پاسخي تحليلي براي تابع توزيع دما دراليۀ اپيدرم پوست به
بهصورت پالسي برروي
استخراج دماي ناشي از تابش ليزر  co2
اين اليه پرداخته شده است.

روش بررسی
براي دانستن ميزان افزايش دما در اثر تابش ،يک مدلسازي انجام
شده است تا دماي اپيدرم را در مدت زمان تابش ليزر  co2تعيين
كند .در اين نظريه ميدان حرارتي در پوست محاسبه شده و فرض
شده است كه جريان حرارتي زير سطحي بهطور خالص محوري
باشد .معادلۀ حرارت يکبُعدي درنظر گرفتهشده و سپس ميزان
افزايش دما در طول پالس مورد نظر براي انرژيهاي مختلف
بررسي شده است و نمودار تغييرات دما براي عمق اپيدرميس و
مدت زماني به اندازۀ تابش يک پالس رسم شده است.
ميزان افزايش دما در طول پالس مورد نظر براي انرژيهاي
مختلف بررسي شده است و نمودار تغييرات دما براي عمق اپيدرم
و مدت زمان مشخص تابش ليزر رسم شده است كه ميتوان آن را
به انواع توانها و همچنين پهناي لكههاي مختلف تعميم داد.
مكانيزم انتقال حرارت ب هوسيلۀ معادلۀ حرارت مطرح و اين معادله
ب هصورت تحليلي حل شده است .ب هعالوه فرض شده است كه
هنگاميكه

جريان حرارتي زير سطحي ب هطور خالص محوري باشد.
دادهشده باشد ،معادلۀ حرارت
قطر پرتو بيشتر از عمق حرارت  
يکبُعدي درنظر گرفته ميشود.

حل تحلیلی

معادلۀ حرارت را بهروش پارامتري خواهيم داشت:
()1
كه در اين معادله Tدماt ،زمانZ ،عمق مورد نظرK ،هدايت
گرماييC ،انتشارگرمايي و αضريب جذب است.
براي ب هدست آوردن جواب عمومي از روش جداسازي
متغيرها[ ]13استفاده كرده كه درنتيجه پاسخ قسمت عمومي به
شكل زير ب هدست آمده است:
()2
دستآوردن جواب خصوصي معادلۀ 1با كمک برنامۀ
براي ب ه 
بهصورت زير درنظر
ميكنيم و پاسخ را 
 maple9.5حل 
ميگيريم:

()3
در اين رابطه
()4
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فصلنامۀ ليزر پزشکي ،دورة  ،9شمارة4
مي باشد.
سپس با اعمال شرايط اوليه و مرزي ثابتهاي  Bn، Anو  dرا
ب هدست ميآوريم.
شرط اوليه:

 Maple9.5رسم كرديم و نشان داديم كه اين منحنيها با نتايج
كار تجربي[]11آل سعيد و همكاران كه در شكل  1نشان داده
شده است ،همخواني خوبي داشته است.

()1
( )0
با استفاده از رابطۀ تعامد[]13براي جملۀ سينوسي و كسينوسي
بهدست آورديم:
بهترتيب ثابتهاي Anو  Bnرا 

() 0

شكل :1نمودار تجربي افزايش دما برحسب زمان براي عمقهاي
مختلف[]11

() 8
ميكنيم و خواهيم داشت :
سپس شرط مرزي را اعمال 

یافتهها


() 9

تابع توزيع دما را از حل تحليلي بهدست آورديم و سپس در ابتدا
ميليمتر ،طول پالس0/1ثانيه
براي انرژي  1/8ژول ،قطر پرتوي  11
و براي اپيدرم به ضخامت 100ميكرومتر و براي تابش يک پالس
ميكنيم اين نمودار در شكل
نمودارهاي افزايش دما را رسم 
(2الف و 2ب)نشان داده شده است .ميزان افزايش دما در اين
سانتيگراد بهدست آمده است .اين نتيجه را با

نمودار 10درجۀ
نمودار شكل 1كه بعد از يک آزمايش تجربي رسم شده است،
بينيشده را ب هعنوان تابعي
مقايسه ميكنيم .اين شكل دماي پيش 
از زمان براي محدودۀ عمق پوست نشان ميدهد .ماكزيمم مربوط
ميليمتر است
به پالس  100 msبا 1/8ژول و قطر پرتوي  11
بنابراين براي يک اپيدرم با ضخامت 100ميكرومتر ،دما در مرز
بهدست آمده است .همخواني
اپيدرم و درم حدود  9/8درجه 
نتيجۀ حل تحليلي اين مقاله با آزمايش تجربي نشاندهندۀ قابل
قبول بودن حل تحليلي ميباشد.

()10
()11
معادلهاي براي

با قراردادن روابط  8 ،0 ،4و  11در معادلۀ 3
تغييرات دما) (Tبرحسب زمان تابش و عمق پوست ب هدست
آورديم.
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براي پارامترهاي مورد نياز از اطالعات جدول1استفاده ميكنيم.
جدول :1مقاديرعددي مربوط به پوست و ليزر پالسي co2
ضخامت اپيدرم

Z0

]14[0/001 m

هدايت گرماييw/mk

k

]11[0/408

ضريب جذب 1/cm

α

]11[200

شعاع لكه mm

R

]11[11

انتشار گرمايي m2/s

c

10-0٭]11[1/11

و منحني تغييرات دما را برحسب زمان و عمق بهصورت
جداگانه براي تابش پالسي ليزر  co2و براي يک پالس در برنامۀ

نمودار2الف :افزايش دماي حاصل از

نمودار2ب :كاهش دما در اثر

تابش ليزر با مقادير ذكرشده

افزايش عمق هنگام تابش ليزر با

درجدول  1براي انرژي 1/8ژول

مقادير ذكرشده درجدول  1براي
انرژي 1/8ژول
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در نمودار2الف ميزان افزايش دما هنگاميكه انرژي  1/8ژول
بوده در ناحيۀ مرز درم و اپيدرم ب هدست آمده است كه با ميزان
افزايش دماي حاصل از كار تجربي آلسعيد و همكاران همخواني
خوبي داشته است .مقادير بقيۀ پارامترها مطابق جدول  1كه
مطابق با مقادير تجربي است درنظر گرفته شده است .در
نمودار2ب تغييرات دما در اثر افزايش عمق رسم شده است كه
ندهندۀ روند كاهش دما با افزايش عمق ميباشد.
نشا 
درادامه ،افزايش دما را براي انرژي  2/4ژول نيز رسم كرديم
(شكل3الف و3ب)و همچنين نشان داديم با حفظ بقيۀ مقادير،
افزايش انرژي تا  8ژول تغييرات دما تا 43درجه را خواهد
داشت(شكل4الف و4ب) و افزايش بيشتر دما ممكن است باعث
آسيب حرارتي به پوست شود .همچنين ميتوانيم ميزان افزايش
دما را براي مقادير ديگر انرژي ،پهناي لكههاي متفاوت و طول
پالسهاي ديگر تكرار و نتايج مورد نظر را استخراج كنيم.


نمودار3الف :تغييرات دما برحسب

نمودار3ب :تغييرات دما برحسب عمق

زمان براي انرژي  2/4ژول

براي انرژي  2/4ژول

نمودار4الف :تغييرات دما برحسب
زمان براي انرژي  8ژول

نتیجهگیری
دراثر تابش ليزر بر بافت ،دماي آن افزايش مييابد .دانستن ميزان

افزايش دما دراثر تابش از دوجهت حائز اهميت است :اول اينكه
بهميزان
براي كارهاي درماني متفاوت نيازمند افزايش دما 
مشخصي خواهيم بود و دوم اينكه بافت ،اين ميزان افزايش دما را
ميكند و افزايش بيش از حد دما باعث
تا حد مشخصي تحمل 
آسيب حرارتي به بافت ميگردد.
در اين مقاله پس از اينكه با يک حل تحليلي ،تابع توزيع دما را
بهدست آورديم ،نمودار ميزان افزايش دما را در اليۀ اپيدرميس

پوست براي انرژي  1/8ژول رسم كرديم .اين مقدار انرژي قبالً در
بهدست
يک كار تجربي بهكار رفته و ميزان افزايش دما حدود  9/8
آمدهبود .نموداري كه ما رسم كرديم ميزان افزايش دما را براي

همين مقدار انرژي 10درجه نشان داد كه چون همخواني خوبي
نشاندهندۀ كارآيي و درستي حل تحليلي ما

با مرجع[]11داشت،
درنتيجه نمودارها را براي انرژيهاي مختلف رسم كرديم.
ميباشد 

در اين قسمت نتيجۀ تابش پالسي ليزر  co2برروي پوست مورد
بررسي قرارگرفته است .نمودارهاي رسمشده برحسب زمان تا
0/4ثانيه ميباشد .طول مدتزمان هر پالس0/1ثانيه بوده است كه
ميكند و دماي آن كاهش
بعد از آن بافت شروع به خنک شدن 
مييابد .نمودارهاي مختلف نشان ميدهد كه هرچه انرژي افزايش

يابد ،مقدار ماكزيمم دما نيز افزايش يافته است .افزايش دما تا
كمتر از 00درجه قابل قبول ميباشد[ .]9زيرا اين مقدار آستانۀ
درنتيجه با تنظيم مناسب
آسيب حرارتي به پوست ميباشد .
مقادير باتوجه به نمودارها ميتوانيم ميزان افزايش دما را
پيشبيني كنيم.

نشاندهندۀ روند

نمودارهايي كه برحسب عمق رسم شدهاند،
كاهش دما با افزايش عمق ميباشند.

نمودار4ب :تغييرات دما برحسب
عمق براي انرژي  8ژول
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