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چکیده
مقدمه :يكى از كاربردهاى امروزى لیزر در پزشكی افزايش دمای پوست با هدف درمانی است.
شبیهسازی عددی روش مناسبى را برای تخمین تغییرات دما در سه اليۀ مختلف پوست فراهم
میكند كه امكان اندازهگیری مستقیم اين تغییرات دما توسط دستگاههای موجود در شرايط میكرو و
نانو ممكن نیست.
بهعنوان
روش بررسی :مدل پوست سهاليهاى در سهبُعد ب هعنوان محیط بررسی ،تابش پرتوی لیزر 
بهعنوان عامل اثرگذار بر دماى عمقیترين اليۀ پوست درنظر
منبع تولید حرارت و يک رگ مركزی 
گرفته شدند .اطالعات مربوط به پوست واقعی و شكل تعديلشدهای از معادلۀ انتقال گرماى زيستى
دستآوردن تخمینی از تغییرات دمای اليههای مختلف پوست در شرايط میكرو مورد
پنس برای ب ه 
استفاده واقع شدند .عالوه بر اين از مدل اختالف فاز دوگان برای انجام محاسبات مشابه در سطح نانو
استفاده شد.
براساس اين مدل ،دما در اليه های مختلف پوست از سطح تا عمق با شیب متفاوتی در هر
يافتهها :
اليه در شرايط میكرو و نانو كاهش میيابد .همچنین دما در سطح پوست با دور شدن از مركز تابش
لیزر روند كاهشى دارد .چرخش كانون لیزر در محیط يک دايره در سطح پوست سبب شد تا در هر
دو شرايط محاسباتی (میكرو و نانو) دمای بافت پوست در هر نقطه مرحله به مرحله شروع به افزايش
كند .شیب تغییرات دما در اليۀ حاوی رگ خونی نسبت به دو اليۀ فوقانی از شیب ماليمتری
برخوردار بود.
نتیجهگیری :میزان تغییرات دما در اليههای مختلف پوست از اليهای به اليۀ ديگر در شرايط میكرو

نویسندۀ مسئول :مجید حسن پورعزتی ،تلفن29121919949 :
نشانی الکترونیکhassanpour@Shahed.ac.ir :

و نانو با هم متفاوت است و حضور رگ خونی در اليۀ تحتانی پوست تا حدود زيادی از شدت دمای
لیزر در اين اليه میكاهد.
واژههای كلیدی :لیزر ،پوست ،میزان هدايت گرمايى ،معادلۀ انتقال گرماى زيستى پنس


مقدمه

گزارش شده است[ ] .نماد رفتار غیر فوريه كه بهطور تجربی در
بافتهای بیولوژيک با ساختار درونی غیرهمگن مشاهده شده است
بههنگام اعمال
آنها 
در حقیقت ،بروز نوسانات دمايی در دمای 
گرما به اين ساختارها است[  .] -ضمن اينكه معادلۀ هدايت
گرمايی زيستی در پوست در موارد كاربردی مختلفی چون
سوختگىها و جراحى با لیزر مورد استفاده واقع شده و كارآيی آن
به اثبات رسیده است .مدلهاى رياضی مختلفى نیز تاكنون برای
تحلیل انتقال گرماى زيستى در بافت پوستی مطرح و بررسى
شدهاند[ ].
پوست انسان يک بافت سهاليۀ غیرهمگن است كه خواص
گرمايی و فیزيكی هريک از اليههای آن شامل اپیدرم  ،درم 2و

مبحث بیوترمومكانیک ب هعنوان يک مبحث بین رشتهای مشتمل
بر مجموعه مباحث انتقال گرمای زيستی  ،بررسی آسیبهای
پوستی  ،بیومكانیک و فیزيولوژی توسط دانشمندی ب هنام  Xuدر
سال  002تعريف شد .او مدعی شد كه درک پديدههايی چون
انتقال گرما و ترمومكانیک مرتبط با آن در بافت پوست برای
پژوهشگران پزشكی دارای اهمیت كاربردی فراوانی است .بخصوص
كه رفتار غیر فوريهای برای هدايت گرما در اجسام دارای ساختار
غیرهمگن چون بافتهای بیولوژيكی بهطور تجربی مشاهده و
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هیپودرم با يكديگر تفاوت دارند[ ] .گرچه برای راحتی محاسبات
در برخی از مدلسازیها اين ساختار را يکاليه و همگن فرض
كردهاند[ ] ،در عمل ساختار سهاليه و غیرهمگن آن نمونۀ خوبی
برای بررسی آثار لیزر برروی بسترهای غیرهمگن فراهم میآورد.
درعمل ،تنظیم شدت تابش منبع لیزر به ناحیهای از بافت پوست

بايد بهگونهای صورت گیرد كه همزمان با ايجاد حرارت مطلوب در
آن ناحیه سبب ايجاد كمترين آسیب در نواحی سالم مجاور آن
براساس میزان
شود .لذا ،تعیین شدت منبع مولد پرتوی لیزر 
حرارتی است كه در هريک از سه اليۀ مختلف پوست تولید
میكند و كنترل شدت و بهینهسازى آن حائز اهمیت زيادی است.
توزيع دما بر اثر تابش لیزر به بافت را مىتوان توسط معادلۀ انتقال
گرمای زيستی پنس 0توصیف نمود .دمای هر نقطه از بافت در
اين معادله به دو متغیر فاصلۀ فضايی از منبع و زمان بستگی
دارد[ .]2كارآيی اين معادله در شرايط میكروسكوپیک توزيع دما
در بافتهای مختلف به غیر از پوست توسط دانشمندی ب هنام
 Eberhartبه اثبات رسیده است[ ] .ضمن اينكه اين معادله
پیش ازاين برای بررسی اثر دما در ايجاد سوختگی در مدل پوست

يکاليه بدون درنظر گرفتن اثر جريان خون مورد استفاده واقع
شده است[ ] .اما ،يک نكتۀ قابل توجه جهت پیشبینى دقیق
میزان و نحوۀ توزيع حرارت در اليههای مختلف بافت پوستی
توسط لیزر ،تأثیر جريان خون بر میزان گرماى ايجاد شده در
اليههای عمقی اين بافت است .در حقیقت ،جريان خون سبب
میشود و مهمترين عامل غیر
انتقال گرما از بافت به بیرون 
يكنواختكنندۀ توزيع حرارت در اين بافت است .نقش فیزيولوژيک

اصلى جريان خون در بافت پوست نیز تنظیم دمای بدن است.
نمیباشد و بسته به تغییر شرايط دمای
جريان خون پوستی ثابت 
میيابد و بهاين وسیله درجۀ
داخل يا خارج بدن ،افزايش و كاهش 
حرارت كل بدن را در يک محدودۀ فیزيولوژيک ثابت نگه میدارد.
بهكمک مدلسازی رياضی ،تغییرات دمايی پوست
در اين مقاله 
سهاليه نسبت به مركز تابش لیزر در شرايط میكرو و نانو در
هريک از اليههای پوستی مورد بررسی واقع شده است .ضمن

اينكه با درنظر گرفتن يک رگ خونی مركزی فرضی با جريان
خون ثابت در مدل پوستی ،اثر جريان خون بر تغییرات دمای
اليههاى عمقی پوست نیز تخمین زده شده است.

روش بررسی
در اين پژوهش ابتدا مدل انتقال گرماى زيستى پنس با افزودن
يکجمله به معادلۀ انتقال گرماى قديمى مدلسازى شد .معادلۀ

بهشكل زير است:
گرماى زيستى پنس 

معرف گرماى حاصلشده از سوخت وساز در
در اين معادله
معرف اثر جريان خون بر توزيع حرارت موضعى
بافت و
بافت است .وجود ارتباط منطقى بین مبانى نظرى و تئورى،
سادگى در استعمال و همچنین قابلیت اصالح نتايج با ايجاد تغییر
در پارامترهاى وابسته به جريان خون از جمله مزيتهاى اين مدل
است .طى سالهاى اخیر در اندازهگیرىهاى حرارتى انجامشده در
ابعاد ماكروسكوپى بهمنظور كاهش درجهحرارت در مجاورت زبانۀ
رزيستور برقى ،سرعت جريان خون ب هعنوان پارامتر آزاد و
تنظیمپذير در مبانى نظرى منظور گرديده است[ ] .اين امر
موجب ايجاد ارتباط منطقى بین مبانى نظرى و نتايج آزمايشگاهى
و درنتیجه افزايش اعتبار معادلۀ پنس شده است.
مدل پوست در اين پژوهش ،مدل استوانهاى متشكل از سهاليۀ
پوست و يک رگ در اليۀ عمقی و در ناحیۀ مركزی اين استوانۀ
درادامه ،به تقريب مشتقات در اين ساختار
پوستی است .
استوانهاى اقدام شد .شايان ذكر است كه روشهاى پیشین داراى
آنكه روش بهكار گرفتهشده در اين
حال 
دقتى تا مرتبۀ دوم بودند 
تحقـیـق داراى دقتى حـداقـل از مرتـبۀ چهار مىباشد .در اين
تحقیـق برپايۀ روش فیدبک براى بهینهسازى شدت لیزر ،چندين
نقطه در سطح پوست بهعنوان نقاط كنترلى درنظر گرفته شدند.
بهدلیل اينكه عالوه بر مسئلۀ بُعد در هر فضاى ناهمگن همچون

پوست مدل انتقال گرما با مدل اختالف فاز دوگان قابل بررسى
كوچکكردن شعاع ( )rو ناهمگن

است[ ،] 0در اين پژوهش با
بودن فضا در راستاى عمق ( )zدر مدل پوست ،استفاده از مدل
اختالف فاز دوگان در تمامى ابعاد امكانپذير است .توزيع حرارت
براساس معادلۀ انتقال گرماى زيستى پنس در شرايط
در بافت 
سهبُعدی با استفاده از مدل استوانهای مدلسازى شد سپس با
نظرگرفتن شدت معینی برای منبع پرتوی لیزر در هر لحظه در
در 

سطح بافت ،نقاطی در محیط استوانۀ پوستی با فاصلۀ مشخص از
كانون استوانه برای تابش لیزر انتخاب و اثر حركت پرتوی لیزر بر
میزان تغییرات درجهحرارت در اين نقاط محاسبه گرديد.
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در هرلحظه عالوهبر تعیین میزان نمو درجهحرارت در مدل
پوست سهاليهاى ،شدت منبع براساس میزان تغییرات
سازىشده
درجهحرارت در نقاط كنترلى تعیین شد .الگوريتم پیاده 

در اين پژوهش قابلیت آن را داشت كه نقطۀ تابش را ثابت يا
براين
داراى چرخش بین مجموعۀ نقاط مشخصی در نظر بگیرد و 
اساس محاسبات را انجام دهد.

،

میزان بازتاب پرتوهاى لیزر و
سوم مىباشند.
الزم به ذكر است با توجه به منظور نمودن رگ در اليۀ سوم،
از معادلۀ حذف مىگردد.
براى دو اليۀ اول جملۀ
نقطهاى است كه پرتوهاى لیزر بر آن متمركز
شده است .اين نقطه با گذشت زمان مىتواند تغییر كند .در
روابط باال نشانگر شدت لیزر مىباشد .دستگاه حاصل از تركیب
معادلۀ و معادلۀ انتقال حرارت در رگ:

معرفى مدل

معادلۀ
استوانهاى

انتقال

و

عمق اليۀ اول ،دوم و

گرماى زيستى پنس در ساختار
بهصورت زير است:
از پوست براى اليۀ ام 
و اعمال شرايط مرزى و اولیه بهمنظور يافتن تغییرات
درجهحرارت در فضاى مورد بحث حل شد .الزم به ذكر است در
معادلۀ اخیر

ظرفیت گرمايى خون،

سرعت جريان خون،

بهترتیب ضريب هدايت گرمايى

مساحت جانبی رگ و و
میزان
بین خون و بافت و محیط رگ مىباشند .بهعالوه
تغییرات درج هحرارت ديوارۀ رگ است.
كه در آن
در بافت، ،

میزان تغییرات درجهحرارت ناشى از گرماى لیزر
بهترتیب چگالى ،ظرفیت گرمايی ويژه و

و

قابلیت هدايت گرمايى بافت مىباشند؛
خون،

سرعت جريان خون و

منبع مىباشند .مقدار

روش كار

در اين تحقیق با درنظر گرفتن يک فضاى استوانهاى به شعاع
سانتیمتر و با استفاده از اعداد ارائهشده در جدول میزان

0/
مطلوب تغییر درجهحرارت نقطه شامل يک نقطه واقع بر محور
استوانه و نقطه واقع بر مرز بهعنوان نقاط هدف از پـیش تعیین
شدند .سپس در هر لحظـه با محاسـبۀ تغیـیـرات درجهحرارت در
كل مدل و ازجمله نقطۀ مذكور ،شدت لیزر با مینیممسازى

ظرفیت گرمايی ويژۀ
گرماى حجمى حاصل از

در هر اليه برابر است با:

تفاضل تغییرات درجهحرارت محاسبهشده

در نقاط هدف

بهروزرسانى شدند .

و تغییرات مطلوب در اين نقاط
اين روند تا زمانی ادامه يافت كه مجموع مربعات اين تفاضالت

كمتر از  0/0گردد.
.
در اين روابط انحراف معیار پرتوهاى لیزر توزيع شده،
و
،
بهترتیب میزان جذب،

و

،
12

بهدلیل از پیش
برگرفته از واژۀ  prespecifiedو 
استفاده از انديس  pre
تعیین شدن اين مقادير است.
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جدول  :مقادير هر يک از پارامترها در ساختار پوست سهاليه[ ]
مقدار
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0/

0/00

پارامتر

0.024

0

/

حال اگر مركز تابش پرتوی لیزر را ثابت فرض كنیم و براساس
مدل (در ابعاد میكرو و نانو) به محاسبۀ تغییرات دما در نقاط واقع
بر محور استوانۀ پوستى از سطح تا عمق پوست (شكل ) يا
ب هصورت شعاعی و در سطح پوست و در اطراف مركز تابش لیزر
بپردازيم (شكل ) ،يک تغییرات خطی در دما در ساختار پوست
مشاهده میكنیم.
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شكل  :تغییرات درجهحرارت پس از گذشت  0ثانیه ،براساس مدل
در شرايط میكرو براى كلیۀ نقاط واقعبر محور استوانه از سطح تا عمق

0/00
0/00

0.025

باتوجه به طوالنی بودن محاسبات ،عالقهمندان به اطالعات
بیشتر دربارۀ جزئیات محاسبات صورتگرفته میتوانند با نويسندۀ
مسئول مكاتبه كنند.

0.02

0.015

0.01

0.005

يافتهها
دستآمده از مدل اصلی پنس براساس اطالعات
با حل معادالت ب ه 
مندرج در جدول مشخص شد كه دمای پوست در ناحیۀ
مركزی تابش از سطح تا عمق يک سانتیمتری از پوست در هر
بهعالوه ورود
اليه با شیب خاص خود كاهش پیدا میكند .
يکاليه به اليۀ ديگر با توجه به تغییر محیط با
پرتوهاى لیزر از 
شكستگى همراه است .تغییرات حرارتى در راستاى شعاعى نیز
هرچه از مركز مدل استوانهاى دور مىشويم روندى كاهشى با

شدت بیشتری را نشان میدهد و شكل كاهش دما تا شعاع 0/
سانتیمتر از مركز تابش با درنظر گرفتن تقارن دايرهای برای آن
براساس اين معادله افزايش دما در واحد
هذلولی است .همچنین 
مشخصی از زمان در يک نقطه با فاصلۀ معین از مركز تابش نیز
درنظر گرفتن
روندی هذلولی نشان میدهد .تكرار محاسبات با 
مدل در ابعاد زير میكرو نشان داد كه تغییرات دما از سطح به
عمق و ب هصورت شعاعی روندی مشابه با حالت میكرو دارند ولی
روند تغییرات دما در اليههای مختلف پوست با شرايط میكرو
متفاوت است .زمانی كه مركز تابش لیزر در كانونهای تعیینشده
در سطح پوست شروع به چرخش میكند ،تغییرات دمايى حالت
پلكانى از خود نشان میدهد.
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شكل  :تغییرات درجهحرارت پس از گذشت 0
واقعبر سطح پوست در شرايط میكرو
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ثانیه برای نقاط

حال با درنظر گرفتن مدل اختالف فاز دوگان و حل اين مدل،
تغییرات دما از سطح به عمق (شكل ) و در راستاى شعاعی
(شكل ) ،وضعیتی متفاوت از شرايط میكرو را نشان میدهند.
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شكل  :تغییرات درجهحرارت پس از گذشت ثانیه ،براساس مدل در
شرايط نانو براى كلیۀ نقاط واقعبر محور استوانه از سطح تا عمق
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الزم به ذكر است علت كوچكى ارقام ،زمان اندک اجرای برنامه
( ثانیه)مىباشد.

نتیجهگیری
نتايج محاسبات حاصل از اين مدلسازی برای تغییرات دمای بافت
در جهت سطح به عمق بافت روندی كاهشی نشان میدهد كه اين
میدهد و شبیهسازى انجامشده
كاهش در شرايط واقعی نیز رخ 
نیز اين روند منطبق با واقعیت را دارا است .اين كاهش در دمای
بافتی با دور شدن از كانون تابش گرمای لیزر در حالت واقعی
بهدلیل عواملی چون انتقال گرما ،جذب و بازتابش انرژی پرتوی

لیزر رخ میدهد .در شرايطی كه كانون لیزر ثابت و در مركز
استوانۀ پوستی درنظر گرفتهشد ،يافتههاى ما شباهت بسیاری را
به نتايج ارائهشده برای توزيع اكسیژن در بافت پوستی توسط
دانشمندی ب هنام  Jiو همكاران نشان میدهد[ ] .اما در شرايط
به چرخش درآمدن كانون لیزر نتايج حاصل از اين پژوهش با
نتايج پژوهشگری ب هنام  Dengحاصل از مدلسازی انتقال حرارت
در پوست به كمک يک مولد حرارتی شباهت زيادی را نشان
میدهد و تغییرات دما در اليههای پوستی ،شكلی پلكانی از خود
نشان میدهد[ ] .محاسبات ما نشان میدهند كه میزان توزيع و
افت دما در سه اليۀ مختلف پوست با عبور از اليهای به اليۀ ديگر
میشود و در هر اليه دارای شیبی
در شرايط میكرو دچار شكست 
متفاوت است و در دو اليۀ اول شیب تغییرات دما شديدتر از اليۀ
عمقی پوست است .در عمیقترين اليۀ پوست بهدلیل حضور رگ
خونی و تأثیر جريان خون بر توزيع دما ب هنظر میرسد كه تغییرات
دمای بافتی در مقايسه با اليههای ديگر دارای شیب كمتری شده
است.
دانشمندی ب هنام  Abuarraو همكاران آسیبهای بافتی ناشی
از پرتوی لیزر دیاكسیدكربن با طول موج  0/میكرومتر را
بر روی پوست موش رت نژاد آلبینو مورد مطالعه قرار داد[ ] .در

حقیقت ،نتايج اين پژوهش تجربی كه برروی پوست واقعی يک
موجود زنده انجام شده است ،ب هطور غیر مستقیم يافتههای
پژوهشی ما را كه از طريق مدلسازی رياضی برروی مدل پوست
انجام شدهاست ،تأيید میكند .اين دانشمند با استفاده از كمترين
شدت پرتوی لیزر برای ايجاد كمترين آسیب بافتی نشان داد كه
آسیبهای وارده بر پوست بر اثر تابش پرتوی لیزر به پوست با
حركت از سطح به عمق يا دور شدن از كانون تابش كاهش
میيابد .گرچه اين دانشمند در پژوهش خود بهصورت مستقیم به
بررسی توزيع گرما در بافت پوست نپرداخته است ولی ب هجای
شدت گرما در اليههای مختلف بافت پوستی میزان آسیبهای
بافتی را كه با شدت گرمای تولیدشده در بافت رابطۀ مستقیم
دارد ،اندازه گرفته است .مدلسازیهای عددی قبلی در ارتباط با
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ثانیه برای نقاط واقعبر

شكل  :تغییرات درجهحرارت پس از گذشت
سطح پوست در شرايط نانو

حال كانون تابش لیزر در سطح پوست شروع به چرخش در
میكند و در هر دو حالت میكرو و نانو به محاسبۀ
نقاط مختلف 
بهترتیب تغییرات
توزيع دما در مدل پوست میپردازيم .شكل و 
دما براى نقطۀ مركزى واقعبر سطح پوست را در شرايط میكرو و
نانو نشان میدهد .رفتار پلكانى مشاهدهشده بهدلیل چرخش نقطۀ
پرتوافشانى مىباشد .طبق شكل درجهحرارت نقطۀ مذكور در
لحظهاى كه نقطۀ مركزى بهعنوان نقطۀ پرتوافشانى واقع شود،
روندى صعودى خواهد داشت.
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شكل  :تغییرات درجهحرارت در نقطۀ مركزى در طول مدت يک ثانیه
در شرايط میكرو و چرخش كانون لیزر بین نقاط گانه
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شكل  :تغییرات درجهحرارت در نقطۀ مركزى در كسرى از ثانیه در
شرايط نانو و چرخش كانون لیزر بین نقاط گانه

27

سمانۀ مطیعی و همکاران

Archive of SID
تعديلشدۀ

ب هعنوان جمعبندی كلی میتوان گفت كه معادلۀ
پنس میتواند با دقت زياد برای تخمین زدن دما در شرايطی چون
میكرو و نانو كه اندازهگیری مستقیم دمای بافت مورد نظر
 همچنین برخی از. مورد استفاده واقع شود،امكانپذير نیست
وقايع كه در شرايط تجربی رخ میدهند نیز در نتايج حاصل از اين
محاسبات مشاهده میشوند كه اين امر نیز دال بر انطباق بسیار
 يافتههای ما برای شرايط نانو.خوب اين روش با واقعیت است
.بديع میباشد و مشابه قبلی ندارند

توزيع گرما در اليههای مختلف پوست در شرايط دوبُعدی پوست
میكند و شباهت زيادی به يافتههای ما
 نیز يافتههای ما را تأيید
 شیب تغییرات دما در اليههای مختلف.] [نشان میدهند
پوستی محاسبهشده در مدل ما همچنین شباهت زيادی به
 و همكاران دارد كهGowrishankar يافتههای دانشمندی ب هنام

 مدلسازی،با ب هكارگیری روش تماس جسم داغ به سطح پوست
توزيع گرماى زيستی پنس را در پوست به انجام رساندهاند و نیز
تأثیر رگ خونی را در اليههای زيرين پوستی درنظر
.] [گرفتهاند
همچنین حل معادلۀ پنس برای مولد گرمايی كه ب هصورت
 نشان داد كه،سینوسی جريان گرمايی را به پوست اعمال میكند
بهمرحله در دمايش را
 بافت پوستی امكان ارائۀ تغییرات مرحله
مشابه با آنچه ما در محاسبات خود در شرايط نانو مشاهده كرديم
.] [دارا است

تشکر و قدردانی
اين كار حاصل پاياننامۀ كارشناسیارشد خانم سمانۀ مطیعی به
راهنمايی آقای دكتر سید حجتاله مؤمنیماسوله و مشاورۀ آقای
 نويسندگان از.پورعزتی در دانشگاه میباشد
 دكتر مجید حسن
نظرها و پیشنهادهای سازنده و دقیق داوران ناشناس صمیمانه

.تشكرمینمايند
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