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چکیده
زمینه و هدف:

در درمان مزوتلیومای بدخیم پلور در غیاب روش  ،IMRTدرمان با پرتو فوتون و حفاظ ریه و سپس با پرتو الکترون انجام

میگیرد .توزیع دز در درمان با فوتون تحت تاثیر بافت ناهمگن،عدم تعادل الکترونی در مرزها ،وجود حفاظ در میان میدان و باریک بودن میدان
میباشد .هدف از این پژوهش محاسبه توزیع دز در پرتودرمانی مزوتلیوما با پرتو فوتون و حفاظ جزیرهای ریه به روش شبیهسازی مونتهکارلو و
بررسی صحت محاسبات سیستم طراحی درمان ) (TPSبرای درمان پلور میباشد.

مواد و روشها:

توزیع دز در درمان با فوتون و حفاظ جزیرهای ریه به سه روش به دست آمد )1( :شبیهسازی مونتهکارلو ( )2سیستم

طراحی درمان ( ) 3فیلم دزیمتری در فانتوم آنتروپومورفیک تنه .اعتبار نتایج روش ( )1در مقایسه با نتایج روش( )3سنجیده شد .صحت نتایج
روش ()2در مقایسه با نتایج روش ( )1بررسی شد.

یافتهها:

صحت شبیهسازی سر درمان با انطباق توزیع دز محاسبه شده و اندازه گیری شده در فانتوم آب و صحت محاسبات توزیع دز در

فانتوم توموگرافیک تنه به روش شبیهسازی در مقایسه با نتایج فیلم دزیمتری در فانتوم آنتروپومورفیک تنه تأیید شد(در دو میدان با و بدون
استفاده از حفاظ ریه).
نتیجهگیری :در مقایسه با مونتهکارلو ،سیستم طراحی درمان :پوشش دز محاسبه شده در پلور را  3-12 mmو در ناحیه زیر حفاظ ریه دز را
 15-05%ببیشتر تخمین زد ودر نواحی با دز کم(کمتر از ،)05%عرض پروفایل دز را  1-11 mmو در نواحی خارج از میدان دز را 1-155%
کمترتخمین زد.

واژگان کلیدی :مزوتلیومای بدخیم پلور ،پرتودرمانی ،ناهمگنی ،حفاظ ریه ،شبیهسازی مونتهکارلو.
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میشود .سپس نواحی حفاظ گذاری شده با الکترون

مقدمه
در بیماری مزوتلیومای بدخیم پلور ،پرده جنب

درمان میشود(.)5از اشکاالت این روش میتوان به نا-

( )Pleuraریه که در مرز مشترک ریه و بافت نرم قراردارد

همگنی دزدر نواحی مرزی فوتون-الکترون و نرسیدن دز

و ریه را به طور کامل احاطه کرده ،درگیر می-

مورد نظر به حجم درمان اشاره کرد( .)4همچنین به دلیل

شود(.)1آزبست ( )Asbestosبه عنوان علت اصلی

چگالی کم بافت ریه الکترونهای اولیه و ثانویه (ناشی از

مزوتلیوما شناخته شده است ،به طوریکه بیشتر از 08

تابش فوتون) هر دو به بافت ریه نفوذ میکنند و بنابراین

درصد موارد ،به مواجهه با آزبست نسبت داده شده

در این روش نمیتوان از ریه به طور کامل محافظت

است(.)1

نمود(.)6

پرتودرمانی یکی از روشهای درمان بیماری

تحقیقات متعددی در مورد استفاده از روش

مزوتلیومای بدخیم پلور است که به صورت ترکیب با

 IMRTانجام شده است( )7-11و تحقیقات در مورد

جراحی استفاده میشود( .)3 ,2چالش مهم در پرتودرمانی

روش درمانی ترکیب فوتون-الکترون انگشت شمار می

این بیماری بزرگ بودن حجم ناحیه درمان است که یک

باشد(.)6 ,5

نیمه قفسه سینه را به طور کامل دربر میگیردو با ریهها،

چالشهای موجود در محاسبات دزفوتون در

قلب ،کبد ،طناب نخاعی ،مری و کلیه همان سمت

روش ترکیب فوتون-الکترون عبارتند از  )1وجود بافت

مجاورت دارد و تا حدی آنها را احاطه میکند .بنابراین در

ناهمگن ریه  )2مرز بین دو ماده با چگالی متفاوت (ریه با

درمان این بیماری باید آستانه دز تحمل این ارگانها در

پلور ،پلور با بافت نرم و ریه با حفاظ)  )3میدان نامنظم و

نظر گرفته شود.همچنین حجم درمان شامل نواحی

باریک و  )4وجود حفاظ در میان میدان.

ناهمگن و کمچگال از جمله ریه و پرده پلور میباشد و

صحت محاسبات در دستگاههای طراحی درمان

لذا محاسبه صحیح توزیع دز برای بررسی انجام درمان

در درمان با فوتون برای بیماری مزوتلیوما دارای

موفق و حفظ ارگانهای سالم از اهمیت باالیی برخوردار

محدودیتهایی میباشد.یکی از محدودیتهای مهم

است(.)4

وجود ناهمگنیها است که تعادل الکترونی را در ناحیه

بهترین روش پرتودرمانی مزوتلیوما روش

درمان برهم میزند.در این مطالعه ریه ناهمگنی موجود در

Intensity Modulated Radiation Therapy

میدان درمان پلور به شمار میآید .وجود بافت ریه دو اثر

)(IMRT
مزوتلیوما است .در این روش میدان درمان به چندین
میدان کوچک تقسیم و هر میدان با شدت متفاوت درمان
میشود تا توزیع دز یکنواختی حول حجم هدف ایجاد
شود(.)4
این در حالی است که در بخشهایی که تکنولوژی
 IMRTوجود ندارد ،از روش ترکیب فوتون-الکترون
( )Combined photon/electron techniqueاستفاده می-
شود .در این روش در درمان با فوتون،برای حفظ بافت-
های سالم موجود در حجم درمان از جمله ریه همان
سمت که در زیر پرده پلور قرار دارد از حفاظ استفاده -
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مهم در توزیع دز به وجود میآورد )1 :افزایش نفوذ پرتو
به علت کاهش چگالی بافت که باعث افزایش دز در
داخل ریه و بافت نرم بعد از آن میشود و )2کاهش دز در
پلور به دلیل کاهش شار الکترونهای ثانویه و پراکندگی به
عقب ( 12( )Back scatterو  .)6همچنین به علت قرار
دادن حفاظ در میان میدان و باریک بودن میدان درمانی
پلور ،الزم است تأثیر فصل مشترک حفاظ با بافتهای
مختلف در توزیع دز ناحیه پلور که با میدان باریکی
پوشانده میشود ،بررسی شود .در چنین مواردی که وجود
ناهمگنی و یا اندازهی میدان بر تعادل الکترونی در میدان

دوره /22شماره /3مرداد و شهریور ماه 1334

محمودی و همکاران

شکل  :1طراحی درمان انجام شده برای بیمار مزوتلیوما با استفاده از سیستم طراحی درمان  ،TiGRTعدم امکان انتخاب همزمان  MLCو block
در  TPSسبب شد تا درمان با دو میدان جداگانه برای قرار دادن  MLCو  blockتعریف شود و توزیع دز ترکیب دو میدان بدست آید )1 (.میدان
درمان با  )2( MLCمیدان درمان با  PTV )3( .blockحاشیهای چند میلیمتری درون و بیرون ریه را فرا میگیرد )4( .توزیع دز بدست آمده از
ترکیب دو میدان  MLCو  blockدر درمان مزوتلیوما با انرژی  11 MVودز کل  0555 cGyدر مقطع عرضی ( )0مقطع کرونال ( )6مقطع ساجیتال.

پرتو تأثیر میگذارد ،توزیع دز با الگوریتم های نیمه
تجربی و الگوریتم های بر اساس مدل (

Model-based

هدف از این پژوهش بررسی صحت محاسبات
توزیع دزدر سیستم طراحی درمان ( TiGRT

Targeted

 )algorithmقابل پیش بینی نیست و برای محاسبه دز در

 )Image Guided Radiation Therapyدر پرتودرمانی

بافتهای ناهمگن و در مرز آنها و بطور کلی در مواردی

مزوتلیومای بدخیم پلور با فوتون با استفاده از حفاظ در

که تعادل الکترونی برقرار نیست توصیه میشود از شبیه

میان میدان درمان مزوتلیومابا روش شبیه سازی مونته-

سازی مونتهکارلو استفاده شود(.)13

کارلومیباشد.
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شکل . 2طرح درمان مزوتلیوما برای فانتوم توموگرافیک انجام شده با سیستم طراحی درمان  )1( .TiGRTطراحی درمان مزوتلیوما بر روی ریه
راست فانتوم توموگرافیک از دید  .x-yانتخاب نقطه هممرکز در وسط ریه و میدان مستطیلی به ابعاد

 13×15 cm2و حفاظ مستطیلی (قسمت

هاشور خورده) در میان میدان به ابعاد  9×6 cm2در محل نقطه هممرکز )2( .طراحی درمان مزوتلیوما بر روی ریه راست فانتوم توموگرافیک و
توزیع دز بدست آمده با دز تجویزی  05Gyاز دید  x-zمقطع عرضی .ناحیه هدف حاشیهای  2cmدورتادور ریه را پوشش میدهد.

شکل  )1( .3نمودار درصد دز عمقی محاسبه شده توسط شبیهسازی مونتهکارلو و اندازهگیری در میدان تابش 45×45cm2و انرژی )2( .11MV
پروفایل دز در شبیهسازی مونتهکارلو و اندازهگیری در میدان تابش 45×45cm2و انرژی  11MVو عمق  )3( .12/0cmعمق  )4( .0cmعمق .25cm

مواد و روشها

انجام شد و سپس این شبیهسازی با اندازهگیری عملی

با مقایسه نتایج دو روش سیستم طراحی درمان و

اعتبارسنجی شد .در ادامه با شبیهسازی فانتوم توموگرافیک

مونته کارلو ،صحت محاسبات توزیع دز سیستم طراحی

و پیاده سازی طرح درمان مزوتلیوما بر روی آن با استفاده

درمان بررسی شد.برای این کار در ابتدا شبیهسازی سر

از روش مونته کارلو ،توزیع دز مربوط به آن بدست آمد و

دستگاه شتابدهنده خطی به روش شبیهسازی مونتهکارلو

برای اعتبارسنجی شبیه سازی سر درمان مزوتلیوما از
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دزیمتری عملی با دزیمتر فیلم استفاده شد .پس از

بهنجار شد .طراحی درمان هر بیمار با پرتو فوتون

اعتبارسنجی شبیهسازی طراحی درمانهایی که قبالً برای 4

 10و برای دز  288 cGyدر  25جلسه انجام شد.

بیمار مزوتلیوما انجام شده بود ،توسط شبیهسازی مونته-

)2

MV

شبیه سازی مونته کارلو

کارلو نیز انجام گرفت و نتایج توزیع دز دو روش سیستم

شبیه سازی مونته کارلو در سه مرحله انجام شد.

طراحی درمان و شبیهسازی مونتهکارلو برای بررسی

مرحله اول جهت شبیه سازی سردستگاه شتابدهنده خطی،

صحت محاسبات سیستم طراحی درمان مقایسه شد.

مرحله دوم جهت شبیه سازی فانتوم توموگرافیک و

)1

طراحی درمان

محاسبات توزیع دز در آن و مرحله سوم جهت شبیه

در طراحی درمان از تصاویر  CTبرای  4بیمار که

سازی بیماران مزوتلیوما و محاسبات توزیع دز مربوط به

قبالً در مرکز پرتودرمانی بیمارستان میالد اصفهان درمان

آنها صورت گرفت.

شده بودند ،استفاده شد .برای انجام طراحی درمان از

 )2-1شبیه سازی سر دستگاه شتابدهنده خطی

سیستم طراحی درمان  TiGRTکه محاسبات دز را بر

شبیهسازی سر دستگاه شتابدهنده خطی

Siemens

اساس الگوریتم  superpositionconvolutionانجام می-

 Oncorواقع در بیمارستان میالد اصفهان با استفاده از کد

دهد ،استفاده شد.

کاربری مونته کارلو  BEAMnrcبرای پرتوهای فوتون با

با استفاده از تصاویر  CTبیمار و با توجه به

انرژی  10 MVانجام شد( )14و محاسبات توزیع دز در

محدوده آناتومیک پلور حجم هدف ()target volume

فانتوم آب اتوماتیک

(Medphysto mc2, mp3, PTW,

مشخص شد و با در نظر گرفتن حاشیه مورد نیاز حجم

) Germanyبه وسیله کد  DOSEXYZnrcانجام

هدف طراحی شده ())Planning Target Volume (PTV

گرفت( .)15سر دستگاه شامل شش قسمت اصلی است

تعیین شد .ارگانهای حیاتی در میدان درمان مزوتلیوما

که عبارتند از هدف ،فیلتر هموار کننده(

برای بیمار با تومور در سمت راست ،ریه سمت تومور و

 ،)filterاتاقک یونش ،آینه ،فکها ( )jawsو  .MLCآینه و

سمت مقابل ،کبد ،کلیه و طناب نخاعی هستند .برای شکل

اتاقک یونش در شبیهسازی قرار نگرفتند چرا که تأثیر آنها

دادن به میدان و حفاظت ارگانهای حیاتی از حفاظ

بر روی پرتو قابل صرف نظر کردن است و در محل قرار

استفاده شد.از آنجاییکه سیستم طراحی درمان قابلیت

گیری آنها از هوا استفاده شد Jaws .موازی با محور  yو

Multi leaf

 MLCموازی با محور  xگرفته شد .منبع شماره  11در

) )collimator (MLCو حفاظ ( )blockرا نداشت،

 BEAMnrcبرای توصیف پرتو الکترونی انتخاب شد،

طراحی درمان با انتخاب دو میدان در یک طرح درمان

بدین صورت که شدت شعاعی پرتو الکترونی دارای

انجام شد .در میدان اول برای شکل دادن به میدان درمان

توزیع گؤسی باشد .در این شبیهسازی مقطع توزیع پرتو،

از  MLCاستفاده شد و در میدان دوم برای حفاظت از ریه

دایرهای و مقدار پهنا در نصف مقدار بیشینه (

انتخاب همزمان کولیماتور چند برگهای (

flattening

Full width

 8/1 cmدر نظر

یک  blockدر وسط ریه قرار داده شد .نمونهای از طراحی

) )half maximum (FWHMبرابر با

درمان انجام شده برای یکی از بیماران در شکل  1آورده

گرفته شد .همچنین از پرتو الکترونی تک انرژی استفاده

شده است.

شد تا بتوان پخش شدن انرژی و اثر آن بر روی درصد

محل نقطه ایزوسنتر در وسط میدان درمان انتخاب

دوز عمقی () )Percent depth dose (PDDو پروفایلهای

شد .از آنجاییکه این نقطه در زیر حفاظ قرار میگیرد

دز را کاهش داد .آستانه پایین انرژی الکترون در

PTV

برهمکنشها ( 8/ 7 MeV ،)ECUTو آستانه پایین انرژی

توزیع دز نسبی ،نسبت به نقطه ای در وسط ناحیه
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بررسی صحت محاسبات توزیع دز مزوتلیوما

فوتون در برهمکنشها ( 8/81 MeV ،)PCUTقرار داده

دادن مقدار مناسب اندازه فیلد و شیلد در شبیهسازی با

شد .همچنین تعداد ذرات 188میلیون ذره در نظر گرفته

استفاده از سیستم طراحی درمان ()TPS

شد .در این مرحله پارامترهای سر دستگاه برای فیلد باز

فانتوم طراحی درمان مزوتلیوما انجام شد و مقادیر مناسب

( )48×48cm2تنظیم شد تا نمودارهای درصد دز عمقی و

فیلد و شیلد بدست آمد .شکل 2طرح درمان مزوتلیوما را

پروفایل با آنچه از اندازهگیری بدست آمده مطابقت داشته

که توسط TPSانجام شده ،نشان میدهد.شبیهسازی برای

باشد.

پرتودرمانی مزوتلیوما با پرتو فوتون  10MVدر حالت
فانتوم

آب

با

ابعاد

TiGRTبرای

AP

با  188میلیون ذره انجام شد .شبیهسازی و اعتبارسنجی آن

 68×68×38توسط کد  DOSXYZnrcشبیهسازی شد.

ال
در دو حالت با و بدون حضور حفاظ در شرایط کام ً

اندازه وکسلهادر نواحی با شیب دز باال کوچکتر قرار داده

مشابه انجام شد .برای شبیهسازی سردستگاه در حضور

شد .وکسلها در راستای محور  zبرای قبل و بعد از ناحیه

حفاظ ،قطعه  blockبه اجزای سر دستگاه شبیهسازی شده

انباشت دز به ترتیب  8/3 cmو  1cmو در راستای محور

در مرحله قبل اضافه شد و کولیماتور ثانویه و  MLCطبق

 xو  yنیز به یک حالت در نظر گرفته شد ،بدین صورت

طرح درمان مزوتلیوما تنظیم شد تا توانایی مونتهکارلو

که برای نواحی خارج و داخل از میدان  1cmو برای ناحیه

برای شبیهسازی پرتودرمانی معمولی ترکیب فوتون-

نیم سایه  8/3 cmدر نظر گرفته شد.

الکترون سنجیده شود .میدان برای ریه راست فانتوم

مقایسه نتایج شبیهسازی و مونتهکارلو بر طبق

تعریف شد و حفاظ سربی با ضخامت  7cmدر وسط ریه

مطالعه 16(Venselaarو )14که در مقاله خود درصد

قرار داده شد .اندازه میدان درمان و حفاظ ریه در محل

PDD

نقطه هم مرکز پس از بهینه سازی به ترتیب 13×18 cm2

خطای مجاز نواحی مختلف (نواحی ) نمودارهای

و پروفایل دز حاصل از مونتهکارلو و اندازهگیری را بیان
کرده است ،انجام شد .ناحیه

برای تمامی نقاط بعد از

انباشت دز به عنوان ناحیهای با تغییرات دز پایین تعریف
شده است.

و  1×6 cm2بدست آمد.
 )2-3شبیه سازی بدن بیماران و انجام محاسبات توزیع
دز مربوط به آنها

ناحیه انباشتدز و قبل از آن ،نیم سایه و یا

پس از اعتبارسنجی مونتهکارلو برای درمان

برای نقاط

مزوتلیوما بدن بیماران با استفاده از تصاویر  CTگرفته شده

مزر مشترک ناهمگنی را شامل میشود.

داخل میدان تابش تعریف شده ،حتی اگر نقاط خارج از
محور مرکزی باشند.

از آنها و کد  ctcreateشبیهسازی شد.

نقاط خارج از لبه میدان را احاطه

قطعات استفاده شده در شبیهسازی سردستگاه در

به عنوان ناحیه نیم سایه تعریف شده

این مرحله همانند مرحله قبل شامل هدف ،کولیماتور اولیه

است و در نمودار پروفایل دز بین  %58تا  %18را شامل

و فیلتر هموارکننده ،اتاقک یونش ،آینه ،کولیماتور ثانویه،

میشود.

 MLCو  blockبود .شبیهسازی سردستگاه برای هر

 )2-2شبیه سازی فانتوم توموگرافیک و انجام محاسبات

بیمار با توجه به طرح درمان انجام شده برای بیمار و

دز در آن

اطالعات استخراج شده از آن شامل اندازه کولیماتور

میکند.

شبیه سازی فانتوم توموگرافیک با استفاده از
تصاویر  CTگرفته شده از آن توسط سیستم
تصویربرداری Siemens, Somatom Sensation 40/64

ثانویه MLC ،و  blockانجام شد .تعداد ذرات برای
تمامی بیماران  188میلیون ذره در نظر گرفته شد.
)3

اندازه گیری عملی

و کد  DOSXYZnrc/ctcreateانجام شد( .)15برای قرار
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اندازهگیری عملی در دو مرحله انجام شد .مرحله
اول جهت اعتبار سنجی شبیه سازی اولیه سر دستگاه و
مرحله دوم جهت اعتبار سنجی شبیه سازی سر درمان
مزوتلیوما برای فانتوم در دو حالت با و بدون استفاده از

گیری بدست آمد تا با آنچه از شبیهسازی بدست آمده
مقایسه شود.
)4

مقایسه طراحی درمان و شبیه سازی
پس از انجام شبیهسازیها برای بیماران و بدست

شیلد میان ریه.

آوردن توزیع دز آنها ،نتایج بدست آمده با آنچه از سیستم

 )3-1اندازه گیری جهت اعتبارسنجی شبیه سازی سر

طراحی درمان استخراج شده مقایسه شدند .اینکار با

دستگاه

مقایسه پروفایلها در دو عمق متفاوت و دو برش CT
در اندازهگیری مرحله اول از اتاقک یونش

PTW

متفاوت انجام شد.

با حجم  8/12 cm3جهت دزیمتری استفاده شد .پرتودهی
با پرتو فوتون  10MVدر فانتوم آب اتوماتیک به
حجم

 40×40×40انجام شد .در این مرحله اندازه-

گیریها فاصله منبع تا سطح ( )SSDبرابر  188cmدر نظر

یافتهها
 )1اعتبارسنجی سر دستگاه شتابدهنده خطی
اعتبارسنجی مدل شبیهسازی شتابدهنده خطی با

گرفته شد .نتایج این اندازهگیریها به بیشینه دز اندازه-

مقایسه نمودارهای درصد دز عمقی و پروفایلهای دز

گیری شده در امتداد هر محور اندازهگیری بهنجارسازی

بدست آمده از شبیهسازی و اندازهگیری عملی انجام شد.

گردید.

انرژی پرتوهای الکترونیِ مربوط به پرتوهای فوتون

 )3-2اندازهگیری جهت اعتبار سنجی شبیهسازی درمان

 10MVدر میدان تابش 14MeV ،48×48cm2بدست آمد.

جهت اعتبارسنجی شبیهسازی سر درمان مزوتلیوما

مقدار  FWHMمنبع برای محاسبه درصد دز عمقی و

برای فانتوم از فیلم دزیمتر  Kodak/EDR2استفاده شد.

پروفایلهای دز برابر با  FWHM=0.1cmدر هر دو

قبل از انجام اندازهگیری اصلی فیلم دزیمتر در جهت افقی

جهت  x,yبدست آمد .شکل  3نتایج مربوط به مقایسه

و عمودی کالیبره شد و ضریب تصحیح پاسخ فیلم نسبت

نمودارهای  PDDرا برای میدان تابش 48×48cm2و

به اتاقک یونش بدست آمد تا در نتایج دزیمتری اعمال

پروفایلهای دز را در میدان تابش 48×48cm2و عمقهای

گردد .شرایط درمان بر روی دستگاه اعمال شد و فیلم به

 12/5cm ،5cmو  28cmنشان میدهد .اختالف بین مقادیر

صورت عمودی در میان ریه راست فانتوم توموگرافیک

شبیهسازی و اندازهگیری مطابق با شرایط )16(Venselaar

قرار داده شد و درمان در حالت

(Source to axis

بررسی شد و نتایج در جدول  1آورده شده است.

))distance (SADبرابر با  01/6 cmبا انرژی 10MVانجام

 )2اعتبارسنجی محاسبات توزیع دز پرتودرمانی

شد .مختصات تخت در این آزمایش برای  y ،xو  zبه

مزوتلیوما در فانتوم توموگرافیک

ترتیب  -8/14cm ،+1/2cmو  +18/4cmو اندازه میدان

اعتبارسنجی مدل شبیهسازی طرح درمان مزوتلیوما

درمان  13×18 cm2قرار داده شد .اندازهگیری در دو

بر روی فانتوم توموگرافیک ،با مقایسه پروفایل دز بدست

حالت با و بدون حفاظ ریه با شرایط کامالً مشابه انجام

آمده از توزیع دز حاصل از شبیهسازی مونتهکارلو و

شد .حفاظ با ابعاد  1×6 cm2در وسط میدان درمان قرار

پروفایل دز حاصل از اندازهگیری با دزیمتر فیلم در میان

داده شد .آنالیز دزیمتری فیلمهای بدست آمده با استفاده

فانتوم انتروپومورفیک انجام شد .اعتبارسنجی در دو حالت

از کد نوشته شده در برنامه  MATLAB/R2010bانجام
شد و نمودارهای هم دز ( )isodoseحاصل از دو اندازه-
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اندازهگیری با و بدون قرار دادن حفاظ ریه انجام شد.
مقایسه پروفایلهای دز در هر دو حالت در عمق18/5 cm
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بررسی صحت محاسبات توزیع دز مزوتلیوما

جدول  :1مقایسه میان مقادیر شبیهسازی و اندازهگیری،
با استفاده از شرایط )11(Venselaar
بزرگترین اختالف

شرایط مورد قبول
%2

%1

(%11)2mm

(%5)1/11 mm

%3

%3

%31

%21

2mm

1/11 mm

 4نتایج مقایسه اندازهگیری و شبیهسازی را در حالت

نواحی سیگما

مشاهده شده

نتایج حاصل از اندازهگیری با دزیمتر فیلم نشان دادشکل
استفاده از حفاظ ریه و شکل  5نتایج در حالت بدون
استفاده از حفاظ را نشان میدهد.
 )3مقایسه محاسبات توزیع دز حاصل از شبیهسازی
مونتهکارلو و سیستم طراحی درمان برای بیماران مزوتلیوما
با اعتبارسنجی محاسبات توزیع دز در پرتودرمانی

جدول :2مقایسه نتایج شبیهسازی مونتهکارلو ( )MCو سیستم طراحی

مزوتلیوما در فانتوم توموگرافیک صحت محاسبات روش

درمان ( )TPSبرای نواحی خارج از میدان و زیر حفاظ برای بیمار

شبیهسازی تأیید شد.پس از بدست آوردن توزیع دز

شماره یک.
تخمین بیشتر

تخمین کمتر

محدوده خطا

TPS

TPS
*

4-111%

ناحیه
خارج از
میدان

*

زیر حفاظ

4-42%

مزوتلیوما از روش شبیهسازی و سیستم طراحی درمان،
نتایج مونتهکارلو و سیستم طراحی درمان با مقایسه
پروفایل دز در یک برش  CTو در عمق یکسان انجام شد
و دزهای نسبی به  %188بهنجار شد .شکل 6مقایسه

جدول  :3مقایسه نتایج شبیهسازی مونتهکارلو ( )MCو سیستم طراحی

پروفایلهای دز حاصل از مونتهکارلو و سیستم طراحی

درمان ( )TPSبرای پهنای دزیمتری ()Dosimetric Width

درمان را برای بیماران مورد مطالعه به همراه عمقی که

پروفایلهای دز در دزهای نسبی  %09 ،%09و  %29برای پلور راست و
چپ برای بیمار شماره یک.
اختالف

MC
()cm

TPS
()cm

()cm

پروفایل دز برای آنها رسم شده است را نشان میدهد.

محدوده درصد نسبی
دز

بحث

1/2

1/6

1/8

*(DW-90)1

1/3

3/1

2/8

(DW-50)1

وجود بافتهای ناهمگن در حجم درمان بر توزیع

1/1

4/7

3/6

(DW-20)1

1/2

3/1

1/1

(DW-50)2

دز تأثیر میگذارد و به همین دلیل الزم است در محاسبات

1/1

4/4

2/5

(DW-20)2

توزیع دز برای تأثیر ناهمگنیها وبه ویژه عدم تعادل

* 1نشاندهنده پلور چپ و  2نشاندهنده پلور راست است.

فانتوم و در جهت  yصورت گرفت .نتایج دزیمتری با
استفاده از کد نوشته شده در برنامه  MATLABبدست
آمد .در کالیبراسیون عمودی در عمق  18/5cmاختالف
مقادیر درصد دز عمقی اندازهگیری شده با اتاقک یونش و
فیلم  %3/25اندازهگیری شد و ضریب تصحیح پاسخ فیلم
دزیمتر  1/835بدست آمد .با استفاده از نتیجه کالیبراسیون
عمودی (ضریب تصحیح) برای محاسبات فیلم دزیمتر
تصحیح انجام شد و نمودار پروفایل دز حاصل از شبیه-
سازی در درمان مزوتلیوما بر روی فانتوم توموگرافیک در
دو حالت با و بدون استفاده از حفاظ در عمق ،18/5cm
مطابقت قابل قبولی را (در بیشتر نقاط کمتر از  )%1با
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جانبی الکترون در مرز بین دو بافت ناهمگن تصحیح
انجام شود( .)17-25هدف از این تحقیق بررسی صحت
محاسبات انجام شده توسط  TPSدر درمان با فوتون
مزوتلیوما به روش ترکیب فوتون-الکترون بود .چالشهای
موجود در محاسبات دز در درمان مزوتلیوما عبارتند از )1
وجود بافت ناهمگن  )2مرز بین دو ماده با چگالی
متفاوت (ریه با پلور ،پلور با بافت نرم و ریه با حفاظ) )3
میدان نامنظم و باریک و  )4وجود حفاظ در میان ریه .در
این مطالعه محاسبات دز در  TPSبا محاسبات دز به روش
شبیهسازی مونتهکارلو مقایسه شد .در مقایسه با نتایج
مونتهکارلو عرض پروفایل دز محاسبه شده توسط  TPSدر
ناحیه  %18بین  3-12mmبیشتر بود .این بدین معنی است
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شکل . 4توزیع دز بدست آمده با تابش در میدان مزوتلیوما ( )13×15cm2در حضور حفاظ ریه با ابعاد ( )9×6cm2بر روی فانتوم توموگرافیک  )1با
استفاده از روش شبیهسازی مونتهکارلو  )2با استفاده از اندازهگیری توسط دزیمتر فیلم  )3مقایسه پروفایلهای دز حاصل از شبیهسازی و اندازه-
گیری در عمق .15/0cm

که  TPSپوشش دز در ناحیه پلور را مناسب نشان میدهد،

نسبت به شبیهسازی مونتهکارلو بیشتر تخمین زده است.

در صورتی که محاسبات مونتهکارلو نشاندهندهی پوشش

عدم محاسبه صحیح دز خارج از میدان باعث میشود دز

ناکافی پلور میباشد .این مسئله میتواند به دلیل ناتوانی

رسیده به ارگانهای حساس صحیح تخمین زده نشوند و

 TPSدر محاسبه دز میدانهای باریک ،مرز بین بافت نرم

این مسئله ممکن است منجر به عوارض طوالنی مدت در

و ریه و نقاط نزدیک به حفاظ باشد .در نواحی با دز پایین

این ارگانها شود .این اختالفها در محاسبات توزیع دز

(کمتر از  )%58عرض پروفایل دز محاسبه شده توسط

برای نواحی خارج از میدان با دز پایین میتواند به توانایی

 TPSدرمقایسه با مونتهکارلو 1-16mmکمتر بود.مقایسه

سیستم طراحی درمان در محاسبه پرتوهای پراکنده ناشی

پروفایلهای دز شبیهسازی و اندازهگیری برای بیماران

از  MLC ،jawsو همچنین پرتوهای پراکنده شده از حجم

نشان داد که سیستم طراحی درمان در نواحی خارج از

هدف مربوط شود .مطالعهی  )0(Jangو  )11(Courtنیز

میدان دز را  6-188%نسبت به شبیهسازی مونتهکارلو

این نتیجه را تأیید میکنند که دز ناحیه خارج از میدان

کمتر تخمین زد و در ناحیه زیر حفاظ دز را18-58%

توسط سیستم طراحی درمان کمتر از مونتهکارلو تخمین
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بررسی صحت محاسبات توزیع دز مزوتلیوما

شکل  :0توزیع دز بدست آمده با تابش در میدان مزوتلیوما ( )13×15cm2بدون استفاده از حفاظ ریه بر روی فانتوم توموگرافیک  )1با استفاده از
روش شبیهسازی مونتهکارلو  )2با استفاده از اندازهگیری توسط دزیمتر فیلم  )3مقایسه پروفایلهای دز حاصل از شبیهسازی و اندازهگیری در
عمق .15/0 cm

زده میشود .تخمین بیشتر سیستم طراحی درمان در ناحیه

محاسبات  TPSاستفاده شد .بر اساس نتایج این تحقیق

زیر حفاظ عدم توانایی سیستم طراحی درمان را در انجام

محاسبات دز توسط الگوریتم

محاسبات صحیح در نواحی ناهمگنی بافت (ریه) و

در سیستم طراحی درمان TiGRTدر مقایسه با نتایج مونته-

همچنین عدم توانایی محاسبه صحیح پرتوهای پراکنده

کارلو عرض پروفایل دز محاسبه شده توسط  TPSدر

ناشی از حفاظ را نشان میدهد.

ناحیه  3-12mm %18بیشتر بود.در نواحی با دز پایین

superpositionconvolution

(کمتر از  )%58عرض پروفایل دز محاسبه شده توسط
نتیجهگیری

 TPSدرمقایسه با مونتهکارلو

 1-16mmکمتر بود.در

از نتایج محاسبات شبیهسازی سر دستگاه در

نواحی خارج از میدان دز کمتری ( )6-188%و در نواحی

محاسبات توزیع دز در درمان مزوتلیوما و بررسی صحت

زیر حفاظ دز بیشتری ( )18-58%را نسبت به شبیهسازی
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محمودی و همکاران

()1

()2

شکل . 6توزیع دز درمان مزوتلیوما با استفاده از شببیهسازی مونتهکارلو در مقطع ( )1کرونال و ( ) 2عرضی برای بیمار شماره یک ،خطوط مشخص شده
محل رسم پروفایل دز را در  yو  zبدن بیمار مورد نظر نشان میدهد )3( .مقایسه پروفایل دز شبیهسازی و سیستم طراحی درمان در محلهای مشخص
شده در شکل ( )1و (.)2

مونتهکارلو تخمین زد .این مطالعه نشان داد در صورت

مزوتلیوما بلکه برای درمان تومورهای ناحیه قفسه سینه که

وجود ناهمگنیها ،مرزهای مشترک و حفاظ در میدان

در حضور بافتهای ناهمگن انجام میگیرد و همچنین

درمان محاسبات توزیع دز سیستم طراحی درمان با عدم

درمانهایی که با استفاده از میدان باریک انجام میشود،

قطعیت همراه است .این نتیجه نه تنها برای بیماری

کاربرد خواهد داشت.
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Back ground and purpose: To treatment of malignant pleural
mesoteloma, in the absence of IMRT, photon beam and lung
shield was used for treatment and then electron beam was used
to treat shielding area. Photon dose distribution is influenced by
inhomogeneity media, lateral electronic disequilibrium at
interfaces, the block in middle of the field and narrow field. This
study compares Monte Carlo (MC) with conventional treatment
planning system (TPS) calculations for photon beam radiation
therapy of malignant pleural mesoteloma (MPM) using lung
island shield.
Methods and Materials: Photon dose distribution using lung
island shield calculated by three methods: 1) MC 2) TPS 3) Film
dosimetry in anthropomorphic phantom. MC commissioned by
film dosimetry and TPS dose calculation accuracy investigated by
MC simulation.
Results: Accuracy of treatment head simulation and tomographic
phantom dose distribution was verified by matching percent
depth dose (PDD) and dose profile in water phantom and film
dosimetry in anthropomorphic phantom in two fields of with and
without lung shield respectively.
Conclusion:Compare to MC, TPS: 1) overestimates pleura dose
coverage (90% prescribed dose) 3-12 mm and the dose in under
the lung shield region 10-50% and 2) underestimated the dose
profile width 1-16 mm in low dose region (< 50% prescribed
dose) and the dose in out of field region 6-100%.
Key words: malignant pleural mesothelioma, radiation therapy,
inhomogeneity, lung block, Monte Carlo simulation.
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