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چکیده

مقدمه: هدف از پرتودرمانی مزوتلیومای بدخیم پلور رساندن ماکزیمم دز به پلور و حفظ ریه می باشد. در غیاب روش 

تعدیل ش��دت )IMRT(، درمان با پرتو فوتون و بلوک ریه و س��پس با پرتو الکترون انجام می گیرد. توزیع دز در درمان 

ب��ا فوت��ون تحت تاثیر وجود بافت ناهمگن، عدم وجود تعادل الکترونی در مرز بین ریه وبافت نرم، وجود بلوک در میان 

میدان و باریک بودن قسمت باز میدان می باشد. هدف از این پژوهش محاسبه توزیع دز در پرتودرمانی مزوتلیومای پلور 

با پرتو فوتون و بلوک جزیره ای ریه به روش شبیه س��ازی مونته کارلو و بررس��ی صحت محاسبات سیستم طراحی درمان 

(TPS( برای درمان پلور بود.

موادو روشها: سردستگاه شتابدهنده خطی زیمنس آنکور برای انرژی 18MV با کد BEAMnrc و فانتوم آب و 

 ctcreate .شبیه سازی و اعتبارسنجی شد. با استفاده از کد کاربر DOSXYZnrc محاسبات توزیع دز در آن توسط کد

و تصاویر سی تی چهار بیمار و یک فانتوم آنتروپومورفیک تنه، پنج فانتوم  توموگرافیک ساخته شد. توزیع دز در درمان 

با فوتون و بلوک ریه به س��ه روش به دس��ت آمد: )1( شبیه سازی مونته کارلو با استفاده از فانتوم های توموگرافیک و کد 

کاربری DOSXYZnrc (2( با استفاده از TiGRT) TPS شرکت LinaTech( و تصاویر سی تی فانتوم آنتروپومورفیک 

تنه و چهار بیمار )3( فیلم دزیمتری در فانتوم آنتروپومورفیک تنه. اعتبار نتایج روش )1( در مقایسه با نتایج روش)3) 

سنجیده شد. صحت نتایج روش )2( در مقایسه با نتایج روش )1( بررسی شد.

نتایج: صحت شبیه س��ازی س��ر درمان با انطباق توزیع دز محاسبه شده و اندازه گیری شده در فانتوم آب و صحت 

محاس��بات توزی��ع دز در فانتوم توموگرافیک تنه به روش شبیه س��ازی در مقایس��ه با نتایج فیل��م دزیمتری در فانتوم 

آنتروپومورفیک تنه تأیید شد )در دو میدان با و بدون استفاده از بلوک ریه(.

بحثونتیجهگیری: در مقایس��ه با محاسبات مونته کارلو، پوشش دز محاسبه شده در پلور توسط TPS در ناحیه 

90% دز، حداقل 3mm و حداکثر 12mm بیشتر بود. در نواحی با دز کمتر از TPS ،%50 عرض پروفایل دز را mm 1 تا 

16mm کمتر ا. شبیه س��ازی نش��ان داد. در نواحی خارج از میدان، TPS دز را 6-100% کمتر و در ناحیه قرار گرفته در 

زیر بلوک ریه دز را 10-50. نسبت به شبیه سازی مونته کارلو بیشتر تخمین زد. از نتایج این مطالعه می توان برای تصحیح 

محاسبات توزیع دز در طراحی درمان در صورت وجود ناهمگنی  ریه، مرز مشترک ریه وبافت نرم و بلوک در میان میدان 

درمان استفاده نمود.

مزوتلیومای بدخیم پلور. پرتودرمانی، ناهمگنی، بلوک ریه، شبیه سازی مونته کارلوکلمات کلیدی
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