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چکیده

مقدمه: س��رطان مثانه، معمولترین بدخیمی مجاری ادراری اس��ت که در مردان چهارمین و در زنان سیزدهمین 

سرطان شایع محسوب می گردد.

 میزان بروز در مردان سه برابر زنان است. جراحی، شیمی درمانی ورادیوتراپی از روش های اصلی درمان سرطان 

محسوب می شود. معمولترین روش استانداردپذیرفته شده برای درمان  موضعی تومورهای مثانه، رادیکال سیستکتومی 

اس��ت. امروزه، درمان های محافظتی،همچون رادیوتراپی روش استانداردی برای  درمان سرطان محسوب می گردد.بر 

اس��اس توصیه های ،ICRU-50,60 تغییرات دوز در برگیرنده تومور تحت تابش می بایست درمحدوده 95 و107درصد 

باشد لذا انرژی های مختلف فوتونی بسته به اینکه تاچه حد به این محدوده از دوزدست یابند،جزوچالش های رادیوتراپی 

در انتخاب مدفوتونی و انرژی مربوط به آن محس��وب می گردند.برخی مطالعات نیز تعدادفیلدهای تابش��ی را در کنار 

انرژی های مختلف مورد بررس��ی قرار داده اند که نتایج نش��اندهنده پوش��ش مطلوب دوز تومور و کاهش دوز ارگانهای 

حس��اس )OARs( می باشد. هدف اصلی این مطالعه،بررسی میزان توزیع دوز تومور ودوزدریافتی ارگانهای حساس در 

بیمارانی است که جهت درمان سرطان مثانه به مراکز پرتودرمانی مراجعه مینمایند.

 موادوروشها: در این پروژه از اطالعات تصاویر س��ی تی اس��کن 12 بیمارمرد مبتال به س��رطان مثانه که در نرم 

افزار  طراحی درمان سه بعدی Core Plan بخش رادیوتراپی بیمارستان امید ارومیه وجود دارد،استفاده می گردد. برای 

هریک از بیماران 4 طرح درمان باانرژی های 6 و 15 مگاولت و میدان های 3و 4 فیلد طراحی و مقدار دوز رس��یده به 

حجم هدف و هریک از ارگانهای حساس مانند رکتوم، سر استخوان ران وپروستات بدست می آیدودر انتها با استفاده 

از داده های سیستم طراحی درمان همچون منحنی های DVH و الگوی توزیع دوزهای مطلق، نسبی وتجمعی، ارزیابی 

مقایسه ای روش های مورد استفاده بعمل می آید.

بحثونتیجهگیری: بررس��یهای اولیه بر روی تعداد س��ه عدد از بیماران نش��اندهنده پوش��ش دوز مطلوبی برای 

حجم تومور تحت تابش و کاهش دوز ارگانهای حساس درانرژی فوتون 15مگا ولت در مقایسه با 6 مگا ولت می باشد و 

همچنین واگذاری دوز بهینه در پرتو درمانی با تعداد 4 فیلد در مقایسه با3 فیلد می باشد. 
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