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بررس�ی پارامترهای مهم درمان کیلوولتاژ دیواره قفس�ه سینه توس�ط کد مونت کارلو و ارائه
پیشنهاداتی برای بهبود درمان
بنفشه زینلی رفسنجانی ،*1محمد امین مصلح شیرازی ،2،3رضا فقیهی  ،1،4کمال حداد ،1احمد مصالئی ،2ساره کرباسی
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 -1دانش��کده مهندس��ی مکانیک بخش هستهای ،دانشگاه ش��یراز ،ش��یراز ،ایران  -2بخش رادیوتراپی و آنکولوژی
بیمارس��تان نمازی ش��یراز ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران  -3مرکز تحقیقات فیزیکپزشکی و مهندسی
بیومدیکال ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران  -4مرکز تحقیقات تابش ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
)(*b.zeinali.r@gmail.com
چکیده
مقدمه :به علت مشاهده میزان باالی کنترل تومور در بیماران مبتال به سرطان سینه که با دستگاه کیلوولتاژ تحت
تابش دیواره قفسه سینه قرار گرفته اند ،به بازبینی این شیوه درمانی با استفاده از شبیهسازی مونت کارلو پرداختیم.
م�واد و روشه�ا :در قدم اول اجزای مختلف دس��تگاه درمانی زیمنس  Stabilipanبا اس��تفاده از کد MCNPX
شبیهسازی شدند .در مرحله دوم کار از این مدل جهت بررسی توزیع دز و بهینه سازی درمان توسط فوتونهای کیلوولتاژ
در اندازههای مختلف دیواره قفسه سینه و افراد با کانتور بزرگ تر در درمان استاندارد و درمان  Midsternumپرداخته
شد .بررسیها در دو  50 FSDو  100سانتیمتر و در زوایای مختلف تیوب انجام شد .جهت ارزیابی طراحیهای مختلف
از شاخصهایی چون شاخص یکنواختی ،شاخص انطباق ،میانگین دز تارگت ،قلب ،ریه ،یکی از شریانهای بزرگ قلب
( )LADو درصد پوشش تارگت استفاده شد.
نتایج :شاخصهای یک بیمار متوسط در درمان استاندارد با  50 FSD cmو زاویه تیوب  15درجه بدین قرار است:
شاخص یکنواختی  ،2/57شاخص انطباق  ،7/31میانگین دز تارگت  ،27/43 Gyمیانگین دز قلب  ،1/03 Gyمیانگین
دز ریه  ،2/08 Gyمیانگین دز  1/60 LAD Gyو  .%11/19 PTCبررسیها نشان داد که دز در ناحیه تارگت از یکنواختی
مناس��بی برخوردار نیست و ناحیهای که دز درمانی را دریافت میکند با حجم تارگت تعیین شده منطبق نیست .برای
تعدیل مش��کالت ذکر ش��ده نقطه تجویز دز از سطح پوست به مرکز  PTVمنتقل شد به این ترتیب شاخصهای درمان
بهبود یافت .ش��اخصهای درمان بدین ترتیب تغییر یافتند :ش��اخص انطباق  ،1/75میانگی��ن دز تارگت ،60/19 Gy
میانگین دز قلب  ،3/57 Gyمیانگین دز ریه  ،6/38 Gyمیانگین دز  5/05 LAD Gyو .%55/24 PTC
بحث و نتیجهگیری :نتیجه بهینه سازی درمان حاکی از آن بود که درمان استاندارد و  Midsternumبهینه برای
ضخامتهای مختلف دیواره قفسه سینه در  50 FSDسانتیمتر و زاویه صفر درجه (عمودی) تیوب و برای افراد با کانتور
بزرگتر در  100 FSDسانتیمتر و زاویه صفر درجه است .در نهایت درمان فوتونهای کیلوولتاژ با درمان الکترونی مقایسه
شد که نتایج نشان دهنده توزیع دز بهتر درمان الکترونی نسبت به درمان فوتونی بود.
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