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141پوستر-پرتودرمانیوانکولوژیپرتویی
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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 شبیه سازی مونت کارلو پرداختیم.

 MCNPX با اس��تفاده از کد Stabilipan مـوادوروشهـا: در قدم اول اجزای مختلف دس��تگاه درمانی زیمنس

شبیه سازی شدند. در مرحله دوم کار از این مدل جهت بررسی توزیع دز و بهینه سازی درمان توسط فوتون های کیلوولتاژ 

در اندازه های مختلف دیواره قفسه سینه و افراد با کانتور بزرگ تر در درمان استاندارد و درمان Midsternum پرداخته 

شد. بررسی ها در دو FSD 50 و 100 سانتیمتر و در زوایای مختلف تیوب انجام شد. جهت ارزیابی طراحی های مختلف 

از شاخص هایی چون شاخص یکنواختی، شاخص انطباق، میانگین دز تارگت، قلب، ریه، یکی از شریان های بزرگ قلب 

(LAD( و درصد پوشش تارگت استفاده شد.

نتایج: شاخص های یک بیمار متوسط در درمان استاندارد با FSD cm 50 و زاویه تیوب 15 درجه بدین قرار است: 

شاخص یکنواختی 2/57، شاخص انطباق 7/31، میانگین دز تارگت Gy 27/43، میانگین دز قلب Gy 1/03، میانگین 

دز ریه Gy 2/08، میانگین دز LAD Gy 1/60 و PTC 11/19%. بررسی ها نشان داد که دز در ناحیه تارگت از یکنواختی 

مناس��بی برخوردار نیست و ناحیه ای که دز درمانی را دریافت می کند با حجم تارگت تعیین شده منطبق نیست. برای 

تعدیل مش��کالت ذکر ش��ده نقطه تجویز دز از سطح پوست به مرکز PTV منتقل شد به این ترتیب شاخص های درمان 

 ،60/19 Gy بهبود یافت. ش��اخص های درمان بدین ترتیب تغییر یافتند: ش��اخص انطباق 1/75، میانگی��ن دز تارگت

 .%55/24 PTC 5/05 و LAD Gy 6/38، میانگین دز Gy 3/57، میانگین دز ریه Gy میانگین دز قلب

بحثونتیجهگیری: نتیجه بهینه سازی درمان حاکی از آن بود که درمان استاندارد و Midsternum بهینه برای 

ضخامت های مختلف دیواره قفسه سینه در FSD 50 سانتیمتر و زاویه صفر درجه )عمودی( تیوب و برای افراد با کانتور 

بزرگتر در FSD 100 سانتیمتر و زاویه صفر درجه است. در نهایت درمان فوتون های کیلوولتاژ با درمان الکترونی مقایسه 

شد که نتایج نشان دهنده توزیع دز بهتر درمان الکترونی نسبت به درمان فوتونی بود.

درمان کیلوولتاژ، سرطان سینه، شبیه سازی مونت کارلو، درمان دیواره قفسه سینهکلمات کلیدی
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