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پوستر  -پرتودرمانی و انکولوژی پرتویی
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چکیده
مقدمه :در پرتودرمانی ،توزیع یکنواخت دوز در داخل تومورهای حرکتی از اهمیت باالیی برخوردار میباشد .با این
حال ،وجود عدم قطعیتهای ناشی از خطاهای تصادفی و سیستماتیک به دلیل عواملی نظیر حرکت ارگانهای داخلی
در اثر تنفس ،عدم تنظیم بیمار بر روی تخت درمان سبب توزیع غیریکنواخت دوز در داخل تومور و بافت سالم میگردد.
استفاده از سیستمهای ثابت نگهدارنده و یا تکنیک حبس نفس با تعریف یک حاشیه اضافی در اطراف هدف تا حدودی
توانسته است این خطاها را پوشش دهد .در این پژوهش ابتدا با استفاده از فانتوم شبیه ساز انسان  4DXCATو نرم
افزار پزش��کی پردازشگر تصاویر  ،AMIDEوضعیتهای مختلف قرار گیری بیمار بر روی تخت درمان شبیهسازی شد.
سپس با بهرهگیری از مدلهای هوشمند ،به بررسی عدم قطعیتهای رخ داده پرداخته و درنهایت مدلی بهینه با کمترین
خطا پیشنهاد گردید.
مواد و روشها :در این پژوهش از فانتوم  XCATو نرم افزار  AMIDEبرای تولید دادههای الزم جهت شبیهسازی،
و از نرم افزار  MATLABبرای گسترش این دادهها به سه بیمار مختلف استفاده شده است .این دادهها شامل مختصات
سه نشانگر خارجی قرار گرفته بر روی بدن بیمار به همراه وضعیتهای مختلف قرارگیری تخت درمان میباشد .عالوه
براین از جعبهابزار ش��بکه عصبی مصنوعی ( )ANNو سیستم استنتاج فازی-عصبی ( )ANFISنرم افزارMATLAB
برای تشخیص عدم قطعیتها ،کاهش عدم قطعیتها و در نهایت تنظیم بیمار بر روی تخت درمان در جهت بیم تابشی
استفاده شده است.
نتایج :دادههای تولید ش��ده توس��ط فانتوم  XCATاز کیفیت قابل قبولی برخودار بوده و میتوان آنها را به سایر
بیماران نیز توسعه داد .برای سه بیمار مختلف مقدار متوسط خطای تشخیص مکان تومور در حالتی که تنظیم بیمار در
جهت بیم تابشی صورت نگرفته است  17/26میلیمتر میباشد که این مقدار با استفاده از مدلهای  ANNو ANFIS
به ترتیب به  0/48میلیمتر و  0/30میلیمتر کاهش یافته است.
بح�ث و نتیجهگیری :با توجه به نتایح حاصل از شبیهس��ازی با اس��تفاده از دادههای فانت��وم  XCATو نرم افزار
 AMIDEمدل های ANNو  ANFISتوانس��تهاند خطاهای تصادفی و سیس��تماتیک را شناسایی کنند .همچنین با
گسترش دادههای حاصل از شبیهسازی به بیماران واقعی کاربردهای کلینیکالی نیز مورد بررسی قرار گرفته است .عالوه
براین ،بین روشهای ارائه شده برای بررسی عدم قطعیتها ،روش  ANFISاز عملکرد مناسبی برخوردار است.
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رادیوتراپ��ی بر مبنای تصویر ،مدلهای  ANNو  ،ANFISتنظیم بیمار ،تخت درمان ،عدم
قطعیت.

