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161پوستر-پرتودرمانیوانکولوژیپرتویی
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چکیده

مقدمه: امروزه پرتودرمانی با استفاده از باریکه  ی خارجی الکترونی و فوتونی ایجاد شده توسط شتابدهنده خطی به 

طور گسترده در درمان سرطان پستان مورد استفاده قرار می گیرد. از مهمترین استفاده های رادیوتراپی در درمان سرطان 

پستان، تابش بستر پستان بعد از عمل برداشت پستان می باشد. یکی از موارد مهمی که در رادیوتراپی باید مورد توجه 

قرار گیرد میزان یکنواختی دز در حجم هدف برای تکنیک های مورد نظر می باشد که به عنوان یک فاکتور مهم جهت 

مقایسه ی تکنیک ها می باشد.

مواد و روشها: در این مطالعه سه تکنیک متداول در رادیوتراپی پستان بعد از ماستکتومی که شامل تانژانت فوتونی، 

درمان الکترونی و تکنیک درمان چرخشی بر روی فانتوم اجرا شده اند سپس میزان یکنواختی توزیع دز در حجم هدف 

این تکنیک ها با هم مقایسه شده است. برای اجرای تکنیک ها به صورت عملی از فانتوم کنترل کیفی IMRT استفاده 

شده است. برای انجام فیلم دزیمتری از فیلم های رادیوگرافیک EDRII استفاده شده است. نرم افزار MATLAB جهت 

پردازش تصاویر مورد استفاده قرار گرفته است. برای مقایسه ی یکنواختی دز در حجم هدف تکنیک های مورد نظر ابتدا 

میانگین دز دریافتی حجم هدف دز تکنیک ها اندازه گیری شده و با دز تجویزی مورد نظر مقایسه شده است سپس میزان 

انحراف معیار میانگین ها با هم مقایسه شده است. 

نتایج: در تکنیک تانژانت فوتونی، تکنیک الکترونی و تکنیک درمان چرخش��ی، دز دریافتی حجم هدف در نقاط 

اندازه گیری شده به ترتیب cGy139 ،5726± cGy54 ±6162 و cGy 155±6089 اختالف حداکثر و حداقل دز دریافتی 

حجم هدف به ترتیب 182/5، 424/3 و 454/5 و میزان همواری توزیع دز به ترتیب 3/1،5/6 و 3/7 درصد می باشد.

بحثونتیجهگیری: با توجه به منحنی یکنواختی دز در حجم هدف تکنیک های مختلف میانگین دز دریافتی حجم 

هدف در تکنیک های الکترونی باالتر از تکنیک فوتونی می باش��د و بخاطر اس��تفاده از میدان های مجاور در تکنیک های 

الکترونی بخش  هایی از حجم هدف دز دو برابر یا بیشتر از دز تجویزی را دریافت کرده اند ولی توزیع دز در تکنیک تانژانت 

فوتونی یکنواخت تر است. در نهایت با توجه به کمتر بودن اثر همپوشانی میدان ها و میانگین دز دریافتی در تکنیک مماسی 

فوتونی این تکنیک از نظر این مطالعه دارای ارجحیت می باشد.
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