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165پوستر-پرتودرمانیوانکولوژیپرتویی

عملکردنمایندههایمختلفبردقتردیابیتومورهایحرکتیدرپرتودرمانیبابیمخارجی
صابر نانکلی1*، احمد اسماعیلی ترشابی1، پیام صمدی میاندوآب1، امین باقی زاده2

1- گروه مهندسی هسته ای- پرتوپزشکی، دانشکدۀ مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و 

فناوری پیشرفته، کرمان، ایران، 2- گروه بیوتکنولوژی، پژوهشگاه علوم وتکنولوی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه 

تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران

)*s_nankali@yahoo.com(

چکیده

مقدمه: در پرتودرمانی، هدف اصلی رس��اندن دوز تجویز ش��ده به تومور و کمترین دوز ممکن به بافت های س��الم 

اطراف آن می باش��د. با این حال در ناحیه نیم تنه باالی بدن، حرکات ناش��ی از تنفس، موجب عدم قطعیت باالیی در 

تش��خیص موقعیت تومور ش��ده که در نتیجه کیفیت درمان را کاهش می دهند. یکی از جدیدترین روش ها برای جبران 

حرکت این تومورها، تعقیب تومور بصورت لحظه ای می باشد. در این روش، از همبستگی بین سیگنال های بدست آمده 

از قسمت های مختلف بدن و حرکت تومور استفاده کرده و موقعیت تومور را پیش بینی می کنیم. در این پژوهش جهت 

تعقیب تومور، سه سیگنال نماینده تنفسی مختلف که ضمن داشتن همبستگی باال با تومور، قابل تولید مجدد نیز باشند 

بررسی شدند.

موادوروشها: جهت شبیه س��ازی بر روی بدن انس��ان از فانتوم شبیه ساز انس��ان 4DXCAT که توانایی مدل 

کردن ارگان های بدن به همراه حرکات تنفسی آن ها را دارد استفاده شد. با استفاده از این فانتوم 6 تومور در داخل ریه 

و 3 تومور در داخل کبد در موقعیت های مختلف شبیه سازی شدند. سه نماینده مختلف شامل 1( حرکت نشانگرهای 

خارجی، 2( حجم ریه و 3( حرکت دیافراگم، جهت پیش بینی موقعیت تومورها مورد ارزیابی قرار گرفتند. موقعیت بهینه 

3 عدد نش��انگر خارجی توس��ط الگوریتم گزینشگر ورودی Relief و با بهره گیری از نرم افزار Weka تعیین شد. از مدل 

هوش��مند ANFIS موجود در نرم افزار MATLAB نیز برای ایجاد ارتباط بین نماینده ها و تومورها جهت پیش بینی 

موقعیت تومورها استفاده گردید.

 (RMSE( با موقعیت واقعی تومورها، مقدار مؤثر خطای پیش بینی ANFIS نتایج: با مقایسه خروجی مدل پیش بین

موقعیت هر یک از تومورها با استفاده از هر یک از نماینده ها بدست آمد. به منظور سنجش اختالف بین نماینده ها، آزمون 

تجزیه واریانس و متعاقب آن آزمون دانکن انجام شد. براساس نتایج حاصل، از بین نماینده های بررسی شده، دیافراگم و 

نشانگرهای خارجی به ترتیب بدترین و بهترین نماینده ها بودند.

بحثونتیجهگیری: مشکل اساسی در مطالعات روی بدن انسان، فقدان داده می باشد که جهت رفع این مشکل 

از فانتوم XCAT استفاده نمودیم. نتایج حاصل نشان داد از بین سه نماینده بررسی شده نشانگرهای خارجی بهترین 

بودند. موقعیت بهینه این نشانگرها توسط الگوریتم گزینشگر ورودی Relief تعیین شد که نشان داد به طور موثری در 

این زمینه کارا می باشد. الزم به ذکر است، تا کنون در این زمینه از الگوریتم های گزینشگر ورودی استفاده نشده بود.

پرت��و درمانی مبتنی بر تصویر، تومورهای حرکتی، فانتوم XCAT، مدل ANFIS، نش��ان کلمات کلیدی
گرهای خارجی 
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