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167پوستر-پرتودرمانیوانکولوژیپرتویی

مقایسهتکنیکهایمعمولدرپرتودرمانیغددپاروتیدبراساساندازهگیریمستقیمدزتومور
وارگانهایحساس

عاطفه وجدانی نقره ئیان2، محمدتقی بحرینی طوسی1، حمید غالمحسینیان1، کاظم انوری3

1- مرکز تحقیقات فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران 2- کمیته تحقیقات 

دانش��جویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مش��هد، ایران3- گروه رادیوتراپی انکولوژی، دانشکده 

پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

)*vejdania901@mums.ac.ir(

چکیده

مقدمه: تومورهای غدد پاروتید3% از تومورهای سروگردن را شامل می شوند.درمان اولیه، جراحی است اما در بیشتر 

بیماران، پرتو درمانی به منظور کاهش ریسک برگشت سرطان های پیشرفته غدد پاروتید پیشنهاد می شود.در پرتودرمانی، 

2 هدف اصلی دنبال می ش��ود. 1( رس��یدن توزیع دز یکنواخت به حجم تومور 2( دریافت حداقل دز به ارگان های سالم 

اطراف تومور.از این رو حفظ ارگان های س��الم اطراف غدد پاروتید به جهت حفظ کیفیت زندگی بیماران دارای اهمیت 

می باشد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه و تعدیل تکنیک های درمان تومورهای غدد پاروتید از میان تکنیک های قابل 

اجرا با تجهیزات کنونی انجام شده است.

موادو روشها: سه تکنیک با اندازه گیری مستقیم دز، توسط تراشه های TLD-700 داخل فانتوم راندو در نواحی 

 6 MVها در دو گروه فوتونTLD .مختلف تومور و ارگان های حس��اس اطراف غده پاروتید با یکدیگر مقایس��ه ش��دند

و الکترونMeV 10 کالیبره ش��دند و برای هر تابش دهی، TLDهای کالیبره ش��ده با همان پرتو تابشی در فانتوم چیده 

 شد. تعداد TLDهایی که در استخوان فک، حفره دهان، ساقه مغز، کانال نخاعی،CTV و PTV چیده شدند بترتیب 

3،5،3،1،1،2 بودند. تکنیک های بررسی شده به ترتیب تکنیک1، ترکیب فوتونMV 6و الکترون MeV 10بصورت لترال 

)با درصد وزنی فوتون:الکترون=1:2(، تکنیک 2، دو پرتو فوتونی ابلیکMV  6همراه با وج و تکنیک 3، دو پرتو فوتونی 

ابلیکMV 6همراه با وج وMLC بودند.

نتایج: از میان سه تکنیک بررسی شده در طول دوره درمان)60 جلسه(، حفره دهان و ساقه مغز در تکنیک 1 کمترین 

دز را دریافت کردند Gy)0/13±2/24 وGy 2/14±16/10بترتیب(، حفره دهان در مقایسه با دو تکنیک دیگر اختالف معناداری 

P-(تنها بین تکنیک2 و1 از جهت دز رس��یده به ساقه  مغز اختالف معناداری مشاهده گردید ،)P-Value=0.000(داش��ت

Value=0.005(.میانگین دز رس��یده به اس��تخوان فک و کانال نخاعی در مقایس��ه سه تکنیک بایکدیگر تفاوت معناداری 

نداشتند)P-Value<0.05(. میانگین دز رسیده به حجم تومور)CTV و PTV( طی دوره درمان، در تکنیک شماره3 بترتیب 

Gy 2/61±59/29 و1/62±58/53 بود که بین محدوده Gy)دز تجویزی×5%(± )دز تجویزی( قرار داشت وبا دو تکنیک دیگر 

 .(P-Value<0.011(تفاوت معناداری داشت

بحثونتیجهگیری: در بررسی سه تکنیک فوق در راستای تحقق اهداف رادیوتراپی، تکنیک 3 به جهت رسیدن 

توزیع دز یکنواخت به حجم تومور)CTV و PTV(و تکنیک 1 بدلیل رس��یدن حداقل دز به س��اقه مغز و حفره دهان در 

مقایسه با دو تکنیک دیگر انتخاب شدند .

مقایسه تکنیک های پرتودرمانی، غدد پاروتید، فانتوم راندو، TLD .کلمات کلیدی
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