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چکیده

مقدمه: در پرتو درمانی تومورهای نیم تنه باالی بدن، دقت تحویل دوز تحت تاثیر خطاهای ناشی از حرکت کاهش 

می یابد. این خطاها را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد: 1( خطاهای ناشی از تغییر در موقعیت بیمار و 2( خطاهای 

ناشی از حرکت ارگان های داخلی )غالبًا ناشی از تنفس(. یک راه ممکن برای کاهش این خطاها، استفاده از پرتودرمانی 

 4DCT می باشد. در این روش از سیستم های تصویربرداری و پایش مختلفی، از داده های )IGRT( هدایت شده با تصویر

گرفته تا سیس��تم ردیابی مادون قرمز اس��تفاده می شود. در مطالعه زیر روشی مناسب جهت کاهش خطاهای درمان با 

بهره گیری از تکنیک IGRT ارائه شده است.

موادوروشها: دو مرحله اساسی از پرتودرمانی هدایت شده با تصویر شامل: 1( مرحله پیش از درمان، جهت کاهش 

خطاهای ناشی از تغییر در موقعیت بیمار بر روی تخت درمان و 2( مرحله حین درمان، جهت کاهش خطاهای ناشی 

از حرکت ارگان های داخلی، پیاده سازی شدند. داده های مورد استفاده در مرحله اول تصاویر 4DCT بیماران واقعی و 

مرحله دوم داده های بیماران درمان شده توسط سیستم سایبرنایف می باشند. خطای حاصل از حرکت تومور در حین 

درمان، با استفاده از 3 نشانگر خارجی بر روی سطح بدن بیمار و یک نشانگر داخلی در تومور و خطای قرار گیری بیمار 

بر روی تخت درمان با اس��تفاده از اطالعات نشانگرهای خارجی پردازش شده توسط نرم افزار پزشکی پردازشگر تصاویر 

AMIDE، هر کدام بصورت جدا و با بهره گیری از مدل هوشمند ANFIS موجود در نرم افزار MATLAB جبران شدند.

نتایج: با مقایسه خروجی مدل پیش بین ANFIS با موقعیت واقعی تومور، میانگین مقدار موثر خطای پیش بینی 

(RMSE( برای 3 بیمار مختلف 7/74 میلی متر بدست آمد که نسبت به خطای سیستم سایبرنایف 2/41 میلی متر بهبود 

یافته است. همچنین میانگین خطای حاصل از تنظیم موقعیت 3 بیمار مختلف بر روی تخت درمان با استفاده از مدل 

ANFIS در 10 جلسه درمان برابر 0/34 میلی متر شد که نسبت به میانگین خطای حاصل از عدم تنظیم موقعیت بیماران 

(22/12 میلی متر( بسیار ناچیز است.

بحثونتیجهگیری: در پرتودرمانی با بیم خارجی جهت رس��اندن دوز تجویز ش��ده با دقت باال به حجم تومورهای 

حرکتی، نیاز است خطاهای ناشی از حرکت را کاهش داد. در این پژوهش جدیدترین روش های موجود بر پایه تکنیک 

IGRT جهت کاهش خطاهای قبل و حین درمان پیاده سازی شدند که نتایج حاصل، دقت باالی این روش ها را تایید 

نمودند.

پرتو درمانی مبتنی بر تصویر، خطاهای حرکتی، تنظیم بیمار، ردیابی تومور، مدل ANFISکلمات کلیدی
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