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ارزیابی عدم قطعیت دز جذبی پروستات در اثر تورم بافت و تغییر مکان چشمههای پرتوزا
در براکیتراپی با روش مونتکارلو
1

زهرا آقائی ،1علیرضا کریمیان 2و محمدحسن عالمتساز
 .1دانشکدة فيزيك ،دانشگاه صنعتی اصفهان
 .2گروه مهندسی پزشکی ،دانشکدة فنی و مهندسی ،دانشگاه اصفهان
پست

الکترونيکیkarimian@eng.ui.ac.ir:

(دريافت مقاله 1399/01/26 :؛ دريافت نسخة نهايی)1399/06/09 :

چکیده
براکیتراپی ،نوعی درمان سرطان است که منبع پرتوزا در داخل بافت سرطانی بيمار و ي ا در نزديک ی آن کاش ته میش ود .ه دا از اي ن تحقي ،
محاسبة عدم قطعيت دز جذبی بافت پروستات در براکیتراپی ،ناشی از تورم در پروستات ،جابهجايی چشمههای کاشته شده و نيز بررسی اث ر ه ر
دو عامل ،پس از کاشت چشمههای پرتوزا در آن است .در اي ن تحقي از ک د  ،MCNPX 2.6پروتک ل  TG-43U1و ف انتوم ب دن  ORNLب رای
شبيهسازی براکیتراپی پروستات توسط چشمههای يد 125-استفادهشد .در مطالعة اول با تعداد  84چشمه يد ،مقدار دز جذبی پرتو در پروس تاتی
به حجم  38/01 cm3برای دو نوع چشمه دانهای خطی و نقطهای به ترتيب  110/59 Gyو  110/57 Gyبه دست آمد .با درنظرگرفتن تورم % 50
در پروستات پس از کاشت چشمهها ،دز جذبی بيش از  %17کاهش يافت .در شبيهسازی دوم با تع داد  76چش مه ي د ،ت ورم  % 12و جاب هجايی
چشمهها پس از کاشت در سه جهت (به اندازة  1/8 mmچپ – راس ت 2/1 mm ،جل و – عق ب و  3/4 mmب ا – پ ايين) دز دري افتی باف ت
سرطانی حدود  ،% 21کاهش يافت .اين تحقي نشان داد ،نتايج شبيهسازی چشمههای دانهای خطی و نقطهای براکیتراپ ی بس يار ب ه ه م نزدي ك
است .لذا در مطالعات شبيهسازی میتوان از چشمة نقطهای به جای چشمة دانهای خطی استفاده کرد که پيچيدگی محاس بات را ک اهش میده د،
همچنين مطالعة حاضر نشان داد تأثير تورم پروستات و جابهجايی چشمههای براکیتراپی در مقدار دز جذبی بافت تحت درمان قابل توجه است و
بر روند درمان تأثير دارد.

واژههای کلیدی :سرطان پروستات ،براکیتراپی ،عدم قطعيت دز جذبی ،روش مونتکارلو

 .1مقدمه
سرطان پروستات دومين عامل مرگومير در مردان سراس ر دني ا
ب ه ش مار م یآي د [ .]1بيم اران س رطانی ب ا پرتودرم انی ي ا

پرتودرمانی رسيدن حداکثر دز پرتو به تومور ،بدون ايجاد آسيب
به بافتهای سالم مجاور است .پرتودرمانی به دو ش يوة داخل ی
(براکیتراپی)1

و خارجی

(تلهتراپی)2

انجام میشود .براکیتراپی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

پرتودرمانی همراه با ساير روشها درم ان م یش وند .ه دا در

1. BrachyTherapy
2. TeleTherapy
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شده و تجويزی است [.]3

ناحية سالم بافت پروستات و نيز بافتهای سالم اطراا ،کاهش

وس تندرو و همک اران در س ال  ،2016ت ورم و اث رات

خطر ابتال به عفونتهای پس از عمل ،افزايش س رعت بهب ودی

جابهجايی دانه در دزيمتری براکیتراپی دائم پروستات با چشمة

بيمار و متمرک ز ک ردن پرت و روی باف ت توم ور اس ت [ .]2از

يد 125-را بررسی کردند .هدا در اين مقاله ،مش خک ک ردن

محدوديته ای اي ن روش ،مت ورم ش دن پروس تات ،ناش ی از

جابهجايی دانهها ،بررسی ميزان تورم و تغيير دز جذبی در زم ان

کاشت دانههای پرتوزا [ ]3و جابهجايی چشمههای کاش ته ش ده

کاشت دانه و پس از  30روز در براک ی تراپ ی پروس تات ب وده

از مکان خود در اثر تورم در ناحية بافت سرطانی است که سبب

است .در اين مقاله دزيمتری دانهها با اس تفاده از تی ويربرداری

به هم خوردن طرح درمان و دز دريافتی پروستات میش ود [.]4

 2CBCTبراساس موقعيت دانهها و دزيمتری دانهها با استفاده از

تغيير در مقدار دز درمانی طراح ی ش ده ،موج ب ايج اد ع دم

روش  3TRUSبر اساس مشاهده مقايس ه ش ده اس ت .ب ه اي ن

قطعيت ،بازگشت بيماری و يا درياف ت دز پرت و توس ط ناحي ة

منظور در بازة زمانی اکتب ر  2007ت ا ئوئ ن  2012تع داد 740

سالم بافت خواهد شد .منظ ور از جاب هجايی دان ه ،انح راا از

بيمار مبتال به سرطان پروستات که روش درمانی براکیتراپ ی ب ا

موقعيت و مکان مناسب دانة کاشته شده در طول درمان است.

چشمه يد 125-برای آنها انتخاب شده بود ،بررسی شدند .مقدار

در سال  2015تلز و همکاران به تورم اوليه در براکیتراپ ی

دز تجويزی برای بيمارانی که تنها روشا براک یتراپ ی ب ر روی

پروستات اشاره و اين تورم را ناشی از کار گذاشتن دانهه ا (ب ه

آنها اجرا م یش د ( % 81از ک ل بيم اران) 145 ،گ ری و ب رای

طور متوسط 60الی 120دانه متناسب با حجم پروس تات) درون

بيمارانی که پس از پرتو درمانی خ ارجی ،روش براکیتراپ ی را

پروستات عنوان کردند که تغييرات حجم آن منجر ب ه تغيي ر در

انجام میدادند ( % 19از کل بيماران) 110 ،گری در نظ ر گرفت ه

دز دريافتی نهايی در طول درمان م یش ود .در اي ن مقال ه دان ة

شد .بيمارانی که قبل از کاشت دانهها اقدام به برداشتن تومور ي ا

براکیتراپی يد 125-مدل آمرشام 6711 1و ب رای تايي دا مراح ل

غده پروستات با جراحی کردند ،حذا و  699بيمار برای انجام

شبيهسازی و محاسبة پارامترهای دزيمتری چشمه از فرمولهای

مطالعه باقی ماندند .اين تعداد از جامعة آم اری امک ان بررس ی

پروتکل  TG-43استفاده کردند .شبيهسازی با نرماف زار مون ت-

جابهجايی دانههای يد 125-در کاشت دانه به روش براکیتراپی

کارلو  MCNPX 2.7انجام شده اس ت .کتابخان ه م ورد اس تفاده

دائم را فراهم میکند .در مرحلة اج رای درم ان ،چه ار نش انگر

ب رای ش بيهس ازی ب رهمک نش ارات فوت ون و الکت رون

ثاب

اد 1/0×5/0 mm2

 ENDF/BVIبوده است .تعداد تاريخچه بهگونهای انتخاب ش د

(مدل  Heraeus GmbHساخت آلمان) در دو س وزن ق رار داده

که خطای شبيهسازی کمتر از  %0/5باقی بماند .در شبيهسازی با

شد .اولين سوزن حامل نشانگر از سمت چپ و دوم ين س وزن

فانتوم گولم و طرح درمانی واقع ی ،از کاش ت  84دان ه براک ی

از سمت راست وارد پروستات و نشانگرها را جايگ ذاری ک رد.

تراپ ی اس تفاده ش د .س ه حج م  52/01 ،38/01 cm3و 57/02

سپس پيشطرح درمانی برای اندازه و شکلا پروستات طبيع ی و

بررسی شد .آنها دريافتند که پس از گذشت دو هفت ه از کاش ت

س الم قب ل از کاش ت دان هه ا ،ب ا دس تگاه ( TRUSم دل

دانهها (چش مة س طحی) در پروس تاتی ب ه حج م 38/01 cm3

 Fal Con 2101 EX and Flex Focus 400س اخت دانم ار )

(حجم آن پس از تورم  57/02 cm3است) نتايج درم ان واقع ی

انجام شد .مکان سوزنها توسط تی اوير عرض ی و عم ودی از

ک اهش  % 3/51ک ل دز دري افتی پروس تات را نس بت ب ه دز

پروستات ب ا دس تگاه  TRUSتعي ين ش دند .همچن ين تی اوير

دريافتی آن پيش از تورم ،نشان میدهد ،در حالیکه اين اختالا

جداگانهای برای تعيين محل دقي دانهها در پروستات تهيه ش د.

در شبيهسازی به اندازة  % 25/16کمت ر از مق دار دز پ يشبين ی

پس از پايان جايگذاری ،فرايند کاشت به پايان رس يد .ب ه ط ور

ت از ج

نس ط

ال ب

ا ابع
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1. Amersham

2. C-arm Cone Beam Computed Tomography
3. TransRectal UltraSound
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ميانگين در اين بيماران  72±8دانه يد با مي انگين ق درت ب رای

سالهای اخير مورد توجه بسياری از مراکز درمانی فعال در اي ن

هرچشمه  0/0-419/876 Uو ابعاد  0/8×4/6 mmکاش ته ش د.

زمينه قرار گرفته است .آگاهی از هندسة چشمة مورد استفاده در

دادههای دزيمتری برای  699بيمار در روز صفرم ب ا روشه ای

درمان و ساختار داخلی آن از موارد مهم در محاسبة پارامتره ای

CT

دزسنجی چش مه اس ت [ .]5از اي نرو چش مة ي د 125-م دل

محاسبه و ثبت شد .در حين کاش ت ب ه ط ور متوس ط ک اهش

آمرشام هلث 6711 1به دليل کاربرد متداول آن در کاشت دائ م

( 10/6 ± % 7/4انح راا معي ار از مق دار دز تج ويز ش ده) در

براکیتراپی پروستات ،شبيهسازی شد.

 TRUSو  CBCTو در روز سیام با تیويربرداری به روش

کميت ( D90به معنی حداقل دز رسيده به  % 90از کل حجم ) و

نيمهعمر چشمة يد 59/4 ،125-روز است ک ه  % 90از ک ل

ک اهش  5/1 ± % 5/2در کمي ت ( V100درص د ح داقل حج م

دز آن در  197روز اول دريافت میشود [ .]6پرتوزايی هر ي ك

دريافتی از مقدار دز تجويز شده ) در دزيمتری به روش

CBCT

از چشمههای يد 125-مورد استفاده در اين تحقي

 0/5 mCiو

نسبت به روش  TRUSگزارش شد .در روز س یام کمي

ت D90

مق دار دز تج ويزی در درم انه ای ب الينی س رطان پروس تات

به ميزان  1/8 ± % 8/5کمت ر از مق دار آن در ح ين کاش ت ب ه

 145 Gyاس ت [ .]3در طراح ی اي ن چش مه از ي ك نش انگر

روش  TRUSو به مي زان  8/7 ± % 8/0بيش تر از مق دار آن در

استوانهای به طول  2/8 mmو شعاع  0/254 mmاز جنس نق ره

حين کاشت به روش  CBCTبوده است .دليل اختالا در مقدار

با چگالی جرمی  10/5 g/cm3استفاده شد که با ترکيب ی از م ادة

 D90در دو زمان اکر شده را میتوان به عل ت ت ورم پروس تات

پرت وزا ي د ،125-برمي د ي د ( Br5I2ب ا چگ الی جرم ی

پس از کاشت دانهها دانست .از آنجايی ک ه کاش ت دان هه ا ب ه

 )6/245 g/cm3به ضخامت 2ميکرومت ر پوش انيده ش ده اس ت،

صورت رشتهای است ،تورمهای متفاوتی در جه ته ای ب ا -

همچنين اين مجموعه درون يك کپسول تيت انيومی ،ب ا چگ الی

پايين نسبت به جهتهای افقی به سبب استحکام با ی رشتهه ا

جرمی  4/54 g/cm3با ضخامت  0/05 mmاست که ب ه ه ر دو

مشاهده ش د .از س اير م واردی ک ه مق دار دزيمت ری را تغيي ر

انتهای آن تيوب (لوله) جوش داده شده ت ا ش کل ي ك کپس ول

میدهد ،میتوان به فاصلة بين دانهها ،ع دم قطعي ت در ثب ت و

استوانهای با ابعاد  4/5 × 0/8 mm2را پيدا کند و به وس يلة گ از

جابهجايی دانهها در کانالهای کاشته شده ،پراکندگی در کاش ت

آرگون (با چگالی جرمی  )1/784 mg/cm3پر شده است [.]7

سوزنها نام برد [.]4

 .1.2پارامترهای دزیمتری ،طراحی چشمه و تأیید صحت

 .2مواد و روشها

چشمۀ شبیهسازی شده

يکی از روشهايی که به طور گسترده در دزسنجی مورد استفاده

جهت استفاده بالينی از اين چشمهها زم است قب ل از اس تفادة

قرار میگيرد ،شبيهسازی مونتکارلو اس ت .در اي ن تحقي
شبيهسازی با نرمافزار  MCNPX 2.6و فانتوم محاسباتی

از

پزشکی ،مشخیات و پارامترهای دزسنجی اين چشمهها بهطور

ORNL

دقي محاس به ش ود .در اي ن راس تا ،م یت وان از ش بيهس ازی

استفاده شد MCNPX .يك کد چند منظوره برای ترابرد ارات با

مونتکارلو در تعيين مشخیات دزسنجی چشمه اس تفاده ک رد.

انرئیهای مختلف اس ت و در تعي ين پارامتره ای دزس نجی و

برای چشمههای کم انرئی براکیتراپی ک ه  E<150 keVاس ت

محاسبه مقادير عدم قطعيت آنها ،عدم قطعي ت دز ج ذبی پرت و

پروتکل  TG-43U1توصيه شده است .بنابراين محاسبات م ورد

پروستات متورم پس از کاشت و جابهجايی چشمهه ای کاش ته

نياز ب رای اعتبارس نجی پارامتره ای دزس نجی ب ر اس اس اي ن

شده ،کاربرد دارد .برای ترابرد فوتون ،الکت رون و س طط مقط ع

پروتکل انجام شد [ .]5اين پروتکل شامل کاربرد مونتکارلو در

پراکندگی ،از دادههای کتابخان های  ENDF/B-VIاس تفاده ش د.

شبيهسازی ،راهنمايی برای دزسنجی مونتک ارلو ،توص يهه ايی

براکیتراپی پروستات با چشمههای پرتوزای تابش کنندة گاما در

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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برای شبيهسازی و اعتبارس نجی محاس بات اس ت .پ ارامتره ای

چش مه ،ض خامت چنب رهه ا را  ،0/05 cmدر فواص ل ب ين

پروتک ل  TG-43U1جه ت

 0/1-3 cmض خامت را  ،0/1 cmدر فواص ل ب ين 10-1 cm

محاس بة دز ش امل پارامتره ای ق درت کرم ای ه وا

ضخامت 0/5 cmو در فاصلههای بزرگت ر از  10 cmض خامت

] ،Sk[cGy.cm2/hثابت آهن د دز ] ،Ʌ[cGy/h.Uت ابع هندس ی

چنبرهها  1 cmدر نظر گرفته شد.

دزس نجی تعري ف ش ده ب ر طب

) ،GL(r,θتابع دز شعاعی در فاصلههای مختلف عمود بر مح ور

در اي ن تحقي

از آنج ا ک ه ب رای تايي دا ص حت چش مة

چشمه ) g(rو تابع ناهمسانگردی دو بعدی ) F(r,θاس ت .نقط ة

شبيهسازی ش ده و محاس بة پارامتره ای دزيمت ری آن ني از ب ه

)  ( r0 =1 cm ,0 =  / 2نقطة مرجع برای محاسبات دز در نظ ر

استفاده از روابط  1و  2طب پروتکل  TG-43U1بوده است ،لذا

TG-43

شبيهسازی با اس تفاده از  108اره (تع داد تاريخچ ه –  )NPSو

اندازهگيریها بايد در آب يا در ف انتوم مع ادل آب انج ام گي رد

تالی ) *F4(MeV/cm2انجام شده است .با اس تفاده از خروج ی

[ .]5به ط ور مرس وم ،مق دار ان رئی قط ع ب رای چش مهه ای

اين تالی ،ميزان شار انرئی را در س لولی ک ه دز در آن محاس به

براکیتراپی با فوت ون ه ای ک م ان رئی 5 keV ،اس ت .چش مة

میشود به دست آورده ،سپس با اس تفاده از ض رايب مناس ب و

يد 125-با پرتوزايی  0/5 mCiدر تمامی مراحل شبيهس ازی در

 ،]8[ ICRU46توسط کارت  FMnانرئی شار به دز تبديل شد.

گرفته میش ود .طب

پروتک ل دزيمت ری براک یتراپ ی

در اين مطالعه برای رسم منحن یه ای ه مدز از مختی ات

نظر گرفته شد.
الف) ثابت آهند دز به عنوان آهند دز ،در آب در فاصلة 1

دکارتی و تالی  MESHنوع  3که مخ تک بي ان ان رئی ج ذب

سانتیمتری از مرکز هندس ی چش مهای ب ا ق درت ي ك واح د

شده است ،استفاده شد .همچنين از نرماف زار 360

کرمای هوا و در جهت محور عرضی تعريف شدهاست.

 EX 2015برای رسم منحنیهای همدز استفاده شد.

()1

) D ( r0 ,0
,
Sk

=

به منظور محاسبة عددی کمي ت آهن د دز در ه وا ،ک رهای ب ه
ش عاع  15 cmش امل آب م ايع ،تعري ف ش د و پ س از آن در
فاص لة  1 cmعم ود ب ر مح ور چش مه ک ه  0 =  / 2اس ت،
ضريبی از آهند پرتودهی در هوا با استفاده از تالی F4به دس ت
آمد.
ب) تابع دز شعاعی ،وابستگی شعاعی جذب و پراکندگی فوتون
را در يك ماده و در طول محور عرضی در نظر میگيرد (رابط ة
.)2
چشمة نقطهای يا دانهای خطی
()2

) D ( r ,0 )Gx ( r0 ,0
,
) D( r0 ,0 )Gx ( r ,0

TECPLOT

x:

= ) gx( r

 .2.2فانتوم بدن
به منظور شبيهسازی کل بدن بيمار از فانتوم محاس باتی

1ORNL

که فانتومی با شباهت بسيار نسبت به ساختار و بافته ای ب دن
است ،استفاده شد .اين فانتوم در محاس بات دزس نجی پزش کی
هستهای در برنامههای مونتکارلو به کار میرود .اين فانتوم فاقد
پروستات است .لذا در شبيهسازی طرح درمانی ابت دا پروس تاتی
با حجم و مکان مناسبی نسبت به قرارگيری ساير بافتهای بدن
و از جنس بافت نرم  16ترکيب ی ش بيهس ازی و س پس مط اب
طراحی درمان ،چشمههای يد 125-در آن جايگذاری شد .بافت
نرم  16ترکيبی ،فانتومی ش امل تم ام باف ته ای ب دن ب ه ج ز
اسکلت و ريه است و از ترکي ب  16عنی ر ،Na ،O ،N ،C ،H

برای به دست آوردن تابع دز شعاعی چشمة پرتوزا در مرکز يك

 Zr ،Rb ،Zn ،Fe ،Ca ،K ،Cl ،S ،P ،Si ،Mgب ا نس بته ای

فانتوم استوانهای به ش عاع  15 cmح اوی آب و اط راا آن در

مشخک و چگالی  1/04 g/cm3بوده که نزديك ب ه چگ الی آب

فواصل  ،0/12-1 cmچنبرهه ايی ه ممرک ز ب ا ض خامته ای

است .درصد وزنی عنیرها در بافت نرم در مرجع [ ]9بيان شده

متفاوت که محور طولی آنها در راستای مح ور عرض ی چش مه

است.

است ،قرار داده شد .در فاصلهه ای کمت ر از  0/3 cmت ا مرک ز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Oak Ridge National Laboratory

جلد  ،20شمارة 4

ارزیابی عدم قطعیت دز جذبی پروستات ...

603

 .3.2درمان سرطان پروستات با طرح درمانی اول

پروستات قرار داده شد .تعداد  76دانهای خطی در  19موقعي ت

در مرحلة نخست ،تعداد  84چشمه مانن د ط رح درم انی ارائ ه

مختلف در صفحة  y-zبا فاصلة مرکز به مرکز  0/25 cmو طول

شده توسط تلز و همکاران [ ]3که در شکل  .1ال ف ب ازطراحی

دانهای خطی در راستای محور  zتعريف شد.

شده است ،شبيهسازی و اثر تورم ناشی از کاشت چش مهه ا ب ر
مقدار دز دريافتی بافت پروس تات و ع دم قطعي ت آن محاس به

 .1.4.2گام نخست ،بررسییی تغییییرات دز در لح یۀ پییا از

شد .به منظور جلوگيری از تداخل چش مهه ا در ط رح ،فاص لة

کاشت:

مرکز تا مرکز چشمهها ،0/25 cm ،به صورت طولی در راس تای

اولين گام بررسی تغييرات دز جذبی پرتو و ميزان عدم قطعي ت

محور  zدر  28موقعيت  y-zمختلف تعريف شد .پس از کاشت

آن در لحظ ة پ س از کاش ت در حج مه ای مختل ف اس ت.

چشمهها ،حجمهای اوليه و پيش از تورم  38/01 ،30/02 cm3و

حجمهای مورد بررسی  38/01 ،30/02 cm3و  52/01هستند.

 52/01در نظر گرفته شد .بنابر گزارشهای بالينی مدت حداکثر
تورم تقريباً  14±4روز است [ 3و  .]10بر اس اس گ زارش تل ز

 .2.4.2گام دوم ،بررسی تغییرات دز در روز صییمرم پییا از

افزايش حجم پروستات بالفاصله پس از کاشت چشمهها در آن،

کاشت:

بين  % 50-% 74برابر اس ت [ .]3پ س از گذش ت س ی روز از

در اين گام ،تغييرات دز پس از جاب هجايی چش مهه ای کاش ته

کاشت چشمهها در غده ،تورم  % 12در حجم اکر شده مشاهده

شده محاسبه شد .در اين مرحله ،جابهجايی چشمهها ب ه ان دازة

میشود [ .]4حجمها پس از تورم با افزايش تقريب ا % 50 ،% 90

 1/8 mmدر جه ت چ پ -راس ت (در راس تای مح ور ،)x

و  % 10به حجم  57/02cm3متورم میشوند .در شبيهسازی همة

 2/1 mmدر جهت برونسو -درونسو (در راستای محور ) yو

مراحل اين تحقي  ،ب ا ک ارته ای درخواس ت  *F4و  *F6و

 3/4 mmدر جهت با  -پايين (در راس تای مح ور  )zب ر طب

تعداد تاريخچه  108برخورد ارههای فوتون و الکترون پيگي ری

گزارش ارائه شده توسط وستندرو در بررسیهای بالينی م ورد

شد .همچنين به منظور کاهش واريانس از روش تکثير و رول ت

مطالعه قرار گرفت [.]4

روسی برای هندسه و کارت  IMPجلوی هر سلول استفاده شده
است .سپس مقادير دز جذبی پرتو بافت و ميزان ع دم قطعي ت

 .3.4.2گام سوم ،بررسی تغییرات دز پا از گذشت سی روز

آماری پس از شبيهسازی گزارش شد .به منظور بررسی تف اوت

از کاشت:

دز جذبی پرتو در چشمههای نقطهای در مقايسه با چش مهه ای

در اين مرحل ه ،تغيي ر دز در باف ت ب ا ت ورم ناش ی از کاش ت

دانهای خطی ،مرحلة بعدی جايگذاری تعداد  84چشمه نقطهای

چشمهها بررسی ش د .حج م اولي ه  ،30/02 cm3پ س از ت ورم

در مکانهای مشخک شدة طرح درمانی ،به ج ای چش مهه ای

ناشی از کاشت ب ا اف زايش حج م  % 12ک ه برمبن ای گ زارش

دانهای خطی است .همچنين نتايج حاصل با نت ايج مقال ه تل ز و

وستندرو است [ ،]4به حجم  33/62cm3متورم میشود .به اين

همکاران [ ]3مقايسه و اعتبارسنجی شد.

ترتيب ،حجمهای  38/01 cm3و  52/01با اين مق دار ت ورم ب ه
ترتيب به حج مه ای  42/57 cm3و  58/25اف زايش م یيابن د.

 .4.2درمان سرطان پروستات با طرح درمانی دوم

سپس چشمههای دانهای خطی به چشمههای نقط های تب ديل و

در مرحلة دوم به منظور بررسی تغيير دز ج ذبی پرت و ناش ی از

محاسبات دز و عدم قطعيت تکرار خواهدشد.

تغيير در مکان چشمههای کاشته شده قبل و بعد از ت ورم غ ده،
طب طرح درمانی مورد استفاده در اين تحقي ک ه در ش کل .1

 .5.2دز دریافتی بافتهای مجاور پروستات

ب آمده است ،تعداد  76چشمة دانهای خط ی ش کل در حج م

در اين مرحله از تحقي  ،به منظور بررسی آسيبهای احتمالی

زهرا آقائی ،علیرضا کریمیان و محمدحسن عالمتساز
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شکل  .1طرح درمانی مورد استفاده در اين تحقي برای درمان سرطان پروستات به روش براکیتراپی با چشمههای ي د 125-م دل ( .6711ال ف)
طرح اول با  84چشمه و (ب) طرح دوم با  76چشمه.

بافتهای نزديك به پروستات ،مقادير دز اين باف ته ا محاس به

کار برده میشود که بيشتر آنها نامعلوم و ب ه ط ور اات ی توزي ع

شد .در اين راستا ،دز جذبی پرتو بافتهای مثانه و بيضهه ا ک ه

احتمال دارند .برخی از گزارشهای آماری ع دم قطعي ت م دل

نزديكترين فاصله را با پروس تات کاش ته ش ده ب ا  76چش مه

هندس ی را از  % 2 -% 5بي ان ک ردهان د .همچن ين آنه ا مق دار

دارند ،اندازهگيری شد .ساير بافتهای مورد بررسی شامل کب د،

 % 2را برای اين پارامتر مناسب دانستند .عوام ل م ؤثر در ع دم

کليهها ،لگن و رودة بزرگ هستند.

قطعيت ناشی از مدل هندسی شامل شکل چشمه ،انحنای انتهای
پيکربندی ،ضخامت ديوارههای کپسول ،ميزان انح راا س اختار

 .6.2عدم قطعیت ترکیبی
در اين تحقي  ،عدم قطعيتهای زير هنگ ام اس تفاده از چش مه
يد 125-در براکیتراپی پروستات مورد بررسی قرار گرفت.

داخلی و لبههای تيز نسبت به هندسة آرمانی است [.]5
عدم قطعي ت س طط مقط ع ،مرب و ب ه ک دهای دادهه ای
کتابخانهای است و بنابر گزارشهای عدم قطعيت س طط مقط ع

عدم قطعيت در نتايج حاصل از رابطههای  ، TG-43U1عدم

فوتوالکتريك برای ان رئیه ای  40-1 keVدر ح دود ح داکثر

قطعيت نتايج حاصل از تورم در پروس تات در ح ين و پ س از

 % 2تخمين زده میشود .برای مثال برای کتابخانة س طط مقط ع

کاشت چشمه در آن ،عدم قطعيت دز جذبی پرتو در جاب هجايی

 DLC 146عدم قطعيت  0/991و برای  DLC 99مق دار 1/010

چشمهه ا .ع دم قطعي ت ترکيب ی ک ه ش امل ع دم قطعي ت در

اعالم و همچنين اين پارامتر برای چشمهای ب ا ان رئی 30 keV

شبيهس ازی و پارامتره ای دزس نجی پروتک ل  TG-43U1در

در فانتوم آب  % 1/5گزارش شده است [.]12

چشمة يد 125-است ،با استفاده از رابطة ( )3به دست میآيد.
()3

uc = u A2 + uB2 = u A− MC2 + uB − 2 + uB − geo2 ,

 .3نتایج

 u A− MCعدم قطعيت آماری نوع  Aاست ک ه ب ا روش مون ت

 .1.3طراحی چشمه و تأیید صحت چشییمۀ شییبیهسییازی

کارلو به دست میآيد .همچن ين  u B − و  u B − geoب ه ترتي ب

شده

عدم قطعيتهای نوع  Bناشی از سطط مقط ع و م دل هندس ی

تیويری از چش مه براک ی تراپ ی ش بيه سازیش دة ي د125 -

هستند [ 5و .]11

آمرشام 6711به همراه اجزای آن که در اين تحقي مورد استفاده

اعالم مقادير ع دم قطعي ت سيس تماتيك مرب و ب ه م دل
هندسی چشمه معمو ً توسط کمپانیهای سازندة چش مه اع الم

قرار گرفته ،در شکل  2آمده است .اين تیوير از خروجی برنامه
شبيهسازی گرفته شده است.

میشود .در هر طراح ی چش مه ،مشخی ات تع داد زي ادی از

به منظ ور تأيي د درس تی ش بيهس ازی چش مه ،پارامتره ای

پارامترهای هندسی که برخی از آنها منحیر بفرد نيز هستند ،ب ه

دزسنجی شبيهسازی و درستی نتايج آن بررسی شد .ثابت آهند
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شکل  .2چشمة آمرشام  6711شبيهسازی شده توسط ک د مونتک ارلو( .ال ف) چش مه در ص فحة  xyو (ب) چش مة در ص فحة  zxچ ارچوب
مختیات و توزيع راديوايزتوو يد 125-بر روی ميلة نقره.
جدول  .1مقادير ثابت آهند دز .ميزان اختالا مقدار شبيهسازی شده در اين تحقي با مقادير به دست آمده در مطالعات پيشين به صورت درصد
بيان میشود.
فانتوم

مقدار ثابت آهند دز ][cGy/h.U

ريوارد []5

آب مايع

0/95

-% 1/24

تلز []3

آب جامد

0/97

-% 4/21

اين تحقي

آب مايع

0/96

آب جامد

1/02

ميزان اختالا نسبی با نتايج اين تحقي

دز ،  ،با استفاده از نتايج مونت کارلو و به کار بردن رابط ة ()1

توزيع تابع شعاعی دز در فاص لهه ای ش عاعی مختل ف ب ا

به دست میآيد .نتايج اين مرحله به همراه ميزان اختالا آن ب ا

تقري ب خط ی ب ه روش مونتک ارلو ب ا اس تفاده از نرماف زار

مقادير به دست آمده توسط ساير پژوهشگران در جدول  1آمده

رسم  TECPLOTدر شکل  4آمده است .برای ( 0  r  Lک ه

است.

در آن  L=3 mmطول هستة چشمه است) ابتدا مق دار ت ابع ب ه

شکل  .3الف هندسة شبيهسازی شده چنبرههای هممرک ز و

صورت نمايی افزايش میيابد و سپس برای مقادير  r  Lت ابع

به مرکز چشمة يد 125-مدل  6711در سه بعد  xyzب ه منظ ور

شعاعی دز به صورت نمايی کاهش م یياب د .همچن ين در اي ن

محاسبه تابع دز ش عاعی اس ت .ش کله ای  .3ب و ج هندس ة

نمودار نتايج با دادههای شبيهسازی ريوارد [ ]5مقايس ه ش د ک ه

فانتوم استوانهای به شعاع  15 cmو ح اوی ف انتوم آب را نش ان

در اين مرحله تطاب خوبی مشاهده شد.

میدهد .تالی  *F4شار انرئی را محاسبه میکند .از آنج ايی ک ه

به کمك اطالعات حاصل از اين مطالعه میت وان آهن د دز

دز جذبی از حاصل ضرب شار انرئی در ضريب جذب ان رئی

مورد نياز در برنامهنويسی سيستمهای طراحی درم ان را در ه ر

)  ( en به دست میآي د ،ان رئی ب ه قس مته ای مختلف ی

نقطة پيرامون چشمة يد 125-م دل  6711را ب ا اس تفاده از ک د

 enضرب م یش ود و

 MCNPXمحاسبه کرد (شکل  .)5در فاصلة ثاب ت ،ب ا اف زايش

در نهايت دز جذبی از جمع همة مقادير به دست آم ده حاص ل

زاويه تا  90درجه ،نرخ دز افزايش و در زاوية ثابت ،با اف زايش

میشود.

فاصله از چشمه ،آهند دز کاهش میيابد.

تقسيم و شار انرئیا اين قسمت ها

در 
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شکل  .3هندسة شبيهسازی شده به منظور محاسبة تابع دز شعاعی چشمه يد( .125-الف) در سه بعد ،دانه ای خطی يد 125-در مرکز چنبرهه ای
هم مرکز( ،ب) نمايش سطط مقطع در دو بعد ،تعداد  32چنبره هم مرکز به مرکز دانهای خطی يد 125-مدل  6711در ص فحة  xyو (ج) هندس ة
دوبعدی در صفحة  ،yzاستوانه حاوی آب در کرهای به شعاع  100سانتیمتر و شامل هوای خشك.

0.004
This study
Rivard 2004
Teles2015

1.2
1

)g(r

1.04

g(r)L

1.06

0.6

0.003

0.0035
0.003
0.0025
0.002
0.0015

0.0025
0.002

0.001
0.0005
0

1.02

0

1

2
)r(cm

0.0015

Dose Rate

1.08

Theta=0
Theta=10
Theta=20
Theta=30
Theta=40
Theta=50
Theta=60
Theta=70
Theta=80
Theta=90

0.004

Dose Rate

1.1

0.8

0.0035

1
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1
)r(cm

0.4

0.001

0.2

0.0005
0

12

)r(cm

10

8

6

4

2

0

0

9 10
)r(cm

8

7

6

5

4

3

2

1

0

شکل  .4مقايسة تابع دز شعاعی محاسبه شده با روش مونتک ارلو شکل  .5مقايس ة آهن د دز در ف انتوم آب در فواص ل و زواي ای
در فانتوم آب در چشمة يد 125-با تقريب خطی در فاصلة  0/1ت ا مختلف برای چشمة يد 125-مدل .6711
 12سانتیمتر با مقا ت ريوارد و تلز.

 .2.3فانتوم بدن

 .3.3درمان سرطان پروستات با طرح درمانی اول

از آنجايی که فانتوم  ORNLفاقد پروستات است ،در شبيهسازی

به منظور بررسی تغيي رات دز ج ذبی پرت و ب ا تغيي رات حج م

طرح درمانی ابت دا پروس تاتی ب ه حج م  30/02 cm3در مک ان

پروستات پس از طراحی پروستات در فانتوم و کاشت چشمهها،

)  (0 , −6 / 0025 ,2 / 505و از ج نس باف ت ن رم  16ترکيب ی

بر اساس طرح کاشت شکل  .1الف تعداد  84چشمه يك بار به

شبيهس ازی (ش کل  )6و س پس ب ر اس اس طراح ی درم ان،

شکل دانهای خطی و بار ديگر به شکل نقطهای درون پروستات

چشمههای براکیتراپی در آن جايگذاری شد .بخش ی از حج م

جايگذاری شد .جدول  2مقادير به دست آمده در اين تحقي را

پروستات که مبتال به س رطان ب ود تح ت کاش ت چش مهه ای

نشان میدهد.

براکیتراپی يد 125 -قرار گرفت.

با در نظر گرفتن حجم اولي ه  38/01 cm3و اف زايش آن ت ا
 ،% 50در حالت استفاده از چشمه دانهای خطی مقدار کاهش دز
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در حجمی تقريبا کروی شکل ب ه مرک ز ( )0 ،-6/9 ،3/35اف ت
دز تجمعی در ( r=1/44 cmدومين رند از مرکز منحنی ک ه ب ه
رند صورتی است) نسبت به ( r=0/88 cmاولين رند از مرک ز
در منحنی که با سفيد مشخک است)  % 13/57اس ت .اف ت دز
تجمعی در مرز پروس تات و ب ه ش عاع  r=1/93 cmنس بت ب ه
شعاع  r=1/44 cmبه اندازه  % 72/85است .به اين معن ا ک ه در
اي ن روش درم انی ،مق دار دز تجمع ی بس يار کم ی ب ه م رز
پروستات و عضوهای اطراا آن میرسد.
شکل  8نمودار دز حجمی پروستات سرطانی کاشته شده ب ا
شکل  .6شبيهسازی پروستات در زير مثانه و از جنس باف ت ن رم در

تعداد  84چشمه رسم ش ده ،هم ان ط ور ک ه مش خک اس ت،

فانتوم .ORNL

مقادير دز جذبی چشمة نقطهای و دانهای خطی با خطای بس يار
کمی بر هم منطب هستند.

نسبت به مقدار دز پروستات غير متورم % 17/18 ،است .مق دار
اختالا  % 17/18به عنوان عدم قطعيت در دز جذبی پرتو بي ان
میشود .همچنين هنگ ام اس تفاده از چش مة نقط های ب ه ج ای
دانهای خطی ميزان عدم قطعيت دز  % 17/2محاسبه شد .مي زان
عدم قطعيت در مقاله تل ز و همک اران [ ]3ب ه ترتي ب براب ر ب ا
 % 19/09و  % 18/16اس ت ک ه بي انگر ک اهش ع دم قطعي ت
محاسبه شده و افزايش دق ت ش بيهس ازی اي ن تحقي

اس ت.

همچنين مقدار اختالا در ميزان دز جذبی پرتو بافت پروستات
در کاشت دو چشمه با هندس هه ای دان های خط ی و نقط های
 % 0/02به دست آمد.
در اين پژوهش عالوه بر محاس بة دز ج ذبی پرت و و ع دم
قطعيت آن در بافت پروستات ناشی از تورم ايجاد ش ده پ س از
کاشت ،منحنیهای همدز دو و سه بعدی برای حجمها و هر دو
شکل چشمه رسم و بررسی شد که يک ی ازجنب ه ن وآوری اي ن
تحقي در مقايسه با ساير پژوهشهای انجام شده است.
از منحنی همدز دوبعدی شکل  7درمیي ابيم ک ه در فاص لة
 0±/6 cmاز مرکز پروس تات در راس تای مح ور  ،xدر فاص لة
 1/2 cmپايين تر از مرکز پروستات در جهت  yو در فاصله 3/1
ت ا  3/6در جه ت  zبيش ترين مق دار دز تجمع ی در حج م
پروستات وجود دارد و با رند س فيد در منحن ی متم ايز ش ده
است .با توجه به منحنی سه بعدی ،نتايج زير حاص ل م یش ود.

 .4.3درمان سرطان پروستات با طرح درمانی دوم
گام نخست ،بررسی تغييرات دز در لحظ ة پ س از کاش ت :ب ه
منظور محاسبة دز جذبی پرت و باف ت پروس تات و مي زان ع دم
قطعيت ناشی از جابهجايی چشمهها ،تع داد  76چش مه برطب
طرح درمانی ش کل  .1ب جايگ ذاری و نت ايج اي ن مرحل ه در
جدول  3درج شده است.
با توجه به شکل  9و در گام نخست ،زمانی ک ه  76چش مه
دانهای خطی در داخل پروستاتی ب ه حج م  30/02 cm3کاش ته
شود ،بيشترين مق دار دز تجمع ی  106/42 Gyدر حجم ی ب ه
اندازه  % 0/58از کل حجم پروستات متمرکز است (رند س فيد
در منحنی) .پس از آن  % 73از کل حجم پروستات دز تجمع ی
به اندازة  % 67از مقدار کل دز تجمعی را دريافت میکند (که با
رند صورتی ديده میشود) .افت دز تجمعی در مرز پروس تات
( )r=1/93 cmنسبت به ش عاع  0/34 cmدر مرحل ة قب ل% 83 ،
است .دز تجمعی ک ل در توم ور و باف ت س الم پروس تات ب ه
ترتيب  106/42و  30/31گری است.
در گام دوم و پس از جابهجايی چشمهه ای دان های خط ی
کاشته شده در پروستات ،عدم قطعيت در دز جذبی بافت س الم
و سرطانی پروستاتی به حجم  30/02 cm3به ترتيب برابر است
با  % 2/75و ( % 13/84جدول .)3
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جدول  .2مقايسة ميزان دز جذبی پرتو بافت پروستات در سه حجم قبل از تورم و حجم متورم  57/02سانتیمتر مکعب در پژوهش حاضر و مقالة
تلز و همکاران.
حجم پروستات ()cm3

شکل چشمه

دز جذب شده بافت پروستات
ناشی از هر چشمه

30/02

قبل از تورم

پژوهش
حاضر

52/01

تورم

متورم
قبل از

38/01

متورم

تلز و همکاران

57/02

57/02

پروستات ) (Gy

دانهای خطی

1/45

122/33

نقطه

1/45

122/27

1/31

110/59

1/31

110/57

دانهای خطی

1/13

95/58

نقطه

1/13

95/55

دانهای خطی

1/09

91/58

نقطه

1/08

91/55

دانهای خطی

1/32

110/96

نقطه

1/48

124/33

دانهای خطی

1/07

89/77

نقطه

1/21

101/75

1

38/01

) (Gy

ميزان دز جذبی تجمعی بافت

دانهای خطی
نقطه

2

1چشمة يد 125-مدل آمرشام  6711به صورت دانهای خطی جايگذاری شده است.
2چشمه به صورت نقطهای در پروستات تعريف شده است.

شکل  .7منحنی هم دز پروستاتی با حجم  30/02پس از کاشت  84چشمة دانهای خطی در آن.

در گام سوم و با دق ت در ج دول  ،3ع دم قطعي ت دز ج ذبی

 .5.3دز دریافتی اعضای مجاور به پروستات

بافت سرطانی در چشمههای دان های خط ی پ س از جاب هجايی

به منظور بررسی آس يبه ای احتم الی باف ته ای نزدي ك ب ه

چشمهها و ايجاد تورم  % 12در حجم  30/02 cm3برابر است با

پروستات در براکیتراپی آنه ا ب ا چش مة ي د ،125-مق ادير دز

 .% 4/60اين کميت در چشمههای نقطهای کاشته ش ده در اي ن

جذبی پرتو بافتهای مثانه و بيضهها که نزديكترين فاصله را با

حجم  % 4/36محاسبه شد.

پروستات دارن د ،ب هترتي ب  6/29و  4/52گ ری محاس به ش د
(جدول .)4
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شکل  .8مقادير دز جذبی پرتو بافت سرطانی در طرح درمانی اول .همزمان چشمههای نقطهای و دانهای خطی در يك نمودار رسم شدهاند.

شکل  .9منحنی هم دز تجمعی پروستاتی با حجم  30/02سانتی مترمکعب با جايگذاری  76چشمة دانهای خطی طب طرح درمانی.

 .6.3مقادیر عدم قطعیت ترکیبی

= 0 / 0178

مقادير عدم قطعيت نوع  Aپارامترهای دزسنجی ،ثابت آهند دز

(0 / 0001 )2 + (0 / 0110 )2 + (0 / 0140 )2

=

% uc|Λ = %1 / 78

و تابع دز شعاعی به ترتيب  % 0/01و  % 0/32به دست آمد.
ب -تابع دز شعاعی
الف -ثابت آهند دز
مقدار عدم قطعيت سطط مقطع در ثابت آهند دز بن ابر مق ادير

ب ا اس تفاده از مق ادير ارائ ه ش ده ب رای دو پ ارامتر  u g ( r )|و
 ، ]5[ u g ( r )|geoعدم قطعي ت ترکيب ی ت ابع دز ش عاعی ب رای

اعالم شده توسط هدجارن برابر با  % 1/1است .همچنين مق دار

شعاعهای  0/5 ،0/1و  1/0 cmمحاسبه شد (جدول .)5

عدم قطعيت هندسه يعنی  u|geoبرابر با  % 1/4است [.]5
()4

uΛ = uA|Λ2 + uB|Λ2 = uA −MC2 + uΛ|μ2 + uΛ|geo2
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جدول  .4مقادير دز جذبی پرتو بافتهای مجاور پروستات بعد از تورمی به اندازه  % 12در پروستاتی به حجم  52/01سانتیمتر مکع ب پ س از
کاشت  76چشمه و جابهجايی آنها.
حجم

عضو

ميزان دز جذبی

شکل چشمه

پرتو ) (Gy

)(cm3

مقدار اختالا دز جذبی پرتو قبل
از تورم و بعد از آن ()%

مثانه

45/700

دانهای خطی

6/29

31/35

بيضهها

37/600

دانهای خطی

4/52

3/82

روده بزرگ

372/500

دانهای خطی

1/59×10-1

0/87

لگن

60/600

دانهای خطی

-2

1/02×10

1/43

کليهها

288/000

دانهای خطی

5/48×10-5

12/51

کبد

1830/000

دانهای خطی

3/81×10-5

14/33

جدول  .5عدم قطعيت ترکيبی نوع  Aو  Bتابع دز شعاعی.
)uc|g( r )(%

u A− MC

u g ( r )|geo

u g ( r )|

) r (cm

2/920

0/002

0/023

0/018

0/1

1/000

0/001

0/006

0/008

0/5

0/320

0/003

0

0

1/0

 .4بحث و نتیجهگیری

است .نتايج نشان میدهد که با افزايش حجم پروس تات ،مق دار

در اين تحقي مقادير پارامترهای دزسنجی شامل ثابت آهند دز

دز دريافتی آن کاهش میيابد .ميزان اختالا دز جذبی در بافت

و تابع دز شعاعی محاسبه شد .مق ادير ت ابع دز ش عاعی در س ه

در دو شکل چشمه دانهای خطی و نقط های  % 0/01اس ت ک ه

شعاع مختلف و در دو شکل چشمه با مقادير ارائه شده ري وارد

اختالفی بسيار کمتر از مقدار گزارش شده مقالة تل ز ()% 10/75

مقايسه و بيشينه اختالا اين پارامتر در شکل دان های خط ی در

است .از آنجايی که مقدار اختالا بسيار ناچيز است ،میتوان به

شعاع  5/0 cmبرابر با  % 6/68به دس ت آم د .اي ن اخ تالا را
میتوان به سبب کاهش شار ناشی از برهمکنشهای فوتونی ،ب ا
افزايش فاصلهی شعاعی از چشمه دانست.

منظور سادگی طراحی درمان در نرمافزارهای مربو و با استفاده
از دادهه ای اي ن تحقي  ،از چش مهه ای نقط های ب ه ج ای
چشمههای دانهای خطی استفاده کرد .همچن ين مطالع ة حاض ر

يکی از برتریهای تحقي حاضر در مقايس ه ب ا مقال ه تل ز،

نشان داد که در طرح درمانی نخست ،در اثر ت ورم پروس تات و

محاسبه ميزان دز و عدم قطعيت آن در چهار حج م مختل ف از

 1/5برابر شدن حجم آن در حين و پس از کاشت چش مهه ای

بافت سالم و سرطانی پروستات تح ت درم ان ب ا چش مهه ای

براکیتراپی ،دز دريافتی بافت تحت درمان حدود  % 17ک اهش

نقطهای و دانهای خطی است؛ در ص ورتی ک ه تل ز تنه ا ب ه دو

میيابد.

حجم از پروستات سرطانی پرداخته است .مقادير محاس به ش ده

در مقالة وستندرو صرفاً اثرات جابهجايی چشمههای کاشته

نشاندهندة کاهش خطای محاسباتی و افزايش دقت شبيهس ازی

شده به صورت مشاهدات بالينی و با استفاده از تی اوير

است .نتايج محاسبه دز جذبی پرتو بافت پروستات در سه حجم

و روش  TRUSبررسی و دزسنجی دانهها ب ر اس اس تغيي ر در

 38/01 ،30/02 cm3و  52/01قب ل از ت ورم و حج م مت ورم

موقعيت دانهها محاسبه شدهاست .به عبارت ديگر نتايج آنها ب ر

 57/02 cm3در تحقي حاضر و مقاله تل ز در ج دول ( )2آم ده

اساس دادههای تجربی و بيمارستانی است و با جسم اس تاندارد

CBCT
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از

دز توسط ساير چشمهها ،نداشتن ساختار پيچيده و عدم وج ود

فانتوم محاسباتی  ORNLکه فانتومی با شباهت بسيار نس بت ب ه

مواد با ضريب جذب با در ساختار آن ،کمتر از ع دم قطعي ت

ساختار و بافتهای بدن است ،استفاده شد .مواد م ورد اس تفاده

دز در بافت سرطانی پروستات در کاشت با چشمهه ای دان های

در فانتوم  ORNLهمخوانی زيادی با عناصر سازندة باف ته ای

خطی است .عالمت منفی در عدم فطعيت ب ه دلي ل ک اهش دز

حاض ر ب ا مقال ه

حالت ثانويه نسبت به حال ت اولي ه و لحظ هی پ س از کاش ت

بدن دارد .عالوه بر اي ن ،وج ه تم ايز تحقي

وستندرو ،بررسی دز دريافتی بافت و عدم قطعي ت آن ب ر اث ر

است.

جابهجايی چشمهه ا ،ت ورم و ت أثير همزم ان ه ر دو عام ل در

منحنیهای همدز رسم شده نشان میدهند که حداکثر (بيش

پروستات سرطانی و سالم است .با استفاده از طرح درم انی دوم

از  % 50از کل دز پرتو) مقدار دز در ناحية بافت سرطانی تحت

تغييرات دز در طی سه گ ام محاس به ش د(جدول  .)3همچن ين

کاشت چشمههای براکیتراپی مشاهده میشود .افت دز در م رز

حداکثر ميزان عدم قطعيت دز ناشی از جاب هجايی چش مهه ا و

بافت پروستات  % 70-% 80از کل دز جذبی پرتو درمانی است.

ت ورم در گ ام دوم و گ ام س وم ب ه ترتي ب  ±% 20و ±% 21

به عبارت ديگر ،مقدار دز بسيار کمی به مرز پروستات و بافت-

محاسبه شد.

های مجاور به آن میرسد .مقادير اکر شده بيانگر درصد ب ا ی

بيشترين مقدار عدم قطعيت ناشی از جاب هجايی چش مهه ا

موفقيت و عوارض بسيار کم اين شيوة درمانی اس ت .ب ا رس م

است .تورم ايجاد شده در پروستات به سبب کاش ت دان هه ای

منحنیهای همدز میتوان پ ی ب رد ک ه در فواص ل نزدي ك ب ه

براکیتراپی است که موجب به همخوردگی توزيع چش مهه ا و

چشمه به دليل ميزان شار بيشتر ،مقدار دز جذبی تجمعی باف ت

توزيع دز در پروستات میشود .حداکثر عدم قطعيت ترکيب ی در

پروستات بيش تر اس ت .ام ا در فواص ل بس يار دور از چش مه،

پارامترهای دزسنجی پروتکل و خروجی ک د ب ه ترتي ب  % 3و

پرتوزايی کمتری مشاهده میشود و منحنیها به ش کل داي روی

ت دو م ورد اخي ر،
 % 0/3به دست آم د .از د ي ل ع دم قطعي ا

متمايل میشوند که بيانگر اين واقعيت است که در اين فواص ل،

استفاده از کتابخانة سطط مقطع دادههای مختلف در شبيهس ازی،

عملکرد چشمة دانهای خطی به ص ورت ي ك چش مة نقط های

ابعاد ،هندسه و پيکربندی چشمهی شبيهسازی شده است.

است ،همچنين از مقايسة نحوة قرارگي ری چش مهه ای دان های

مقادير دزجذبی پرتو پروستات ،زمانی که چشمهه ا نقط های در

خطی با منحنی همدز سه بعدی ،میتوان پی ب رد ک ه مق دار دز

نظر گرفته شوند ،به اندازة  % 3 - % 6/5نسبت ب ه چش مهه ای

جذبی تجمعی بافت در راستای مح ور ط ولی چش مه کمت ر از

دانهای خطی در بافت پروستات کمتر است .مقادير عدم قطعيت

راستای محور عرضی آن است.

در کاشت چشمههای نقطهای به علت همسانگردی ،جذب کمتر

مراجع
1. https://www.who.int/health-topics/cancer#tab=tab_1,
Available on Date 2020, 25 March.
2. S Bernard and S Vynckier, Physics in Medicine and
Biology 50, 7 (2005) 1493.
3. P Teles, S Barros, S Cardoso, A Facure, LAR Da
Rosa, M. Santos, P Pereira Jr, P Vaz, and M Zankl,
Radiation protection dosimetry 165, 1-4 (2015) 482.
4. H Westendorp, T Nuver, C Hoekstra, M Moerland,
and A Minken, International Journal of Radiation
Oncology Biology Physics 96, 1 (2016) 197.
5. M Rivard, B Coursey, L DeWerd, W Hanson, M
Saiful Huq, G Ibbott, M Mitch, R Nath, and J

williamson, Medical Physics 31, 3 (2004) 633.
6. Y Yu, L Anderson, Z Li, D Mellenberg, R Nath, M C
Schell, F Waterman, A Wu, and J Blasko, Medical
Physics 26, 10 (1999) 2054.
7. M Rivard, Medical Physics 36, 2 (2009) 486.
8. D R White, R V Griffith, I J Wilson, Journal of the
International Commission on Radiation Units and
Measurements 24, 1 (1992) 122.
9. J Jarrett, "Experimental method development for
direct dosimetry of permanent interstitial prostate
brachytherapy implants," Louisiana State University
(2005).

613

... ارزیابی عدم قطعیت دز جذبی پروستات

Institute of Standards and Technology Gaithersburg
(1994).
12. H Hedtjärn, G A Carlsson, and J F Williamson,
Medical Physics 27, 5 (2000) 1076.

4  شمارة،20 جلد

10. F Waterman, N Yue, B Corn, and A Dicker,
International Journal of Radiation Oncology Biology
Physics 41, 5 (1998) 1069.
11. B Taylor and C Kuyatt, US Department of
Commerce, Technology Administration, National

