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دریافت مقاله2314/5/21 :

چکیده

زمینه و هدف :اختالف ميان توزيع دز ناشي از سيستمهاي طراحي درمان و دز بدن بيمار
وابسته به نحوۀ محاسبات الگوريتمهاي اين سيستمها ميباشد ،كه اين اختالف در
ناهمگنيهايي همانند ريه بيشتر بهنظر ميرسد .به دليل پيشبيني دقيق توزيع دز بيمار
توسط روشهاي مونتكارلو ،در اين پروژه به مقايسۀ توزيع دز حاصل از الگوريتمهاي
مختلف سيستم طراحي درمان  Isograyبا توزيع دز حاصل از مونتكارلو در آب و ريه
پرداخته شده است.
روش بررسی :در اين مطالعه ،مقايسهاي ميان منحني  PDDحاصل از الگوريتمهاي
سيستم طراحي درمان  Isograyبا دادههاي ناشي از شبيهسازي در بافت همگن آب
صورت گرفت .در ادامه اختالف ميان توزيع دز حاصل از اين الگوريتمها با توزيع دز
ناشي از برنامه  CT2MCNPرا بهدست آورده و ميزان دقت الگوريتمهاي مختلف در
ناهمگني ريه مورد بررسي قرار گرفت.
یافتهها :الگوريتمهاي  ConvolutionFFT ،Collapsed coneو Superposition
در ناهمگني ريه به ترتيب داراي ميزان اختالف  %6 ،%5و  %7نسبت به دادههاي حاصل از
شبيهسازي ميباشند .اين اختالف در مورد بيشينه دز ارائه شده اين الگوريتمها  %7بهدست
آورده شد .در آب تفاوت قابل مالحظهاي ميان دادههاي ناشي از الگوريتمها و شبيهسازي
مشاهده نشد و اين اختالف كمتر از  %1بهدست آورده شد.
نتیجهگیری :در ناهمگني ريه ،ميزان خطاي ناشي از نحوۀ انجام محاسبات الگوريتمهاي
سيستم طراحي درمان قابل توجه بوده و بايستي در امور كلينيکي مد نظر قرار داده شود در
حالي كه ميزان اين خطا در بافت همگن آب ناچيز است.
کلید واژگان :مونتكارلو ،CT2MCNP،سيستمهاي طراحي درمان ،الگوريتم محاسبه-
كننده دز.

دریافت مقالۀ اصالحشده2315/2/15 :
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مقدمه
هدف نهايي از درمان راديوتراپي رساندن دز تجويزي

دليل اين امر در نظر نگرفتن دز ناشي از پراكندگيهاي

مورد نياز به تومور جهت از بين بردن سلولهاي سرطاني و

جانبي بهوجود آمده ماده در اين الگوريتم ميباشد (.)19

در عين حال حفظ ارگانهاي حياتي بدن ميباشد ( .)1به

تفاوت ميان دقت الگوريتمهاي سيستمهاي طراحي درمان

منظور اطمينان از دسترسي به اهداف اشاره شده از سيستم-

در ناهمگنيهايي همانند ريه و استخوان وابسته به ميزان

هاي طراحي درمان راديوتراپي در كلينيک استفاده ميشود

دقت آنها جهت محاسبه دز ناشي از پراكندهگيهاي جانبي

( .)2عملکرد و كيفيت هر سيستم طراحي درماني به نوع

است .تمامي الگوريتمهايي كه از تکنيک Super-

الگوريتمهاي مورد استفاده در آن وابسته است .يک سيستم

position/Convolution

طراحي درمان نه تنها بايستي در انجام محاسبات تمامي

محاسبه دز ناشي از پرتوهاي پراكنده بهوجود آمده در اثر

پارامترهاي فيزيکي ناشي از برخورد ذرات با بافت را اعمال

برخورد ذرات با ماده ميباشند ولي به دليل استفاده از

كند ،بلکه از طرفي بايد داراي سرعت قابل قبولي در انجام

تقريبها و فرضيات متفاوت ،دقت آنها در انجام اين امر

محاسبات باشد ( .)3بر اساس گزارشات  ICRUدر طول

متفاوت است (.)6

بهره ميگيرند ،قادر به

تمامي مراحل درمان ،ميزان خطاي كلي ناشي از سيستمهاي

در اين پروژه ،در ابتدا منحني درصد دز عمقي

طراحي درمان ،كنترل كيفي دستگاه و حركتهاي غير ارادي

)(PDD

،Collapsed

اندامهايي همچون ريه و قلب نبايستي خطايي بيش از %5

 FFT Convolutionو  Superpositionسيستم

را ،حجم ناحيه درماني ايجاد كند ( .)1بر اساس اين گزارش

طراحي درمان  Isograyدر فانتوم آب بهدست آورده شد و

ميزان خطاي ناشي از سيستم طراحي درمان بايستي كمتر از

با مقايسۀ نتايج حاصله با دادههاي ناشي از شبيهسازي

 2الي  3درصد باشد ( .)5جهت كاهش ميزان خطاي ناشي

مونتكارلو ميزان دقت آنها مورد بررسي قرار گرفت .در

از انجام محاسبات ،از سال  ،1059الگوريتمهاي محاسبه دز

ادامه به بررسي ميزان دقت اين الگوريتمها ،با استفاده از

در سيستمهاي طراحي به طور گستردهاي پيشرفت كردهاند

برنامه  ،CT2MCNPدر ناهمگني ريه پرداخته شد.

الگوريتمهاي

Cone

( .)6در مورد پرتوهاي فوتوني ،معروفترين الگوريتمهايي
كه محاسبات را در سه بعد انجام ميدهند از تکنيکهاي
)beam(PB

Pencil

و

Super-

 position/Convolutionاستفاده ميكنند كه از جملۀ
آنها ميتوان به Convolution ،Collapsed Cone
 FFTو  Superpositionاشاره كرد (7و  .)0هر يک از
الگوريتمهاي نام برده شده جهت انجام محاسبات از
تقريبها و فرضياتي در معادالت رياضي خود بهره مي-
گيرند كه سبب كاهش زمان انجام محاسبات در كلينيک مي-
گردد ( .)0الگوريتم  PBدر بافتهاي همگن نظير آب
داراي دقت بااليي است در حالي كه در ناهمگنيهايي
همانند ريه و استخوان داراي خطاي قابل مالحظه است و

روش بررسی
شبيهسازي مونتكارلو و صحت شبيهسازي:
در اين مطالعه ،كد ( MCNPXورژن  )2.6.0جهت
شبيهسازي شتابدهنده خطي (زيمنس مدل پريموس) در
مد انرژي  6 MVمورد استفاده قرار گرفت .ابعاد و مواد
تشکيلدهنده سر شتابدهندۀ خطي زيمنس از شركت
سازندۀ آن تهيه گرديد .قسمتهاي اصلي سر شتابدهندۀ
خطي در مد انرژي  6 MVشامل :هدف ( 9اليه) ،كليماتور
اوليه ( 6اليه) ،جذب كننده ( 4اليه) ،فيلتر تختكننده (16
اليه) ،چمبر محاسبهكننده دز ( 5اليه) ،آينه ( 2اليه) و دو
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رديف كليماتور ثانويه در راستاي  Xو  Yميباشد .در

( .)12معيارهاي مورد ارزيابي  %3و mm3در نظر گرفته شد

شبيهسازي انجام شده مادۀ هدف تركيبي از استيل زنگ نزن،

و مقادير دادههاي مونتكارلو و دزيمتري مستقيم مورد

گرافيت ،طال ،آب و هوا ميباشد .كليماتور اوليه از تنگستن

مقايسه قرار گرفتند بهگونهاي كه مقادير اندازهگيري مستقيم

انتخاب شد كه در زير هدف قرار گرفته است .مادۀ جاذب

به عنوان مرجع و دادههاي مونتكارلو نسبت به اين مرجع

از آلومينيوم و فيلتر تختكننده از فوالد ضدزنگ ميباشد.

مقايسه گرديد.

چمبر محاسبهكننده از دياكسيد آلومينيوم ( )AL2O3و هوا

سیستمهای طراحی درمان

تشکيل شده و جنس كليماتورهاي ثانويه نيز از تنگستن در

امروزه در كلينيک جهت انجام محاسبات دز از

نظر گرفته شد.

سيستمهاي طراحي درمان متفاوتي استفاده ميشود .هر يک

جهت اعتبار سنجي شبيهسازي انجام شده دو برنامه

از اين سيستمها از الگوريتم رياضي مربوط به خود بهره

نوشته و اجرا شد .در برنامۀ اول جهت بهدست آوردن

ميگيرند ( .)6در اين پروژه ،الگوريتمهاي Collapsed

درصد دز عمقي ( ،)PDDفانتومي به ابعاد 30×30×50

 Convolution FFT ،coneو Superposition

 cm3در فاصله  100 cmاز چشمه تا فانتوم (SSD=100

سيستم طراحي درمان  Isograyمورد استفاده قرار گرفتند.

) cmشبيهسازي شد و دهانۀ بازشدگي كليماتور ثانويه به-

هر يک از اين الگوريتمها از شيوۀ محاسباتي متفاوتي

گونهاي انتخاب شد كه ابعاد ميدان در سطح فانتوم 10×10

استفاده كرده و فرضيات مخصوص به خود را در انجام

 cm2باشد .بر روي محور مركزي باريکه نيز استوانهاي به

محاسبات اعمال ميكنند .الگوريتم  Collapsed coneيک

قطر  1 cmشبيهسازي شد و با تقسيمبندي آن به اليههاي 2

بيم را به مؤلفههاي اوليه و پراكنده تقسيم ميكند و به طور

 mmبا استفاده از تالي  *F8ميزان  PDDبراي انرژي 6

ذاتي ميزان پراكندگي را در غير يکنواختيهاي بدن لحاظ

 MVبهدست آورده شد .در برنامۀ دوم جهت بهدست

ميكند ( .)11اين شيوۀ محاسباتي در مناطقي همانند تالقي

آوردن منحني از مکعب مستطيلهايي به ابعاد  1×1 cm2و

بافت نرم_ استخوان و بافت نرم_هوا كه شرايط تعادل

ضخامت  2 mmدر عمق  5 cmاستفاده شد و ميزان دز با

الکتروني برقرار نيست از دقت قابل قبولي برخوردار است

استفاده از تالي  *F8بهدست آمد .قابل ذكر است كه جهت

( .)13 ،12الگوريتم  ConvolutionFFTبهگونهاي عمل

خروجي گرفتن از شبيهسازيهاي انجام شده ،هر برنامه

ميكند كه انرژي الحاقي در واحد جرم ) (TERMAرا از

براي  2×1010ذره اجرا شد بهگونهاي كه ميزان خطا در

يک فضاي كروي بر اساس يک كرنل به فضاي كارتزين

سطح هر سلول كمتر از يک درصد بهدست آمد .سپس نتايج

انتقال ميدهد ( .)3ميزان پراكندگي در هر نقطه از بدن بيمار

حاصل از شبيهسازي با دادههاي اندازهگيري مستقيم مورد

به اندازه زيادي وابسته به سهم پراكندگي فضاي اطراف آن

مقايسه قرار داده شد.

نقطه دارد بنابراين سه بعدي بودن فضاي محاسبه در اين

جهت بررسي و مقايسۀ دادههاي حاصل از شبيهسازي

الگوريتم داراي اهميت بااليي است .گزارشها نشاندهندۀ

گاما

آن است كه حجم مورد نياز براي انجام محاسبات اين

 Gamma_index.exeاستفاده شد ( .)11اين الگوريتم

الگوريتم  cm39به سمت جلو cm 5 ،به سمت عقب براي

يک دستور محاسباتي مرسوم جهت مقايسۀ دو توزيع دز

الکترونهاي برگشتي و دو برابر اندازۀ ميدان تابشي در

ميباشد كه يک توزيع دز به عنوان مرجع در نظر گرفته شده

كنارهها ميباشد كه اين حجم باال خود سبب طوالني شدن

و توزيع دزهاي ديگر نسبت به اين مرجع مقايسه ميشوند

زمان انجام محاسبات ميشود ( .)15 ،11الگوريتم محاسباتي

و

دزيمتري

مستقيم

از

الگوريتم

تابع
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 Superpositionاز الگوريتم  Collapsed coneاقتباس

برنامۀ CT2MCNP

شده است و همانند  FFT Convolutionمحاسبات را در

وارد كردن اطالعات بدن بيمار به برنامۀ MCNP

چارچوب بيم انجام داده و سپس نتايج بهدست آمده را به

يکي از مهمترين مراحل شبيهسازيهاي مبتني بر مونتكارلو

فضاي انتخاب شده توسط كاربر انتقال ميدهد (.)17 ،16

ميباشد .در اين برنامه طي مراحلي اطالعات تصاوير CT

در اين مطالعه ،به بررسي ميزان اختالف الگوريتمهاي
مختلف سيستم طراحي درمان  Isograyدر بافتهاي
همگن آب و ناهمگني ريه پرداخته شده است .جهت
بررسي دقت الگوريتمها در بافت همگن با استفاده از
دستگاه سيتياسکن ( )neusoft 16 sliceتصاويري به

به ورودي كد  MCNPتبديل ميشود كه عبارت اند از:
الف) خواندن فايلهاي  CTبيمار و حصول اطمينان
از سه بعدي بودن آنها.
ب) اختصاص دادن يک ماده با تركيب و چگالي
مشخص به هر وكسل.

ضخامت  0.5 cmاز فانتوم آب به ابعاد 40×40×50

ج) كاهش تعداد سلولها از طريق تلفيق سلولهاي

 cm3تهيه گرديد و به سيستم طراحي درمان Isogray

مجاور با مشبندي مربعي يکسان و اختصاص ماده و

انتقال داده شد ،سپس منحني  PDDناشي از الگوريتمهاي

چگالي جديد به سلولهاي جديد.

cone

،Collapsed

Convolution

FFT

و

 Superpositionبراي انرژي  6 MVبهدست آمد و با
دادههاي ناشي از شبيهسازي مورد مقايسه قرار گرفت.

د) تلفيق سلولهاي مجاور و سلولهاي بزرگتر در
صورتي كه همۀ آنها از يک ماده تشکيل شده باشند
در اين پروژه  27تصوير  CTبه ضخامت  0.5 cmو

جهت بررسي ميزان تفاوت الگوريتمهاي مختلف در

اندازه  512×512مورد استفاده قرار گرفت .شکل  1نشان-

ناحيۀ ريه از يک ميدان مستقيم با انرژي  6 MVاستفاده

دهندۀ نمايي از شبيهسازي انجام شده با استفاده از برنامه

شد .ابعاد ميدان مورد نظر  18×9 cm2انتخاب شد و از

 CT2MCNPميباشد .در مرحلۀ بعد تمامي شرايط

تکنيک  SADاستفاده نموده و عمق محل ايزوسنتر 3 cm

طراحي درمان انجام شده با  TPSبا استفاده از شبيهسازي بر

انتخاب شد .ميزان دز تجويزي  200 cGyدر نظر گرفته

روي فانتوم طراحي شده با  CT2MCNPاعمال شد .تالي

شد و محاسبات مربوط به هر الگوريتم همراه با منحنيهاي

مورد نظر در اين حالت نيز  *F8بوده و برنامۀ مورد نظر

هم دز مربوطه بهدست آورده شد.

براي  2×1010ذره اجرا گرديد و دادههاي خروجي كد
نوشته شده با استفاده از نرمافزار مطلب به منحني همدز
تبديل شد و بر روي تصاوير  CTقرار گرفت.
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شکل  :2نمایی از شبیهسازی انجام شده در برنامۀ  CT2MCNPجهت بهدست آوردن منحنیهای همدز با استفاده
از شبیهسازی مونتکارلو.

یافتهها
درصد دز عمقی و پروفایل

 mmبراي فاصله انتخاب گرديد .شکل  5نشاندهندۀ مقادير

مقادير  DPPبراي انرژي  6 MVكه بهوسيله شبيه-

تابع گاما حاصل از مقايسۀ دادههاي پروفايل اندازهگيري و

سازي مونتكارلو محاسبه شد با دادههاي حاصل از اندازه-

مونتكارلو ميباشد.

گيري مستقيم توسط تابع گاما مقايسه گرديد كه در شکل 2

همانگونه كه از شکل  3مشخص است 0 ،نقطه خارج

آورده شده است .معيار مقادير قابل قبول جهت اين مقايسه

از معيار تابع گاما وجود دارد و بيشترين ميزان اختالف داده-

تفاوت  %3براي دز و  mm3براي فاصله ميباشد.

هاي شبيهسازي و اندازهگيري مستقيم در لبههاي ميدان بوده

از مقادير تابع گاما در شکل  2مشاهده ميشود كه تنها
تعداد  3نقطه ،خارج از معيار انتخاب شده براي اين تابع

و هر اندازه به مركز ميدان نزديک ميشويم اين اختالف
كمتر ميشود.

ميباشد .با توجه به شکل بيشترين ميزان تفاوت ميان داده-

بررسی الگوریتمها در بافت همگن

هاي حاصل از شبيهسازي و محاسبات مستقيم در سطح

منحني  PDDالگوريتمهاي ،Collapsed Cone
 Convolution FFTو  Superpositionدر بافت

فانتوم ميباشد.
ميزان پروفايل دز براي انرژي  MV 6و در عمق 5

همگن و انرژي  6 MVبهدست آورده شد كه اين مقادير

 cmبا استفاده از شبيهسازي بهدست آورده شد و با دادههاي

همراه با دادههاي ناشي از شبيهسازي در شکل  1نشان داده

حاصل از اندازهگيري مستقيم توسط تابع گاما مورد مقايسه

شده است .جهت بررسي ميزان دقت و انحراف مقادير به-

قرار گرفت .شکل  1نشاندهندۀ اين مقادير ميباشد .داده-

دست آمده از الگوريتمها ،نتايج بهدست آورده شده با

هاي عملي و مونتكارلو بهدست آمد .شکل  1اين دادهها را

استفاده از تابع گاما با مقادير حاصل از شبيهسازي مقايسه

نشان ميدهد .جهت مقايسۀ اين مقادير از تابع گاما استفاده

شد كه در شکل  5آورده شده است.

نموده و معيار مقادير قابل قبول باز هم  %3براي دز و 3
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همانگونه كه در شکل  1مشاهده ميشود ،توافق

نشان داده شده است .ميزان اختالف ميان  MUو بيشينه دز

خوبي ميان منحني  PDDهر سه الگوريتم وجود دارد با اين

حاصل از اين الگوريتمها و شبيهسازي مونتكارلو نيز در

وجود در مقايسه با نتايج شبيهسازي و در ناحيۀ بعد از

جدول  1آورده شده است.

گراديان دز منحنيها اندكي به سمت باال شيفت پيدا كرده-

منحنيهاي همارز ناشي از شبيهسازي نسبت به داده-

اند .تعداد نقاط خارج از مقياس تابع گاما در شکل  5براي

هاي ناشي از الگوريتمهاي مختلف بهدست آورده شد كه

الگوريتمهاي  Superposition،Collapsed Coneو

اين مقادير در جدول  2آورده شده است.

 FFT Convolutionبه ترتيب  7 ،11و  5نقطه ميباشد.

بر اساس اين جدول ،منحنيهاي همدز الگوريتمهاي

بررسی الگوریتمها در ناهمگنی ریه

 Collapsed Coneو  Superpositionبه يکديگر

منحنيهاي همدز ناشي از الگوريتمهاي مختلف

نزديکتر بوده و اختالف آنها نسبت به منحنيهاي همدز

سيستم طراحي درمان  Isogryبراي يک تک فيلد سوپرا

ناشي از شبيهسازي روند تقريباً يکساني را از خود نشان

در انرژي  MV 6بهدست آورده شد و جهت بررسي ميزان

ميدهند در حالي كه مقادير حاصل از الگوريتم

برنامه

 FFT Convolutionنسبت به دادههاي ديگر متفاوت به-

دقت

آنها

از

شبيهسازي

مونتكارلو

و

 CT2MCNPاستفاده شد و توزيع دز حاصله از شبيه-

نظر ميرسد.

سازي با الگوريتمهاي متفاوت مقايسه گرديد كه در شکل 6
110

Measurement
MCNPX

100

90

80

70

50

)PDD (%

60

40

30

20

10

40

35

30

20

25

15

10

5

0

0

)Depth (cm

(الف)

(ب)

شکل  :1الف -مقایسۀ منحنی  PDDحاصل از دادههای شبیهسازی و اندازهگیری مستقیم برای میدان  10×10 cm2و انرژی .6 MV
ب -مقادیر تابع گاما ناشی از مقایسۀ منحنی .PDD
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Measurement
MCNPX
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)Relative Dose(%
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8

6

4

2

-2
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-10

0

)Distance(cm

(الف)
(ب)
شکل  :3الف-مقایسۀ منحنی  Profileحاصل از دادههای شبیهسازی و اندازهگیری مستقیم برای میدان  10×10 cm2و انرژی 6 MV
در عمق  5cmب -مقادیر تابع گاما ناشی از مقایسۀ منحنی .Profile

شکل  :4مقایسۀ مقادیر  PDDانرژی  6 MVحاصل از دادههای الگوریتمهای ،FFT Convolution ،Collapsed Cone
 Superpositionو اندازهگیری مستقیم در فانتوم همگن آب در میدان .10×10 cm2
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(الف)

(ج)

(ب)

شکل  :5نتایج حاصل از مقایسۀ منحنی  PDDالگوریتمهای سیستم طراحی درمان با دادههای شبیهسازی با استفاده از تابع گاما ،الف)
Collapsed Cone

ب)  Superpositionو ج) . FFT Convolution

جدول  :2مقایسۀ میزان  MUو بیشینۀ دز الگوریتمهای  ConvolutionFFT ،Collapsed Coneو  Superpositionبا دادههای
حاصل از مونتکارلو.
MCNPX
……..
119

Superposition
196.3
112

FFT Convolution
196.68
110.8

Collapsed Cone
195.2
112.6

Method
MU
)Max Dose(%

(الف)

(ب)

(ج)

(د)

شکل  :2نتایج حاصل از توزیع دز الگوریتمهای متفاوت سیستم طراحی درمان و مونتکارلو .الف) توزیع دز ناشی از کد MCNPX
ب) مقایسۀ توزیع دز  Collapsed Coneو  MCNPXج) مقایسۀ توزیع دز  Convolution FFTو  MCNPXد) مقایسۀ
توزیع دز  Superpositionو .MCNPX
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جدول  :1مقایسۀ نتایج حاصل از الگوریتمهای  ConvolutionFFT ،Collapsed Coneو  Superpositionو دادههای مونت-
کارلو.
MCNP Equivalent
FFT Convolution

MCNP Equivalent
Superposition

%108
%92
%84
%78

%108
%102
%96
%77

MCNP Equivalent
Collapsed Cone

Isodos

%106
%100
%95
%77

%100
%95
%90
%75

بحث و نتیجهگیری
سرعت و دقت انجام محاسبات از مهمترين اصول

عمق بيشينۀ دز الگوريتمها و شبيهسازي به ترتيب cm 1/0

مربوط به هر سيستم طراحي درماني ميباشد كه اين اصول

و  cm 1/6ميباشد .وجود اختالف چشمگير ميان نتايج

به الگوريتمهاي محاسبهكنندۀ دز در اين سيستمها بستگي

شبيهسازي و الگوريتمهاي سيستمهاي طراحي درمان در

دارد به گونهاي كه ميتوان گفت كه دليل اصلي برتري يک

سطح فانتوم را ميتوان به برقرار نبودن اصل تعادل الکتروني

سيستم طراحي درمان نسبت به گونههاي مشابه ،الگوريتم

در مرز ميان آب و هوا نسبت داد .هر چه عمق افزايش پيدا

محاسبهكنندۀ دز در اين سيستمها است .نکتۀ مشترک و

ميكند اصل تعادل الکتروني بيشتر برقرار شده و در نتيجۀ

مهمي كه در تمامي اين الگوريتمها وجود دارد استفاده از

اختالف كاهش مييابد .در ناهمگني ريه توزيع دز

اصول رياضي در انجام محاسبات و به كار بردن فرضيات و

الگوريتمهاي  SuperpositionوCollapsed Cone

تقريبهاي مربوط به خود ميباشد كه سبب بهوجود آمدن

بسيار نزديک به يکديگر هستند و اختالف ميان اين دو 1

ميزاني خطا در محاسبات مربوط به دز در ارگانهاي

الي  2درصد ميباشد در صورتي كه اختالفي در حدود 2

مختلف ميشود .در اين مطالعه با استفاده از شبيهسازي

الي  11درصد در توزيع دز الگوريتم Convolution

الگوريتمهاي

 FFTنسبت به ساير الگوريتمها مشاهده ميشود .در مقايسۀ

و

توزيع دز الگوريتمهاي

مونتكارلو
cone

به

بررسي

،Collapsed

ميزان
FFT

دقت

Convolution

با شبيهسازي مونتكارلو

 Superpositionمربوط به سيستم طراحي درمان Isogry

 Superpositionو Collapsed Coneروند منظمتري

در ناهمگني ريه و بافت همگن آب پرداخته شده است.

را از خود نشان ميدهند و اختالف مشاهده شده در حدود

منحني  PDDالگوريتمهاي ياد شده در مورد عمق بيشينۀ

 2الي  0درصد ميباشد در صورتي كه Convolution

دز و دز بعد از ناحيۀ انبوهش توافق خوبي با هم داشته در

 FFTتوزيع دز نامنظمي را دارا بوده و اختالف آن در

صورتي كه در انبوهش دز و بهخصوص در ناحيۀ سطح

حدود 6-الي  0درصد ميباشد .در اين الگوريتم منحنيهاي

فانتوم اختالفي در محدودۀ  %2الي  %5ميان دادهها مشاهده

هم دز ) (%90, %95دز بيشتر (فضاي ريه) و (%75,

ميشود .در مقايسۀ با منحني  PDDناشي از شبيهسازي در

) %100دز كمتر (بافت نرم) را نسبت به شبيهسازي

فانتوم آب منحني الگوريتمهاي سيستم طراحي درمان اندكي

مونتكارلو از خود نشان ميدهند .اين اختالف را ميتوان به

به سمت راست شيفت پيدا كردهاند و اختالف در سطح

در نظر نگرفتن صحيح دز ناشي از پرتوهاي پراكنده جانبي

فانتوم  %19و در ناحيۀ بعد از انبوهش دز تقريباً  %1ميباشد.

توسط الگوريتمهاي سيستم طراحي درمان نسبت داد.
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بر اساس نتايج بهدست آمده ميتوان بيان كرد كه در

1 تحقيقات پيشين به عمل آمده در اين زمينه نيز اختالف

بافت همگني همانند آب خطاي زيادي كه از لحاظ كلينيکي

 درصد را ميان دز ناشي از نتايج اندازهگيري مستقيم و6 الي

معنادار باشد در الگوريتمها وجود ندارد در صورتي كه در

الگوريتمهاي سيستمهاي طراحي درمان گزارش كردهاند كه

ناهمگني ريه دقت انجام محاسبات الگوريتمها بهگونهاي

 ميزان بيشينۀ.)0( با نتايج حاصل از اين تحقيق توافق دارد

است كه با خطاي قابل توجهي روبهرو بوده و اين اختالف

 ناشي از الگوريتمها توافق خوبي را با يکديگر ازMU دز و

.بايستي در امور كلينيکي مدنظر قرار داده شود

خود نشان ميدهند اين در حالي است كه اختالفي در حدود
 درصد در بيشينۀ دز الگوريتمها و شبيهسازي7  الي6
.مشاهده ميشود
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Abstract
Background and Objectives: The difference of calculated dose by
treatment planning system (TPS) and real dose distribution in
patient body is related to calculating algorithms of TPS, and this
difference is more evident in heterogeneous tissues like lung. In
this study dose distribution was calculated by two algorithms of
Isogray TPS and compared to dose distribution calculated by
Monte Carlo simulation in water and lung.
Subjects and Methods: In this study, the percentage depth dose
(PDD) curves resulting from different algorithms of Isogray TPS
were compared by data from simulation in homogeneous water
tissue. The difference between dose distribution calculated by
Isogray TPS algorithm and CT2MCNP program were obtained and
accuracy of mentioned algorithm were evaluated in lung.
Results: The difference between simulation results and results of
TPS algorithms including collapsed cone, Fast Fourier Transform
(FFT) convolution and superposition in heterogeneous lung tissue
was calculated 5%, 6% and 7%, respectively. In the maximum
dose, The obtained difference was 7 % with the same algorithms.
no significant differences in the water between simulation results
and results of TPS algorithms were observed. and the difference
was obtained less than 1%.
Conclusion: In clinical treatment, there was significant difference
in dose calculation by TPS algorithm in heterogeneous lung tissue.
But this difference was negligible in homogeneous tissues.
Keywords: Monte Carlo, CT2MCNP, TPS, Dose calculating
algorithm.
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