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 چكيده
 در اين ناحيه با مشكل پستان و وجود ناهمگني ريه و قلب در نزديكي آن توزيع دز را يرات در شكل و اندازه ي تغ ، هندسه پيچيده پستان : مقدمه

 به دليل كه است پستاني و مايل سوپراكالو هاي ميدان دز محل اتصال ، پستان يمتري يكي از مهمترين مسائل در بررسي دز . است مواجه كرده
 هدف از انجام . باشد و بدنبال اين مشكل توزيع دز در كل حجم درمان را با مشكل مواجه كرده است مي ها ميدان ه محل اتصال هندسه پيچيد

 بهترين روش جهت انتخاب و EBT با استفاده از دزيمتري با فيلم و مايل سوپراكالو اين مطالعه ايجاد دز يكنواخت در محل اتصال ميدانهاي
 . يكنواخت است بدست آوردن اين توزيع

 به منظور بررسي . قرار گرفت بررسي مورد مختلف پارامترهاي اثر آنها از ك ي هر در و درماني مختلف تكنيكهاي بررسي اين در : روشها مواد و
 قبل از كه ي مخصوص محلهاي در كروميك گاف فيلم از استفاده با دزيمتري و توزيع دز از يك فانتوم اليه اي با ناهمگني ريه و قلب استفاده شد

 قبيل از دزيمتر مورد استفاده مزاياي ، انجام گرديد بعدي دو سطح ك ي در بررسي اين اينكه به توجه با . صورت گرفته است بود، شده تعيين
 پرتو . است كرده آسان از آن را استفاده آن، و استحكام تاريكي و ثبوت و ظهور فرايند به نياز عدم ، آن باالي حساسيت قدرت تفكيك مكاني باال،

 منظور به همچنين و Rt Dose Plan افزار نرم از محاسبات جهت ، انجام شده است مگاولت ۶ انرژي با خطي شتابدهنده از استفاده با دهي
 بين فاصله از استفاده بدون درماني مرسوم يكي از روشهاي . استفاده گرديده است Microtek 9800XL اسكنر دستگاه ها فيلم قرائت

 مي باشد الزم به ذكر است كه هر دو پستاني و مايل سوپراكالو بين ميليمتري ۵ فاصله از استفاده ديگر تكنيك و و مايل سوپراكالو ميدانهاي
 طراحي افزار نرم از استفاده با بعدي سه درمان طراحي روشهاي از ، مرسوم روشهاي كنار در . روش با استفاده از كانتور دستي انجام مي گيرد

 . استفاده شده است متفاوت تكنيك سه ا ب و درمان
 تري يكنواخت دوز پوشش مي دهند همچنين بهتر تكنيكهاي سه بعدي حجم درمان را نسبت به روشهاي مرسوم كه با دست كانتور شده، : نتايج

 سوپراكالو ميدان سمت به ميدانها اتصال محل در دز را شديد كنواختي ي استفاده از ميدانهاي متقارن غير . ايجاد مي كنند در محل اتصال ميدانها
 ۳ / ۵۵ ، سانتيمتر مربع سطح هم پو شاني ۰ / ۴۳ كه شامل آورد مي بوجود محل در خوبي دز توزيع بعدي سه نامتقارن تكنيك . دهد نشان مي

 . شد نسبت به بقيه تكنيكها كمترين مي با است كه سانتيمتر پهناي همپوشاني ۰ / ۷۵ سانتيمترعمق هم پوشاني و به طور متوسط
 ايجاد هم عامل واگرائي زيادي ايجاد مي كند كه و مايل سوپراكالو استفاده از ميدانهاي متقارن در محل اتصال ميدانهاي : بحث و نتيجه گيري

 ل پوشاني بيشتر ميدانها است از طرفي ميدانهاي نامتقارن بدليل اينكه واگرائي درآنها كمتر است مي تواند گزينه خوبي جهت استفاده در مح
 كه دهد مي نشان بررسي اين . دارد توزيع دز بهتري و مايل سوپراكالو تكنيك سه بعدي نامتقارن در محل اتصال ميدانهاي . اتصال ميدانها باشد

 به بنا كه مراكزي در . باشد و مايل سوپراكالو اتصال ميدانهاي محل در بعدي دو دز توزيع بررسي براي مناسبي دزيمتر مي تواند EBT فيلم
 ميدانهاي بين ميليمتري ۵ فاصله از دز بهتر كنواختي ي ايجاد جهت شود مي باشند پيشنهاد مي مرسوم روشهاي از استفاده به مجبور اليلي د

 ) ۷۳ - ۸۱ : ۹۰ پاييز ، ) ۳۲ ( ، پياپي ۳ شماره ، ۸ مجله فيزيك پزشكي ايران، دوره ( . كنند استفاده و مايل سوپراكالو

، ناحيه اتصال پستان سرطان ، ناهمگن فانتوم ، EBT فيلم : واژگان كليدي
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 مقدمه - ۱
 ۴۰ بين زنان در بيماريها ترين بدخيم از كي ي پستان سرطان

 عنوان به در سرطان پستان راديوتراپي . باشد مي سال ۵۰ تا
 غدد و سينه قفسه درمان شامل درماني روشهاي از كي ي

 بغل، زير لنفاوي غدد از قبيل آن حاشيه درگير لنفاوي
 باشد مي ۲ داخلي پستاني لنفاوي غدد و ۱ كالو سوپرا

 درمان جهت ۳ مايل تابشي ميدان دو از راديوتراپي با استفاده
 سوپراكالو ميدان ك ي و و پستان درگير سينه قفسه ديواره
 . ] ۱ [ د شو مي انجام لنفاوي زير كالويكل غدد درمان براي

 از پستان راديوتراپي جهت درماني مراكز از بسياري در
 كنند مي استفاده مرسوم و بعدي دو درماني هاي سيستم
 مركزي صفحه فقط كه است اين درمان نوع اين مشكل
 شامل اطالعات بقيه از و شود مي درنظرگرفته درمان حجم
 وجود و درمان حجم مختلف قسمتهاي در پستان شكل

 پيچيده هندسه . ] ۴ - ۱ [ مي گردد ر صرفنظ ريه ناهمگني
 و ريه مثل ناهمگني ، سينه قفسه شيب ، پستان شكل

 در را كنواخت ي دز ايجاد مايل ميدانهاي از حاصل واگرايي
 مواجه مشكل با و مايل سوپراكالو ميدانهاي اتصال محل

 امروزه با پيشرفت تكنولوژي و با استفاده از . ] ۵ [ كند مي
 نرم افزاهاي طرح درمان سه بعدي اين مشكالت كمتر شده

 به آن بردن بين از و دز ناهمگني اين كاهش جهت . است
 نوع قبيل از امكاناتي از استفاده با اتصال محل تنظيمات
 و تخت ، كليماتور ، گانتري زاويه استفاده مورد ميدانهاي
 . داريم نياز سوپراكالو و مايل ميدانهاي بين ۴ فاصله همچنين
 اين ناحيه هنوز داراي ابهام مي باشد و دزيمتري بهر حال

 اينكه چگونه مي توان غير يكنواختي دز در اين ناحيه را
 را به طور اين مطالعه اهداف فوق . كاهش داد يا از بين برد

 . دقيق پيگيري مي كند

1 Supraclave 
2 Internal Mommary 
3 Tangential 
4 Gap 

 مواد و روشها - ۲
 فانتوم ساخت - ۱ - ۲

 هم از جدا هاي اليه ناتوميكي با آ فانتوم در اين تحقيق يك
 طراحي و قلب و ريه ناهنگني با ميليمترو ۵ ضخامت به

 ICRU ۵ گزارش اساس بر فانتوم سازنده مواد . شد ساخته

 به شفاف پلكسي از تنه . ] ۶ [ انتخاب گرديد ۴۴ شماره به
 آن تمايز جهت قلب ، مربع سانتيمتر بر گرم ۱ / ۰۱ چگالي

 گرم ۰ / ۲۳ چگالي به كورك از ريه و نگي ر پلكسي از تنه با
 ، است انسان در ريه چگالي با معادل كه مكعب سانتيمتر بر

 ۱۴ در ساخت اين فانتوم از تصاوير سي تي . شد ساخته
 جهت بدست آوردن نمونه ميانگين از . بيمار استفاده شد

 اندازه قفسه سينه يا عرض ، پارامترهايي مثل ارتفاع پستان
 بتدا تصاوير سي تي به نرم افزار سه ا . ] ۷ [ د پستان استفاده ش

 RT بعدي طراحي درمان Dose  Plan منتقل و 
 تصاوير . محلهاي مورد نظر جهت دزيمتري مشخص گرديد

 . ذخيره شد Tiff منتقل و با فرمت ٦ R2V به نرم افزار
 سپس جهت تهيه فرمت مناسب واندازه واقعي به نرم افزار

 قبل از . رش منتقل شد و در نهايت به دستگاه ب ۲۰۰۷ اتوكد
 برش فانتوم، با استفاده از يك طرح درمان فرضي محل

 عدد دزيمتر درمحل بين ميدانها ۴ . دزيمترها مشخص شد
 سانتيمتر از هم قرار گرفتند، دزيمترها از ۲ / ۵ به فاصله

 سانتيمتر و ۷ داخل به خارج نامگذاري شده و طول هر يك
 صورت عمودي در سانتيمتر مي باشد كه به ۱۱ عرض آنها
 . گرفتند فانتوم قرار

 را ها دزيمتر گيري قرار محل و فانتوم از نمايي ۲ و ۱ شكل
 . دهد مي نشان

5  International Commisionon Radiation Unit&Measurment 
6 Raster to Vector
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 دزيمتري جهت پلكسي و كورك از شده ساخته اي اليه فانتوم - ۱ شكل

 ترتيب از سمت داخل به خارج بدن با ه فانتوم كه ب در دزيمترها محل - ۲ شكل
 اري شده است نامگذ ۴ تا ۱ شماره هاي

 فيلم راديو كروميك اين قابليت منحصر بفرد را با دزيمتري
 در واقع دارد تا توزيع دز را به صورت دو بعدي نشان دهد

 . گيري كند بتوان گراديان باالي دز را در يك صفحه اندازه
 يكي از جديد ترين فيلم ها در EBT ۱ فيلم گاف كروميك

 از جمله ويژگيهاي . دسترس در زمينه راديوتراپي مي باشد
 را نسبت به بقيه ، EBT كه دزيمتر فيلم راديوكروميك

 قدرت تفكيك مكاني دزيمترها ممتاز مي كند مي توان به
 باال ، عدم وابستگي به انرژي ، معادل بافت بودن ، بسيار باال

 حساسيت بسيار كم به نور محيطي و ، بودن حساسيت دزي
 به منظور بررسي . سهولت در انجام آزمايشات اشاره كرد

 از روش مايل و سوپراكالو دزيمتري محل اتصال ميدانهاي
 استفاده EBT تجربي در فانتوم از فيلم گاف كروميك

 . ] ۸ [ كرديم

1 External Beam Radiotherapy 

 روشهاي درماني - ۲ - ۲
 مورد تكنيك چند روش هر ودر روش دو به ها بررسي
 . گرفت قرار مطالعه

 ۲ مرسوم درمان روشهاي - ۱ - ۲ - ۲

 طريق از مرسوم مان در صورت به بررسي روش در اين
 انجام گرفت، SSD ۳ روش به دست با كانتور كشيدن

 بين فاصله از استفاده با درمان مرسوم به دو صورت يكي
 ميدانها بين فاصله بدون دوم و مايل و راكالو سوپ ميدانهاي

 پستاني مايل ميدان باالئي مرز تكنيك دو هر در . شد انجام
 سوپراكالو ميدان پائيني مرز اول تكنيك در . شود مي حفظ

 به منظور . مي گردد جابجا باال سمت به ميليمتر ۵ اندازه به
 پزشك توسط درماني حدوده م ، مرسوم تكنيكهاي بررسي
 دو اين درماني مشخصات و د ش مشخص فانتوم برروي
 انتقال جهت و منتقل درمان طراحي سيستم به تكنيك
 سيم با مرزهاي درماني محل درماني مشخصات صحيح

 . شد تهيه تصاوير سي تي فانتوم از سپس عالمتگذاري و
 بروي درمان طراحي سيستم به تصاوير انتقال از س پ

 و سوپراكالو ناحيه به مربوط درمان حجم تي سي تصاوير
 . گرديد مشخص مربوطه پزشك توسط مايل

 ۴ بعدي سه روش به درمان طراحي - ۲ - ۲ - ۲

 سه با و درمان طراحي برنامه از استفاده با درمان ، روش دراين
 در ) سه بعدي معمول ( اول تكنيك در ، شود مي انجام تكنيك

 زاويه و متقارن ميدانهاي تركيب از مايل ميدانهاي مورد
 . شد استفاده متقارن ميدانهاي از سوپراكالو ميدان در و ، اتور كليم
 از مايل ميدانهاي براي ) سه بعدي نامتقارن ( دوم تكنيك در

 سوپراكالو ميدانهاي براي و كليماتور زاويه و نامتقارن ميدانهاي
 سه بعدي ( سوم تكنيك در . استفاده گرديد نامتقارن ميدانهاي از

 قبلي تكنيك همانند مايل نهاي ميدا در مورد ) غير هم صفحه
 ، متقارن ميدان تركيب ، سوپراكالو ميدان براي و شد استفاده
 مشخصات ۱ جدول . بكار رفت كليماتور و گانتري ، تخت زاويه

 در . دهد مي نشان را بررسي اين در استفاد هاي مورد تكنيك

2 Conventional 
3 Source Skin Distance 
4 3Dimensional
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 زمان پرتو درماني فانتوم در حالت درماني، يعني به منظور
 . ه سينه بر روي سطح شيب دار قرار مي گيرد كاهش شيب قفس

 قابل ذكر است كه تعداد دفعات مورد آزمايش در مرحله
 . كاليبراسيون و در مرحله اندازه گيري سه مرتبه بود

 كاليبراسيون - ۳ - ۲
 كاليبراسيون منحني ك ي از فيلم روي از دز به منظور تعيين

 انتوم ف ك ي ، بدست آوردن اين منحني جهت . شده است استفاده
 پراكندگي جهت اليه سانتيمتر ۱۰ شكل با مكعبي اي اليه

 سانتيمتري قرار ۵ عمق در ها فيلم استفاده گرديد به طوري كه

 به كار سانتيمتر ۲ × ۳ ابعاد به فيلم سه دز سطح هر براي و گرفت
 و TG ۱ ۵۵ گزارش به توجه با كاليبراسيون . گرفته شد
 توسط دهي پرتو . ] ۹ [ شد انجام فيلم سازنده شركت پيشنهادات
 اسكنر با ها فيلم قرائت و مگا ولت ۶ انرژي با خطي شتابدهنده

Microtek 9800XL رنگي مد در ۱۲۷ قدرت تفكيك با 
RGB ۲ برنامه از ها فيلم تصاوير ناليز آ هت ج و انجام شد 

۲۰۰۷ Matlab گرديد استفاده . 

 فانتوم اليه اي و ناهمگن بدن در دزيمتري در استفاده مورد پارامترهاي از اي خالصه - ۱ جدول
 تعديل در مرز پائيني سوپراكالو مايل تعديل در مرز بااليي تكنيك ها شماره تكنيك

 ميدان متقارن زاويه كليماتور ، ميدان متقارن سه بعدي معمول ۱
 ميدان نامتقارن زاويه كليماتور ، ميدان نامتقارن سه بعدي نامتقارن ۲
 زاويه گانتري ، زاويه كليماتور ، زاويه تخت ، ميدان متقارن زاويه كليماتور ، ميدان نامتقارن سه بعدي غير هم صفحه ۳
 زاويه كليماتور ، ميدان متقارن زاويه كليماتور ، ميدان متقارن مرسوم بدون فاصله ۴

 ) گپ ( فاصله ، زاويه كليماتور ، ميدان متقارن زاويه كليماتور ، ميدان متقارن مرسوم با فاصله ۵

 نتايج - ۳
 فانتوم محل چهار در سانتيمتري ۲ و ۱ عمق در گيري اندازه

 گرديد انجام مايل و سوپراكالو ي در ناحيه اتصال ميدانها
 از نقطه ۴ به طوري كه . ه گيري شد ز اندا نقطه ۸ فيلم هر ر د

 به نقطه ۴ و سوپراكالو ميدان سمت به ميدانها اتصال محل
 . شد بررسي هم از ميليمتري ۵ فاصله به مايل ميدان سمت
 فوقاني حد كه مرجع نقطه اساس بر گيري اندازه نقاط
 . شود مي سنجيده باشد مي مايل هاي ميدان

 مرسوم روشهاي - ۱ - ۳
 فاصله بدون SSD تكنيك - ۱ - ۱ - ۳

 ۳ شماره فيلم در تكنيك اين در پوشاني هم پهناي بيشترين
 اتفاق ميليمتر ۱۳ پهناي با سانتيمتري ۲ عمق در ۴ و

 ۶۳ تا ۲۳ از پوشاني هم عمق دامنه ). ۳ نمودار ( افتد مي
 به اتصال محل در دز ). ۱ نمودار ( شد گيري انداه ميليمتر

 ). ۲ جدول ( مي باشد تجويزي دز از بيشتر % ۵۵ طورمتوسط
 به و فيلد كالويكل ناحيه در دز ميزان بيشترين طرفي از

 اين كه افتد مي اتفاق مرجع محل از ميليمتري ۵ فاصله
 . است ميدانها همپوشاني به مربوط ناحيه وط به مرب ناحيه

 فاصله با SSD تكنيك - ۲ - ۱ - ۳
 هم هيچ ۲ و ۱ شماره فيلم در ميدان بين فاصله وجود بدليل

 اتصال محل در دز افت باعث كه شود نمي ديده پوشاني
 در محل دامنه افت دز و افزايش دز . مي گردد ميدانها
 و % ۱۱ رتيب به ت بطورمتوسط نسبت به دز تجويزي اتصال

 ۳ فيلم در شاني همپو عمق دامنه . ) ۲ جدول ( مي باشد % ۳۱
 ۴ و بيشترين پهناي هم پوشاني ، ميليمتر ۶۲ تا ۵۳ از ، ۴ و

 مانند . مي باشد سانتيمتر ۲ درعمق ۴ م شماره ميليمتر در فيل
 و سوپراكالو ناحيه تكنيك قبل بيشترين ميزان دز در

 . اتفاق مي افتد مرجع نزديك به محل
 بعدي سه روشهاي - ۲ - ۳
 نامتقارن بعدي سه - ۱ - ۲ - ۳

 بيانگر يكنواختي مناسب ، ۳ كل ش در دز منحني مربوط به
 افزايش دز در اين است و ها فيلم درهمه اتصال درمحل

 % ۹ تكنيك كمتر از تكنيكهاي ديگر و به طور متوسط
1 Task Group 
2 Red Green Blue
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 ۲ عمق در پوشاني هم پهناي بيشترين . ) ۲ جدول ( مي باشد
 ميزان كمترين كل در كه افتد مي اتفاق ۴ فيلم ودر سانتيمتر

 را دارد ها تكنيك ديگر به نسبت پوشاني هم پهناي
 ميليمتري ۳۶ عمق در پوشاني هم عمق بيشترين ). ۳ نمودار (

 هم از حاصل مساحت همچنين ). ۱ نمودار ( مي باشد
 . است ناچيز اتصال محل در ميدان سه پوشاني

 غير هم صفحه بعدي سه - ۲ - ۲ - ۳
 محل دز در كنواختي ي ميزان ، مربوط به دز منحني هاي

 دز افزايش % ۱۴ ). ۳ شكل ( دهند مي را نشان ميدانها اتصال
 افتد مي اتفاق اتصال محل در تجويزي دز به نسبت

 ميليمتري ۷۳ در همپوشاني عمق بيشترين ). ۲ جدول (

 تكنيك اين در پوشاني هم ميزان پهناي حداقل و ) ۱ نمودار (
 . ) ۴ ار نمود ، ۳ نمودار ( مي باشد

 معمول بعدي سه - ۳ - ۲ - ۳
 است تجويزي دز از بيشتر % ۴۷ دز در اين روش افزايش

 غير نشاندهنده منحني هاي مربوط به دز ). ۲ جدول (
 ميدان سمت به ميدانها اتصال محل در دز شديد كنواختي ي

 همچنين و پهنا ، عمق بيشترين ). ۳ شكل ( است سوپراكالو
 دراين نها ميدا پوشاني هم به مربوط مشترك مساحت
 . شود مي ديده تكنيك

 ب الف

 ت پ

 ج ث
1 Noncoplannar
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 ح چ
 ۲ عمق در ۲ فيلم ) ت . سانتيمتري ۱ عمق در ۲ فيلم ) پ . سانتيمتري ۲ عمق در ۱ فيلم ) ب . سانتيمتري ۱ عمق در ۱ فيلم ) الف . مختلف هاي تكنيك در دز پروفايل - ۳ شكل

 سانتيمتري ۲ عمق در ۴ فيلم ) ح . سانتيمتري ۱ عمق در ۴ فيلم ) چ . سانتيمتري ۲ عمق در ۳ فيلم ) ج . سانتيمتري ۱ عمق در ۳ فيلم ) ث . سانتيمتري

 ميدان سه همپوشاني مشترك سطح - ۲ نمودار ميدان سه همپوشاني از حاصل عمق - ۱ نمودار

 سانتيمتري ۱ عمق در همپوشاني پهناي - ۴ ودار م ن سانتيمتري ۲ عمق در همپوشاني پهناي - ۳ نمودار

 Rt Dose Plan تجويزي در برنامه طراحي درمان سه بعدي دز به نسبت EBT دزانداره گيري شده با فيلم اختالف - ۲ جدول
 شماره تكنيك تكنيك ها افزايش دز نسبت به دز تجويزي افت دز نسبت به دز تجويزي

 ۱ سه بعدي معمول % ۴۷ ۰
 ۲ ه بعدي نامتقارن س % ۹ % ۴
 ۳ سه بعدي غير هم صفحه % ۱۴ ۰
 ۴ مرسوم بدون فاصله % ۵۵ ۰
 ۵ مرسوم با فاصله % ۱۱ % ۳۱

 بحث - ۴
 ه ز اندا نقاط دز بين اختالف ميزان بيشترين در همه فيلم ها

 طراحي برنامه در فيلم و دز محاسبه شده با شده گيري

 كالويكل ميدان تحتاني مرز در عني ي اتصال محل در درمان
 اختالف ميزان بيشترين اتصال محل از بعد . افتد مي اتفاق

 شده ديده اتصال محل به نزديك سوپراكالو ميدان در دز
. باشد فيلم روي سايه نيم اثر وجود به مرتبط تواند مي كه
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 ودر سوپراكالو محل در سينه قفسه تند شيب طرفي از
 مي يري اندازه گ محل در دز شديد نسبتا گراديان نهايت
 . باشد آن عامل تواند
 بيشترين ، دارند قرار هم كنار سطح در دقيقا ميدانها اينكه بدليل

 همچنين . افتد مي اتفاق فاصله بدون مرسوم تكنيك در دز
 . مي باشد فاصله با مرسوم دز مربوط به تكنيك افت بيشترين

 جدول ( ندارد وجود درماني حجم هيچ دز افت ناحيه در ولي
 است راحت تر بعدي سه ازروش مرسوم راي اج روش . ) ۲

 هم نقطه حضور عدم و ميدانها جداگانه تنظيم دليل به ولي
 بدون مرسوم تكنيك . دارد بااليي تنظيم دقت به نياز مركز

 محل اتصال در نامناسبي دز توزيع معمول بعدي سه و فاصله
 هيچ معمول بعدي سه به نظر مي رسد تكنيك كند مي ايجاد
 نتايج در كه همانطور . ندارد مرسوم روشهاي رابر ب در مزيتي

 مشكالت تواند مي متقارن ميدانهاي از استفاده شد مشاهده
 واقع در . آورد بوجود نامتقارن ميدانهاي به نسبت را بيشتري
 محل در را دز بيشتر كنواختي ي نامتقارن ازميدانهاي استفاده
 سطح ، ق عم به مربوط خوبي دزيمتري نتايج و ميدانها اتصال

 با دز اندازه گيري همپوشاني و همچنين اختالف دز تجويزي
 از استفاده بهتر نتيجه . ) ۲ و ۱ نمودار ( دارد همراه به با فيلم را
 به نسبت پستان سرطان درمان طراحي در نامتقارن ميدانهاي
 ۲۰۰۹ درسال . اي . اليزابت توسط گزارشي در متقارن ميدانهاي

 مراكز در مختلفي پارامترهاي اين مطالعه در . است شده عنوان
 ميدانهاي اتصال محل در دز توزيع بررسي جهت متفاوت

 ي دز ها منحني مراكز همه در كه شده بررسي مايل و سوپراكالو
 نشان نامتقارن ميدانهاي از استفاده با را دز كنواختي مناسب ي

 پارامتر كنار در متقارن ميدانهاي از استفاده اما . ] ۱۰ [ است داده
 به . دهد كاهش حدي تا را مشكالت اين تواند مي ديگر هاي

 از استفاده صورت در دستي كانتور روشهاي در عنوان مثال
 را محل دزيمتري وشاني همپ ميزان توان مي فاصله بين ميدانها

 بدليل بعدي غير هم صفحه سه تكنيك مورد در ا ي كرد كم
 به گانتري زاويه چرخش و شده استفاده زاويه نوع وجود
 با آنكه ميدان متقارن را شاني پو هم توان مي بيمار سر سمت

 با تكنيك سه بعدي غير هم صفحه . داد استفاده شده كاهش

 مراكز خصوصا در آن بودن گير وقت بدليل آن مزاياي وجود
 . شود نمي پيشنهاد شلوغ درماني

 توسط نتايج بيشتر هاي بررسي جهت شد گفته كه همانطور
 مقادير بين خطاهايي . شد بررسي نيز درمان طراحي سيستم
 به مربوط تواند مي كه دارد وجود محاسباتي و گيري اندازه
 از يكي . باشد فانتوم طراحي و درماني فرايندهاي تمامي

 . باشد فيلم ا ي دزيمترها جايگذاري محل تواند مي موارد اين
 جهت ، نيستند ها فيلم ضخامت اندازه به دقيقا شيارها چون

 ضخامت ها فيلم آوردن بيرون و جايگذاري در سهولت
 زياد صورت در كه است ها فيلم ضخامت از بيشتر شيارها

 از . شود سبب را ها فيلم جابجايي تواند مي آن مقدار بودن
 در خش ايجاد باعث تواند مي آن ضخامت بودن كم طرفي
 كه گردد شيار محل از فيلم كردن خارج و كردن وارد زمان
 گيري و افزايش اندازه مقدار در خطا ايجاد باعث خود

 . مي شود مقدار پيكسل
 همانطور كه بيان شد استفاده از فاصله بين ميدانها عامل مهمي

 ال ميدانها است كه خطرافزايش در توزيع مناسب دز محل اتص
 از طرف ديگر به دليل كاهش دز در محل . دز را كاهش مي دهد

 توزيع دز نامناسبي ، تواند محل وجود تومور باشد اتصال، كه مي
 ين انتخاب محل فاصله و تنظيم درست محل ا بنابر . ايجاد كند

 ساختن هموار جهت مناسب موقعيت انتخاب ا ي اتصال ميدانها
 هاي بررسي . عامل مهمي است كه بايد توجه شود سينه قفسه
 نتايج ۱۹۹۸ سال در همكارانش و مارجولين توسط شده انجام

 ، ميليمتر ۵ فاصله از استفاده آنها با . تائيد مي كند اين مطالعه را
 و سوپراكالو ميدانهاي ميليمتر بين ۵ صفر و همپوشاني فاصله
 در محل اتصال يكي از نشان دادند كه تنظيم دقيق ميدانها مايل

 . ] ۱۱ [ . مهمترين عوامل توزيع دز مناسب در اين ناحيه مي باشد

 گيري نتيجه - ۵
 منحصر قابليت كروميك ين مطالعه ثابت كرد كه فيلم راديو ا

 قدرت . دارد بفرد نمايش توزيع دز به صورت دو بعدي را
 عدم وابستگي به نوع انرژي قابل استفاده ، باال ۱ تفكيك مكاني

1 Resolution
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 عدم نياز به فرايندهاي ظهور و ، در آب و فانتومهاي جامد
 مناسب ساخته ثبوت آنها را براي اندازه گيري در راديوتراپي

 با توجه به نتايج حاصل در اين بررسي درمورد توزيع . است
 استفاده آن در زمينه و مايل پستاني سوپراكالو دز در محل

 . كنترل كيفي نيز توصيه مي شود
 در راديوتراپي و مايل سوپراكالو درناحيه اتصال ميدانهاي

 گر پستان تكنيكهاي سه بعدي يكنواختي بهتري را نسبت به دي
 تكنيك نامتقارن با ايجاد يكنواختي دز . د ن ده تكنيكها نشان مي

 در محل اتصال به دليل كمتر بودن ميزان واگرائي ميدانها
 تكنيكهاي . بهترين تكنيك در اين بررسي محسوب مي شود

 سه بعدي غير هم صفحه هم نتايج مناسبي را نشان دادند هر
 ر بودن براي چند كه بدليل مشكالت تنظيم بيمار و وقت گي

 . مراكز شلوغ توصيه نمي شود

 در محل هم پوشاني بيشتر درمانهاي مرسوم بدليل ايجاد
 اتصال ميدانها و عدم اطمينان از پوشش كامل حجم درمان
 توصيه نمي شود ولي اگر مراكزي فاقد امكانات سه بعدي

 ميليمتر ۵ بهتر است از تكنيك مرسوم با فاصله هستند
 م پارامترهاي مختلف در تكنيكهاي سه تنظي . استفاده گردد

 بعدي از صحت و دقت باالتري برخوردار بوده و توصيه
 مي شود كه اين درمان با همكاري تيم كامل درماني شامل

 . فيزيسيست و تكنولوژيست صورت گيرد ، راديو تراپيست

 تشكر و قدرداني - ۶
 اين مقاله حاصل پايان نامه دانشجويي مقطع كارشناسي

 ت، بدينوسيله از معاونت محترم پژوهشي دانشگاه ارشد اس
 علوم پزشكي تهران كه حمايت مالي اين تحقيق را به عهده

 . داشته اند تشكر و قدرداني مي گردد
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