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مجاور تومورهای تسکینی با آهنگ دوز پایین برای درمان  تراپیهای براکیدانهمقایسه دوزیمتری 

 نخاع
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 چکيده:
این سکینی تتراپی در درمان براکیها را چالش برانگیز کرده است. درمان آن روند مجاورت تومورهای ستون فقرات به نخاع،

  CTتصاویر  ردنکوارد این مطالعه با در  است.کند، از اهمیت باالیی برخوردار به علت توزیع دوز مطلوبی که ارایه می تومورها
و  131-، سزیم125-)ید تراپی با آهنگ دوز پاییندوزیمتری سه چشمه براکی هایویژگی،  Geant4سازشبیه در ابزار یک بیمار

نتایج  103-پاالدیوم ،تقریباً یکسان به دست آمدها این چشمهدوزیمتری  پارامترهایهرچند  مورد مقایسه قرار گرفت. (103-پاالدیوم
 دهد.از خود نشان میماس با نخاع تومورهای داخل کانال فقراتی در ت درمان تسکینی بهتری را برای

 

 کارلومونت، یتراپیبراک ،یمتریدوز ،ستون فقرات ،تومورهای نخاعی :کلمات کليدي 

 

 مقدمه:

 مارانیب یزندگ تیفیک شیو با هدف افزا ینیتسک صورت ها بهو درمان آن بوده 1ستون فقرات، متاستاز یغالب تومورها

 عهیبودن ضا میو بدخ ماریب فیضع طیبه علت شرا است که معموالً یعمل جراح ،درمان نهیگز نی. اولردیگیانجام م

ورت تومورهای مجاشود. یبه عنوان روش مکمل استفاده م یرماناز پرتود لیدل نی. به همستین یکاف ییموردنظر، به تنها

 های خاص پرتودرمانی با قابلیت محافظتکند که از تکنیک، ایجاب می2های حساس به ویژه نخاعستون فقرات به ساختار

با استفاده گردد.  4شدهو پرتودرمانی با شدت تنظیم 3رادیوسرجریاستریوتاکتیک های سالم پیرامون تومور، مانند بافت از

 ،از پرتودرمانی خارجی احتمال باالی عود تومور بدخیم پس همچنین وساختار پیچیده ستون فقرات  به علتاین حال 

                                                 
1 Metastasis 

2 Spinal Cord 

3 Stereotactic radiosurgery (SRS) 

4 Intensity modulated radiotherapy (IMRT) 
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توجه مورد ک روش درمانی جایگزین یتراپی به عنوان براکی از این رو بزرگ است. چالشیک  درمان این تومورها هنوز

به را دوز میزان آن، بیشترین  تماس باتومور یا در  کاشت چشمه پرتوزا درون بااپی تر. براکی[1] ه استگرفتقرار  فراوان

ستون  تراپیبراکی .رساندمیرا به حداقل به ساختارهای حساس مجاور تابشی  آسیب حالتحویل داده و در عین تومور 

مطالعات  .[1] شود انجامپرتوزا  7تزریق سیمان استخوان توسطو یا  6، از راه پوست5تواند در حین عمل جراحیمی فقرات

هرچند  [.2-5اند ]ستون فقرات تأیید کرده درزیادی اثر بخشی این تکنیک را برای تسکین متاستازهای استخوانی به ویژه 

های اثر بخشی چشمه ،[1است ] تراپی ستون فقرات استفاده شدهبرای براکی 125-دی شده از چشمهدر غالب مطالعات انجام

های بتازا را برای استفاده از چشمه عاتیمطال .[6-7]است  تومورهای مغز گزارش شده روند درماندر نیز  131-سزیم

های با آهنگ دوز چشمهدوزیمتری  مقایسهمطالعه حاضر به [. 8-9]اند قرار دادهمورد بررسی  مجاور نخاعتومورهای 

 4Geantسازی ابزار شبیه کمکبه  ،برای تومورهای مجاور نخاع 131-و سزیم 103-، پاالدیوم125-ید (LDR) 8پایین

 پردازد.می

 روش کار:

حفاظ تیتانیومی سازی استفاده گردید. این چشمه دارای در شبیه Amersham Health 6711از هندسه چشمه معروف 

به طور یکنواخت  125-که رادیوایزوتوپ ید باشدمی mm 3و طول  mm 5/0ای از جنس نقره به قطر مغزی استوانه نازک و

ین هندسه با سه ا .[10] باشدمی mm 6/4و  mm 8/0است. قطر و طول کلی آن به ترتیب سطح آن اندود شدهروی 

در  (روز 68/9و  99/16، 4/59 های)به ترتیب با نیمه عمر 131-و سزیم 103-، پاالدیوم125-رادیوایزوتوپ مختلف ید

Geant4 پرتوهای ایکس  نشان داده شده است. 1در جدول ی سازهیشب یمناسب براها های واپاشی آنداده. شدسازی شبیه

با  Geant4.10.5 سازهیشب ابزار .اندبه حساب نیامدههای اوژه به علت جذب در حفاظ تیتانیومی، انرژی و الکترونکم

پزشکی  این بسته فیزیک برای مطالعاتمطالعه به کار گرفته شد.  نیدر ا ""emstandard_opt3یانرژکم کیزیکتابخانه ف

ی کامپتون، پراکندگی رایله، های جذب فوتوالکتریک، پراکندگکنش های سطح مقطعی برای برهممناسب است و شامل داده

 یک CTتصاویر از  (mm 6)با ضخامت  سیزده اسالیس [.12]باشد ترمزی، یونیزاسیون و تابش فلوئورسانس می تابش

حد تفکیک  برابر ضایی مش،. حدتفکیک فندشد بندیمشو  Geant4به عنوان فانتوم وارد ابزار  بیمار مبتال به ضایعه فقراتی

های وکسلابعاد قطعیت محاسبه دوز ناشی از تفاوت انتخاب شد تا عدمCT (pixel 512× pixel 512 )فضایی تصاویر 
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6 Percutaneous 
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 ICRU فیطبق تعر به حداقل برسد. CTهای فانتوم مش با وکسل

(، GTV) 10حجم خالص تومور، 50 شماره در گزارش 9

 11ینیحجم هدف بال .[13] شودیداده م صیتشخ ماریب ریتصو یاز رو یتومور است که به راحت تیو قابل رو نیحجم مع

(CTV)  شاملGTV مورد  عهیدر آن وجود دارد. در مورد ضا یسرطان یهااست که احتمال حضور سلول یبه عالوه نواح

در  cm 3-1/0نامتقارن  همان حجم به عالوه یک حاشیه CTVو  کانال فقراتحجم مشخص تومور درون  GTV ،مطالعه

 تاییتشهپنج دسته دانه به صورت  چهل .[14][ و 5][، 4] گیردبه طوری که نخاع بیرون از آن قرار می باشدیماطراف آن 

 هفت پنج و در CTVو  GTV (.1د )شکل شسازی شبیه CTV در مجزادر پنج صفحه  ~cm 1 با فاصله مرکز تا مرکز

تعیین شد. پس از میلیون ذره اولیه جهت ترابرد  500تعداد د. ندر برگیرتا تمام ضایعه را  ندبسط داده شد CTاسالیس 

افزار متلب به کمک نرمو نخاع  GTV ،CTVهای فانتوم برای محاسبه دوز در وکسل 12بندیتقسیماستخراج اطالعات، 

 .مورد مقایسه قرار گرفت زوتوپیوایهر سه راد یبرا( DVH) 13حجم-دوز هیستوگرامانجام شد؛ سپس 

 [11] تراپیبراکی LDRهای های توصیه شده برای دوزیمتری چشمهداده( 1جدول )

125-ید 103-پاالدیوم  131-سزیم   

(keV)فراوانی(%) انرژی فوتون (keV)فراوانی(%) انرژی فوتون (keV) فوتونانرژی   فراوانی(%) 

202/27  60/40  073/20  40/22  461/29  10/21  

472/27  70/75  216/20  30/42  782/29  90/38  

945/30  83/6  700/22  52/3  562/33  64/3  

996/30  20/13  724/22  81/6  624/33  02/7  

698/31  81/3  173/23  63/1  419/34  13/2  

492/35  68/6  748/39  6/83×10-4   

  410/62  1/04×10-5   

  980/294  2/80×10-5   

  450/357  2/21×10-4   

                                                 
9 International Commission on Radiation Units and Measurements 
10 Gross Tumor Volume 

11 Clinical Target Volume 

12 Segmentation 

13 Dose-Volume Histogram 
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  080/497  3/96×10-5   

 نتايج:

نشان داده شده  1در شکل  (ه استدکردریافت آن را  CTVحجم  %90 که یکمینه دوزمقدار )  90DCTV دوزمنحنی هم

، CTVبرای کند( شده را دریافت میدوز تجویز %90)حجمی از یک ساختار خاص که حداقل  90Vو  90D ردیااست. مق

GTV ،90نشان داده شده است.  2 در شکل های مورد مطالعهبرای چشمه و نخاعV شده همان رادیوایزوتوپ به دوز تجویز

(90GTV D)  .ای ازمقایسه 3شکل بهنجار شده است DVH 4از شده کسبGeant  تراپیبراکیبرای سه چشمه را LDR 

 .اندبه دست آمده میلیون ذره اولیه 500این مقادیر برای تعداد  گذارد.به نمایش می

 
هاي مقايسه منحنی به صورت نقاط قرمز رنگ )سمت راست(، وتراپی هاي براکیو دانه GTVنمايش ( 1شکل )

 هاي مورد مطالعه )سمت چپ(چشمه در يک اساليس براي 90CTV Dدوز هم

 
 نخاعو  GTV، CTVبراي  ،)سمت چپ( 90V راست( و)سمت  90D( مقايسه مقدار 2شکل )
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 LDRبراي سه چشمه  و نخاع CTV ،GTV سازي برايشبيه مده ازه دست آهاي بDVH( 3شکل )

 گيري:بحث و نتيجه

 و در مجاورت نخاع هستند،کاشته شده  CTVها درون چشمهتمام که اینشده و توجه به تعداد باالی ذرات ترابردبا 

های های محدود فوتونیتوجه به انرژ با .باشدمی %2و نخاع، کمتر از  CTVهای وکسل دورتریندر  خطای آماری

های اندامدوز دریافتی دیگر  م حساس مورد مطالعه نخاع بوده و، تنها اندا(cm 2)کمتر از  هانآپایین برد بیشینه شده و گسیل

مقدار  در %14و  %20یک بهبود  103-پاالدیوم ،2شکل  طبق. شده استتخمین زده  ،ستانه خودحساس در زیر حد آ

90GTV D  90 مقدار این ویژگی در کنار کمتر بودن .دهدمی نشان 131-و سزیم 125-نسبت به یدبه ترتیب راV  نخاع

همانطور باط کرد. نیز استن 3شده در شکل رسم DVHتوان از این نتیجه را می تواند جالب توجه باشد.میها چشمهاین برای 

دهند. این نکته برای تحویل میبه نخاع  را یترز پاییندوبه نسبت  103-های پاالدیومآید، چشمهمیبر 3که از شکل 

ت به دو سبن 103-پاالدیوم هایی با چشمهرکمت CTVدهی البته پوشش مهم است. ،تومورهایی که مماس با نخاع هستند

با توجه به نزدیک بودن انرژی  125-و ید 131-های سزیمچشمه نامطلوب باشد.تواند شود که میچشمه دیگر مشاهده می

عمر کمتر با نیمه 131-که سزیمند. قابل توجه است کنمی ارایهرا  تریشبیههای گسیلی خود، پارامترهای دوزیمتری فوتون

با . است از لحاظ بالینیمطالعه بیشتر  نیازمنداین که  به بیمار تحویل دهدتواند دوز تجویزی را در مدت زمان کمتری می

شان ها به میزان در دسترس بودن و هزینه، استفاده از آنLDRتراپی های براکیهای دوزیمتری مشابه چشمهتوجه به ویژگی

قرارگیری باشد، اهمیت و در تماس با نخاع می فقراتیدر مواردی که تومور درون کانال که ین است ا مهمنکته بستگی دارد. 

نمودار  که در. همانطور تعریف گردداز نخاع  تریدوردر فاصله  GTVتر از حالتی است که یمها در تومور بسیار وخدانه
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مقدار  %4و  %5، %5به ترتیب  103-و پاالدیوم 131-، سزیم125-نخاع برای ید 90V ،شودمشاهده می 2شکل  سمت چپ

90DGTV  ها یک راه حل این است که فاصله چشمه. هستندبرابر صفر  [2] جعدر مرر دیااین مق، در صورتی که باشدمی

را  GTVشده در نقدر که توزیع دوز تجویزماس با نخاع است، بیشتر شود و در عین حال نه آدر تکه  GTVاز مرز 

حفاظ بیشتری ی است که در یک سمت خود )روبروی نخاع( دارای های خاصّهدان دیگر استفاده ازنامطلوب سازد. راه 

های بتازا نیز راه دیگری استفاده از چشمهدهی مطلوب توزیع دوز کمک کند. بیشتر صورت گرفته به شکل باشند تا تضعیف  

 .تواند مورد توجه قرار گیردبا توجه به برد بسیار کم ذرات بتا میاست که 
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