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 Intensity-Modulated Radiation Therapyمختلف  های تکنیک در چشم عذسی به رسیذه دز سازی بهینه و بررسی

(IMRT) پیشانی ی ناحیه تومورهای درمان برای 

 
 1، راضیه کریمی3، علیرضا عموحیدری2یجبار وانیک، 1مهنوش اصالنی

 
 

چکیده

پیطاًی  ی ًاحیِ تَهَرّای بزای Intensity-modulated radiation therapy (IMRT) ّای هختلف ای بیي اًَاع طزاحی درهاى در ایي هطالعِ، هقایسِ مقذمه:

 .درهاى اًجام گزدیذ ی جْت دستیابی بِ تکٌیک بْیٌِ

تکٌیک اٍل چْار فیلذ، تکٌیک دٍم پٌج صَرت گزفت. سِ تکٌیک هقایسِ ضذًذ.  TiGRTافشار  بیوار، با ًزم 20بز رٍی اسکي  طزاحی ٍ اًجام کاًتَریٌگ ها: روش

( تکٌیک DVH) Dose volume histogramهیاًگیي دس رسیذُ بِ ّز عضَ، با استفادُ اس ًوَدار  ی در ًْایت، با هقایسِبَد.  IMRTفیلذ ٍ تکٌیک سَم ضص فیلذ 
 .هعزفی گزدیذبْیٌِ 

قابل تَجِ ایي است کِ با افشایص تعذاد فیلذّا بِ سوت پاییي  ی گذرد، اها ًکتِ اس چطن هی درصذ دس تجَیشی 30در ّز سِ تکٌیک، بز اساس هٌحٌی ایشٍدس،  ها: یافته

 .ضَد چطن کطیذُ هی

 .گذرد، کوتز است فیلذّا بِ طَر هستقین اس چطن ًوی ٍ ّیچ کذام اس کِ پٌج فیلذ است ،در تکٌیک دٍم عذسیهقذار دس دریافتی  گیزی: نتیجه

 Intensity-modulated رادیَتزاپی، ،تَهَر ی پیطاًی، ًاحیِ رادیَتزاپی،دس  واژگان کلیذی:

 
مختلف  های تکنیک در چشم عذسی به رسیذه دس ساسی بهینه و بزرسی .، عوَحیذری علیزضا، کزیوی راضیَِاىیک یجبار، اصالًی هٌَْش ارجاع:

Intensity-Modulated Radiation Therapy (IMRT) ؛ 1396هجلِ داًطکذُ پشضکی اصفْاى . پیشانی ی ناحیه تومورهای درمان بزای

35 (438 :)833-828 

 

 مقدمه

تزیه مؾکالت عالالمیی ذر ایالزان اعالطب ع ال       عزعان یکی اس بشرگ

َای اخیز يسارت بُراؽط، ذرمان ي آمًسػ سؽکی ذر ایزان،  گشارػ

َالای لب الی ي    عزعان عًمیه ػامل مزگ ي میز ذر ایزان بؼر اس بیماری

ؽالر  با حًاذث اعط ي ذيمیه ػامل ذر کؾًرَای ذر حال تًعؼٍ مالی 

عزعان میالرايل بالیه سوالان ي مالزذان      11عزعان مغش، یکی اس ب (2-1)

 ب(3)باؽر  ایزاوی می

َای غیز ع یؼالی ذر مغالش اعالطب     تًمًر مغشی، یک تًذٌ اس عبًل

تًمًرَای مغشی بٍ ذي گالزيٌ افالبی تًمًرَالای اي یالٍ ي تًمًرَالای      

ؽًور ي  ؽًورب تًمًرَای اي یٍ، اس بافط مغش ؽزيع می ثاوًیٍ تقغیم می

کىىرب ػالیم تًمًرَای مغشی بالٍ ملالل    اوراسی می بٍ وقاط ذیگز ذعط

سٌ يعالزػط رؽالر ي عاله بیمالار بغالیگی ذارذب      َا، اورا گیزی آن ؽکل

 ی مغالالالالالش، اوالالالالالًاع مدیب الالالالالی ذاروالالالالالرب  تًمًرَالالالالالای اي یالالالالالٍ

Infiltrative astrocytoma  يGlioblastoma multiforme (GBM) 

ذَىالر ي ذر والًاحی    ذرفر کل تًمًرَالای مغالشی را تؾالکیل مالی     85

 ب (4-5)ؽًور  مدیبف مغش ایجاذ می

       ٍ ای،  الًش   مغش بٍ چُالار  الًش ؽالامل  الًش نیؾالاوی،  الًش آَیاوال

مزکالش   ،مغالش  نیؾالاوی  الًش   ؽًذب عزی ي  ًش گیجگاَی تقغیم می نظ

کىر ي بٍ آن  ؽدقیط فزذ را تؼییه می ،یىرات کز ؽىاخیی اعط ي ایه فز

نذیز  بٍ خاعز مًلؼیط خًذ بغیار آعیب ، ًش لرامی مغشب ذَر ؽکل می

 مقاله پژوهشی
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 ب(6)ؽًذ  ای اعط کٍ ذر نضيَؼ حاضز بزرعی می ي واحیٍ اعط

باؽر،  مغشی می نزتًذرماوی، ريػ میرايل بزای ذرمان تًمًرَای

َالای رزاحالی ي راذیًعالزرزی     تالًان اس ريػ  ومالی  کٍبٍ يیضٌ سماوی 

(Radio surgeryٍاعی اذٌ کزذب ا  ی )،   تًاوالر بؼالر اس    نزتًذرمالاوی مالی

ي بٍ رای رزاحالی   ی باال رزاحی َم بزای تًمًرَای برخیم با ذررٍ

َالای تًمالًر بؼالر اس     ماوالرٌ  بزای تًمًرَای غیز لابل رزاحی یالا بالالی  

ؽًذ، ایه اعط  رزاحی بٍ کار ريذب َرفی کٍ ذر نزتًذرماوی ذو ال می

َای عزعاوی،  عبًلکٍ با اعی اذٌ اس رعاورن مقرار نزتً کافی بٍ ملل 

َای بافط عالا م تالا حالر     َا را وابًذ کىر ي اس رعیرن نزتً بٍ عبًل آن

ٍ  (7-9)َا را ح الؼ ومایالر    امکان ربًگیزی ي آن ی  ب بىالابزایه، ملاعال 

َای عا م مجاير آن ل الل اس   بٍ بافط عزعاوی ي بافطمقرار ذس رعیرٌ 

 ب (11)باؽر  اػمال نزتً بٍ برن بیمار، اس اَمیط باالیی بزخًرذار می

ٍ ین ذرمالان  عالز   ،یذرماوبزای کاَؼ خغز ػًارك نزتً  ي ؾالزفی

 ایالال Multileaf collimator) یا فالال لٍ چىالالر مالالاتًریکً  اس اعالالی اذٌ

MLC )تؼریل کالزذن ذس ذر نزتًذرمالاوی ذر تًمًرَالای عالز ي      یبزا

ی  بُ ًذ عزعان ذر بیماران، تأییر کىىرٌ گیزذب گزذن مًرذ اعی اذٌ لزار می

    ٍ ی تابؾالی، ريػ ذرمالان    ایه مغبب اعط کٍ تب یال  عالٍ بؼالری باریکال

  ب(11) رعاور یمبُیزی اعط ي ذس کمیزی را بٍ بافط عا م اعزاف 

 یالالالالالا  IMRT) بالالالالالا ؽالالالالالرت میغیالالالالالز  ريػ نزتًذرمالالالالالاوی

Intensity-modulated radiation therapy ،)مزاحالل تزیه  مُم یکی اس 

اس  IMRTتکىیالالک عالالاسی نزتًذرمالالاوی بالالًذٌ اعالالطب   ذر راعالالیای بُیىالالٍ

باؽر کٍ اس  لاػ ذس رعالیرٌ بالٍ بافالط     َای وًیه ذر نزتًذرماوی می ريػ

نزتًذرمالاوی   ، یک فزایىر نیؾالزفیٍ اس IMRTحغاط، کی یط باالیی ذارذب 

َای برخیم ي غیز برخیم مًرذ اعی اذٌ لالزار   اعط کٍ بزای ذرمان بیماری

اس  یذرمالاو  رانیم هیمؼمًل چىربٍ عًر  ،IMRTذر ريػ ب (12)گیزذ  می

 یاذیبٍ تؼراذ س ،ذرمان رانیکٍ َز م ؽًذ یاػمال م ماریرُات مدیبف بٍ ب

َالز   ي ؽالًذ  یم میتقغ Segment ایي  یمراذ می)فرَا تا َشاران ػرذ( ب

، IMRTذرمالان ذر   یؿ بٍ خًذ را ذارذب ريػ عزاحًؽرت مدق ،میب

کامالل ت الايت ذارذب   بٍ عالًر   ،میٍ با ريػ مغیقاعط کمؼکًط  یعزاح

ذرمان بالٍ   یافشار عزاح تًعظ وزم خًذکارذرمان مؼکًط بٍ عًر  یعزاح

مؼمًل بٍ عًر بافط حغاط  یافییذس ذر ،کٍ ذر آن ؽًذ یاوجام م یا گًوٍ

 ب(13) اعط میمغیق یکمیز اس ريػ عزاح

مغشی تزیه اػضا ذر َىگام نزتًذرماوی تًمًرَای  یکی اس حغاط

چؾم، یک عالاخیار کزیغالیا ی    ػرعیباؽرب  چؾم می ػرعینیؾاوی، 

 ي تغالاب   ػمالل  ي ؽالرٌ اعالط   يالغ مزذمک نؾط ؽ اف اعط کٍ ذر

ذَالرب اس آن رالایی کالٍ     مالی  اوجام را ؽ کیٍ ريی بز کزذن وًر میمزکش

ٍ   ، اس عبًل(Crystalline lens) کزیغیالػرعی  ی  َالای ذارای چزخال

تالز َغالیىر،    وغ ط بٍ نزتالً حغالاط   کٍذ ؽً مىظم تقغیم، تؾکیل می

 ب(14) ؽًذ َا تًرٍ خافی می َمًارٌ ذر عزاحی ذرمان، بٍ آن

Pawlicki چؾالمی   ػرعیای را ذر مًرذ ذس  َمکاران، مغا ؼٍ ي

ب ذر ایه تلقیال ، اس  (15)اور  اوجام ذاذٌ IMRTَای مدیبف  ذر تکىیک

اعی اذٌ ؽرٌ اعط کٍ مدقالًؿ بالٍ    Corvusرمان افشار عزاحی ذ وزم

باؽرب اوزصی اعی اذٌ ؽالرٌ بالزای آسمالایؼ     َای ياریان می ؽیاش ذَىرٌ

مگاي ط بًذٌ اعط ي ذسیمیزی بالا اعالی اذٌ اس    6ي  4ذسیمیزی، فًتًن 

اوجام ؽالرٌ اعالطب ذر ایاله مغا ؼالٍ، عالز        Rando ومای فاویًم اوغان

 ٌ اعالالالط ي اس بیمالالالار بالالالز ريی فالالالاویًم اػمالالالال ؽالالالر   21ذرمالالالان

Thermo luminescent dosimeter (TLD)  ٌگیالزی ذس   بزای اوالراس

َا ذر ایه تلقی  وییجٍ گزفیىالر کالٍ میًعالظ ذس     اعی اذٌ ؽرٌ اعطب آن

ذرفالر مقالرار کالل ذس بالزای      9چؾالم چالو ي راعالط     ػرعیرذبی 

 6َالای   مگاي ط اعطب ایه مقرار ذس میًعظ بزای فًتًن 4َای  فًتًن

را ذاؽیٍ اعطب بزای َز ذي اوزصی، بیؾیزیه  ذرفر 12مگاي ط، مقرار 

چؾمی بزای تًمًرَایی بًذٌ اعالط کالٍ والًاحی     ػرعیذس رذبی بٍ 

گیالزی   َا ذر ایه مغا ؼٍ وییجٍ باالی چؾم را ویش ذرگیز کزذٌ بًذورب آن

اور کٍ بزای کمیىٍ کزذن ذس چؾالمی بایالر ذر عزاحالی ذرمالان اس      کزذٌ

 ( اعی اذٌ کزذب Non co plannarف لٍ ) َای نزتً غیز َم بیم

MacDonald َمکاران، تلقی  رامؼی را ذر تًمًرَای مغشی  ي

 َای مدیبف عزاحی ذرمان عٍ بؼالری اوغ الالی   ی تکىیک بزای مقایغٍ

(Three dimensional conformal radiation therapy ي ريػ )

IMRT  بیمالار ع ال  ريوالر     21ب ذر ایه تلقی ، بزای (16)اوجام ذاذور

 ي Computed tomography scan (CT scan)ع یؼی ذرمان، ابیالرا  

Magnetic resonance imaging (MRI) اعالالطب ذس  ٌاوجالالام ؽالالر

گزی را  51ط ذرماوی مقرار تجًیشی بزای تمام بیماران ذر َز ذي حا 

 گالالزی ي اوالالزصی نزتالالً   عالالاویی 181ذاؽالالیٍ اعالالطب ذس َالالز ربغالالٍ،   

ی مغالش ي   ی کاویًر کزذن، عالٍ مگاي ط اویداش ؽرب ذر مزحبٍ 11-4

ػقب چؾمی بٍ ػىًان اػضای حغاط مؾدـ ؽالرورب ویالایا ایاله    

، نًؽؼ بغالیار بُیالزی   IMRTَای ذرمان  تلقی  وؾان ذاذ کٍ تکىیک

ًمًر فزاَم آيرذٌ اعطب ذر عز  ذرمان بٍ ذعط آمرٌ، را بزای حجم ت

  ٍ  گالزی بالٍ مقالرار     45ی مغالش بالا ذس بیؾالیز اس     مقرار حجمالی اس عالال

 ذرفر ملريذ ؽرب بزای ػقالب چؾالمی، مقالرار حجالم بالا ذس       1/31

ذرفر کاَؼ نیرا کزذب ذر وییجٍ، وؾان ذاذٌ ؽر کٍ  4/31گزی بٍ  45

ٍ مقالرار لابالل تالًرُی    بال  IMRTی مغش ذر تکىیک  ذس رعیرٌ بٍ عالٍ

 کمیز اس ريػ ذرمان اوغ الی عٍ بؼری بًذب

َای مدیبف، میالشان کالاَؼ    ذر چىریه تلقی  ذیگز تًعظ گزيٌ

مًرذ مقایغٍ ي بزرعی لزار  IMRTَای مدیبف  ذس رذبی ذر تکىیک

بالا اعالی اذٌ اس    IMRTَالا، تکىیالک    گزفیٍ اعطب ذر تمامی ایه تلقی 

ای، بٍ بیماران اػمال ؽرٌ اعط ي عزاحالی   کً یماتًرَای چىر ف لٍ

 افشارَای نیؾزفیٍ اوجام ؽرٌ اعطب  ذرمان مؼکًط تًعظ وزم

چؾالم ذر   ػرعیَرف اس اوجام ایه مغا ؼٍ، بزرعی ذس رعیرٌ بٍ 
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َالای   َالا ي اوالزصی   َای ذرمان مدیبف امکان نالذیز بالا ذعالیگاٌ    عزاحی

َای مًرًذ ذر اػمالال ایاله    ، با تًرٍ بٍ ملريذیطمًرًذ ذر اف ُان

ريػ ي ذر وظز گزفیه تًمًرَای وشذیک بٍ چؾم بًذ تا عز  ذرمالان  

 بچؾم، مؾدـ ؽًذ ػرعیبُیىٍ اس  لاػ کمیزیه ذس اػما ی بٍ 

 

 ها روش

بیمالار بالٍ    21مزبالًط بالٍ    IMRT مدیبالف  ذر ایه مغا ؼٍ، چىر تکىیالک 

َالای   ذ یل ایاله کالٍ اػمالال ذرمالان    ای اوجام ؽرٌ اعطب بٍ  فًرت مقایغٍ

 باؽالرب بىالابزایه، ذر ایاله مغا ؼالٍ اس      نالذیز ومالی   میؼرذ بز ريی بیمار امکان

CT scan ٍعاسی ذرمان بیماراوی کٍ ویاس بٍ نزتًذرماوی  بیماران رُط ؽ ی

عز با اعی اذٌ  ی بیماران مزبًط بٍ واحیٍ CT Scanذاؽیىر، اعی اذٌ گزذیرب 

( بالا ضالدامط   Siemens 64 sliceالیظ )اعال  Siemens 64اس ذعالیگاٌ  

 میزی تُیٍ گزذیرب میبی 3ف لات 

 مالزس  رالرا کالزذن   مىظًر بٍ کاویًرَا: (Countoring)کاویًریىگ 

 ممکاله  وظالز  مالًرذ  بافالط ب ؽًور می کؾیرٌ َا بافط اس وظز مًرذ بافط

 حزکط ی بٍیيع بٍ کار هیاب باؽر آن اعزاف عا م بافط ای تًمًر اعط

ً  ذر ًتزیکالام   ی ف لٍ ذر مًط ب ؽالًذ  مالی  اوجالام  CT Scan زیتقال

چو ي راعط، چؾم چو ي راعالط، ػقالب بیىالایی چالو ي      ػرعی

راعط، ػقب کیاعما بٍ فًرت ذعیی کاویًر ؽرورب اػضالای کالاویًر   

وًاحی حغاط بٍ نزتً، ذر مؼزك خغز بًذور کٍ عی فزایىالر   ی ؽرٌ

 َا ؽًذب ذرمان بایر تًرٍ بیؾیزی بٍ آن

ذر مغا ؼالات ل الل، اس   (: Treatment planningعزاحی ذرمالان ) 

مگاي ط اعی اذٌ ي مؾدـ ؽرٌ اعط کالٍ ایاله اوالزصی     6ي  4اوزصی 

 ٍ اس ی حاضالز   بزای ػم  ایه تًمًر مىاعب ویغطب بىابزایه، ذر مغا ؼال

ٍ   18فًتًن  آن بیؾالیز   Biuld-up ی مگاي ط اعی اذٌ گزذیر کالٍ واحیال

اعطب َمچىیه، ذس نًعیی ي ذر وییجٍ، آعالیب بالٍ نًعالط ذر اوالزصی     

ذرمان نزتًذرماوی با اعی اذٌ  عزاحی باؽرب مگاي ط کمیز می 18فًتًن 

اوجام ؽرب عٍ تکىیک مدیبالف بالا    TiGRTافشار عزاحی ذرمان  اس وزم

 مگاي ط ذر ایه مغا ؼٍ ذر وظز گزفیٍ ؽر: 18اوزصی 

 بالیم مالراذی تقغالیم     15کٍ َالز فیبالر بالٍ     تکىیک ايل: چُار فیبر

 ؽرٌ اعطب 

 بیم مراذی تقغیم ؽرٌ اعطب  15تکىیک ذيم: نىا فیبر کٍ َز فیبر بٍ 

 بالیم مالراذی تقغالیم     15تکىیک عًم: ؽؼ فیبر کٍ َز فیبالر بالٍ   

 ؽرٌ اعطب 

گالزی بالًذ کالٍ ذر     61َای باال، ذس تجًیش ؽرٌ  تکىیک ی  ذر َمٍ

 ؽرورب گزی تقغیم عاویی 211َای  فزکؾه

ٍ  ،ريػ َالز  یبالزا  افشار وزم هیا  ي هیاوگیال م ذس خًذکالار  عالًر  بال

  اعالالی اذٌ اس بالالا ؽالالرٌ کالالاویًر یَالالا اوالالرام یبالالزا را ذس ی ىٍیؾالالیب

Dose volume histogram (DVHاوراسٌ می ) ٍی گیزذب رُط مقایغ 

َای عزاحی ذرمان بز ريی تمالام مالًارذ    بُیز ویایا، َز یک اس تکىیک

CT Scan  َالا بالٍ عالًر     اوجام گزفط ي ومًذارَای َز یک اس تکىیالک

َالای مدیبالف اس ريی    ی عزاحی ذرمالان  رراگاوٍ رعم گزذیرب مقایغٍ

 بَای عا م ي َرف بزرعی ؽر میشان ذس رعیرٌ بٍ اورام

 

 ها افتهی

تالًان بالٍ ػىالًان     ذَی حجم ذرماوی با ذس میاوگیه را مالی  میشان نًؽؼ

عًر کٍ ذر  َمان َای مدیبف وام بزذب تزیه ػامل مقایغٍ بیه عز  مُم

مقرار ذس ذریافیی ذر تکىیک ذيم کٍ نالىا فیبالر   ؽًذ،  ذیرٌ می 1ؽکل 

بالیم مالراذی    7بالیم مالراذی ي    15اعط، ذر ذي فًرت کٍ َز فیبر بٍ 

 ؽًذ، کمیز اعطب  تقغیم می

 

 
 . هیانگین دز دریافتی چشن در سه تکنیک هختلف 1شکل 

Intensity-modulated radiation therapy (IMRT)  که در

بین  7بین هذادی و در حالت دوم، هر فیلذ به  15حالت اول، هر فیلذ به 

 شود. هذادی تقسین هی

 

 (ب 2چؾم ویش فاذق اعط )ؽکل  ػرعیایه وکیٍ بزای 

 

 
 . هیانگین دز دریافتی چشن در سه تکنیک هختلف 2شکل 

Intensity-modulated radiation therapy (IMRT)  که در

بین  7بین هذادی و در حالت دوم، هر فیلذ به  15حالت اول، هر فیلذ به 

 شود.  هذادی تقسین هی
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 به لذیف هر) لذیف شش -C و لذیف پنج -B ،لذیف چهار -Intensity-modulated radiation therapy (IMRT) .A درهان یطراح کیتکن سه. 3 شکل

 .(است شذه نیتقس یهذاد نیب 15

 

گذرذ، اما  ذرفر اس چؾم می 31ذر َز عٍ تکىیک، مىلىی ایشيذس 

عًر کالٍ   لابل تًرٍ ایه اعط کٍ با افشایؼ تؼراذ فیبرَا، َمان ی وکیٍ

ؽالًذ، بالٍ عالمط نالاییه چؾالم کؾالیرٌ        ذیرٌ مالی  4ي  3َای  ذر ؽکل

ؽالرٌ ذر َالز   ذاری بیه ذس ذریافالط   اخیالف مؼىی ؽًذ، اما مىلىی می

 بیک اس اػضا ي تکىیک اعی اذٌ ؽرٌ وؾان وراذ

 

 بحث

رُط ذعالییابی بالٍ بُیالزیه     IMRTذر ایه مقا ٍ، عٍ تکىیک مدیبف 

نیؾاوی  ی ، ذر تًمًرَای واحیٍػرعیکاَؼ ذس عزاحی ذرمان اس وظز 

َالای   عالًر کالٍ مؾالاَرٌ ؽالر، ريػ     مًرذ بزرعی لزار گزفطب َمالان 

IMRTکىرب  ذر َرف ذرماوی ایجاذ می ، تًسیغ ذس َمگه ي مغبًبی را

عًر کالٍ ذر ومًذارَالا وؾالان ذاذٌ ؽالرٌ اعالط، یکالی اس ذالیالل         َمان

)ذس چؾم( وغال ط بالٍ    ػرعیتکىیک ذيم اس  لاػ ذس  تز بًذن مىاعب

َا، ایه اعالط کالٍ ذر ایاله تکىیالک، مغالیز َالیز یالک اس         عایز تکىیک

ه گذرذب ذر ایه رالا بایالر بالٍ ایال     َا بٍ عًر مغیقیم اس چؾم ومی میران

ٍ     IMRTوکیٍ اس تکىیک  عالاسی   تًرٍ ؽًذ کالٍ ذر حالیه فزایىالر بُیىال

کىر کٍ  ای ػمل می افشار عزاحی ذرمان بٍ گًوٍ ، وزمIMRTَای  میران

کمیزیه مقرار را ذاؽیٍ باؽر،  ػرعیاگز چؾم ذر مغیز نزتً باؽر، ذس 

تًاور لابل تًرٍ باؽرب بٍ ػ ارت ذیگز، يلیی کٍ  اما ایه مقرار کم، می

ای اویداش ؽالًذ کالٍ بالٍ عالًر کبالی اس       َای اي یٍ بٍ گًوٍ میرانرُط 

 ویش بُیز خًاَر بالًذب  IMRTعاسی  چؾم رذ وؾًذ، ویایا بُیىٍ ػرعی

گیزذب اس  لاػ بزرعالی   ایه ات اق ذر تکىیک ذيم بٍ خًبی فًرت می

مؾالاَرٌ   4ي  3 َالای  عالًر کالٍ ذر ؽالکل    ، َمالان CTذسَا ذر مقغالغ  

تالزی اس   ىیالک عالًم، لغالمط کًچالک    ؽًذ، مىلىی با ذس باال ذر تک می

چؾم را نًؽؼ ذاذٌ اعطب ذر وییجٍ، ایه تکىیک اس  لاػ آعالیب بالٍ   

کىرب بالا تًرالٍ بالٍ ایاله کالٍ ذر تمالامی        چؾم ویایا بُیزی را ایجاذ می

اعالی اذٌ ؽالر، ذر ویالایا     مگاي ط بزای ذرمالان  18َا اس اوزصی  تکىیک

مقرار کمالی  َا  ؽًذ کٍ ذس نًعیی ذر تمامی تکىیک تًسیغ ذس، ذیرٌ می

ذر  Build-up ی تالالز بالالًذن واحیالالٍ ذارذب ذ یالالل ایالاله ذس نالالاییه، بالالشرگ

ٍ      َای باال می اوزصی  ی باؽر کالٍ ایاله خقًفالیط، اس خقًفالیات نایال

 باؽرب نزاوزصی میَای  فًتًن

وییجٍ گزفیىر کٍ میًعظ ذس رالذبی  مغا ؼات گذؽیٍ، ملققان ذر 

 َالای   ذرفر مقرار کل ذس بزای فًتالًن  9چؾم چو ي راعط،  ػرعی

 مگاي ط اعطب 4
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 مگاي الالط، مقالالرار  6َالالای  ایالاله مقالالرار ذس میًعالالظ بالالزای فًتالالًن

رالذبی بالٍ    ذرفر را ذاؽیٍ اعطب بزای َز ذي اوزصی، بیؾالیزیه ذس  12

چؾمی بزای تًمًرَایی بًذٌ اعط کٍ وًاحی باالی چؾالم را   ػرعی

گیزی کزذور کالٍ بالزای    َا ذر ایه مقا ٍ وییجٍ ویش ذرگیز کزذٌ بًذورب آن

َالای نزتالً    کمیىٍ کزذن ذس چؾالمی، بایالر ذر عزاحالی ذرمالان اس بالیم     

 ( اعی اذٌ کزذبNon coplanarف لٍ ) َمغیز

ذرفالر   11چؾم چو ي راعالط،   ػرعیذر ایه تلقی ، ذس رذبی 

ٍ      18کل ذس بزای فًتالًن   ی  مگاي الط ذر تًمًرَالایی بالًذ کالٍ ذر واحیال

ی َز عالٍ تکىیالک،    فزيویال ي وشذیک بٍ َز ذي چؾم بًذور ي ذر مقایغٍ

چؾالم بُیالز بالًذب     ػرعالی ذَی ذس چؾم ي  تکىیک ذيم اس رُط نًؽؼ

ا َمچىیه، ذر ایه تلقی ، بٍ عًر مؾدـ اس عٍ تکىیک اعی اذٌ ؽر ي ب

َای بٍ ذعط آمرٌ، تکىیالک ذيم کالٍ نالىا فیبالر ذاؽالط، اس       تًرٍ بٍ ذاذٌ

ؽًذب  تز میمایش می بُیز بٍ ػىًان عزاحی ذرمان مىاعبذَی  نًؽؼ لاػ 

ذر عزاحی ذرمان بالا اعالی اذٌ اس   ذَر کٍ  َای ایه مغا ؼٍ نیؾىُاذ می یافیٍ

 بمگاي ط اعی اذٌ ؽًذ 18 نىا فیبر ذرماوی با اوزصیاس  IMRTتکىیک 

 

 تشکر و قدردانی

ی ذاوؾالجًیی کارؽىاعالی ارؽالر بالٍ      وامٍ ایه نضيَؼ بزگزفیٍ اس نایان

 باؽالالرب مالالیذر ذاوؾالالگاٌ ػبالالًم نشؽالالکی افالال ُان  395177ی  ؽالالمارٌ

ذاوىر اس مغؤيالن ي کارکىالان بدالؼ    وًیغىرگان مقا ٍ بز خًذ السم می

نزتًذرماوی بیمارعیان میالذ افال ُان کالٍ امکاوالات السم بالزای اوجالام      

َمچىالیه، اس  ي  ذوالر َای مزبًط بٍ ایه نضيَؼ را فالزاَم آير  آسمایؼ

آيری ذاوؾالگاٌ ػبالًم نشؽالکی     َای مؼايوالط نالضيَؼ ي فاله    حمایط

 بآيرور مل اف ُان ع اعگشاری بٍ ػ
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Evaluation and Optimization of Absorbed Dose to the Eye Lens in Various 

Intensity-Modulated Radiation Therapy (IMRT) Techniques for Treatment of 

Frontal Area Tumors 

 
Mehnoosh Aslani1, Keyvan Jabbari2, Alireza Amouheidari 3, Razieh Karimi1 

 

Abstract 

Background: In this study, a comparison was performed between various intensity-modulated radiation therapy 

(IMRT) techniques for treatment of frontal area tumors in order to achieve the optimal treatment technique 

considering absorbed dose to the eye lens.  

Methods: Treatment planning and contouring were performed with TiGRT software for 20 patients with frontal 

area tumors. Three techniques were compared to each other. Finally, by comparing the dose volume histograms, 

the average dose received by each organ was determined and the best method was selected. 

Findings: In all three techniques, isodose curve of 30% passed through the eye, but the important point was that 

the curves were shifted towards the bottom of the eye with increasing the number of fields. 

Conclusion: The dose in the second technique was less than the other techniques. In this technique, there are 

five fields, and the path of the field does not go through the eye directly. 

Keywords: Radiation dosage, Frontal lobe, Tumor, Radiotherapy, Intensity-modulated 
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