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Abstract
Purpose: Some cancer patients who receive radiation therapy have metal objects in their body.
There is a difference between atomic numbers of these metal objects and body tissues. This
creates artifacts in images and creates large difference in CT numbers and errors in the
calculations. This study was performed to evaluate the effect of correcting metal artifact on
images and compare the absorbed dose estimated by ISOgray treatment planning system (TPS)
and measurement.
Methods: Homogeneous cylindrical phantom was prepared from Perspex material to simulate
human body conditions. Cavities were created for Farmer dosimeter and titanium metal rods
acting as prosthesis. CT images of phantom were acquired in the presence and absence of metal
rods. The correction of metal artifact was performed using Metal Detection Technique (MDT)
and CT control softwares. Dose calculation was done at the phantom center for 100 MU at the
photon mode with the energies of 6, 10 and 15 MV at ISOgray TPS. The results were compared
with Farmer dosimeter.
Results: The results show that there is no significant difference in absorbed dose calculated for
different images corrected using two softwares by ISOgray TPS. The lowest and highest errors
are 0.1% and 1.09% related to the images corrected by MDT software with the slice thickness
of 3.0 cm and the distance of 2.5 cm and photon energies of 6 and 15 MV, respectively.
Conclusion: The correction of artifacts in CT images does not have a significant effect on the
dose calculated by ISOgray.
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ISOgray تأثیر کاهش اثر ساختگی فلز در برآورد توزیع دوز توسط نرم افزار طراحی درمان
4

 شاهرخ ناصري،3 حسین اکبري اللیمی،2 مهدي مومن نژاد،1محسن سمیعی دلویی

 اجسام خارجی فلزي وجود دارند که عدد اتمی آن ها، در بدن برخی از بیماران مبتال به سرطان و تحت درمان با اشعه:هدف
 اختالف زیاد در اعداد سی تی و خطا، این امر موجب ایجاد آرتیفکت در تصاویر.تفاوت زیادي با عدد اتمی بافت هاي بدن دارد
 این مطالعه جهت بررسی تاثیر اصالح آرتیفکت فلز بر تصاویر و مقایسه میزان دوز محاسباتی توسط.در محاسبات می شود
. با دوز اندازه گیري شده انجام گرفته استISOgray سیستم طراحی درمان
 فانتومی استوانه اي شکل و همگن از جنس پرسپکس تهیه،CT  براي ایجاد شرایط بروز آرتیفکت فلز در تصاویر:روش بررسی
 فانتوم پرسپکس، به ترتیب. درون آن حفراتی براي قرار دهی دوزیمتر فارمر و میله ها ي فلزي از جنس تیتانیوم ایجاد شد.شد
 از فانتوم در شرایط حضور و عدم حضور فلزCT  تصاویر.و میله هاي فلزي نقشی مشابه بدن انسان و پروتز فلزي ایفا می کنند
 محاسبه دوز در مرکز فانتوم به. براي اصالح آرتیفکت فلز استفاده شدCT  و کنترل سیستمMDT  از دو نرم افزار.تهیه شد
 دستگاه شتاب دهندهISOgray  توسط سیستم طراحی درمانMV 15  و10 ، 6  در انرژي هاي فوتونی100MU ازاي
. نتایج با اندازه گیري هاي انجام شده توسط دوزیمتر فارمر مقایسه گردید.صورت گرفت
 نتایج نشان می دهد که اختالف قابل مالحظه اي در برآورد دوز میان تصاویر اصالح شده با دو نرم افزار مذکور در:یافته ها
 است که مربوط به تصویر اصالحی توسط نرم افزار%0/1  کمترین درصد خطا. وجود نداردISOgray انجام طراحی درمان با
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 ،MDTبا ضخامت برش  ،3 mmفلز در فاصله  2/5 cmو انرژي  6 MVمی باشد .همچنین بیشترین درصد خطا  %1/09است
که مربوط به تصویر اصالح شده توسط نرمافزار  ،MDTبا ضخامت  ،3 mmفلز در فاصله  2/5 cmو انرژي  15 MVمی باشد.
نتیجه گیری :اصالح آرتیفکت تصاویر تاثیر زیادي در میزان دوز برآورد شده توسط سیستم طراحی درمان  ISOgrayندارد.
کلمات کلیدی :دوز پرتو درمانی ،طراحی پرتو درمانی ،آرتیفکت
نویسنده مسئول :شاهرخ ناصري،naserish@mum.ac.ir ،

ORCID: 0000-0002-6973-8586
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طراحی درمان تاثیرگذار باشد ( .)5یکی از مشکالت بوجود
آمده در تصاویر  CTداراي آرتیفکت ،عدم تمایز بین ارگان
هاي متفاوت میباشد ( .)2-4تالش هاي اولیه به منظور
اصالح آرتیفکت فلز در تصاویر  CTتوسط  Gloverو
همکارانش انجام گرفت ( Li .)6و همکارانش نیز تحقیقاتی
در زمینه نرم افزارهاي تجاري اصالح آرتیفکت فلز در فرآیند
پرتو درمانی انجام دادند .آن ها مشاهده کردند که اصالح
آرتیفکت فلز در پرتو درمانی در تشخیص نواحی مورد نظر
نقش موثري دارد ،اما در برآورد توزیع دوز با اصالح آرتیفکت
فلز تفاوت معناداري حاصل نمی گردد (.)7
براي اصالح آرتیفکت فلز ،الگوریتم ها و روش هاي
متنوعی وجود دارد .در تحقیق انجام شده توسط Huang
( )8سه نرم افزار تجاري فیلیپس ،1O-MAR
تصویربرداري طیفی تک رنگ  Gemstoneبا استفاده از
 CTدو انرژي در سیستم هاي ( GE's monochromatic
 )Gemstone Spectral Imaging; GSIو نرم افزار
کاهش آرتیفکت فلز  MARبراي روش  GSIمورد ارزیابی
قرار گرفت O-MAR .روش تکراري اصالح پروجکشن
( )Projectionها می باشد ،بدین صورت که پروجکشن
هاي مخدوش شده در اثر حضور فلز شناسایی و پیش از
بازسازي اصالح می شوند .بر خالف روش  O-MARکه
فقط یک نرم افزار اصالح آرتیفکت فلز بري  CTهاي
متداول می باشد ،در تصویربرداري تک رنگ  GSIبراي
کاهش این آرتیفکت از داده هاي  CTبا دو انرژي پرتوي
 80و  120کیلو ولت پیک استفاده می شود .با گرفتن

مقدمه
پرتودرمانی یکی از روش هاي مهم و اصلی در درمان و یا
تسکین براي بیماران سرطانی می باشد ( .)1در فرآیند
پرتو -درمانی تصاویر ()Computed Tomography; CT
نقش مهمی را ایفا میکنند و براساس آن ها طراحی درمان
مناسب ،شامل تشخیص دقیق مکان تومور ،تعیین حجم
تومور و ارگان هاي حساس ،محاسبه دوز ،شدت پرتو و زاویه
مناسب تابش انجام می گیرد (.)1
با پیشرفت علم و تکنولوژي در حوزه سالمت ،استفاده از
پروتزهاي فلزي به منظور درمان برخی از آسیب دیدگی ها
در بدن انسان روز به روز در حال افزایش است ( .)2اکثر
پروتزهاي فلزي از جنس تیتانیوم ،آلومینیوم و فوالد ضد
زنگ ساخته می شوند و در نواحی مختلف بدن مانند مفاصل
زانو ،شانه ،لگن ،ستون فقرات و سروگردن استفاده میشوند
( .)3سیستم هاي طراحی درمان در رادیوتراپی با استفاده
از تصاویر  CTمیزان دوز مورد نیاز را محاسبه می کنند.
این تصاویر بر مبناي اعداد  CTنمایش داده می شوند و
این اعداد رابطه مستقیمی با چگالی الکترونی بافت مورد
نظر دارند ( .)4بدلیل اختالف زیادي که بین اعداد CT
مربوط به بافت و استخوان با پروتزهاي فلزي جایگزین شده
در بدن وجود دارد ،تصاویر  CTتهیه شده از نواحی داراي
پروتز فلزي همواره داراي آرتیفکت ( )Artifactو کیفیت
پایین از لحاظ بصري می باشند .این امر از طرفی سبب
ایجاد خطا در تعیین موقعیت و حجم دقیق تومور می شود
و از طرف دیگر می تواند در محاسبات دوز توسط سیستم
Philips Orthopedic-Metal Artifact Reduction
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پروجکشن ها تصاویري می توان تولید نمود که عالوه بر
کاهش آرتیفکت فلزي ،گویا از یک پرتو تک انرژي ایکس
استفاده شده است .پس از طراحی سیستم  GSIنرم افزاري
اختصاصی نیز ایجاد شد که به صورت نرم افزاري ،پس از
بازسازي تصاویر  ،GSIبه اصالح این آرتیفکت می پردازد.
در برخی از تحقیقات از تلفیق الگوریتم  O-MARو روش
هاي بازسازي تصویر مانند روش بازگردان پروجکشن فیلتر
شده ( )Filtered back projectionو روش هاي
تکراري استفاده شد .مشخص گردیده است که روش
بازسازي تاثیري بر کیفیت کاهش آرتیفکت فلز ندارد (.)9
در برخی مطالعات نیز از تبدیل رادن و اصالح نتایج این
تبدیل استفاده شد که باز هم مشخص گردید در صورت
دسترسی داشتن به داده هاي خام  CTو اعمال تصحیحات
به آن می توان نتایج بهتري در اصالح آرتیفکت فلزي کسب
نمود ( .)10عبدلی ( )11و همکارانش پنج روش کاهش
آرتیفکت فلز در تصاویر  CTتهیه شده از ناحیه لگن را مورد
ارزیابی قرار دادند .این روش ها عبارتند از درون یابی خطی
یک بعدي پروجکشن هاي آسیب دیده در سینوگرام ( One
 ،)Dimensional Linear Interpolationدرون یابی
دو بعدي (، )Two Dimensional Interpolation
روش کاهش نرمال آرتیفکت فلزي ( Normalized
 ،NMAR )Metal Artifact Reductionروش حذف
فلز ( )Metal Deletion Technique; MDTو
حداکثر یک رویکرد تکمیلی خلفی ( Maximum A
 .)Posteriori Completion; MAPCارزیابی هاي
دیداري صورت گرفته از مجموعه داده هاي بالینی ،برتري
دو روش  NMARو  MAPCرا در کیفیت تصاویر ارگان
هاي لگنی نشان داد.
 Giantsoudiو همکارانش ( )12اثر آرتیفکت پروتزهاي
فلزي تصاویر  CTرا در طراحی درمان را مورد ارزیابی قرار
دادند .در این مطالعه تاثیر انواع مختلف روش هاي پرتو
درمانی ،مکان هاي مختلف ایمپلنت و نواحی مختلف
درمان ،با استفاده از الگوریتم  ،MARدر طراحی درمان
بررسی شد .نتایج نشان دادند که میزان اثر ایمپلنت هاي
فلزي در پرتو درمانی با توجه به موقعیت ایمپلنت ،وضعیت
بیمار در حین درمان و سطح ناهمگنی بافت بسیار متفاوت
است .در حضور ایمپلنت هاي فلزي بزرگ با چگالی باال،
مانند پروتز لگن در درمان سرطان پروستات ،خطاي اندازه
گیري در پرتوهاي فوتونی  6 MVتا  %25و در درمان
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تومورهاي مغزي در حضور ایمپلنت دندان ،خطایی بین
 %11تا  %13گزارش شده است )13( Roberts .و
همکارانش به بررسی دقت و صحت اندازهگیري دوز توسط
سیستم طراحی درمان ،براي انرژيهاي  6و  MV 15و در
عمقهاي مختلف ،در فانتوم داراي پروتز فلزي پرداختند.
این پروتزها از جنسهاي تیتانیوم و فوالد ساخته شده
بودند .نتایج نشان دادند که بزرگترین اختالفات براي پرتو
با انرژي باالتر و در منطقهي نزدیک به پروتز رخ داده است.
تضعیف پرتو براي انرژي  11 ،MV 6درصد و براي انرژي
 15 ،MV 15درصد بیش از حد مورد نظر در عمق 11
سانتیمتري ( 2/5سانتیمتر زیر پروتز) اندازهگیري شد .به
طور میانگین تضعیف در انرژيهاي  6و  MV 15براي
پروتز فوالدي  40درصد و براي پروتز تیتانیوم  20درصد
اندازهگیري شد .خیراهلل محمدي ( )14و همکارانش در
پژوهشی به بررسی اختالف دوز ناشی از الگوریتم هاي
مختلف سیستم هاي طراحی درمان با دوز حاصل از شبیه-
سازي مونت کارلو در حضور فلزات فوالد و تیتانیوم به عنوان
پروتز مفصل ران ،در انرژيهاي مختلف فوتون ،پرداختند.
نتایج نشان دادند که میزان افت دوز ناشی از وجود پروتز
مفصل ران قابل توجه است ،و این در حالی است که هیچ
یک از الگوریتمهاي سیستم طراحی درمان قادر به پیش
بینی دقیق آن نیستند )15( Kwon .و همکارانش براي
ارزیابی تاثیر کاهش آرتیفکت فلز بر کیفیت تصاویر  CTو
دقت دوز محاسبه شده بیماران داراي تومور در ناحیهي سر
و گردن ،از  11بیمار و یک فانتوم سفارشی به همراه یک
مهرهي فلزي استفاده کردند .پس از تهیه ي تصاویر ،CT
تصاویر به دو صورت همراه با  OMARو بدون OMAR
بازسازي شدند .نتایج نشان دادند که استفاده از الگوریتم
 OMARباعث افزایش در اعداد  CTو همچنین کاهش
آرتیفکت فلز میشود .عالوه بر این دوز محاسبه شده در
تصویر همراه با  OMARبه دوز واقعی تحویل داده شده
نزدیکتر بوده است .به طور کلی طراحی درمان پرتو درمانی
براي بیماران سر و گردن با استفاده از تصاویر بازسازي شده
توسط الگوریتم  OMARمناسب است.
بر این اساس با توجه به نقش حیاتی و مهم تصاویر CT
در شبیه سازي پرتو درمانی ،اصالح آرتیفکت پروتزهاي
فلزي در فرآیند طراحی درمان ضروري به نظر می رسد (16
 .)17،این مطالعه به منظور ارزیابی محاسبات دوزیمتري
سیستم طراحی درمان موجود ) (ISOgrayدر تصاویر
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حاوي آرتیفکت فلز انجام شده است .همچنین تاثیر اصالح
آرتیفکت با امکانات نرمافزاري جانبی موجود نیز مورد
ارزیابی قرار گرفته است.
روش بررسی
در این مطالعه فانتومی استوانه اي شکل و همگن با قطر
 23سانتی متر و ارتفاع  23/5سانتی متر از جنس پرسپکس،
داراي سه حفره به قطر یک سانتی متر و عمق  20سانتی-
متر (شکل )1تهیه شد .یک حفره در مرکز فانتوم به منظور
قرارگیري دوزیمتر فارمر و دو حفره در فواصل  2/5و 5
سانتی متري از مرکز فانتوم به منظور قرار گرفتن میلهي
فلزي از جنس تیتانیوم ،جایگزین پروتز ،ایجاد شد (شکل
 .)2تصاویر  CTاز فانتوم در دو ضخامت  3 mmو 5 mm
براي هر اسالیس ،در شرایط حضور فلز در فواصل  2/5و 5
سانتی متري و همچنین عدم حضور فلز تهیه شد .دستگاه
سیتیاسکن مورد استفاده در این مطالعه دستگاه
سیتیاسکن اسپیرال  16اسالیس مدل  Neusoftمی
باشد .دستگاه شتاب دهنده خطی مورد استفاده در این
تحقیق ،مدل  Preciseساخت شرکت  Elektaمی باشد
که جهت درمان بیماران سرطانی با پرتوهاي مگاولتاژ
طراحی شده است.

15 Cm
20Cm

شکل :2میله فلزي جایگزین پروتز ،طول دسته 15
سانتی متر و نوک فلزي  5سانتی متر
در این تحقیق طراحی درمان بر روي حجم کانتور شده و
رسم منحنی هاي  DVH1به منظور نمایش میزان دوز
رسیده به ناحیه مورد نظر توسط نرمافزار طراحی درمان
 ISOgrayانجام شد .نرم افزار  MDTبا استفاده از تکنیک
حذف فلز ،آرتیفکت مصنوعات فلزي را در تصاویر ( CTفایل
هاي  DICOM2هر اسکنر) کاهش می دهد .نرم افزار
 MDTابتدا از تفاوت مقادیر پیکسل ها ،فلز را شناسایی
می کند ( .)18سپس با حذف این پیکسل ها و جایگذاري
مقادیر میانگین اطراف آن ناحیه که به اصطالح درونیابی3
گفته می شود ،اقدام به بازسازي تصویر می کند .این نرم
افزار در محیط لینوکس ( )Fedora Core 25اجرا می
شود و سورس آزاد 4می باشد .پس از نصب این نرمافزار و
ارسال فایل هاي  DICOMبه آن ،به طور خودکار به
پردازش این فایل ها میپردازد.
تصاویر  CTکه از فانتوم طراحی شده تهیه شد شامل
این موارد میباشد:
 -1تصویر فانتوم ،بدون میلهي فلزي.
 -2تصویر فانتوم به همراه میله ي فلزي در فاصله ي 2/5
سانتی متري از مرکز فانتوم ،با ضخامت  3 mmبراي هر
برش.5
 -3تصویر فانتوم به همراه میله ي فلزي در فاصله ي 2/5
سانتی متري از مرکز فانتوم ،با ضخامت  5 mmبراي هر
برش.

شکل :1فانتوم استوانه اي همگن

Dose Volume Histogram

1

Open source

Digital Imaging and Communications in Medicine

2

Slice

Interpolatin

3
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 21oCو فشار هواي  90/33 kpaدر اتاق شتاب دهنده
ثبت گردید .سپس مرکز فانتوم در نقطهي آیزوسنتر دستگاه
شتاب دهنده ،به نحوي که راستاي حفرهها عمود بر سطح
افق قرار گرفتند ،تنظیم شد .با استفاده از دستگاه شتاب
دهنده ،فانتوم تحت تابش 100 MUبا انرژي هاي ،6MV
 10MVو  15 MVبا اندازه میدان  10×10cm2قرار داده
شد .مقدار بار الکتریکی تولید شده در اتاقک یونیزاسیون
فارمر توسط دستگاه الکترومتر اندازهگیري شد .براي
اطمینان از صحت اندازه گیري ،فرآیند تابش و اندازه گیري
در سه مرحله تکرار ،و سپس میانگین مقادیر بار الکتریکی
محاسبه شد .براي تعیین میزان دوز رسیده از رابطه ()1
بیان شده در پروتکل  TG-51استفاده شد ( .)17این
محاسبات توسط نرمافزار  Excelورژن  2013انجام شد.

 -4تصویر فانتوم به همراه میلهي فلزي در فاصله ي 5
سانتی متري از مرکز فانتوم ،با ضخامت  3 mmبراي هر
برش.
 -5تصویر فانتوم به همراه میله ي فلزي در فاصله ي 5
سانتی متري از مرکز فانتوم ،با ضخامت  5 mmبراي هر
برش.
با تشخیص متخصص رادیولوژي پس از بررسی و مقایسه
تصاویر ،وجود آرتیفکت در تصاویر همراه با فلز تایید شد .به
منظور اصالح و کاهش آرتیفکت موجود در تصاویري که فلز
درون فانتوم قرار گرفته بود ،از دو روش استفاده شد .در
روش اول از الگوریتم خود دستگاه  CTو در روش دوم از
نرمافزار  MDTاستفاده شد (شکل .)3در مرحله محاسبه
دوز توسط سیستم طرح درمان ،تصاویر متفاوت تهیه شده
از فانتوم وارد سیستم  ISOgrayشدند .ابتدا میزان مانیتور
یونیت 1مورد نیاز براي رسیدن دوز  100 cGyبه مرکز
فانتوم در مد فوتونی  10 ،6و  15مگا ولتاژ توسط نرم افزار
طراحی درمان محاسبه شد .سپس میزان دوز رسیده به
مرکز فانتوم در صورت تابش  100 MUمحاسبه گردید.

)1( DQ
w = MK Q NDW
در این رابطه 𝑊𝑄 Dدوز جذبی براي پرتویی با کیفیت  Qدر
نقطه مرجع M ،مقدار خوانش الکترومتر N𝐷𝑊 ،ضریب
کالیبراسیون دوزیمتر فارمر و 𝑄𝐾 ضریب تبدیل کیفیت
است .در یک اتاقک یونیزاسیون ،خوانش باري که به صورت
کامل تصحیح شده باشد از رابطه ( )2بدست میآید.
)2( M = Mraw Pion PT,P Pelc Ppol
که در آن 𝑤𝑎𝑟𝑀 مقدار اولیه خوانش 2اتاقک بر حسب
کولن 𝑃𝑖𝑜𝑛 ،ضریب تصحیح باز ترکیب 𝑃𝑇,𝑃 ،3ضریب
تصحیح دما و فشار هوا  𝑃𝑒𝑙𝑐 ،4ضریب کالیبراسیون
الکترومتر 5و 𝑙𝑜𝑝𝑃 ضریب تصحیح قطبش 6می باشد (.)19

شکل :3تصویر  CTتهیه شده از فانتوم به همراه فلز در 2/5
سانتی متري از مرکز فانتوم .بدون اصالح (راست) ،اصالح
شده توسط دستگاه ( CTوسط) و توسط نرم افزار MDT
(چپ)

میله فلزي

در این تحقیق براي اندازهگیري دوز رسیده به مرکز
فانتوم از دوزیمتر فارمر به همراه دستگاه الکترومتر شرکت
 Wellhoferمدل  Dose1استفاده شد (شکل  .)4در این
تحقیق ،دوزیمتر فارمر کالیبره شده با ضریب کالیبراسیون
 4/81 Gy/nCدرحفره مرکزي فانتوم قرار داده شد .دماي
Unit Monitor

1

Uncorrected Ion Chamber Reading

2

Corrects for Ion Recombination

3
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شکل :4قرار گیري فارمر و میله فلزي در فانتوم به منظور
اندازه گیري دوز رسیده به مرکز فانتوم

Temperature and Pressure Variations
of the Electrometer if Calibrated Separately

5Inaccuracy

Chamber Polarity Effects
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بیشترین درصد اختالف دوز ،در تصاویر اصالح شده نسبت
به تصاویر اصالح نشده %0/7 ،می باشد (جدول  .)3دلیل
این میزان اختالف ناچیز را می توان غیر واقعی بودن اعداد
 CTناحیه داراي فلز دانست .نرم افزار طراحی درمان در
مواردي که اعداد  CTاز یک میزان مشخص باالتر باشد،
این اعداد را به اعداد کمتر تقلیل می دهد (نزدیک به عدد
 CTاستخوان) ،و به دنبال آن پس از اصالح آرتیفکت فلز
توسط نرم افزار ،عمالً عدد  CTبدست آمده براي  TPSبا
حالت بدون اصالح تفاوت چندانی نخواهد کرد.
نتایج بدست آمده نشان میدهد که درصد اختالف دوز
محاسباتی با سیستم طرح درمان میان تصاویر  CTاصالح
شده با تصاویر  CTاصالح نشده نسبت به تصاویر  CTاصلی
کمتر از  %2بوده است .مقدار دوز محاسبه شده براي
تصاویري که فلز به مرکز فانتوم نزدیکتر بوده (در فاصله cm
 )2/5نسبت به شرایطی که فلز در فاصله دورتر از مرکز
فانتوم قرار داشته ،به میزان  0/0-1/3 cGyبیشتر بوده
است .همچنین تفاوت در ضخامت هر اسالیس در تصاویر
تهیه شده نیز اختالف دوزي بین  0-0/4 cGyایجاد کرده
است .کمترین درصد خطا  %0/1است که مربوط به تصویر
اصالح شده توسط نرم افزار  ،MDTبا ضخامت ،3 mm
فلز در فاصله  2/5 cmو فوتون  6 MVمی باشد .همچنین

بیشترین درصد خطا  %1/09است که مربوط به تصویر
اصالح شده توسط نرمافزار  ،MDTبا ضخامت  ،3 mmفلز
در فاصله  2/5 cmو انرژي  15 MVمی باشد.
در تحقیق صورت گرفته توسط  Kwonو همکارانش
( )14مشخص شد که برآورد دوز با استفاده از تصاویر اصالح
شده خطاي کمتري نسبت به دوز تعیین شده با استفاده از
تصاویر بدون اصالح دارد .میزان خطاي دوز تعیین شده در
مقاالت متفاوت است .به عنوان مثال این مقدار در تحقیق
صورت گرفته توسط  )12( Robertsبراي انرژي ،6 MV
 %11و در انرژي  %15 ،15 MVو در تحقیق
 )11( Giantsoudiبراي انرژي  %25 ،6 MVاست .در
تحقیقات انجام شده توسط  Robertsتاثیر وجود آرتیفکت
فلز بر نتایج دوزیمتري  TPSو اصالح چگالی الکترونی آن
در داخل  TPSمورد ارزیابی قرار گرفت .تفاوت هاي ایجاد
شده در دیگر مقاالت ( )11 ،12با تحقیق حاضر به دلیل
تفاوت در ابعاد پروتز و فانتوم ،جنس پروتز ،فاصله پروتز از
ناحیه تحت تابش و تفاوت در سیستم طراحی درمان مورد
استفاده می باشد.
با تشخیص متخصص رادیولوژي ،در تصاویر  CTتهیه
شده از فانتوم ،پس از اصالح آرتیفکت فلز موجود در این
تصاویر توسط نرمافزار  MDTو دستگاه  CTمیتوان
نتیجه گرفت که کیفیت تصاویر از لحاظ بصري افزایش یافته
است .مقایسه نتیجه حاصل شده از نرمافزار  MDTبا نتایج
بدست آمده در دیگر تحقیقات صورت گرفته از لحاظ بصري
مانند  Morsbachو همکاران و  Pengو همکاران ،که از
روش هاي متفاوتی به منظور اصالح آرتیفکت فلز استفاده
کرده اند ،عملکرد قابل قبول این نرمافزار در بهبود کیفیت
تصویر را نشان می دهد ( .)20 ،21در شکل هاي زیر نتایج
اصالح آرتیفکت فلز در فانتوم فک (شکل )5و فانتوم لگن
(شکل )6به دو روش  1 L1و  2 NMARکه در پژوهش
 )21( Pengو همکاران بدست آمده است براي مقایسه با
تصاویر اصالح شده فانتوم مورد استفاده در این تحقیق
(شکل )7مشاهده میشود.
با توجه به مقادیر دوز محاسبه شده توسط سیستم
طراحی درمان و مقادیر دوز اندازهگیري شده توسط
دوزیمتر فارمر مشاهده میشود که دوز در شرایط وجود فلز
نسبت به شرایط عدم وجود فلز در فانتوم مقدار کمتري

1

2

یافته ها
میانگین بار الکتریکی قرائت شده توسط دوزیمتر فارمر در
فرمول  1قرار داده شد و دوز جذبی رسیده به مرکز فانتوم
در شرایط عدم حضور فلز و وجود فلز با انرژي هاي متفاوت
و همچنین در نظر گرفتن دما ،فشار محیط و ضریب
کالیبراسیون دوزیمتر فارمر محاسبه شد .این مقادیر در
جدول  1ثبت گردید .در جدول  2مقادیر دوز رسیده به
ازاي  100 MUبه مرکز فانتوم در تصاویر مختلف  CTو
انرژي هاي متفاوت مشاهده می شود .این مقادیر توسط نرم
افزار  ISOgrayمحاسبه گردید .درصد اختالف دوز
محاسبه شده توسط سیستم طراحی درمان ISOgray
براي تصاویر اصالح شده توسط دستگاه  CTو نرم افزار
 MDTنسبت به تصاویر اصالح نشده محاسبه شد که در
جدول  3مشاهده می شود.
بحث و نتیجه گیری

One-dimensional Linear Interpolation

Normalized Metal Artifact Reduction
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جدول  :1دوز جذبی رسیده به مرکز فانتوم به ازاي  100 MUتابش بر حسب سانتی گراد
انرژی )(MV

دوز اندازهگیری شده توسط فارمر ()cGy

فاصلهی فلز از مرکز فانتوم )(cm
2/5

6
10
15

69/23
74/64
77/91

5

6
10
15

69/01
74/56
77/86

 : Cmسانتی متر  : MVمگا ولتاژ

 : cGyسانتی گري

جدول  :2دوز جذبی محاسبه شده توسط سیستم طراحی درمان  ISOgrayبه ازاي  100MUبه مرکز فانتوم بر حسب سانتی گري
فاصلهی فلز از مرکز

ضخامت هر اسالیس
)(mm

انرژی
)(MV

5

3

2/5

3

5

5

2/5

5

فانتوم )(cm

تصاویر بدون

تصاویر اصالح شده توسط

تصاویر اصالح شده توسط

اصالح
)Dose (cGy

دستگاه CT
)Dose (cGy

الگوریتمMDT
)Dose (cGy

6

69/28

68/89

69/48

10
15

77/75
82/11

77/45
81/84

77/94
82/27

6

69/63

69/1

69/86

10
15

78/1
82/36

77/59
81/95

78/29
82/58

6

69/33

68/97

69/47

10
15

77/81
82/15

77/5
81/88

77/94
82/27

6

69/53

69/1

69/46

10
15

77/98
82/29

77/61
81/98

77/93
82/24

( :Cmسانتیمتر :mm،میلی متر :MV،مگا ولتاژ :cGy ،سانتی گري)Metal Deletion Technique:computed tomographyMDT :CT،

جدول  :3درصد اختالف دوز محاسبه شده توسط سیستم طراحی درمان  ISOgrayبراي تصاویر
اصالح شده نسبت به تصاویر اصالح نشده
تصاویر اصالح شده

تصاویر اصالح شده

توسط دستگاه CT

توسط الگوریتم MDT

فاصلهی فلز از مرکز

ضخامت هر

فانتوم )(cm

اسالیس )(mm

انرژی
)(MV

%0/3
%0/2
%0/2

5

3

6

%0/5

10
15

%0/4
%0/3

2/5

3

6

%0/7

%0/3

10
15

%0/6
%0/5

%0/2
%0/3

5

5

6

%0/5

%0/2

10
15

%0/4
%0/3

%0/2
%0/1

2/5

5

6

%0/6

%0/1

10
15

%0/5
%0/4

%0/1
%0/1

بیشترین درصد اختالف دوز در تصاویر اصالح شده نسبت به تصاویر اصالح نشده  %0/7میباشد.
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b

c

طراحی درمان در مواردي که اعداد  CTاز یک میزان
مشخص باالتر باشد ،این اعداد را به اعداد کمتر تقلیل می
دهد (نزدیک به عدد  CTاستخوان) ( ،)22و به دنبال آن
پس از اصالح آرتیفکت فلز توسط نرمافزار  ،MDTعمالً
عدد  CTبدست آمده براي  TPSبا حالت بدون اصالح
تفاوت چندانی نخواهد کرد.
با توجه به مقادیر درصد خطاي بدست آمده ناشی از
وجود فلز ،کمترین درصد خطا  %0/1است که مربوط به
تصویر اصالح شده توسط نرم افزار  ،MDTبا ضخامت mm
 ، 3فلز در فاصله  2/5 cmو انرژي  6 MVمی باشد .در
این قسمت درصد خطاي مربوط به تصاویر بدون اصالح
 % 0/34و تصاویر اصالح شده توسط دستگاه  CTبرابر 0/73
 %می باشد .همچنین بیشترین درصد خطا  %1/09است که
مربوط به تصویر اصالح شده توسط نرمافزار  ،MDTبا
ضخامت  ، 3 mmفلز در فاصله  2/5 cmو انرژي MV
 15میباشد .دراین قسمت درصد خطاي مربوط به تصاویر
بدون اصالح  %0/81و تصاویر اصالح شده توسط دستگاه
 CTبرابر  %0/28می باشد.
نتیجهگیري نهایی مطالعه ي حاضر به این صورت بیان
میشود که اصالح آرتیفکت تصاویر ،تاثیر زیادي در میزان
دوز برآورد شده توسط سیستم طراحی درمان ISOgray
ندارد .همچنین استفاده از نرمافزار  MDTبه منظور حذف
آرتیفکت فلز در تصاویر  CTباعث بهبود کیفیت بصري در
این تصاویر می شود .بر این اساس با توجه به محدودیت
هاي منابع مالی مراکز رادیوتراپی کشور در خریداري و
افزایش امکانات جانبی به سیستم طراحی درمان ،به منظور
حذف آرتیفکت فلزي ،شایسته است که از نرمافزار MDT
استفاده شود .بدین صورت که پس از انجام تصویربرداري
 CTاز این نرم افزار استفاده نموده و سپس ،خروجی آن
براي انجام کانتورینگ 1در اختیار آنکولوژیست قرار داده
شود .در این شرایط ترسیم ارگان هاي حساس و هدف
درمان رادیوتراپی با دقت بهتري انجام خواهد شد .همچنین
انجام مطالعاتی در زمینه هاي توسعه روشی به منظور اصالح
کمی آرتیفکت فلز( .این روش باید بتواند در نواحی داراي
پروتز فلزي اعداد  CTمربوط به همان فلز را جایگزین کند)،
توسعه روشی براي برآورد دوز در شرایط حضور اعداد CT
باال ،مقایسه خطاي برآورد دوز توسط سیستم طراحی

a

شکل :5اصالح آرتیفکت فلز در فانتوم فک در پژوهش
Peng
 :aتصویر فانتوم فک همراه با فلز و بدون اصالح  :bتصویر
اصالح شده به روش  :c .L1تصویر اصالح شده به روش
NMAR

c

a

b

شکل :6اصالح آرتیفکت فلز در فانتوم لگن در پژوهش
Peng
 :aتصویر فانتوم لگن همراه با فلز و بدون اصالح  :bتصویر
اصالح شده به روش  :c .L1تصویر اصالح شده به روش
NMAR

c

b

a

شکل :7اصالح آرتیفکت فلز در فانتوم استفاده شده در این
پژوهش
 :aتصویر فانتوم مورد استفاده در این پژوهش همراه با فلز
و بدون اصالح :b .تصویر اصالح شده توسط دستگاه CT
 :c.تصویر اصالح شده توسط نرمافزار MDT

بدست آمده است ،که دلیل این موضوع را میتوان ضریب
جذب باالي فلز عنوان کرد.
با توجه به نتایج بدست آمده ،بیشترین درصد اختالف
دوز در تصاویر اصالح شده نسبت به تصاویر اصالح نشده
 % 0/7می باشد .دلیل این میزان اختالف ناچیز را میتوان
غیر واقعی بودن اعداد  CTناحیه داراي فلز دانست .نرمافزار
Contouring

1
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 مقایسه،درمان در پروتز هاي فلزي با آلیاژ هاي متفاوت
تاثیر اصالح آرتیفکت پروتز فلزي در برآورد دوز توسط سیتم
هاي طراحی درمان متفاوت و مقایسه اطالح آرتیفکت پروتز
فلزي به روش هاي متفاوت و تاثیر آن ها در برآورد دوز
.توسط سیستم طراحی درمان پیشنهاد میگردد
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