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چکیده
 این اطالعات. بافتها در بدن بیمار بهکار میرودRSP دقت در طراحی درمان پروتوندرمانی بستگی به صحت اطالعاتی دارد که برای محاسبه
xCT  استفاده از. حاصل میشودRSP  و با استفاده از منحنی کالیبراسیون مورد نیاز برای تبدیل اعداد هانسفیلد به مقادیرxCT از تصاویر
 این، در مد انتگرال نهشت انرژیpCT  ولی با بهکارگیری. در تخمین برد و محاسبه دز پروتون در طراحی درمان میشود،م نجر به ایجاد خطا
 با قابلیت ردیابیpCT  یک سیستم مدرن تصویربرداری، در این مطالعه. بافتها بهطور مستقیم محاسبه میشودRSP خطا حذف شده و نقشه
 بهبود رزولوشنچگالی تصاویر بافتها بدون افزایش، هدف از این شبیهسازی. شبیهسازی شدGeant4  با استفاده از ابزار مونتکارلو،ذره به ذره
 موقعیت و جهت حرکت ذرات قبل و، پرتودهی شد و مقادیر انرژی300 MeV  با انرژی پروتونCIRS062M  فانتوم استاندارد.دز میباشد
 بافتها با استفاده از سهRSP  ماتریس تصویر فانتوم بهصورت نقشه. ذخیره شدندroot بعد از فانتوم توسط آشکارسازهای هستهای در فایل
 الگوریتم. نسبت به دادههای تصویر فانتوم مقایسه شدRMSE  رزولوشن چگالی و،الگوریتم تحلیلی رادون بازسازی و نتایج از نظر مقدار دز
%6/81  به%26/43  ازRMSE  و%4/3  به%9/1  منجر به بهبود رزولوشن چگالی از،پیشنهادی با اعمال تصحیح زاویه افکنده ها در سطح دز برابر
.شد
FBP ، بازسازی،CIRS062M ، فانتوم چگالی الکترونی، مقطعنگاری رایانهای پروتون:کلیدواژهها
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Abstract
Accuracy in the treatment planning of proton therapy depends on the accuracy of the information used to
calculate the relative stopping power of tissues in the patient's body. This information is obtained from xray computed tomography images using a calibration curve to convert Hansfield numbers to relative
stopping power values. Using x-ray computed tomography images leads to errors in estimating the proton
range and the proton dose distribution in the treatment plan program. But applying the proton computed
tomography eliminates this error and directly calculates the relative stopping power map of the tissues. In
the present study, a modern proton computed tomography imaging system was simulated using the
Monte Carlo Geant4 toolkit by tracing particle-to-particle trajectory. The purpose of this simulation was
the improvement of density resolution of tissue without dose increment. The standard CIRS 062M
phantom was irradiated with a 300 MeV proton beam. The energy, position, and direction of particle
movement values before and after the phantom were stored in the root file by nuclear detectors. The
image matrix phantom was reconstructed as a relative stopping power map using three radon analytical
algorithms. The comparison was made regarding dose, density resolution, and RMSE concerning real
phantom image data. The proposed algorithm improved the density resolution from 9.1% to 4.3% and
RMSE from 26.43% to 6.81% by correcting the angles of the projections at the same dose level.
Keywords: pCT, Electron density phantom, CIRS062M, Reconstruction, FBP
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از تصاویر  CTاستخراج میشود [ .]12تبدیل چگالی الکترون به
 RSPبا استفاده از روش کالیبراسیون استوکیومتری بیشترین
استفاده را در مراکز پروتوندرمانی دنیا برای طراحی درمان دارد.
انتشار متفاوت پروتونها و فوتونها در بدن بیمار منجر به
پیدایش منابع اضافی و قابل توجهی از خطا میشود [ .]13منابع
دیگری از عدمقطعیت که منجر به جابهجایی محل قله براگ در
داخل ماده میشود عبارتند از:
 .1پاشیدگی برد
 .2برآورد مقادیر پتانسیل یونش
 .3نرمافزار طراحی درمان
 .4موقعیتدهی قابل بازیابی حین جراحی بیمار
 .5ایمپلنتهای دندانی ،جراحی و دستکش جراحی
 .6حرکت تنفسی و قلب
عدمقطعیت موجود در تخمین  RSPمنجر به ایجاد  3الی 5
درصد عدمقطعیت در برد میشود [ .]14در شکل  1تأثیر میزان
خطای حاصل در پرتودرمانی با فوتون و پروتون نشان داده شده
است [.]15
بررسیهای صورتگرفته نشان از این دارد که کمتوجهی به
حاشیه ایمنی برد ذرات باردار میتواند محل قله و افت قله براگ
را جابهجا نماید که در نتیجه آن ،دز تومور کاهش و دز
بافتهای سالم افزایش خواهد یافت [ .]16حاشیههای ایمنی
متفاوتی در مراکز مختلف پروتوندرمانی ارایه شده است.
بهعنوان مثال ،در بیمارستان عمومی ماساچوست ،عدمقطعیت
در برد پرتو پروتون  %3/5بهعالوه  1میلیمتر اضافی فرض شده
است.
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شکل  .1مقایسه اثر افزایش  %3در پارامترهای تضعیف فوتون و توان توقف
روی میدان اعمالی برای مباحث پرتودرمانی [.]15

1. Relative Stopping Power
2. x-ray Computed Tomography
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 .1مقدمه
پرتودرمانی با باریکه خارجی با استفاده از تابشهای مختلفی
همچون فوتون شامل گاما (دستگاه کبالت ،)60-پرتو ایکس
(شتابدهنده خطی پزشکی) ،الکترون (شتابدهنده خطی
پزشکی) و ذرات بارداری همانند پروتون و کربن انجام میشود
[ .]2-1از آنجا که بیشتر تالشها در پرتودرمانی با باریکه
خارجی ،رسیدن به دز تابشی باالتر در ناحیهی تومور و کاهش
دز در بافتهای سالم اطراف تومور است ،این هدف میتواند با
استفاده از هادروندرمانی میسر شود [ .]5-3قله براگ واقع در
انتهای برد ذرات باردار موجب برتری آنها در درمان تومورهای
واقع در عمق بدن در مقایسه با تابشهای متداول ایکس و
الکترون است [ .]6عالوه بر این ،با توجه به افزایش آگاهی از
مزایای استفاده از ذرات باردار ،فاز گسترش سریع مراکز درمان
پروتون در سراسر جهان مشاهده شده است ،بهطوری که در
سالهای اخیر ،برآوردی بالغ بر  200000بیمار تحت درمان با
باریکه ذرات باردار گزارش شده است [.]7
علیرغم پتانسیل امیدبخش هادرونها در درمان سرطان،
بهدلیل محدودیتهای سیستم طراحی درمان ،تحویل باریکه
هادرون ،هزینههای باالی درمان و تولید یونهای ثانویه
بهوسیلهی باریکهی پروتونی اولیه ،مزیت درمان با باریکهی
پروتونی با چالشهایی مواجه شده است [ .]9-8با وجود اینکه
قلهی براگ در انتهای برد پروتون مزیتی ذاتی برای آن در
مقایسه با توزیع دز حاصل از فوتون است ،با این حال گرادیان
تیز یا افت شدید دز در انتهای پروفایل توزیع دز ذرات باردار
باعث میشود که هرگونه جابهجایی جزیی در مکان پرتودهی
تغییرات زیادی در انتقال میزان دز بهوجود آورد .بنابراین در
پروتوندرمانی نیاز به یک سیستم تصویربرداری که بتواند محل
دقیق بافت توموری را شناسایی کرده و در طراحی درمان با
بیشترین مطابقت و کمترین عدمقطعیت ،حاشیه ایمنی مربوط
به طرح درمان هدفمند را ارایه دهد ،بیش از پیش احساس
میشود.
پروتوندرمانی برای محاسبه برد و دز باریکه پروتون ،نیازمند
اطالعات دقیقی از توان توقف نسبی ( 1 )RSPبافتها در مسیر
حرکت پروتون است .روش متداول برای تخمین برد و محاسبات
دز باریکه پروتون با استفاده از تصاویر بهدست آمده از 2 xCT
انجام میشود[ .]11-10در این روش ،اطالعات مربوط به
آناتومی بافتهای تحت درمان و همچنین چگالی الکترونی آنها

36

احسان علیبیگی ،زعفر ریاضیمبارکی ،امیر موافقی و ...

37

تکنیکهای تصویربرداری دیگری نیز وجود دارد که ممکن
است عدمقطعیت در تخمین توان توقف را کاهش دهد .یکی از
این تکنیکها استفاده از مقطعنگاری رایانهای با دو طیف انرژی1
است .در حالیکه تکنیک تصویربرداری  xCTبراساس
اندازهگیری میزان تضعیف پرتوایکس عبوری از بدن بیمار است،
تکنیک تصویربرداری جدید با نام  2 PCIکنتراست فازی
پرتوایکس که براساس اندازهگیریهای الگوهای تداخل پرتو
ایکس برای تعیین ضریبشکست مواد مختلف است ،از پتانسیل
باالیی برای برنامههای تشخیصی برخوردار است [ .]14علیرغم
توانایی روشهای تصویربرداری ذکر شده برای برنامههای
تشخیصی و طراحی درمان برای پروتوندرمانی ،این تکنیکها
هنوز شامل برنامههای کالیبراسیون هستند که به هیچ وجه
محدودیت کارایی روش تخمین  RSPبافت را حذف نمیکند.
در حالت ایدهآل ،سیستم پروتوندرمانی نیازمند تصویری
است که بهصورت مستقیم از اندازهگیری میزان انرژی از دست
رفته پروتون در عبور از بدن بیمار حاصل شود [ .]2این روش
توانایی بهبود چشمگیری در دادههای مورد نیاز برای طراحی
درمان پروتوندرمانی دارد .این وظیفه دشوار در طراحی درمان،
دانشمندان را به این سمت سوق داد تا بررسی تصویربرداری
مستقیم با پروتون برای بهدست آوردن نقشه  RSPبافت را با
چالشهای موجود بهعنوان یکی از مباحث مورد عالقه در ابزار
تضمین کیفیت طراحی درمان پروتوندرمانی بررسی کنند.
آزمایشهای تصویربرداری پروتون از حدود  50سال گذشته
مطرح شدند اما مطالعات بیشتر بر روی این تصویربرداری پس
از افزایش عالقهمندی به تصویربرداری با پرتو ایکس برای اهداف
تشخیصی و هزینههای کالن مورد نیاز برای ساخت
شتابدهندههای پروتون ،رو به فراموشی گذاشت .اگر تنها مزیت
تکنولوژی تصویربرداری پروتون دز کم آن در مقایسه با
تصویربرداری ایکس بود ،هزینه اضافی برای ساختن چنین
تسهیالتی ،مزیت بالینی آن را توجیه نمیکرد .نگرش جدید
نسبت به موضوع تصویربرداری با پروتون از آغاز دهه  90میالدی
بهعلت پیشرفتهای تکنولوژی شتابدهنده ،آشکارسازها و
نرمافزارهای بازسازی تصویر ،افزایش عالقهمندی به
پروتوندرمانی و نیاز به یک طراحی درمان دقیق و هدفمند که
شامل دزیمتری ،تأیید برد و موقعیت بیمار است ،ابعاد جدیدی
از مطالعات را بهمنظور بهبود  3pCTبرای استفاده در فاز بالینی
رقم زد .با توجه به تقاضای دزیمتری دقیق ،تحقیقات بر روی
این روش با بهرهبرداری از تکنولوژی نهشت انرژی دوباره از سر
گرفته شد [.]18-17

1. CT Dual Energy
2. Phase Contrast X-ray Imaging
3. Proton Computed Tomography
مجله علوم و فنون هسته ای
جلد  ،98شماره  ،4زمستان  ،1400ص 43-35

در این مطالعه ،یک سیستم مدرن تصویربرداری مقطعنگاری
رایانهای پروتون با قابلیت ردیابی ذره به ذره مدلسازی و مقادیر
 RSPبرای مجموعهای از بافتها داخل فانتوم استاندارد
 CIRS062Mمحاسبه شد .بدین منظور از قابلیتهای بسیار
عالی ابزار مونتکارلو  Geant4در مباحث برهمکنشهای
هادرونی و انتخاب مدلهای متنوع برهمکنشهای
الکترومغناطیسی ذره با ماده استفاده گردید .در طراحی سیستم
تصویربرداری پروتون برای بررسی مسیر حرکت پروتون ،موقعیت
ورود و خروج ،زوایای ورود و خروج ،انرژی باقیمانده و انتگرال
انرژی نهشت انرژی در فانتوم بهعنوان داده برای پیشبینی مسیر
حرکت و محاسبه توان توقف نسبی بافتها الزم هستند .براساس
دادههای فوق  360افکنده  4با گام یک درجه از فانتوم بهصورت
فایل فرمت  rootثبت شد .برای بازسازی تصویر ماتریس
سینوگرام  RSPاز الگوریتمهای بازسازی تحلیلی رادون استفاده
شد .تصاویر حاصل از نظر دز ،رزولوشن چگالی و  5RMSEمورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
 .2مقطعنگاری رایانهای پروتون
تصویربرداری پروتون بسته به نوع برهمکنش آن با محیط به سه
روش انجام میشود [ :]10تضعیف ذرات باردار ،پراکندگی
هستهای ،و نهشت انرژی.
از آنجا که میزان نهشت انرژی با عبور پروتون از محیط،
یعنی  RSPبافت ،به انرژی پروتون و ترکیب شیمیایی مواد
بستگی دارد ،نتیجه حاصل از تصویربرداری ،نقشهای از RSP
بافت میباشد .اساس عملکرد تصویربرداری به روش نهشت
انرژی ،تغییرات انرژی پروتون در عبور از هدف بهعنوان معیاری
برای اندازهگیری تغییرات ضخامت یا چگالی آن مورد استفاده
قرار میگیرد .آهنگ میانگین نهشت انرژی پروتون از طریق
رابطه ( ،)1معروف به  Bethe-Blochبهدست میآید:
() 1

dE
)) ( x ) =  eS ( I ( r ), E ( r
dx
2
2
 2

2
 ( E ) 
m
ec


S ( I ( r ) , E ( r )) = k 2
ln
−  (E ) 
2

 ( E )   I ( r ) 1 −  ( E ) 


1

که در آن  rموقعیت مکانی e ،چگالی الکترونی نسبیI)r( ،

پتانسیل متوسط یونیزاسیون هدف S ( I ( r ), E ( r )) ،توان توقف،
( E)rانرژی پروتون در نقطه  k ،rمقداری ثابت و  βنسبت
سرعت پروتون به سرعت نور ( )cمیباشد .تغییرات مقدار I
نسبتاً کوچک و وابستگی تابع  Sبه  Iبا توجه لگاریتمی بودن
4. Projection
5. Root Mean Square Error
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تغییرات ،نسبتاً کم است[ RSP .]19با انتگرالگیری از چگالی
نسبی الکترون ،به صورت رابطه ( )2بازنویسی میشود:
() 2

dE

E in

) S ( I water , E

E out



=  e( r )dx
S

در رابطه  2با در دست داشتن مقدار  Iبرای آب ( )75 eVو
اندازهگیری مقادیر انرژی ورودی ( )Einو انرژی خروجی ()Eout
میتوان انتگرال سمت راست را بهصورت عددی محاسبه کرد.
اندازهگیری مقدار  RSPمشابه با اندازهگیری میزان تضعیف پرتو
ایکس در هدف میباشد ،با این تفاوت که پرتوهای ایکس مسیر
مستقیم را تا رسیدن به آشکارساز طی میکنند ولی پروتونها
در اثر  1 MCSمسیر منحنیواری را طی میکنند؛ در نتیجه
برای بازسازی تصاویر حاصل از پروتون از آشکارسازهای ردیابی
پروتون بهصورت ذره به ذره استفاده میشود .شکل  2طرحواره-
ای از مقطعنگاری رایانهای پروتون با قابلیت ردیابی ذره به ذره را
نشان میدهد .برای اندازهگیری مقدار  RSPبافتها از افکنده-
های حاصل از تحت تابش قرار دادن فانتوم استفاده میشود ،به-
طوری که باریکهای از پروتون با انرژی مشخص  Eبه فانتوم
مدنظر فرود میآید و منجر به از دست رفتن بخشی از انرژی
اولیه داخل فانتوم میشود .چهار مجموعه آشکارساز حساس به
موقعیت شامل  PSD3 ،PSD2 ،PSD 2 1و  ،PSD4موقعیت و
جهت ذرات را قبل و بعد از فانتوم ثبت میکنند و میزان از
دست رفتن انرژی ( )∆Eدر داخل نمونه از اندازهگیری انرژی
باقیمانده یا برد پروتون در یک آشکارساز (  ) 3RERDمناسب
محاسبه میشود .با استفاده از این دادههای ثبتشده ،انتگرال
چگالی نسبی مواد در طول مسیر حرکت پروتون داخل فانتوم از
رابطه ( )2بهدست میآید [.]20
آشکارساز

آشکارسازهای حساس به موقعیت

 .3شبیهسازی
 1.3مدلسازی سیستم تصویربرداری  pCTدر ابزار Geant4

 Geant4یک ابزار مونتکارلو قدرتمند برای شبیهسازی
برهمکنشهای ذرات بنیادی است و براساس زبان برنامهنویسی
 C++نوشته شده است .از این ابزار برای مطالعات در زمینهی
فیزیک انرژیهای باال ،فیزیک هستهای ،نجوم ،پزشکی و
مطالعات پایهای در زمینه پرتوهای یونیزان استفاده میشود.
یکی از مهمترین مزیتهای این کد شبیهسازی ،محدوده وسیع
انرژی ،فیزیک لیستهای جامع و در برداشتن تعداد ذرات
گوناگون میباشد .در مباحث هادرونی بهکارگیری فیزیک لیست
 QGSP_BIC_EMYبهدلیل باالبردن دقت شبیهسازی
استفاده میشود .در این لیست  QGSPمدلهای هادرونی را
برای نوکلئونها BIC ،مدلهای غیراالستیک برای یونها و
 EMYمدلهای الکترومغناطیسی برای همه ذرات را ارایه
میکند.
شبیهسازی شامل انتخاب هندسه ،فیزیک لیست،
پارامترهای ورودی چشمه و خروجی میباشد .هندسه مورد
مطالعه شامل فانتوم  ،CIRS062Mخط باریکه از شتابدهنده
تا فانتوم ،سیستم ردیابی ذره به ذره قبل و بعد از فانتوم
(آشکارسازهای  )PSDو آشکارساز اندازهگیری انرژی باقیمانده
میباشد .طراحی هندسه بهطور کلی شامل شکل و انتخاب مواد
مورد استفاده میباشد که ابزار  Geant4براساس این مواد جدول
سطحمقطع برهمکنشها را در مرحله شروع اجرای برنامه
تشکیل میدهد.
فانتوم استاندارد  CIRS062Mاز یک دیسک به قطر 33cm
و ارتفاع  5 cmاست که مواد محیط آن پالستیک معادل آب
بوده و  16دیسک کوچک داخل آن هر یک به قطر 2/6 cmاز
مواد مختلف گزارش شده در جدول  1تشکیل شده است[.]21
شکل  3نمایی از این فانتوم با ترکیب مشخص را نشان میدهد.

پروتون

ایزوسنتر

ردیابی
پروتون
فانتوم

شکل .2طرح جامعی از مقطعنگاری رایانهای پروتون به روش نهشت انرژی
بههمراه آشکارسازهای حساس به موقعیت ذره و انرژی باقیمانده [.]20
شکل .3فانتوم چگالی الکترونی  CIRSمدل .]22[ 062M
1. Multiple Coulomb Scattering
2. Position Sensitive Detector
3. Residual Energy-Range Detector
مجله علوم و فنون هسته ای
جلد  ،98شماره  ،4زمستان  ،1400ص 43-35
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جدول  .1اطالعاتی راجع به المانهای استفاده شده در فانتوم شبیهسازی
شده [.]21
RSP

چگالی فیزیکی

نام اختصاری

مواد

0/215
0/482
0/991
1/091
1/058
1/043
0/967
1/402
1/616
1/005

0/195
0/51
0/991
1/161
1/072
1/062
0/967
1/53
1/83
1/029

)Lu(I

(Inhale) Lung

)Lu(E

)Lung (Exhale

Brst

Breast

B200

Trabecular Bone

Liv

Liver

Msc

Muscle

Adi

Adipose

B800

Dense Bone

B1250

Cortical Bone

Water plastic

Water plastic

آشکارسازهای حساس به موقعیت  2و  3به فاصله یک
سانتیمتری قبل و بعد از فانتوم قرار داده شدند و فاصله دو
آشکارساز متوالی از هم 1 ،میلیمتر در نظر گرفته شد .فاصله
بین چشمه مورد استفاده برای شبیهسازی 5 ،سانتیمتر از
ابتدای فانتوم انتخاب شده و پروتونهای تکانرژی 300 MeV
بهصورت تصادفی در محدوده ارتفاع  -20الی  20سانتیمتری به
سمت فانتوم شلیک شدند .با چرخش  360درجهای فانتوم با
گام  1درجه ،مکان ( )x,y,zو زاویه حرکت ورود و خروج از
فانتوم و انرژی باقیماندهی هر یک از پروتونها بهوسیله
آشکارسازها ثبت و در فایل خروجی نرمافزار  rootذخیره شد.
سپس انتگرال سمت راست رابطه  2در نرمافزار متلب
محاسبه شده و افکندههای حاصل در ماتریس سینوگرام با ابعاد
 360×400ذخیره شدند تا با استفاده از الگوریتمهای بازسازی
تصویر اعمالشده به دادهها ،رزولوشن چگالی تصاویر حاصل از
فانتوم استاندارد بررسی شود .شکل  4تصویری از اجزای
طراحیشده در مقطعنگاری رایانهای پروتون با ابزار مونتکارلوی
 Geant4است که  1000ذره پروتون به سمت فانتوم شلیک
شده است .همچنین در این شکل ،مسیر حرکت و برهمکنش
پروتونها با فانتوم در آشکارساز انرژی باقیمانده نشان داده شده
است .پروفایل تغییرات نهشت انرژی در آشکارساز باقیمانده
نشان از تغییرات  RSPدر مسیر حرکت میباشد.
 .4بازسازی تصویر
اصول تصویربرداری در روش  ،pCTاندازهگیری میزان نهشت
انرژی برای پروتون در طول مسیر بین چشمه تا آشکارساز در
زوایای مختلف است .بهمنظور بهبود کیفیت تصاویر حاصل از
پروتون در الگوریتمهای بازسازی ،از ردیابی مسیر حرکت پروتون
که با امکانات سختافزاری (آشکارسازهای حساس به موقعیت)
قابلیت پیادهسازی محتملترین مسیر حرکت پروتون () 1 MLP
1. Most Likely Path
مجله علوم و فنون هسته ای
جلد  ،98شماره  ،4زمستان  ،1400ص 43-35

را ثبت مینماید ،استفاده میشود .در این روش اطالعات مربوط
به هر پیکسل از آشکارساز موجود است تا کیفیت تصاویر حاصل
از بازسازی را بهبود بخشد .اگرچه در بین مواردی که مطالعه
شد MLP ،بهترین برآورد مسیر است اما به لحاظ ریاضیاتی
پیچیده و به لحاظ محاسباتی هزینهبر میباشد .الگوریتمهای
تحلیلی بر مبنای تبدیل رادون در شرایطی که تعداد افکندههای
جمعآوریشده زیاد باشد ،بازسازی تصویر را بهصورت مطلوب
انجام میدهند.
در این مقاله برای بازسازی تصویر از سه روش تحلیلی بر
مبنای تبدیل رادون برای چهار حالت استفاده شده است .در
روش  2 FBPمسیر حرکت پروتون بهصورت مستقیم در نظر
گرفته شده و تصویر بهدست آورده شد.
در روش بعدی از تبدیل رادون نهشت انرژی با در نظر
گرفتن تعداد پروتونهای عبوری استفاده شده است .با توجه به
اینکه در هر مسیر تعداد مختلفی از پروتون عبور میکند و
بهدلیل کم بودن تعداد پروتونها ،سینوگرام بهوجود آمده نویزی
است .با توجه به قابلیت مدل طراحی شده ،تعداد پروتونهای
رسیده به هر پیکسل از آشکارساز بهصورت ماتریس سینوگرام
شدت پروتون آماده شد .برای کاهش نویزهای ناشی از تعداد
متفاوت پروتون ،سینوگرام نهشت انرژی در دو مرحله اصالح
خواهد شد .در مرحله اول سینوگرام نهشت انرژی نسبت به
سینوگرام شدت پروتون نرمالیزه میشود .در مرحله بعد
کانولوشن سینوگرام شدت پروتون در سینوگرام هموار شده،
سینوگرام نهایی برای بهدست آوردن تصویر را با استفاده از
الگوریتم  FBPفراهم میکند.

شکل  .4مدلسازی مقطعنگاری رایانهای پروتون نهشت انرژی با قابلیت
ردیابی ذره به ذره در کد Geant4

2. Filtered Back Projection
Journal of Nuclear Science and Technology
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در سومین حالت ،از اعمال تصحیحات زاویهای به سینوگرام
اصالح شده و الگوریتم  FBPاستفاده شد .در این حالت شیب
زاویه مسیر حرکت پروتون بین نقطه ورود و خروج محاسبه شده
و شروط تصحیح زاویه افکنده در سینوگرام اصالح شده در نظر
گرفته شد .اگر شیب زاویه بهدست آمده از تک افکندهها در
زاویه  شامل یکی از شروط زیر باشد:
1 ˂ .1

بهمنظور بررسی تغییرات پروفایل افکندههای حاصل در ازای
حفرههای معادل بافت داخل فانتوم ،در شکلهای  5و  6پروفایل
افکنده حاصل از محیط (پالستیک معادل آب) نیز محاسبه شد.
همانطور که از مقایسه شکلهای  5و  6مشاهده میشود،
پروفایل افکندههای  0و  90درجه بهعلت تغییر چگالی مواد در
طول مسیر ذرات با تغییر زاویه افکنده ،تغییر میکنند که بیانگر
حساسیت روش مقطعنگاری پروتون در مد نهشت انرژی به

- 1 ˃  .2

تغییرات چگالی ایجاد شده در راستای چرخش فانتوم است.

-1 ≥  ≥ 1 .3

تک افکنده حاصل از بین افکندههای زاویه  حذف شده و به
افکندههای زاویه متناظر خود افزوده میشود.

برای بررسی بهتر عملکرد مقطعنگاری رایانهای پروتون ،یازده
خط پاسخ شامل خطوط  5 ،4 ،3 ،2 ،1و  6برای افکنده حاصل
 90درجه و خطوط  10 ،9 ،8 ،7و  11برای افکنده  0درجه در
شکل  7نشان داده شده است.

 .5نتایج
نتایج حاصل از شبیهسازیهای مقطعنگاری رایانهای پروتون
 300 MeVبرای فانتوم  CIRSمدل  ،062Mدر مد انتگرال
نهشت انرژی پروتونها در فانتوم ،با استفاده از قابلیت نرمافزار
 rootدر کد  Geant4ذخیره شد .شکلهای  5و  6بهترتیب
پروفایل افکنده انتگرال نهشت انرژی به ازای  100هزار ذره اولیه
فرودی برای دو زاویهی  0و  90درجه را نشان میدهند.
فانتوم
آب

 0درجه

600
500
400
300
200
100

300
0

400

200

100

انتگرال نهشت انرژی نرمالیزهشده

•
▪

700

400
300
200
100
400

 6و  )11نهشت انرژی پروتونها به دلیل کوچکتر بودن RSP

نسبت به آب ،کاهش مییابد که بهصورت فرورفتگی در پروفایل
افکندهها ظاهر میشود .امکان دارد پروتونها در طول مسیر
حرکت خود بهصورت متناوب از بافتهای با  RSPمتفاوتی عبور
کنند .پروفایل نهشت انرژی شاهد اثرات برهمنهی حفرهها با
 RSPمتفاوت خواهد بود .خط پاسخ  7در شکل  7شامل یک
حفره استخوان و یک حفره ریه تهی است که اثر یکدیگر را در
پروفایل افکنده خنثی نموده و اثر جمعی آنها تقریباً معادل آب

 7تقسیم بر تعداد حفرهها  1/049است که بهصورت برآمدگی
بسیار جزیی در پروفایل نهشت انرژی مشخص است (خط پاسخ

0

0

انتگرال نهشت انرژی نرمالیزهشده

600
500

300

همچنین در محل قرارگیری بافتهای نرمتر (مثالً خطوط پاسخ

مشاهده میشود که مجموع  RSPحفرهای در طول مسیر خط

 90درجه

200
پیکسل

میکند و موجب ایجاد برآمدگی در پروفایل افکنده میشود.

0

700

100

به دلیل بزرگتر بودن  RSPاستخوان نسبت به آب افزایش پیدا

0 0

شکل  .5پروفایل افکنده انتگرال نهشت انرژی در زاویه  0درجه.
•
▪

استخوانی (مثالً خطوط پاسخ  5و  )10نهشت انرژی پروتونها،

شده است .برای درک بهتر این اثر با مراجعه به جدول 1

پیکسل

فانتوم
آب

همانطور که مشاهده میشود ،در محل قرارگیری بافتهای

 .)7افکندههای حاصل از نتایج حل  RSPفانتوم در طول مسیر
حرکت پروتون ،به ماتریس تصویر با ابعاد  360×400تبدیل شد.
با استخراج مشخصه تصویر هر کدام از بافتها از ماتریس تصویر،
نقشه  RSPمواد فانتوم استاندارد در مقطعنگاری رایانهای
پروتون نمایان شد .بهمنظور بررسی رزولوشن چگالی تصاویر
بازسازیشده ،فانتوم مورد مطالعه در نرمافزار متلب با دادههای
جدول  1شبیهسازی شد .شکل  8ترکیب المانهای بهکار رفته
در فانتوم را نشان میدهد.

شکل  .6پروفایل افکنده انتگرال نهشت انرژی در زاویه  90درجه.
مجله علوم و فنون هسته ای
جلد  ،98شماره  ،4زمستان  ،1400ص 43-35
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شکل  .7اثر برهمنهی بافتها با  RSPمتفاوت در پروفایل نهشت انرژی.

شکل  .8تصویر فانتوم چگالی الکترونی  CIRSمدل  062Mبا ترکیب
المانهای مورد استفاده در شبیهسازی کد .Geant4

شکل  9تصویر مقطعی حاصل از بازسازی اطالعات انتگرال
نهشت انرژی با الگوریتم  FBPبرای فانتوم  CIRS062Mرا
نشان میدهد .در این شکل ،بافتهای )،B200 ،Lu(E) ،Lu(I
 B800و  B1250نسبت به محیط زمینه تفکیک داده میشوند
ولی بافتهای  Brst ،Liv ،Mscو  Adiرا نمیتوان از زمینه
تشخیص داد؛ در نتیجه رزولوشن چگالی بهدست آمده در این
تصویر  %9/1است .همانطور که از بررسی تصویر شکل 9
مشخص است ،نسبت سیگنال به نویز در تصویر زیاد بوده و
تصویر نویزی است.
2

50

1/5

100

1

150

0/5

200

0

250

-0/5

300
300

100 150 200 250

50

شکل  .9تصویر افکندههای انتگرال نهشت انرژی با الگوریتم .FBP
مجله علوم و فنون هسته ای
جلد  ،98شماره  ،4زمستان  ،1400ص 43-35

ارتقاء کیفیت تصاویر حاصل از مقطعنگاری برای کاهش
خطای موجود در طرح درمان پروتوندرمانی همواره یکی از
مهمترین و پر چالشترین قسمتهای پردازش تصویر میباشد.
برای تفسیر و تصمیمگیری دقیق ،وجود تصاویر باکیفیت مطلوب
اجتنابناپذیر است .یکی از راهکارهای ارایه شده برای بهبود
کیفیت تصویر افزایش نسبت سیگنال به نویز با رویکرد افزایش
دز میباشد .شکل  10تصویر حاصل از بازسازی دادههای انتگرال
نهشت انرژی با افزایش بیست برابری دز را نشان میدهد .در
نتیجه اعمال افزایش دز ،تعداد حفرههای قابل رؤیت در فانتوم
استاندارد افزایش مییابد ،بهطوری که تنها حفرههای معادل
بافتی که در تصویر رؤیت نمیشوند Adi ،و  Brstهستند .در
این حالت ،رزولوشن چگالی با افزایش دز به  %4/3کاهش
مییابد.
از آنجا که در طراحی اولیه مقطعنگاری رایانهای پروتون بر
مبنای نهشت انرژی از آشکارسازهای حساس به موقعیت ذره
استفاده شده است ،اطالعات موجود در هر پیکسل در حین ورود
و خروج از فانتوم بهازای  100هزار ذره اولیه در فایل خروجی
نرمافزار  rootموجود است .با توجه به اطالعات مربوط،
الگوریتمهایی برای بهبود کیفیت تصاویر در تعداد ذرات ورودی
کمتر نوشته شد .شکل  11تصویر حاصل از بازسازی تصویر
فانتوم استاندارد برای  100هزار ذره فرودی اولیه با اعمال
الگوریتم  FBPو استفاده از سینوگرام اصالح شده با تعداد
پروتون را نشان میدهد .نتایج حاصل منجر به بهبود نسبت
سیگنال به نویز در دز پایینتر شد و رزولوشن چگالی %4/3
بهدست آمد که معادل رزولوشن تصویر با دز  20برابر است.
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کیفیت تصاویر  pCTبهعلت ماهیت تصادفی مسیر عبوری
پروتون در داخل شیء محدود است .پراکندگیهای متعدد
زاویهای کوچک توسط میدان کولنی هسته باعث میشود مسیر
دقیق عبور پروتون با انحرافاتی همراه باشد .در نتیجه بازسازی
تصاویر حاصل از اندازهگیری مقدار نهشت انرژی پروتونها با
اشراف به این انحرافات ،منجر به کاهش رزولوشن فضایی
میشود .شکل  12تصویر حاصل از بازسازی تصویر فانتوم
استاندارد برای  100هزار ذره فرودی اولیه با تصحیح تعداد
افکندهها بر مبنای زاویه حرکت طبق شروط سهگانه تصحیحات
زاویه در سینوگرام اصالح شده با الگوریتم  FBPمیباشد .در این
حالت  %16/7از افکندهها با تصحیح زاویه به افکندههای متناظر
با زاویه تابش خود منتقل شدند .نتایج حاصل از این اصالح زاویه
منجر بهبود خطای کل تصویر نسبت به فانتوم استاندارد شد.
برای بررسی میزان خطای ( )RSMEهر روش ،مقدار شدت
پیکسلهای حاصل از تصاویر فانتوم با تصویر دادههای واقعی
فانتوم در نرمافزار متلب مقایسه شد .رابطه  3نحوه محاسبه
 RSMEرا نشان میدهد:

()3

( Im age i , j − Phantom i , j ) 2

n

n

i , j =1



= RSME

نتایج حاصل از روشهای مختلف در جدول شماره  2مقایسه
شده است.
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جدول  .2مقایسه نتایج حاصل از روشهای بازسازی اعمالشده
روش بازسازی تصویر

RMSE

تعداد
بافتهای
رویتشده

رؤیتشده در
تصاویر

تعداد ذرات
فرودی

FBP

26/43
8/82

8
12

1/091
1/043

105
2×106

FBP

 FBPبا سینوگرام اصالح
شده
 FBPبا سینوگرام اصالح
شده و تصحیح زاویه

RSP

6/93

12

1/043

5

10

6/81

12

1/043

105
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 .6نتیجهگیری
در حال حاضر نقشههای چگالی بافت در طراحی درمان
پروتوندرمانی ،از طریق تصاویر مقطعنگاری پرتو ایکس و اعمال
منحنیهای کالیبراسیون بهدست میآید که با خطای معادل 3
درصد در محاسبه برد پروتون همراه است .یکی دیگر از معایب
روش تبدیل اعداد  CTبه توان توقف پروتون ،ضعف آن در
شناسایی مواد با چگالی یکسان ولی ترکیبات عنصری متفاوت
بافتها است که به خاطر مکانیسم برهمکنش فوتون ایجاد
میشود .این مسئله در مرزهای دو بافت با چگالی یکسان اهمیت
فوقالعادهای در طرح درمان هدفمند دارد .مقطعنگاری رایانهای
پروتون دارای دو مزیت مهم در کاربردهای پزشکی است .اولین
مزیت استفاده از این روش بهعنوان روشی ایدهآل و برخط 1برای
محاسبه بدون واسطه چگالی نسبی الکترون مواد و بهدست
آوردن مستقیم نقشههای سهبعدی  RSPاست که منجر به
کاهش خطای طراحی درمان در پروتوندرمانی میشود .دومین
مزیت این روش این است که مقدار دز آن برای بازسازی تصویر
بهطور قابل توجهی کمتر از  xCTبرای رزولوشن چگالی معین
است .قابلیتهای گسترده این سیستمها در کاهش
عدمقطعیتهای موجود در تخمین مقادیر  RSPبافتها و انرژی
اولیه پروتون فرودی ،موجب توجه روزافزون مراکز علمی به
ارتقاء دقت و صحت  pCTشده است.
هدف ،بهبود فاکتورهای اساسی در تصویربرداری با پروتون
یعنی رزولوشن فضایی ،رزولوشن چگالی و دز تصویربرداری
است .این موارد شامل انتخاب دقیق دادهها همراه با پردازش
قابل اطمینان و سریع در الگوریتمهای بازسازی میباشد .با توجه
به ماهیت پیچیده برهمکنش ذرات باردار ،تصویربرداری با
استفاده از این ذرات ،نیازمند رویکردهای متفاوت در زمینه
پردازش دادهها و بازسازی تصاویر در مقایسه با  xCTاست.
یکی از موارد مورد بررسی در این مطالعه بررسی نقش
افزایش دز بهمنظور کاهش نویز و افزایش تعداد بافتهای قابل
مشاهده است .نتایج این بررسی در جدول  2گزارش شده است.
مورد بعدی ،بهرهمندی از مزایای سیستم ردیابی  pCTبا
استفاده از تکنولوژیهای موجود در آشکارسازی است .در این
حالت میتوان ذرات را از نظر موقعیت مکانی ،جهت حرکت و
انرژی یکبهیک ذرات ردیابی کرده و از ایجاد نویز کوانتومی
اجتناب کرد .بههمین منظور برای بهبود کیفیت تصویر در مقدار
دز کمتر ،از این قابلیت با بهدست آوردن سینوگرام شدت پروتون
استفاده شد تا نویز اعمال شده به تصاویر کاهش یابد .در ادامه
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 که در سینوگرامMCS نیز با کاهش میزان پراکندگیهای
 خطای استفاده از الگوریتم برای،اصالحشده اعمال میشود
 نتایج حاصل نشان از این دارد.بازسازی تصویر کاهش پیدا کرد
 با سینوگرام اصالح شده وFBP در صورت استفاده از الگوریتم
،FBP اعمال تصحیحات زاویه در دز کمتر نسبت به الگوریتم
 درصد2  به مقدارRMSE نسبت سیگنال به نویز افزایشیافته و
.کاهش مییابد
 بهعلت پراکندگیهایpCT در حالت کلی کیفیت تصاویر
متعدد زاویهای کوچک توسط میدان کولنی داخل شیء محدود
میباشد بهطوری که مسیر دقیق عبوری پروتون برای ردیابی
 در صورتیکه مسیر عبوری پروتون.مسیر حرکت غیرممکن است
 مدلسازی،در یک محیط با استفاده از تخمینگرهای مسیر
، با در دست داشتن محتملترین مسیر عبوری پروتون،شود
.کیفیت تصاویر بهبود مییابد
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