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 درمشترک شریان کاروتید مدول یانگ  مدیا و -تغییرات ضخامت اینتیما بررسی

 فراآواییاساس پردازش تصاویر پرتودرمانی خارجی نواحی گردن بر
 

 4، سارا کلباسی انارکی3هژیر صابری، 2، علی کاظمیان1*، منیژه مختاری دیزجی1علیرضا محمدکریم

 پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس . گروه فیزیک پزشکی، دانشکده علوم1

 پزشکی تهران انکولوژی، انستیتوکانسر، دانشگاه علوم  -. گروه رادیوتراپی2

 پزشکی تهران ، دانشگاه علوم)ره( خمینی امام. گروه رادیولوژی، بیمارستان 3

 پزشکی قزوین . دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم0

 

 چکیده
شاریان کاروتیاد در پای     کشساان عروقی، بررسی رفتاار   -گیری از بروز عارضه در شریان کاروتید در سامانه قلبی نظر به اهمیت ویژه پیش

هاا در میادان    بیمار که شاریان کاروتیاد مشاترن آن    20رسد. در این تحقیق  نظر می گر آسیب، امری ضروری به عنوان نشان پرتودرمانی به

کاروتیاد  دریاافتی   تی اسکن، دوز جاببی  ها در تصاویر متوالی سی با کانتور نمودن کاروتید مشترن آن .انتخاب شدند ،گیرد تابشی قرار می

تصویربرداری فراآوایی از حرکت دیواره شریان کاروتید در دو حالت قبل، از اولین جلساه  تعیین شد. افزار طراحی درمان  به کمک نرمها  آن

ط مدیا و دیواره شریان در راستای شعاعی توس -ای ضخامت اینتیما درمان و بعد از اتمام فرآیند پرتودرمانی انجام شد. سپس تغییرات لحظه

نتاای    نسبی قطر شریان، مدول االستیک برآورد شد. . براساس تغییرشدپردازش تصاویر با برنامه مبتنی بر الگوریتم بیشینه گرادیان انجام 

پی روند پرتودرمانی  چنین، مدول یانگ شریان در است. همگری  22/4±20/4نشان دادند سهم دوز دریافتی کاروتید از میزان دوز تجویزی 

عنوان پیش آهنگی برای  و به استمدیا همراه  -باشد که این روند با افزایش ضخامت اینتیما می 82/1±21/4پیش از درمان  نسبت به حالت

 شود. سکته مغزی محسوب می

 

  مدیا. -ضخامت اینتیماجی، پرتودرمانی خارپردازش تصویر، شریان کاروتید،  فراآوایی، مدول یانگ،تصویربرداری  ها: واژهکلید
 

 . مقدمه1
دوز باه   نیتار  شیبا  است که آناز پرتودرمانی  اصلیهدف 

منتقال  اطاراف  ساالم   یهاا  دوز باه بافات   نیتر تومور و کم

عناوان بافات سااالم در    باه  گاردد. شاریان کاروتیاد عمومااا    

شاود کاه در    پرتودرمانی نواحی سر و گردن محساوب مای  

حین درمان تحت تاابش پرتوهاای اولیاه و پراکناده قارار      

گیرد. از طرف دیگار چنانهاه ایان شاریان در معار        می

کیفیت زندگی بیمااران   تواند بر ادامه می ،آسیب قرار گیرد

ای  ثیرگبار باشد. آترواسکلروز یا تصلب شریان باه عارضاه  تأ

خون با مشکل  که در اثر تنگی شریان، عبور شود اطالق می

مواجه گردد که این امر در دیاواره داخلای عاروق باا قطار      

وقاو     شاود. تنگای شاریان باه     سط و بزرگ حادث میمتو

انادوتلیال   (هاای  )سالول  هاای  یاختاه تغییرات فیزیکای در  


 :نویسنده پاسخگو mokhtarm@modares.ac.ir 

براسااس نتااای    [.1] شاود  عاروق نسابت داده مای    دیاواره 

حاصل از تحقیقاات پیشاین شاواهدی موجاود اسات کاه       

تواناد منجار باه     پرتودرمانی خارجی نواحی سر و گردن می

 [.2-1] تنگی شریان کاروتید شود

متفااوت اسات. زیارا     بیمارهای سالم و  بافت کشسانرفتار 

 ساالم بافت نسبت به حالات   بیمارچگالی محیط در حالت 

 مادول گیاری   تاوان باا انادازه    رو مای  ایان  . ازکند میتغییر 

را از یکاادیگر  بیمااارو  سااالمهااای  بافاات، بافاات کشسااان

پاس از  دهاد   مطالعات گبشته نشان می [.3] تشخیص داد

دهاد و   اشعه در پرتودرماانی، فیباروز باافتی ری مای    تابش 

هاای ساالم    هاای فیباروزه از بافات    ضریب سختی در بافت

رو بعد از تابش پرتو به بافتی با میازان   متفاوت است. از این

 ،کناد. االستیسایته   سختی معلوم، سختی بافت تغییار مای  

گر میزان ساختی   فیزیکی است که بیان سن  )پارامتر( شبه

و تغییر رفتار فیزیکی بافت در  استت پرتو دیده محیط باف

 کشساان رفتار  [.2-0] سازد پی اعمال تنش را مشخص می
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عنوان تنش اعماالی   بر مبنای دو نیروی اعمالی به ها شریان

خون کاه منجار باه    یکی  نیاروی فشاار  قابل ارزیابی است. 

و  [9] شاود  قلبای مای   چرخاه تغییر قطر بافت شریان طی 

باه   است که طکان ناشی از جریان خوندیگری نیروی اص

 [.14] گردد دیواره شریان وارد می

ناشاای از  هااا، شااریان گونااه تغییاار در خااوای مکااانیکیهر

 [.11] اسات دیواره داخلی عروق  در تغییرات فیزیولوژیکی

رسانی به نواحی  ها شریان کاروتید در خون براساس گزارش

تواند در نهایت  مختلف مغز موثر بوده و آترواسکلروز آن می

زی شاود. باا وجاود    منجر به انفاکتوس قلبی و یا سکته مغ

سفانه امروزه شریان کاروتیاد در  شده، متأتمامی موارد ذکر 

 عنوان یک اندام در خطر، کاه  موارد درمانی ناحیه گردن به

در نظار گرفتاه    ،بایست از پرتوگیری آن اجتنااب شاود   می

سااختار قرارگیاری    [. از طرف دیگر با توجه به1] شود نمی

هاای   کاارگیری روش  شریان کاروتید در ناحیه گردن، با باه 

نوین طراحی درمان نیز دریافت پرتاو توساط ایان شاریان     

ای کااه امااروزه حتاای در  ونااهگ ناپاابیر اساات. بااه اجتناااب

هااای ناواحی سار و گاردن بااه روش     هاای سارطان   درماان 

ریان نیاز شا   1آرتای(  اِم )آییافته  پرتودرمانی با شدت تعدیل

قابال صارف   ماران میزان دوز قابال توجاه و ریر  کاروتید بی

درمااانی  روشکااارگیری  نماینااد و بااه نظااری دریافاات ماای

 یگار  14نیز تنها به کاهش دوز به میزان حدود  آرتی اِم آی

   [.12] شود منتهی می

شاده در شاریان   مطالعات گبشته آسیب دیررس ایجاد طی

یش تحاات کاروتیااد بیمااارانی کااه باایش از شااش ماااه پاا 

پرتودرمانی خارجی ناواحی گاردن قارار گرفتاه بودناد، باا       

تصاویربرداری   شریان فوق به کماک  کشسانبررسی رفتار 

هاا جملگای    گزارش گردیاده اسات. ایان گازارش     فراآوایی

شاریان بعاد از گبشات حاداقل      سافتی حکایت از افزایش 

هاای   گیری شش ماه از پرتودرمانی داشتند و این امر در پی

چنین  هم [.10-13]ی در سالیان بعد نیز رویت گردید بعد

عناوان یاک آسایب دیاررس      تنگی معنادار این شاریان باه  

-18] های دیگری مطرح گردیاده اسات   ی در گزارشیپرتو

 -در مطالعات دیگری نیاز افازایش ضاخامت اینتیماا     [.11

نه پدیدارشادن عارضاه   عنوان نشا مدیا در شریان بیماران به


1 IMRT; Intensity Modulated Radiation Therapy 

بیماارانی کاه حاداقل شاش مااه از زماان       در  آترواسکلروز

 [.22-12] اناد  شاده ها گبشته است، گزارش  پرتوگیری آن

این در حالی است که چگونگی تغییر رفتار مکانیکی دیواره 

آثاار   امری به ساز، پرتوهای یونتابش شریان مبکور در پی 

بااره آن  نامشاخص باوده و تااکنون گزارشای در     حاد پرتاو 

 منتشر نشده است.

دیاواره شاریان کاروتیاد     کشساان در این مطالعه تغییرات 

مشترن بیماران تحت پرتودرماانی خاارجی ناواحی سار و     

گردن بعد از اتمام فرآیند درماان باا اشاعه در قالاب یاک      

 -ااینتیما ضخامت  ارزیابی بالینی بررسی شد و مقادیر کمی

شاریان در دو حالات قبال و بعاد از      کشسان مدیا و مدول

برآورد  فراآواییمبنای تصویربرداری  بیماران برگیری  تابش

. در این مرحله دوز دریافتی شریان کاروتید مشترن گردید

بیماااران نیااز باار مبنااای برنامااه طراحاای درمااان مناسااب 

و از روی آن مقاااادیر دوز ماااوثر  گاااردد اساااتخرای مااای

گردد. از ایان رو در   برای هر بیمار محاسبه می شناختی زی

 رفتاار بیومکااانیکی شااریان کاروتیااد  الگااوی مقالاه حاضاار 

در خطاار کااه ارلااب در   اناادامعنااوان یااک  بااه مشااترن

شود، ارائاه   نظر می کاربردهای بالینی از پرتوگیری آن صرف

 خواهد شد.
 

 ها واد و روشم .2

مارد( کاه    18زن و  9بیماار )شاامل    20در تحقیق حاضر 

های نواحی سر و گردن بودناد، باا    مبتال به یکی از سرطان

ساال )باا میاانگین و انحاراف      23-32محدوده سنی باین  

، سااال( کااه کاندیاادای پرتودرمااانی بودنااد 81±18معیااار 

تمامی مطالعات الزم بر روی رفتاار شاریان    انتخاب گردید.

از  ان انتخاب شاده بیمارها انجام گردید. تمامی  کاروتید آن

حاصاال از میاادان درمااانی  تحاات تااابش بااا گااردنناحیااه 

دهناده خطای    مگاولتاژ توسط شتاب 6انرژی  های با فوتون

تمامی  .گرفتند قرارآمریکا(  ، کشور2واریان)ساخت شرکت 

نامه کتبی مبنی بار   رضایت ،بیماران حاضر در این پژوهش

حضور داوطلبانه در این طرح پژوهشای را کاه فارم آن باه     

امضاا    ،رسایده باود را   پزشکی کدهدانشکمیته اخالق تائید 

نفار   9شاده در ایان تحقیاق،     بیمار انتخااب  20نمودند. از 

نفار دارای ساابقه مصارف     8درماانی،   دارای سابقه شایمی 


2 Varian 
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 3هاای عروقای و    نفر دارای سابقه انوا  بیمااری  0سیگار،  

حاال   نفر دارای کلسترول باال بودناد. برمبناای فارم شارح    

 یاک منظور پرتودرماانی،   موده بهپزشکی بیماران مراجعه ن

دلیال   نفار باه   23ر خاوش خایم باوده و    نفر مبتال به تومو

 23از میاان ایان    .بدخیمی تحت پرتودرمانی قرار گرفتناد 

در نفار   0، تومورهاای  یاک  در مرحلهنفر  2نفر، تومورهای 

 6و تومورهاای  ساه  در مرحلاه نفر  8، تومورهای دو مرحله

 .ندبود چهار در مرحلهنفر 

رادیاال توساط دساتگاه    بیمااران   خون شاریان شاار فابتدا 

 .در حالات اساتراحت انجاام شاد    فشارخون اسایلومتریک  

تصویربرداری فراآوایی به عمل آمد. ساامانه  سپس از بیمار 

 مااورد اسااتفاده در ایاان تحقیااق  فراآوایاای تصااویربرداری

ساااخت کشااور  64442 -آی  اِس اِس )ماادل 1سونواِسااکِی 

-6 دیبسامچین( مجهز به پروب با آرایه خطی با محدوده 

 3مُاد  -بعدی بی -مگاهرتز با آن امکان تصویربرداری دو 11

تمااامی بیماااران در دو مرحلااه تحاات     اساات.و داپلاار 

بیمااران   قرار گرفتند. در مرتباه اول  فراآواییتصویربرداری 

شااریان کاروتیدشااان تحاات   ،درمااان پرتااوگیری قباال از

 هااای )پارامترهااای( ساان  شاابهسااونوگرافی قاارار گرفاات و 

ها استخرای شد. بعد از  آن مشترن شریان کاروتیدفیزیکی 

یااک از بیماااران تحاات   اتمااام فرآینااد پرتودرمااانی، هاار 

 هااای ساان  شاابهقاارار گرفتااه و  فراآوایاایتصااویربرداری 

گیاری و   هاا انادازه   فیزیکای پایاه شاریان آن     (های)پارامتر

بیومکانیکی برآورد شد. در ایان    (هایهای )پارامتر سن  شبه

، [23] و همکااارانش اِیدیِرِنسِااز ای روشتحقیااق باار مبناا 

اساس ارزیابی پایه و بر مبنای تصااویر بیمااران   ها بر بررسی

های پیش از اولین جلسه درمانی و بعد از آخارین   در زمان

ساعت از آخرین جلساه   20جلسه درمانی )قبل از گبشت 

 درمان( انجام گردید.

دقیقااه قباال از شاارو    14افااراد مااورد مطالعااه حااداقل  

استراحت کامل در یک  در 0تختوضعیت تصویربرداری در 

قارار گرفتناد تاا    اتاق آرام و نیمه تاریک با دمای مطلاوب  

ها به وضعیت یکنواختی برساد.   خون آنضربان قلب و فشار

مشخصات فردی هر بیمار شامل سن، جنسیت، قد، تعاداد  


1 Sonoscape 
2 SSI-6000 model 
3 B-mode 
4 Supine 

ناماه   در برگه پرساش  بیماران بقه بیماریسا و ضربان قلب

فشاارخون سیساتول و   مقاادیر   چناین  هام . نگاشته شادند 

 از ناو  باا فشارسان  مهای     دیاستول شریان رادیاال چا   

 6شاده در هِرباروگ   سااخته ) 1448دابلیاو پای   میروالیف بی

 -بای تصویربرداری  سپس. گیری شد اندازه سوئیس( کشور

متاری   ساانتی  3تا  2ه ان کاروتید مشترن در فاصلشری مُد

قلبی  چرخهشدن از نمای طولی طی سه  محل دو شاخهاز 

 فریم در ثانیاه  68با آهنگ  متر سانتی 0/0در عمق کانونی 

منظور انتقاال باه    به سامانهدر حافظه تصاویر  گردید. انجام

تحات  تصویربرداری داپلر رنگی  رایانه شخصی ثبت گردید.

منظاور تعیاین    باه  بیماار  از شریان کاروتیددرجه  64زاویه 

مقادیر سرعت عباور جریاان خاون بیشاینه در پیاک فااز       

انجام  (Ve( و کمینه در انتهای فاز دیاستول )Vpسیستول )

ثبات و باه رایاناه    شد و تصویر حاصله در حافظه دساتگاه  

   شخصی انتقال یافت.

ای قطار داخلای و    گیاری تغییارات لحظاه    منظور انادازه  به

 در شااریان کاروتیااد 1تاای( اِم )آیماادیا  -ضااخامت اینتیمااا

تاار  ، از الگااوریتم بیشااینه گرادیااان کااه پاایش  مشااترن

 .بهاره گرفتاه شاد    ،[20] اعتبارسنجی آن انجام شده است

قلبای   چرخاه بارای ساه    ای قطار داخلای   تغییرات لحظاه 

 مبنای آن مقادیر سطح مقطع بیشینهاستخرای گردید و بر 

مادیای بیشاینه    -و سطح مقطع کمینه و ضخامت اینتیماا 

در این تحقیق، پاردازش  . شریان مشخص گردید تی( اِم )آی

هاای ماورد    با استفاده از الگاوریتم بیماران  فراآواییتصاویر 

نساخه ساال    2مَتلَاب  افازار  نارم  ( در فضاای 1بحث )شکل 

 انجام گردید. کشور آمریکا( 9)شرکت ماساچوست 2412

مدیای  -اینتیماو ضخامت قطر داخلی نمایی از  2شکل  در

یاک بیماار باه     تصااویر فراآوایای  شریان کاروتید مشترن 

( Eمدول یانگ شریان کاروتید )نمایش گباشته شده است. 

 [:13،28شود ] به کمک رابطه زیر برآورد می

(1                      )
( )

E
(( ) / )






syst d iast

syst d iast d iast

P P

D D D
                                                              


5 Mirolife BP W100 
6 Heerbrugg 
7 IMT; Intima-Media Thickness 
8 MATLAB 
9 Massachusetts 
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 )الف(

 
 )ب(

شریان  ای از نتای  حاصل از تغییرات لحظه ای نمونه 1شکل 

 -ب( ضخامت اینتیما) ،جائی شعاعی الف( جابه) کاروتید مشترن

 مدیا براساس الگوریتم بیشینه گرادیان.

 

صورت تفاضل عددی فشار فاز  فشار نبض به 1که در رابطه 

( Pdiast) شریانو فشار فاز دیاستول ( Psyst) شریانسیستول 

شاود. تغییار    شده در نظار گرفتاه مای    عنوان تنش اعمال به

قلباای  چرخااهشااکل نساابی رگ در راسااتای شااعاعی در  

صورت کمیت بدون بعد کرنش )استرین شعاعی( در نظر  به

ترتیاب حاداک ر    هبا  Ddiast و Dsystشود که در آن  گرفته می

قطار شاریان در   قل قطر شاریان در فااز سیساتول و حادا    

 .استانتهای فاز دیاستول 

هر بیمار،  مشترن تعیین دوز دریافتی شریان کاروتید برای

منظاور تعیاین    هباسکن در محیط  تی به تصاویر متوالی سی

افزار طراحی درماان   دوز دریافتی توسط شریان کاروتید نرم

متر قبل از  سانتی 3-2از  .مراجعه شد 1دوز آرتی کامپیوتری

شدن شریان کاروتید مشاترن تاا انتهاای ناحیاه      شاخهدو 

کاانتور گردیاد    ،هاای متاوالی   طی بارش  ،کاروتید مشترن

بعادی کاروتیاد    -تا در نهایات حجام ساه    ،الف( -3)شکل 

ب(. ساپس بار مبنااای    -3مشاترن حاصال شاود )شاکل     

و با محاسابه   2اِچ( وی دی)منحنی هیستوگرام حجمی دوز 


1 RT Dose 
2 DVH; Dose Volume Histogram 

مقدار کمی ی(،  -3سطح زیر نمودار منحنی مبکور )شکل 

شریان کاروتید در هر جلساه تعیاین    دوز دریافتی متوسط

دوز دریافتی کل شریان براسااس   متوسطشود و میزان  می

   .گردد تعداد جلسات درمانی بیمار تعیین می

 

 
 )الف(

 
 )ب(

ب( ضخامت ) شریان کاروتید مشترن و الف( قطر داخلی) 2شکل 

 مدیا در یک بیمار. -اینتیما

 

منظور برآورد یکساان دوز باالینی تماامی بیمااران، دوز      به

 د.یگرد ار محاسبه میر بیمه 3دی( ایی )بیشناختی  موثر زی

منظاور ایجااد    به دوز کل مورد نیاز پرتودرمانی تقطیعی باه 

شود و مقدار  میشناختی گفته  یک اثر خای، دوز موثر زی

    [:21-26گردد ] آن برحسب معادله زیر حاصل می

(2   )                              
d

B E D nd

 

 
 

  
 

1 

 dدهای،   معارف تعاداد جلساات تاابش     nکه در رابطه باال، 

 β/αگار میازان دوز اعماالی در هار جلساه و نسابت        بیان

باه هنگاام    دوو درجه  یکف نسبت ضرایب دوز درجه معر


2 BED; Biologically Effective Dose 
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درجاه دو   -های یونیزان در یاک مادل خطای    تابش فوتون

هاای منتشرشاده، نسابت     اساس گزارش[. بر21-26] است

β/α های سالم نظیر شاریان   در بررسی پاسخ زودرس بافت

شاود   در نظر گرفته می 14کاروتید در معر  پرتو، برابر با 

[26،22.] 
 

 
 )الف(

 
 )ب(

 
 )ی(

ب( ) ،مشترن کاروتیدشریان نمودن کانتورالف( )نمائی از  3شکل 

ی( ) ،عدی شریان تحت پرتوگیری با سه میدانب -بازسازی حجم سه

 منحنی هیستوگرام حجمی دوز شریان کاروتید مشترن بیمار.

 

 . نتایج3

مدول یانگ، با ثبت آهنگ تغییرات دیاواره   برآوردمنظور  به

باال و پائین شریان کاروتید مشترن مورد بررسی هر بیمار، 

 ،ای قطر داخلی شریان اطالعات مربوط به تغییرات لحظهاز 

قطر کمیناه شاریان   و  قطر بیشینه شریان در فاز سیستول

قباال و بعااد از در هاار مرحلااه دیاسااتول  فاااز در انتهااای

درصد اساترین شاعاعی    محاسبهبا  .ین شدتعیپرتودرمانی 

گیری فشاارخون بیمااران، مادول     چنین اندازه شریان و هم

 .  (1)جدول  یانگ شریان برآورد گردید

 صاورت  کاروتید در پای پرتودرماانی باه    مدول یانگ شریان

گار   کنناد کاه ایان امار بیاان      داری افزایش پیدا مای  معنی

  ست.ترشدن این شریان در پی پرتودرمانی ا سفت

مدیا، مقاادیر   -ای ضخامت اینتیما بررسی تغییرات لحظه از

مدیای بیشینه، کمینه و میانگین بیماران  -ضخامت اینتیما

قبل و پس از پرتودرمانی طای ساه چرخاه متاوالی قلبای      

دار میاان بیشاینه،    تماایز معنای  . (2استخرای شد )جدول 

قبال و بعاد از   مادیا   -ضاخامت اینتیماا  کمینه و میاانگین  

در پرتاویی   گر آسایب  امر بیان اینپرتوردمانی وجود دارد. 

ها بر اثار پرتودرماانی    الیه اندوتلیوم و عضالت صاف شریان

 خارجی است. 

کانتورکردن حجم شریان کاروتید مشاترن بار روی    بعد از

دوز  متوساط اساکن بیمااران، مقادار     تی تصاویر برشی سی

ساامانه طارح درماان     شریان کاروتید مشاترن در محایط  

گیااری از سااطح زیاار منحناای    کااامپیوتری، بااا انتگاارال 

برای هر فاز درماانی باه ازای یاک     هیستوگرام حجمی دوز

ادامه با ضرب نمودن مقدار در جلسه درمان تعیین گردید. 

دست آمده در تعداد جلسات درمانی بیماار،   دوز به متوسط

ساپس  دوز دریافتی شریان کاروتید مشترن تعیاین شاد.   

نسبت دریافت دوز توسط کاروتید از کل دوز اعمالی بارای  

هر بیماار محاسابه گردیاد. نسابت دریافات دوز کاروتیاد       

صورت حاصل تقسیم کل دوز دریافتی شریان کاروتید بر  به

ز تجویزی برای هر بیمار تعیین شاد )جادول   میزان کل دو

 میزان دوز دریافتی شریان کاروتید دهد نشان می. نتای  (3

هاای انساانی حاضار در پاژوهش،      در عمده نمونه مشترن

اصاوال    سهم قابل توجهی از میزان دوز تجویزی اسات، کاه  

در طراحی درمان کامپیوتری برای این امار چااره اندیشای    

شاده   انتخااب  کاه بیمااران   چنین نظر به ایان  شود. هم نمی

سان    شابه  های تحقیاق حاضار از هار ناو      عنوان نمونه به

 کنناده در رفتاار ساامانه عروقای باه دور      مداخلاه  )پارامتر(

هاا   شاریان آن  سافتی اند، لبا تغییارات ایجادشاده در    بوده

صرفا  متأثر از میزان قابل مالحظه دوز جببی شاریان طای   

 است.  دهی روند تابش
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پرتودرمانی  در طول شریان کاروتید مشترن بیماران (هایمتر)پارا های سن  شبه میانگین و انحراف معیار مدول یانگ و  1جدول 

 دار است. گر تمایز معنی بیان 48/4تر از  کم  pنواحی گردن در دو حالت قبل و بعد از درمان. عدد
p -عددبعد از پرتودرمانیقبل از پرتودرمانیسن  )پارامتر( شبه

94/1396/110 22/1888/121442/4مترجیوه( )میلیPsyst فشار سیستول 

61/1421/1102/1421/18123/4مترجیوه( )میلی Pdiastفشار دیاستول 

 62/402/6 61/463/8 444/4 متر( )میلی Dsystقطر بیشینه سیستول 

 82/486/8 88/492/0 444/4 متر( )میلی Ddiastقطر کمینه سیستول 

 11/610/18 22/633/10 386/4 درصد استرین شعاعی

 30/1326/38 96/2436/88 444/4 پاسکال( )کیلو Eمدول یانگ 

 
مدیای بیشینه، کمینه و میانگین در شریان کاروتید مشترن بیماران در دو  -میانگین و انحراف معیار مقادیر ضخامت اینتیما 2جدول 

 دهد. نشان می دار را تمایز معنی 48/4تر از  کم p -حالت قبل و بعد از پرتودرمانی نواحی گردن. عدد

 p -عددبعد از پرتودرمانیقبل از پرتودرمانیسن  )پارامتر( شبه

10/424/4 10/492/4444/4متر( )میلیمدیای بیشینه -ضخامت اینتیما

42/431/449/432/4444/4متر( )میلیمدیای کمینه -ضخامت اینتیما

12/460/4 14/486/4444/4متر( )میلیمدیای میانگین -ضخامت اینتیما

 

دوز دریافتی شریان کاروتید مشترن، دوز  متوسطدوز جببی بیماران در پرتودرمانی شامل دوز تجویزی بیماران،  میانگین و انحراف معیار 3جدول 

 و نسبت دریافت دوز کاروتید نسبت به دوز تجویزی. دی( ایی )بی شناختی زی ثروم

سن   شبه

)پارامتر(
نسبت دریافت دوز کاروتیددی( ایی )بی شناختی زیدوز موثر دوز دریافتی کاروتید متوسط دوز تجویزی

 23/8923/18±34/0928/19±24/8220/4±22/4±22/11 دوز )گری(

 

 بحث .4

آسیب عروقی ناشی از تشعشاع بارای اولاین باار در ساال      

بیمارکااه تحاات و در بررساای باار روی آئااورت یااک  1989

پرتودرمانی بدخیمی لنفوم قارار گرفتاه باود، مطارح شاد.      

اناد کاه بیمااران تحات تاابش       مطالعات متعدد نشاان داده 

ویژه کسانی که تحت درمان با پرتودرمانی نواحی گاردن   به

جملاه ساکته    عوار  جادی از  به احتمال زیاد از ،هستند

ز برناد. آترواساکلرو   حمله ایسکمی گابرا رنا  مای    مغزی و

اگرچه از لحاظ هیساتولوژیک مشاابه    ،ناشی از پرتودرمانی

با آترواسکلروز معمول اسات، لایکن از منظار باالینی یاک      

تفاوت عمده نیز دارد. تفاوت اصلی آتررواساکلروز ناشای از   

پرتودرمانی با بیماری معمول تصلب شراین این اسات کاه   

 محاادود بااه آن آترواسااکلروز ناشاای از پرتودرمااانی صاارفا 

 شود که تحت تابش قرار گرفته است از عروق می ای قهمنط

[29.] 

توان نسابت باه تحقیقاات     منظر می دومطالعه حاضر را از 

تر به اجرا گباشته شده و نتای  حاصال از   مشابهی که پیش

اند، تفکیک نمود. اول این  صورت عمومی انتشار یافته آن به

باه   های خاود را معطاوف   بررسی که سایر تحقیقات عموما 

کار رفته در پرتودرمانی بار   آثار دیررس پرتوهای یونیزان به

کاه گزارشای از    اند. حاال آن  شریان کاروتید معطوف نموده

کنون مطرح نباوده  ات زودرس پرتوها بر این شریان تاثیرأت

منظاور   های الزم باه  است و در نتیجه فرصتی برای مراقبت

 انیاا  بینای نشاده اسات. ث    گیری از عوار  آتی پایش  پیش

صاورت   اند، باه  ی نیز که تا به امروز انجام پبیرفتهیها بررسی

به عبارت دیگر، در تحقیقات گبشته از ایان  . اند کمی نبوده

عاروق تحات پرتودرماانی کاه      کشسانحیث بررسی رفتار 

هاا باوده و شاخصای از عملکارد      گر رفتار مکانیکی آن بیان

هااا در ساااختار باادن اساات، پژوهشاای صااورت  صااحیح آن

 نپبیرفته بود.
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نشااان دادنااد کااه در پاای اتمااام   پااژوهش حاضاارنتااای  

پرتودرمااانی یکایااک بیماااران، شااریان کاروتیااد مشااترن  

 طاور دچاار کااهش قطار داخلای باه       ،کننده پرتاو  دریافت

 1هایی که در جادول   شود. با توجه به یافته داری می معنی

شادگی شاریان کاروتیاد مشاترن      ، تناگ ه اسات ارائه شد

فازهای سیستول و دیاستول سه چرخه متاوالی   بیماران در

. برای اولین بار، کارمودی و همکااران باا   مشاهده شدقلبی 

انجام مطالعه تصویربرداری داپلر بار روی شاریان کاروتیاد    

سال پایش از انجاام    12بیمار که زمانی در محدوده تا  23

 06اناد و   مطالعه تحت پرتودرمانی نواحی گردن قرار گرفته

 ،صادفی از میان مردم تابش ندیده، مالحظه نمودناد نمونه ت

درصد گروه اول مبتال باه تنگای کاروتیاد باا درجاه       1/21

که این امر در گروه دوم  اند. حال آن درصد بوده 14باالتر از 

 . در گزارش دیگری، اساتیل و همکااران  [34] درصد بود 0

بیمااار بااا شااریان  04بااا انجااام تصااویربرداری داپلاار روی 

یااد سااالم کااه حااداقل یااک سااال قباال در معاار   کاروت

پرتودرمانی نواحی گردن قرار گرفته بودناد، تنگای شادید    

هاا را مشااهده نمودناد     درصد نمونه 04شریان کاروتید در 

دساات آمااده از پااردازش تصاااویر فراآوایاای  . نتااای  بااه[2]

بیماران نشان دادند در پی اتمام روند پرتودرمانی خاارجی،  

عناوان یاک    داری را به دیا افزایش معنیم -ضخامت اینتیما

اثر حاد ناشی از پرتوهاای یاونیزان در تماام چرخاه قلبای      

(. گاوجرال و همکاارانش در ساال    2دهد )جدول  نشان می

گاردن کاه    تحات پرتودرماانی ناحیاه    را بیمار 84 ،2416

بررسای   ،ی دریافات نماوده بودناد   گر 84دوزهای باالتر از 

مادیای شاریان    -مت اینتیماا ضاخا کردند. نتای  نشان داد، 

 ،کاروتید بیماران حتی دو سال از اتماام روناد پرتودرماانی   

داری نساابت بااه حالاات قباال از آراااز     افاازایش معناای 

رو با توجه به تحقیق مبکور  از این [.12] داردها  دهی تابش

توان افزایش ضخامت  و نیز نتای  حاصله از این تحقیق، می

در پای پرتودرماانی را ناه     مدیای شریان کاروتیاد  -اینتیما

عنوان یک  عنوان یک اثر قطعی حاد پرتویی، بلکه به تنها به

شاخص بالینی ماندگار از رفتار عروقی شریان به پرتاو نیاز   

براسااس نتاای     (2418)معرفی نمود. در تحقیاق دیگاری   

تصویربرداری فراآوایی اعالم شد که حتای افارادی کاه در    

گیرناد،   ونیزان نیز قرار میمعر  دوزهای پائین پرتوهای ی

تاری را در شاریان کاروتیاد     مدیای بایش  -ضخامت اینتیما

اناد، دارا   خود در مقایسه با افرادی کاه پرتاوگیری نداشاته   

   [.31] هستند

عنوان یک آسیب پرتویی  الزم به ذکر است تنگی شریان به

تنها باه شاریان کاروتیاد مشاترن محادود نباوده اسات.        

رانش ایجاد تنگی مشهود در شریان چه چِنگ و همکا چنان

کاروتید داخلی بیماران تحت پرتودرمانی در ناواحی سار و   

ماه از اتمام فرآیند درماانی   12گردن را بعد از حداقل گبر 

[. 32د ]حاصل از سونوگرافی گزارش کردنا  بر مبنای نتای 

 باا  1آرآی اِمچنین ژو و همکاران بر مبنای تصویربرداری  هم

بیماران تحت پرتودرمانی  زا، در مل کنتراستکارگیری عا به

اعالم نمودند که تنگای شاریان مغازی     ،نواحی سر و گردن

ای از شریان کاروتید داخلی اسات( نیاز در پای     )که شاخه

[. 33آیاد ]  های مبکور باه وجاود مای    پرتودرمانی در نمونه

چنین، ایجاد آسیب در عروق کرونری و اختالل در روند  هم

ی به عضالت قلبی در پی پرتودرمانی نیاز  رسان صحیح خون

عنوان اثر مزمن ناشی از پرتوهای یاونیزان مطارح    امروزه به

 [.  30گردیده است ]

مدول یاناگ بیمااران کاه در    دست آمده از بررسی  نتای  به

هاای   دهاد کاه نموناه    نشان می شد،ارائه گردیده  1جدول 

باه   حاضر در تحقیق در پی اتمام آخرین جلسه پرتودرمانی

که ای  گونه اند. به شدگی شریان کاروتید مبتال گردیده سفت

پی روند پرتودرمانی  مدول یانگ شریان در ضریب تغییرات

 اسات  82/1±21/4پیش از درمان برابر باا   نسبت به حالت

عناوان   ی باه یکه این امر حکایت از وقو  آترواسکلروز پرتاو 

عنوان  تواند به و می استیک اثر زودرس در پی پرتودرمانی 

رسااانی بااه نااواحی مغااز و  آهنااگ اخااتالل در خااون پاایش

ایسکمی محسوب شود. الزم به ذکر است نتیجه حاصال از  

نیز که با روش تحقیق حاضر در  و همکارانگوجرال تحقیق 

بیمااار تحاات  84باار روی شااریان کاروتیااد   2416سااال 

پرتودرمااانی ناحیااه گااردن در دو سااال بعااد از اتمااام      

شادگی   ها انجام شده بود نیاز حکایات از سافت    دهی تابش

عناوان اثار دیاررس     شریان کاروتید مشاترن بیمااران باه   

رو باا مقایساه نتاای  ایان دو      . از ایان [13]پرتوئی داشات  

شادگی دیاواره شاریان در پای      تاوان باه سافت    تحقیق می

پرتودرمانی خارجی نواحی گاردن در قالاب آثاار زودرس و    


1 MRI 



... مدیا و مدول یانگ شریان کاروتید مشترک در پرتودرمانی -بررسی تغییرات ضخامت اینتیما

1318 بهار و تابستان/ 1/ شماره هفتم مجله انجمن مهندسی صوتیات ایران/ سال



01



طرفاای سااهم باااالی دوز  ی باارد. ازی پااآثااار پایاادار پرتااوی

شده توساط شاریان کاروتیاد مشاترن از کال دوز       دریافت

دی در  ایاای اعمااال شااده و مقاادار کماای قاباال توجااه باای 

های مرسوم ناحیه گردن که باا توجاه باه موقعیات      درمان

(، 3نمایاد )جادول    ناپبیر می آناتومیکی این شریان اجتناب

تید بیماران نواحی ای سالمت شریان کارو لزوم بررسی دوره

هاا و   را طی مااه  شده با پرتوهای یونیزان سر و گردن درمان

هااای پااس از پرتااوگیری را باایش از پاایش ضااروری  سااال

 سازد. می

 

 گیری نتیجه. 5

منجر به وقاو   های این پژوهش، پرتودرمانی  براساس یافته

ی در عنوان یاک اثار زودرس پرتاوی    ی بهآترواسکلروز پرتوی

رو  شاود. از ایان   مشترن تمامی بیماران میشریان کاروتید 

ویاژه در بیمااران    لحاظ نمودن این امر در روند درماان باه  

اناد   تر به اختالالت عروقای مباتال باوده    مستعدی که پیش

از ناحیاه شاریان    فراآوایای صورت انجاام تصاویربرداری    به

گیاری و در صاورت لازوم     ها در پی روند تاابش  کاروتید آن

های بعدی توساط   گیری یماران جهت پیارجا  این قبیل ب

توصاایه  بااالینی متخصصااین مربوطااه در حااوزه پزشااکی 

 گردد. می
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Abstract 

Since it is too vital to the prevention of carotid disease in the vascular system, it seems necessary to 

the estimation of the elastic behavior of the carotid artery in head and neck external radiotherapy. In 

the present study, a total of 24 neck carcinoma patients treated with external radiotherapy had been 

studied. The carotid mean dose values were determined for each case by contouring the common 

carotid artery in consecutive CT scan images. Ultrasonography was performed from the wall region of 

each subject before and after the radiotherapy process. The instantaneous changes of intima-media 

thickness and radial movements in the arterial wall were extracted by the implementation of a 

maximum gradient algorithm. The results indicate that the normalized rate of absorbed dose of carotid 

from prescriptive dose is about 0.82±0.24. Moreover, the normalized value of Young modulus of 

radiation-induced carotids compared to non-irradiated carotid arteries along with increasing the 

intima-media-thickness is 1.58±0.21. These changes may be lead to stroke symptoms in the future. 

 

Keywords: Ultrasonic imaging, Young modulus, Carotid artery, Image processing, External 

radiotherapy, Intima-media thickness. 
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