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برای درمان سرطان غیرمالنومای پوست با استفاده  Se75-HDRطراحی اپلیکاتور براکی تراپی با استفاده از 

 از شبیه سازی به روش مونت کارلو 
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 :چکیده
کنند. استفاده می  Ir-192 HDRتراپی از جمله چشمه  های مختلف براکیاند که از چشمهتراپی تومـورهای پوستـی اپلیـکاتورهای مختـلفی طراحـی شدهدر براکـی

های رادیوتراپی سطحی  جایگزین مناسب برای چشمهباشد که با توجه به مشخصات فیزیکی می تواند به عنوان یک  نیز یک چشمه صنعتی می   Se75عالوه بر این، چشمه  

کننده مناسب  تراپی های سطحی، طراحی اپلیکاتور و فیلتر مسطحدر براکی  Ir192به عنوان جایگزین    Se75در نظر گرفته شود.هدف از این تحقیق عالوه بر معرفی چشمه  

های  کارلو است. در این کار فانتومی جدید از ساعد مرد بالغ با در نظر گرفتن جزئیات الیه به منظور درمان تومورهای پوستی با استفاده از کد مونت  Se75ی  برای چشمه

حاسبات، نمودارهای توزیع دز در  گیری دز تومور و استخوان با دقت بیشتری صورت گرفت. پس از انجام ممختلف نیز طراحی شده که با در نظر گرفتن این جزئیات اندازه

در تحقیقات گذشته    Ir192، نتایج حاصل از این تحقیق با عملکرد چشمه  Se75ی  ترسیم شده و به منظور بررسی عملکرد چشمه  هم دز های  عمق و کانتورها و منحنی

 مقایسه شد. 

 ن پوست براکی تراپی، اپلیکاتور، فیلتر مسطح کننده، فانتوم پوست، سرطا :  هاواژهکلید
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Abstract    :  
In brachytherapy of skin cancer, various applicators have been designed that use different brachytherapy sources, 

including Ir-192 HDR. In addition, the 75Se source is an industrial source that can be considered as a suitable alternative 

to surface radiotherapy sources due to its physical characteristics.The purpose of this study, in addition to introducing 
75Se fountain as an alternative to 192Ir in superficial brachytherapy, is to design an applicator and flattening filter for 
75Se fountain for the treatment of skin tumors using the Monte Carlo code.In this work, a new phantom of an adult 

male hand was designed by considering the details of different layers, which by considering these details, the tumor 

and bone dose were measured more accurately.After performing the calculations, dose distribution diagrams were 

drawn in depth and contours and isodes curves and in order to evaluate the performance of 75Se spring, the results of 

this research were compared with the performance of 192Ir spring in previous researches. 
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 مقدمه .  1

ی ناشی از سلولهای های رایج در جهان است که ابتال به آن در حال افزایش است و بطور کلی به دو دستهسرطانسرطان پوست یکی از  

های درمانی  برای درمان سرطان پوست از روش  .[1]مالنوسیت)مالنوما( و سلولهای الیه اپیدرم)سرطان پوست غیر مالنوما( تقسیم می شود

 . [2]باشد تراپی می براکی که یکی از این روشها شودزیادی استفاده می

است که عالوه بر براکی تراپی تومورهای مغزی، دستگاه گوارش،     Ir192در حال حاضر یکی از رادیو نوکلئید های پرکاربرد در حوزه براکی تراپی  

در براکی تراپی سرطان پوست نیز مورد استفاده قرار میگیرد. از سوی دیگر رادیونوکلئید  غیره مثانه، سرطان مری، سرطان سینه وتومورهای 

Se75  نیمه عمر   را می توان در برای براکی تراپی پوست نیز به کار گرفت. این رادیونوکلئید دارای  [3]که در صنعت و کشاورزی کاربرد دارد

 .است keV  214.9روز و متوسط انرژی فوتون های گامای آن119.779

 در نظر  سطحی   براکی تراپیدر    Ir192  برای  عنوان جایگزینیو امکان تولید آن در کشور، می توان آن را به    Se75با توجه به ویژگی های مثبت  

 . [3, 4, 5]گرفت

مبتنی بر  مناسب،  اپلیکاتور    همچنین طراحی  ،برای براکی تراپی سرطان غیر مالنومای پوست  Se75هدف از این تحقیق معرفی رادیونوکلئید  

از شبیه سازی به روش مونت کارلو برای اندازه گیری دز الیه های مختلف فانتوم ساعد مرد  است. در این تحقیق    Bebig Valenciaاپلیکاتور  

برای این رادیونوکلئید محاسبه گردید و    Flattn. همچنین پارامترهای زمان درمان و استفاده شدبرای تومور  Gy40به ازای دز تجویزی بالغ  

 نشان داد. Se75عملکرد خوبی را از مقایسه شده که  Ir192با مقادیر متناظر  

 

 روش کار .  2

 شبیه سازی اپلیکاتور.  1.  2

جنس بدنه ی اصلی اپلیکاتور طراحی گردید.  ، بدنه اصلی اپلیکاتور  1مطابق شکل Bebig Valenciaاز طرح اپلیکاتور  با استفاده  در این کار  

Ni 6% , Cu 4% , W 90% , 𝜌از آلیاژ تنگستن ) = 17 𝑔/𝑐𝑚3    که برای محدود کردن اشعه در ناحیه مورد نظر بکار می رود و کالهک )

F 59.3% , C 37.5% , H 3.2% , 𝜌پالستیکی از پلی وینیل فلوراید )  = 1.78 g/cm3  [ 6]( است  . 
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 پ( اپلیکاتور طراحی شده  نمای خارجی ب( نمای داخلی( ( الفcm) . ابعاد اپلیکاتور1شکل      
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 فیلتر مسطح کننده  و  Se75 شبیه سازی چشمه.  2.  2
  2Se O75ترکیب  صورته شده ب استفادهچشمه  معرفی شده مورد استفاده قرار گرفت.و همکاران  1بلوسوو که توسط  Se75در این کار چشمه 

Fe 68%, Si 1%  Mn 2%, Ni 10%,Cr 19% ,  ,  𝜌)که در پوسته ی فوالدی با ترکیب = 8 𝑔/𝑐𝑚3  )،شبیه سازی شده    قرار گرفته

 .  [6] است.

 نشان داده شده است.   Se75ی شبیه سازی شده )ب( چشمه2)الف( ابعاد چشمه ی بکارگرفته شده و غالف آن و در شکل2در شکل

 

استفاده شد. در این و همکاران به کار گرفته شده است،  2رابرت جرج برای طراحی فیلتر مسطح کننده از روش تحلیلی و تکرار که در تحقیق 

 روش با استفاده از رابطه ی: 

(1) 𝑍(𝜗) =
1

𝜇
𝑙𝑛

1 + 𝑡𝑎𝑛2𝜗0

1 + 𝑡𝑎𝑛2𝜗
𝐶𝑜𝑠𝜗 

>ϑ ( 0و قرار دادن مقادیر مختلف  𝜗 < 𝜗0:که با استفاده از رابطه ی ) 

(2) r = h tan𝜗 

فاصله    hنشان داده شده است،  3همانطور که در شکلترسیم شده که شکل فیلتر را بدست می دهد.    ϑبر حسب    Zبدست می آید، نمودار  

شعاع پنجره اپلیکاتور می باشد، حداکثر زاویه   0rفاصله مرکز پنجره تا کناره ها است. با توجه به اینکه    rی چشمه تا پنجره ی اپلیکاتور و  

(ϑ0را می توان محاسبه کرد )[8] . 

 

 سرب   لتریف  ضخامت یلیتحل محاسبه در استفاده  مورد ریمقاد کیشمات رسم .3شکل

 

 15که در فاصله ی    Se75چشمه ی نقطه ای    MCNPX2.6که همان ضریب تضعیف می باشد با استفاده از کد    𝜇برای به دست آوردن  

مقدار دز ناشی از این چشمه در عمق های مختلف اندازه  F*8سانتیمتری از سطح فانتوم آب قرار دارد، شبیه سازی شده و با استفاده از تالی  

 ( بدست آورد. 3را در رابطه ی ) μگیری شده و نمودار دز بر حسب عمق ترسیم می گردد و از انطباق تابع نمایی می توان مقدار 

(3) 𝐷(𝑑) = 𝐷(0)e−µ𝑑(𝑑) .𝑑 

برابر با    ϑاست، حداکثر مقدار   cm  0.99605= 0r  و شعاع پنجره اپلیکاتور  =cm  1.47913hاز آنجایی که فاصله چشمه تا پنجره اپلیکاتور  

 بدست آمد.  4.6برابر با   μمقدار  با ترسیم نمودار دز بر حسب عمق  بدست آمد. 34°

 
1Belousov  

2Robert Jerj  

 
 

 
 

 )ب( )الف(
Se75چشمه شبیه سازی شده   ( )بSe75 (mm )چشمه ابعاد  الف(). 2شکل

 



 
  

4 
 

0و قرار دادن مقدار    μپس با داشتن مقدار   < ϑ < برای شبیه سازی فیلتر مسطح کننده   شکل فیلتر بدست می آید.  ( 1ی )در رابطه  34°

می توان شکل زنگوله ای آن را با قرار دادن ورقه های استوانه ای یا مخروط های ناقص روی یکدیگر به دست آورد که در این پروژه شکل 

  ترسیم کردیم. فیلتر را از طریق قرار دادن مخروط های ناقص روی یکدیگر 

فایل ورودی را اجرا نموده و نمودار توزیع دز شعاعی را    MCNPX2.6  با استفاده از نرم افزارپس از ترسیم فیلتر و قرار دادن آن در اپلیکاتور،  

   . در عمقی که تومور قرار دارد ترسیم می کنیم

 مشاهده می شود.  µروند تغییر نمودار توزیع دز در عمق تومور با تغییر مقادیر  )ب(5روند تغییر شکل فیلتر و در شکل)الف( 4 در شکل 
  

 )ب(  )الف( 

 فیلتر با ارتفاع مختلفنمودار توزیع دز در عمق تومور تومور متناظر با  ب( مسطح کننده در چهار ارتفاع مختلففیلتر زنگوله ای شکل . الف( 4شکل
 

فیلتر کوتاه تر شده و دز در مرکز تومور افزایش میابد و توزیع مناسب تری پیدا می کند. در    µنشان داده شده که با افزایش مقدار    4در شکل  

 تر نمودار دز در عمق مناسب تری بدست می دهد برای استفاده در اپلیکاتور طراحی شده مناسب  µ=7نهایت با توجه به اینکه فیلتر متناظر با  

هایی که در شکل    باشد.می   دز در قسمت  توزیع  بهبود  منظور  داده شده،    )ب(4به  اضافه شده  نشان  فیلتر  باالی  به  دو قطعه مخروطی 

  .(5است)شکل

 

 

 

 . شبیه سازی فانتوم 3.  2

طراحی فانتومی از ساعد مرد بالغ به ابعاد   ، MCNPX2.6دزیمتری در پوست با استفاده از کد محاسباتیدقیق  به منظور انجام محاسبات  

cm6.34×  cm8×  cm24از    به ترتیب  این فانتوم  .صورت گرفت  6به صورت شکل  صورت گرفت  های مختلفالیه  ، با در نظرگرفتن جزئیات

 هیپودرم  ،(mm0.36) دیواره رگ ،(mm1.88) خون  ،(mm0.36) دیواره رگ ،(mm2) هیپودرم ،(mm1) رم د ،(mm0.1) اپیدرم ی الیه 19

(mm2)،  ماهیچه  (mm1)،  استخوان  (mm0.6)،   مغز زرد استخوان  (mm0.6)،  استخوان  (mm0.6) ،  ماهیچه  (mm2)،  هیپودرم  (mm2)، 

 تشکیل شده است. (mm0.1) اپیدرم ،(mm1) درم ،(mm2) هیپودرم ،(mm0.36) دیواره رگ ،(mm1.88) خون ،(mm0.36) دیواره رگ

 

 

 ..تصویر سه بعدی از فانتوم طراحی شده6شکل

 

 

 

 می باشد(  cm)ابعاد برحسب . ابعاد مخروط های تشکیل دهنده فیلتر ویرایش شده 5شکل
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 محاسبه دز جذبی. 4.  2

در این پژوهش محاسبات ما بر    .[2]دهندفرکشن به تومور می  8تا    6را طی دو هفته در    Gy40و    Gy30در براکی تراپی پوست معموال دز  

 است.  Gy  5شود، یعنی دز در هر فرکشن فرکشن به تومور داده می  8که طی دو هفته در  باشدمی  Gy40ی دز پایه

مقدار دز جذب شده در الیه های مختلف فانتوم که در ناحیه مخروطی در میدان درمان قرار دارد   8E1و با تاریخچه    F*8با استفاده از کارت  

ی این ناحیه در الیه    حجم بالینی هدف می باشد،  CTVاز آنجایی که  محاسبه شد.    (CTV3حجم هدف بالینی)دز دریافتی    Gy40به ازای  

نیز با   (PTV4حجم هدف برنامه ریزی شده)  در نظر گرفته شده است mm15و قطرmm1.1درم و اپیدرم به صورت استوانه ای به ضخامت  

. همچنین به منظور رسم پالت های دوبعدی، سه بعدی، منحنی [9]تایجاد شده اس CTV به mm3افزودن یک حاشیه به ضخامت تقریبا  

در فایل ورودی استفاده گردید    8E2از کارت مش تالی مستطیلی با تاریخچه    surferو کانتورهای رنگی با استفاده از نرم افزار    هم دزهای  

 شدند. یک میلی متری در نظر گرفته   zو  yو  xکه در این مش بندی تمامی بازه ها در راستای 

 و زمان درمان  avDو   flatnessمحاسبه  .  5.  2

الکتروتکنیکال   flatnessبرای محاسبه ی   المللی  اسم  IEC)  در کمیسیون بین  به  پارامتری   )Flattn  به معنی  [  10]تعریف شده است که 

 صورت زیر محاسبه می شود: در عرض ناحیه هندسی مورد نظرو در عمق مرجع می باشد. این پارامتر به  %80یکنواختی بیشتر از 

(4) Flattn = 
𝐷𝑚𝑎𝑥−𝐷𝑚𝑖𝑛

𝐷𝑚𝑎𝑥+𝐷𝑚𝑖𝑛
 × 100  

 محاسبه می گردد:  (5)نیز دز میانگین می باشد که با استفاده از رابطه  avDپارامتر 

(5)               Dav = 
𝐷𝑚𝑎𝑥+𝐷𝑚𝑖𝑛

2
 

عمق مرجع را مرکز تومور   avDو    lattnFدز بیشینه در ناحیه هندسی می باشد. به منظور محاسبه    maxDدز مینیمم و    minDدر این روابط  

 سانتی متری از مرکز تومور در نظر گرفتیم. 0.75سانتیمتری از سطح فانتوم و عرض ناحیه هندسی را شعاع  0.06یعنی فاصله 

دز کمیت زمان درمان با توجه به میزان دز تجویزی برای تومور در هر فرکشن و اکتیویته چشمه قابل اندازه گیری است، لذا با توجه به اینکه 

 در نظر گرفته شده، زمان درمان در هر فرکشن را می توان بدست آورد. Ci10و اکتیویته چشمه   Gy  5در هر فرکشن 

 تجزیه و تحلیل داده ها .  3

نشان داده شده است، با افزایش عمق، دز جذب شده کاهش میابد. همچنین دز رسیده به الیه های    7شکل  نمودار میله ای  همانطور که در  

می باشد.    CTVدرصد از دز رسیده به ناحیه    22.5الی    11.5می باشد که حدود    Gy5.17 و    Gy  4.6استخوان و مغز زرد استخوان به ترتیب

 را دریافت کرده اند.  CTVدز رسیده به ناحیه  40/1م حدود عالوه بر این الیه های مختلف پوست در طرف دیگر فانتو

 

 Gy40.  نمودار میله ای دز الیه های مختلف فانتوم به ازای دز تجویزی تومور به میزان 7شکل

 
3Clinical target volume  

4Planning target volume  
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 PDDرسم منحنی  .  1.  3

 ی همانطور که در این شکل مشاهده می شود، دز تابشترسیم شده و همه ی داده ها به دز تومور نرماالیز شده اند،   PDDمنحنی  8در شکل 

به الیه های مختلف پوست در    یعالوه بر این، دز تابشاست.  شده تجویز دوز از 11.5-25%استخوان  زرد به الیه های مختلف استخوان و مغز

کاهش دز    IR-HDRsاما در براکی تراپی تومور پوستی به وسیله ی چشمه    .از دوز تجویز شده استدرصد    2.5طرف دیگر فانتوم حدود  

 .[2]دز تومور است 95%استخوان نسبت به تومور بسیار اندک بوده و دز استخوان در حدود 

 

 ، دز در عمق های مختلف به دز تومور نرماالیز شده است Se75چشمه  PDD. منحنی 8شکل            

 هم دزمنحنی های  .  2.  3

سانتی متر از   1، در صفحه تومور، تا شعاع  ور که در این شکل نشان داده شده همانطکانتور هم دز در صفحه تومور را نشان می دهد.    9شکل

 و برای شعاع های بزرگتر به دلیل اندازه پنجره اپلیکاتور، دز به سرعت کاهش میابد.  است Gy40دز تقریبا مرکز تومور 

 

 
 )ب(                      )الف(                                                       

 تومور صفحه در یرنگ پالت( ب تومور  صفحه در دز عیتوز کانتور( الف. 9شکل

 

سانتی متری نیز در شکل 1سانتی متری فانتوم را نشان می دهد. نمای بزرگ این منحنی تا عمق  5)الف( منحنی هم دز تا عمق10شکل

بطور کامل احاطه شده    Gy38.5  هم دزتوسط منحنی    PTV، مشاهده می شود ناحیه  (ب)10مطابق با شکل)ب( نشان داده شده است.  10

 کمتر می باشد.   Gy 1.5در حدود  [9]( Gy40است که از میزان دز تجویزی ) Gy38.5در حدود  PTVناحیه   100Dاست، لذا 

 

 )ب(                                                                                )الف(                                                    

 فانتوم سطح از cm1 عمق تا هم دز یها  یمنحن کینزد ینما( ب فانتوم مختلف یعمقها  در هم دز یها یمنحن( الف .10شکل

 

 و زمان درمان  avDو    flatnessنتایج محاسبات  .  3.  3

 از مرکز تومور به عنوان عرض ناحیه  cm  0.75از سطح فانتوم( و شعاع  cm 0.06با در نظر گرفتن مرکز تومور به عنوان عمق مرجع ) فاصله 

 (  4با استفاده از رابطه )  Flattnبدست آمد بنابراین مقدار   Gy  38.895و دز مینیمم  Gy40.986هندسی مقدار دز ماکسیمم در این قسمت 

 .[11]است %20.9مقدار  Ir192برای چشمه ی  Flattnمحاسبه شد. مقدار   Gy  39.94127( برابر 5ی )با استفاده از رابطه avDو  %2.6برابر با 



 
  

7 
 

به دست آمد که این مقدار برای    min  7  با تقریبا برابر    Ci  10با اکتیویته    Se75مدت زمان درمان تومور در هر جلسه با استفاده از چشمه  

 220  با این حال، یک محاسبه ساده نشان می دهد که پس از . [11, 7]می باشد  min  2.37برابر با   Ci  10با همان اکتیویته   Ir192چشمه ی 

 .دقیقه است 24زمان درمان برای هر دو رادیونوکلئید برابر با ، Ir192 روز، برابر با سه نیمه عمر

 

 نتیجه گیری .  4

برای درمان سرطان پوست با استفاده از شبیه سازی به روش مونت  Se75در این پروژه به طراحی اپلیکاتور براکی تراپی با استفاده از چشمه  

 کارلو و بررسی عملکرد این اپلیکاتور پرداخته شد.  

همچنین طراحی فانتوم جدید از پوست با در نظر گرفتن جزئیات الیه های مختلف نیز بخش مهمی از این کار را تشکیل داد.این فانتوم یک 

غ است که شامل الیه های مختلف پوست، الیه چربی، دیواره رگ،خون، استخوان و مغز استخوان است که مدل دقیق از ساعد دست مرد بال 

دز در تومور  ی شود که منجر به اندازه گیری دقیق  اعمال م   غیرهبا در نظر گرفتن این جزئیات اثراتی مانند پس پراکندگی، جذب، تضعیف و  

 و استخوان می شود.  

  3می شود، اما محاسبه نشان می دهد که این زمان برای هر دو بعد از    Ir192باعث افزایش زمان درمان در مقایسه با    Se75اگرچه استفاده از  

اکتیویته ویژه بیشتری داشته و در نتیجه قابلیت ساخت آن در ابعاد کوچک   Ir192در مقایسه با   Se75  .تقریباً یکسان است  Ir192نیمه عمر  

 Ir192دز رسیده به الیه های مجاور تومور به ویژه استخوان نسبت به    Se75وجود دارد، همچنین با توجه به انرژی پرتوهای گاما، با استفاده از  

 . [7]اده کمتر استبسیار کمتر و دز پرسنل نیز کاهش و ضخامت حفاظ سربی مورد استف

، نیمه عمر بیشتر، زمان درمان مناسب و اکتیویته ویژه  [7]بنابراین توزیع دز بهتر و کاهش قابل مالحظه ی دز استخوان، حفاظ سازی آسان تر

 راپی سطحی تبدیل کند. در براکی ت Ir192باالتر می تواند این رادیونوکلئید صنعتی را به جایگزین مناسبی برای 
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