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 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

 کارلومونت سازیهیبا استفاده از شب Beam shaper کاتوریموثر چشمه الکترون اپل تیموقع یابیارز
 

 (2)سید محمودرضا آقامیری،  -(2)اهلل نعمت، درلوحی -(، *1)ی، حمیدرضا باغان

 رانیسبزوار، ا ،یسبزوار میدانشکده علوم، دانشگاه حک ک،یزیگروه ف( 1)

 رانیتهران، ا ،یبهشت دیدانشگاه شه ،ایهسته یدانشکده مهندس ،یپرتوپزشک یگروه مهندس( 2)

 :دهيچک
الکترون است. با توجه  کهیتوسط بار عملنیح یمورداستفاده در پرتودرمان یاختصاص یکاتورهایاز اپل یکی Beam shaper کاتوریاپل

 ماریب بدن و کاتوریاپل انیم یمحسوس ییفاصله هوا مار،یبدن ب یبر رو میمستق یریو عدم امکان قرارگ کاتوریاپل نیا ادیبه وزن ز
اثر و  نیا یبرا کاتوریاپل یخروج زانیم حی( جهت تصحeffSSDمؤثر چشمه الکترون ) تیاز موقع یآگاه ن،یبنابرا .دآیمی وجودب

حاصل  یمربع هایدانیتمام م یبرا effSSD نییپژوهش تع نیاست. هدف از ا یضرور امری ماریبه ب یزیدوز تجو زانیم قیدق لیتحو

 LIAC12کار سر شتابدهنده  نیا برای. باشدمی کارلونتمحاسبات مو ازمختلف با استفاده  هاییدر انرژ Beam shaper کاتوریاز اپل
 کارلومدل مونت نیبا استفاده از ا effSSDشده،  سازیهیمدل شب یو پس از اعتبارسنج سازیهیشب Beam shaper کاتوریبه همراه اپل

 effSSDآمده نشان داد که دستبه جید. نتایتابش محاسبه گرد دانیو ابعاد مختلف م هاانرژی در فاصله مجذور عکس روش مطابق و

الکترون  یانرژ رییاز تغ شتریمراتب ببه دانیابعاد م راتییبه تغ effSSD ی. وابستگباشدیتابش م دانمیالکترون و اندازه یاز انرژ یتابع

 . ابدییم شیافزا زین effSSDالکترون  کهیبار یو انرژ دانیابعاد م شیبا افزا یطورکلبود. به

 کارلومونت سازیهی، شبBeam shaper کاتوریاپل عمل،نیح یمؤثر چشمه الکترون، پرتودرمان تیموقع :کلمات کليدي 
 

 :مقدمه

تا  10از مرتبه  ییباال اریبس یآن دوزها یط است که یخاص پرتودرمان یهااز روش یکی( IORTعمل )نیح یپرتودرمان

به منظور  یبه بستر تومور بعد از جراح ی. پرتوده]1[ شودیبه بستر تومور داده م یجراحبالفاصله پس از عمل یگر 25

ای هیکی از روش. ردپذییاز عود مجدد تومور صورت م یریو جلوگتومور  ماندهیباق یهاکامل سلول یاز نابود نانیاطم

شناخته  IOERTکه با عنوان  باشدمی MeV 12سازی این روش درمانی استفاده از باریکه الکترون با حداکثر انرژی پیاده

را به خود  یادیعمل در حال حاضر توجه زنیح یپرتودرمان یبرا یمتحرک اختصاص یهادهندهشتاب استفاده از .شودمی

عمل توسط برای پرتودرمانی حین ایطور گسترهاست که بهها ای از این شتابدهندهنمونه LIAC12 معطوف نموده است.

 Beamکاتوریاپلبا این شتابدهنده  مورداستفاده مخصوصی کاتورهایاز اپل یکی گیرد.باریکه الکترون مورداستفاده قرار می

shaper  با ابعاد  یمربع یهادانیم دیقادر به تول ،میضخ غهیت یسر کیبا استفاده از  دانیشکل م وستهیپ میبا تنظاست که

 قیاز طر کاتوریاپل نیمار، ایبدن ب یآن بر رو یریو عدم امکان قرارگ (kg 2/8) وزن باال لی. به دل]2[ باشدیمختلف م

 کاتوریاپل انیگاف هوا م کی جادیکار باعث ا نیکه ا ردگییقرار م ماریبدن ب یکیشده و در نزددارنده به تخت متصلنگه کی
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 هشدزیدوز تجو قیدق لیبه منظور تحو نیگردد. بنابرا کاتوریاپل یخروج رییباعث تغ تواندیم تیدر نها کهشده  ماریو بدن ب

 توریبر مان گرییحسب سانت)بر کاتوریاپل یفاکتور خروج مار،یب یالزم جهت پرتوده تیونی توریتعداد مان حیو محاسبه صح

باشد تا  اریدر اخت دیمؤثر چشمه الکترون با تیمنظور، موقع نیا یبرا گاف هوا اصالح گردد. نیا یبرا یستی( باتیونی

پژوهش،  نیهدف از ا .اصالح نمود اثر نیا یرا برا کاتوریاپل یخروج راتییقانون عکس مجذور فاصله تغ قیبتوان از طر

 نیتوسط ا دیتولقابل یمربع هایدانیم یتمام یبرا Beam shaper کاتوریالکترون حاصل از اپل کهیمؤثر بار تیموقع نییتع

وجود فاصله  لیبه دل کاتوریاپل یخروج راتییبتوان تغ قیطر نای از تا بوده کارلونتبا استفاده از محاسبات مو کاتوریاپل

 لحاظ نمود. یپرتوده یرا ط ماریو بدن ب کاتوریلسطح اپ انیهوا م

 :روش کار

 هاغهیت حرکت. دنشویم بسته و باز ییکشو صورت به دو به دو که شده لیتشک غهیت چهار از Beam shaper کاتوریاپل

های مربعی از ابعاد توان میدانکه مییبه طور ،کنندیم حرکت همزمان ی به صورتمواز یهاغهیت و بوده گریکدی به وابسته
2cm 1×1  2تاcm 9×9  از دو الیه شامل هاغهیترا توسط این اپلیکاتور تولید نمود. این PTFE )با ضخامت  )تفلونcm 6/2 

که دارای ضخامت بیشتری است، برای متوقف کردن  الیه تفلونی شده است.ساخته cm 8/0نزن با ضخامت و استیل زنگ

جذب تابش ترمزی ناشی از برهمکنش الکترون در که دارای ضخامت کمتری است، برای  باریکه الکترون و الیه استیل

با  PMMAای شکل اپلیکاتور از جنس گیرد. قسمت استوانهمورد استفاده می های عبوری از تفلونو الکترون تفلون

 kg 2/8حدود  وزنی دارای و 3cm 25×25×31برابر این اپلیکاتور د. ابعااستشده ساخته  cm 25و طول  cm 5/0 تضخام

شود که عالوه بر نگهداری، جراحی ثابت میدارنده به تختمعموالً با یک نگهاین اپلیکاتور  به دلیل وزن نسبتاً باال، .باشدمی

به سر شتابدهنده  و اتصال آن Beam shaperنمایی از اپلیکاتور  .]3[د دهنیز افزایش می طی پرتودهی رادقت مکانی 

LIAC12  نشان داده شده است. 1در شکل 

           
 )چپ(. LIAC12)راست( و نحوه اتصال آن به سر شتابدهنده  Beam shaper(: نمایی از اپلیکاتور 1شکل شماره ) 
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 LIAC12سر شتابدهنده اختصاصی ، اپلیکاتور به beam shaperاپلیکاتور  در برای تعیین موقیعت موثر باریکه الکترون 

 MCNPXکارلوی توسط کد مونت beam shaperبه همراه اپلیکاتور  LIAC12. برای این منظور سر شتابدهنده متصل شد

دوز  عیتوز هاییاز صحت عملکرد آن، منحن نانیو اطم افتهیتوسعه یکارلومدل مونت یاعتبارسنج یبرا ازی وسشبیه

 یو به ازا 2cm 9×9 و 2cm 3×3 یمربع یهادانیمتناظر که در م یعمل جیکارلو با نتامونت سازیهیحاصل از شب یعمق

در نهایت برای تعیین . دیگرد سهمقایاز طریق تحلیل گاما  بودند، آمده دستب MeV 12و  10، 8، 6 یاسم هاییانرژ

استفاده شد. این  روش عکس مجذور فاصله کارلوی اعتبارسنجی شده واز این مدل مونت موقعیت مؤثر چشمه الکترون

های هوای عمق ثابت در داخل فانتوم )معموالً عمق دوز بیشینه( به ازای گافروش مبتنی بر تعیین دوز جذبی در یک 

بر اساس این  .]4[ مختلف بین سطح فانتوم و انتهای اپلیکاتور بوده که توسط توسط خان و همکاران معرفی شده است

در  (maxzمق دوز بیشینه )روش، به ازای فواصل هوایی مختلف میان لبه اپلیکاتور و سطح فانتوم، میزان دوز جذبی در ع

( و g=0) به ازای فاصله هوایی صفر (maxzدوز در عمق دوز بیشینه ) 0I که شود. فرض کنیدگیری میداخل فانتوم اندازه

gI  دوز در همان عمق به ازای فاصله هوایg .فرض کنیم که موقعیت مؤثر چشمه الکترون در فاصله  اگر باشدeffSSD  از

 صورت زیر است:به gIو  0Iبر اساس قانون عکس مجذور فاصله، رابطه بین  سطح فانتوم قرار داشته باشد،

 2

0 eff max 0

g eff max g eff max

SSD
,    1                         (1)

SSD SSD

I z g I g

I z I z

  
   

  

 

0مطابق رابطه باال چنانچه مقادیر

g

I

I
هد به دست خوا راستشود، یک خط  رسم( gبر حسب تابعی از فاصله هوایی ) 

 :برابر است باآمد که شیب آن 

 
eff max

1
slope                           (2)

SSD z


 
 :به صورت زیر بازنویسی کردتوان را می (effSSDموقعیت موثر چشمه الکترون ) ،لذا

 
eff max

1
SSD                                    (3)

slope
z 

 

0بنابراین با تعیین مقادیر

g

I

I
و محاسبه شیب خط مربوطه،  اپلیکاتور و سطح فانتومبه ازای فواصل هوایی مختلف میان لبه 

0برای تعیین  .رددست آوبه effSSDتوان می

g

I

I
 مختلف ییفواصل هوا مربوط به نهیشیدر عمق دوز ب یدوز جذب ریمقاد ،

متر میلی 2و ارتفاع متر میلی 2ای به شعاع هایی استوانهو در داخل سلول F8*توسط تالی  ،از سطح فانتوم آب کاتوریاپل لبه

مختلف محاسبه  هایدانیو ابعاد م هایدر انرژ effSSDباال،  رمطابق روش شرح داده شده د تیدر نهامحاسبه گردید. 
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مطالعه  نیدر ا آب و فانتوم کاتوریسطح اپل انیهوا( م هایدر نظر گرفته شده )گاف ییذکر است که فواصل هوا. قابلدیگرد

)با  2cm 9×9تا  2cm 3×3های به ازای ابعاد میدان effSSDبود و محاسبات مربوط به  متریسانت 16و  12، 8، 4برابر صفر، 

 .رفتیصورت پذ MeV 12 و 10، 8، 6مختلف  هاییدر انرژو  (2cm 1×1 هایگام

 نتايج:

های به ازای انرژی 2cm 9×9و 2cm 3×3 های مربعیکارلو در میدانسازی مونتهای درصد دوز عمقی حاصل از شبیهمنحنی

چین و ...( اند. خطوط )توپر، نقطهداده شدهنمایش 2هندسی در شکل  هایشکلبه صورت  MeV 12و  10، 8، 6اسمی 

نتایج حاصل از مقایسه . باشندمی Advanced Markusیونش اصل از دوزیمتری عملی توسط اتاقکدهنده نتایج حنیز نشان

 شده است.آورده 3گاما در شکل توسط تحلیل هاداده

 
 

 های محتلف باریکه الکترونکارلو و دوزیمتری عملی به ازای انرژیسازی مونتحاصل از شبیه دوز عمقی توزیعهای منحنی(: 2شکل شماره )

 .2cm 9×9و  2cm 3×3های تابش در میدان
 

 
های ها و میداندر انرژی کارلو و دوزیمتری عملی توسط تحلیل گامامقادیر شاخص گامای حاصل از مقایسه نتایج مونت(: 3شکل شماره )

 .تابش مختلف
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دست آمده وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل پیداست، به لحاظ کیفی توافق خوبی میان نتایج به 2شکل  طور که ازهمان

تر از یک است که این نتیجه معیاری های موردبررسی مقدار شاخص گاما کوچکتمام عمقدهد که در نشان مینیز گاما 

بنابراین صحت مدل باشد. گیری تجربی میزی و اندازهسااز وجود یک توافق مطلوب میان نتایج حاصل از شبیه

 گیرد.تائید قرار میشده در این مطالعه موردسازیبیهکارلوی شمونت

0مقادیر

g

I

I
 هایانرژی ازای به و 2cm 9×9تا  2cm 3×3 های مختلفابعاد میداندر  (gاز فاصله هوایی ) یبر حسب تابع 

 نمایش داده شده است.  4در شکل  MeV 12و  10، 8، 6 الکترون

مؤثر چشمه الکترون میدان و انرژی الکترون، موقعیت به ازای هر اندازه  4با تعیین شیب خطوط نشان داده در شکل 

(effSSD( بر اساس روش عکس مجذور فاصله و با استفاده از رابطه )به3 ) دست آمد. نتایج حاصل از محاسبهeffSSD  به

 آورده شده است. 1ها و ابعاد میدان مختلف در جدول ازای انرژی

 
به  Beam shaperمختلف حاصل از اپلیکاتورمربعی های کارگیری روش عکس مجذور فاصله در میداننتایج حاصل از به (4شماره ) شکل

 تعیین موقعیت مؤثر چشمه الکترون. جهت MeV 12و  10، 8، 6های ازای انرژی
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 .های مختلفدر انرژی Beam shaperحاصل از اپلیکاتور  مربعی هایمربوط به میدان effSSD (1جدول شماره )

انرژی 

(MeV) 

 Beam shaper (2cm)های مربعی اپلیکاتور میدان

3×3 4×4 5×5 6×6 7×7 8×8 9×9 

6 9/13  5/21 8/28 5/36 4/46 2/58 9/65 

8 8/19 4/23 5/25 2/31 0/48 7/65 3/68 

10 9/22 2/26 1/27 1/34 9/39 9/59 9/69 

12 6/23 1/26 3/30 7/37 1/40 2/67 4/65 

 

 

 :نتيجه گيري بحث و

که همراه با  Beam shaperمربوط به اپلیکاتور  (effSSD) مؤثر چشمه الکتروندر این پژوهش به ارزیابی موقعیت 

 پرداخته شد. ،گیردمورد استفاده قرار می LIAC12عمل دهنده اختصاصی پرتودرمانی حینابشت

دهد که با افزایش ابعاد میدان در یک انرژی مشخص، شیب خط مستقیم کاهش نشان می 4دست آمده در شکل نتایج به

ها با افزایش ابعاد میدان توجیه نمود. برخالف توان با توجه به کاهش شار انرژی الکترونیابد. این واقعیت را میمی

سازی عمل با افزایش ابعاد میدان، به دلیل سیستم موازیهای معمول شار انرژی الکترون پرتودرمانی حیندهندهشتاب

شده در عمق دوز بیشینه . بنابراین، با افزایش اندازه میدان میزان دوز جذب(5، 6) یابدمتفاوت باریکه الکترون، کاهش می

 رود که شیب خطوط کاهش یابد.تر است( و از این رو انتظار میمحسوس gIنسبت به  0Iکاهش یافته )این کاهش برای 

یابد. نیز افزایش می effSSDشده است، با افزایش ابعاد میدان در یک انرژی مشخص گزارش 1طور که در جدول همان

0طور که قبالً ذکر شد، با افزایش ابعاد میدان در یک انرژی مشخص شیب خط مربوط به تغییرات همان

g

I

I
یافته کاهش

 افزایش یابد. effSSDرود که تظار می( ان3و مطابق رابطه )

یابد. با افزایش انرژی الکترون در یک افزایش میطورکلی به effSSDبا افزایش انرژی الکترون در یک میدان مشخص نیز 

، احتمال پراکندگی الکترون در هنگام عبور از محیط کاهش یافته و لذا میزان دوز رسیده به عمق دوز بیشینه مفروضمیدان 
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0توان انتظار داشت که نسبت یابد. بنابراین میافزایش می gدر حضور فاصله هوایی 

g

I

I
با افزایش انرژی الکترون کاهش 

توان نتیجه گرفت ( می3یابد. در نهایت و با توجه به رابطه )کاهش نیز  4و لذا شیب خط راست نمایش داده شده در شکل 

 یابد.  ، افزایش میالکترونبا افزایش انرژی  effSSDکه 

تابعی از  Beam shaperشده از اپلیکاتورموقعیت مؤثر باریکه الکترون خارج نشان داد که در این کار آمدهدستنتایج به

 مراتب بیشتر از انرژی الکترون بود.به ابعاد میدان به effSSDباشد. وابستگی می میدان مورداستفادهلکترون و اندازهانرژی ا

ختلف باریکه الکترون حاصل از این اپلیکاتور های مها و انرژیدر میدان effSSDبندی شده در اختیار داشتن مقادیر جدول

تغییرات خروجی باریکه الکترون به ازای فواصل هوایی مختلف را محاسبه و اثر آن  توانمیاز این طریق  مفید است، زیرا

 .را در محاسبات دوز بیمار و تعداد مانیتور یونیت الزم جهت تحویل میزان دوز تجویز شده در نظر گرفت
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