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ارزیابی موقعیت موثر چشمه الکترون اپلیکاتور  Beam shaperبا استفاده از شبیهسازی مونتکارلو
باغانی ،حمیدرضا ( -* ،)1حیدرلو ،نعمتاهلل ( -)2آقامیری ،سید محمودرضا

()2

( )1گروه فیزیک ،دانشکده علوم ،دانشگاه حکیم سبزواری ،سبزوار ،ایران
( )2گروه مهندسی پرتوپزشکی ،دانشکده مهندسی هستهای ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران

چکيده:
اپلیکاتور  Beam shaperیکی از اپلیکاتورهای اختصاصی مورداستفاده در پرتودرمانی حینعمل توسط باریکه الکترون است .با توجه
به وزن زیاد این اپلیکاتور و عدم امکان قرارگیری مستقیم بر روی بدن بیمار ،فاصله هوایی محسوسی میان اپلیکاتور و بدن بیمار
بوجود میآید .بنابراین ،آگاهی از موقعیت مؤثر چشمه الکترون ( )SSDeffجهت تصحیح میزان خروجی اپلیکاتور برای این اثر و
تحویل دقیق میزان دوز تجویزی به بیمار امری ضروری است .هدف از این پژوهش تعیین  SSDeffبرای تمام میدانهای مربعی حاصل
از اپلیکاتور  Beam shaperدر انرژیهای مختلف با استفاده از محاسبات مونتکارلو میباشد .برای این کار سر شتابدهنده

LIAC12

به همراه اپلیکاتور  Beam shaperشبیهسازی و پس از اعتبارسنجی مدل شبیهسازی شده SSDeff ،با استفاده از این مدل مونتکارلو
و مطابق روش عکس مجذور فاصله در انرژیها و ابعاد مختلف میدان تابش محاسبه گردید .نتایج بهدستآمده نشان داد که

SSDeff

تابعی از انرژی الکترون و اندازهمیدان تابش میباشد .وابستگی  SSDeffبه تغییرات ابعاد میدان بهمراتب بیشتر از تغییر انرژی الکترون
بود .بهطورکلی با افزایش ابعاد میدان و انرژی باریکه الکترون  SSDeffنیز افزایش مییابد.
کلمات کليدي :موقعیت مؤثر چشمه الکترون ،پرتودرمانی حینعمل ،اپلیکاتور  ،Beam shaperشبیهسازی مونتکارلو

مقدمه:
پرتودرمانی حینعمل ( )IORTیکی از روشهای خاص پرتودرمانی است که طی آن دوزهای بسیار باالیی از مرتبه  10تا
 25گری بالفاصله پس از عملجراحی به بستر تومور داده میشود ] .[1پرتودهی به بستر تومور بعد از جراحی به منظور
اطمینان از نابودی کامل سلولهای باقیمانده تومور و جلوگیری از عود مجدد تومور صورت میپذیرد .یکی از روشهای
پیادهسازی این روش درمانی استفاده از باریکه الکترون با حداکثر انرژی  12 MeVمیباشد که با عنوان  IOERTشناخته
میشود .استفاده از شتابدهندههای متحرک اختصاصی برای پرتودرمانی حینعمل در حال حاضر توجه زیادی را به خود
معطوف نموده است LIAC12 .نمونهای از این شتابدهندهها است که بهطور گسترهای برای پرتودرمانی حینعمل توسط
باریکه الکترون مورداستفاده قرار میگیرد .یکی از اپلیکاتورهای مخصوص مورداستفاده با این شتابدهنده اپلیکاتور Beam

 shaperاست که با تنظیم پیوسته شکل میدان با استفاده از یک سری تیغه ضخیم ،قادر به تولید میدانهای مربعی با ابعاد
مختلف میباشد ] .[2به دلیل وزن باال ( )8/2 kgو عدم امکان قرارگیری آن بر روی بدن بیمار ،این اپلیکاتور از طریق
یک نگهدارنده به تخت متصلشده و در نزدیکی بدن بیمار قرار میگیرد که این کار باعث ایجاد یک گاف هوا میان اپلیکاتور
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و بدن بیمار شده که در نهایت میتواند باعث تغییر خروجی اپلیکاتور گردد .بنابراین به منظور تحویل دقیق دوز تجویزشده
و محاسبه صحیح تعداد مانیتور یونیت الزم جهت پرتودهی بیمار ،فاکتور خروجی اپلیکاتور (برحسب سانتیگری بر مانیتور
یونیت) بایستی برای این گاف هوا اصالح گردد .برای این منظور ،موقعیت مؤثر چشمه الکترون باید در اختیار باشد تا
بتوان از طریق قانون عکس مجذور فاصله تغییرات خروجی اپلیکاتور را برای این اثر اصالح نمود .هدف از این پژوهش،
تعیین موقعیت مؤثر باریکه الکترون حاصل از اپلیکاتور  Beam shaperبرای تمامی میدانهای مربعی قابلتولید توسط این
اپلیکاتور با استفاده از محاسبات مونتکارلو بوده تا از این طریق بتوان تغییرات خروجی اپلیکاتور به دلیل وجود فاصله
هوا میان سطح اپلیکاتور و بدن بیمار را طی پرتودهی لحاظ نمود.

روش کار:
اپلیکاتور  Beam shaperاز چهار تیغه تشکیل شده که دو به دو به صورت کشویی باز و بسته میشوند .حرکت تیغهها
وابسته به یکدیگر بوده و تیغههای موازی به صورت همزمان حرکت میکنند ،به طوریکه میتوان میدانهای مربعی از ابعاد
 1×1 cm2تا  9×9 cm2را توسط این اپلیکاتور تولید نمود .این تیغهها از دو الیه شامل ( PTFEتفلون) با ضخامت 2/6 cm
و استیل زنگنزن با ضخامت  0/8 cmساختهشده است .الیه تفلونی که دارای ضخامت بیشتری است ،برای متوقف کردن
باریکه الکترون و الیه استیل که دارای ضخامت کمتری است ،برای جذب تابش ترمزی ناشی از برهمکنش الکترون در
تفلون و الکترونهای عبوری از تفلون مورد استفاده میگیرد .قسمت استوانهای شکل اپلیکاتور از جنس  PMMAبا
ضخامت  0/5 cmو طول  25 cmساخته شده است .ابعاد این اپلیکاتور برابر 31×25×25 cm3و دارای وزنی حدود 8/2 kg
میباشد .به دلیل وزن نسبتاً باال ،این اپلیکاتور معموالً با یک نگهدارنده به تختجراحی ثابت میشود که عالوه بر نگهداری،
دقت مکانی طی پرتودهی را نیز افزایش میدهد ] .[3نمایی از اپلیکاتور  Beam shaperو اتصال آن به سر شتابدهنده
 LIAC12در شکل  1نشان داده شده است.

شکل شماره ( :)1نمایی از اپلیکاتور ( Beam shaperراست) و نحوه اتصال آن به سر شتابدهنده ( LIAC12چپ).

2

ششم
بیست و ین کنفرانس هستهای اریان

ن صن
۷و ۸اسفندماه  -۱۳۹۸دا ش گاه عتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران

برای تعیین موقیعت موثر باریکه الکترون در اپلیکاتور  ،beam shaperاپلیکاتور به سر شتابدهنده اختصاصی LIAC12
متصل شد .برای این منظور سر شتابدهنده  LIAC12به همراه اپلیکاتور  beam shaperتوسط کد مونتکارلوی MCNPX

شبیهسازی و برای اعتبارسنجی مدل مونتکارلوی توسعهیافته و اطمینان از صحت عملکرد آن ،منحنیهای توزیع دوز
عمقی حاصل از شبیهسازی مونتکارلو با نتایج عملی متناظر که در میدانهای مربعی  3×3 cm2و  9×9 cm2و به ازای
انرژیهای اسمی  10 ،8 ،6و  12 MeVبدست آمده بودند ،از طریق تحلیل گاما مقایسه گردید .در نهایت برای تعیین
موقعیت مؤثر چشمه الکترون از این مدل مونتکارلوی اعتبارسنجی شده و روش عکس مجذور فاصله استفاده شد .این
روش مبتنی بر تعیین دوز جذبی در یک عمق ثابت در داخل فانتوم (معموالً عمق دوز بیشینه) به ازای گافهای هوای
مختلف بین سطح فانتوم و انتهای اپلیکاتور بوده که توسط توسط خان و همکاران معرفی شده است ] .[4بر اساس این
روش ،به ازای فواصل هوایی مختلف میان لبه اپلیکاتور و سطح فانتوم ،میزان دوز جذبی در عمق دوز بیشینه ( )zmaxدر
داخل فانتوم اندازهگیری میشود .فرض کنید که  I0دوز در عمق دوز بیشینه ( )zmaxبه ازای فاصله هوایی صفر ( )g=0و
 Igدوز در همان عمق به ازای فاصله هوای  gباشد .اگر فرض کنیم که موقعیت مؤثر چشمه الکترون در فاصله  SSDeffاز
سطح فانتوم قرار داشته باشد ،بر اساس قانون عکس مجذور فاصله ،رابطه بین  I0و  Igبهصورت زیر است:
I0
g
 1
Ig
SSDeff  z max

)(1

I0
مطابق رابطه باال چنانچه مقادیر
Ig

2

I 0  SSDeff  z max  g 

 ,
I g  SSDeff  z max 

بر حسب تابعی از فاصله هوایی ( )gرسم شود ،یک خط راست به دست خواهد

آمد که شیب آن برابر است با:
)(2

1
SSDeff  z max

slope 

لذا ،موقعیت موثر چشمه الکترون ( )SSDeffرا میتوان به صورت زیر بازنویسی کرد:
)(3

I0
بنابراین با تعیین مقادیر
Ig

1
 z max
slope

SSDeff 

به ازای فواصل هوایی مختلف میان لبه اپلیکاتور و سطح فانتوم و محاسبه شیب خط مربوطه،

I0
میتوان  SSDeffبهدست آورد .برای تعیین
Ig

 ،مقادیر دوز جذبی در عمق دوز بیشینه مربوط به فواصل هوایی مختلف

لبه اپلیکاتور از سطح فانتوم آب ،توسط تالی  *F8و در داخل سلولهایی استوانهای به شعاع  2میلیمتر و ارتفاع  2میلیمتر
محاسبه گردید .در نهایت مطابق روش شرح داده شده در باال SSDeff ،در انرژیها و ابعاد میدانهای مختلف محاسبه
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گردید .قابلذکر است که فواصل هوایی در نظر گرفته شده (گافهای هوا) میان سطح اپلیکاتور و فانتوم آب در این مطالعه
برابر صفر 12 ،8 ،4 ،و  16سانتیمتر بود و محاسبات مربوط به  SSDeffبه ازای ابعاد میدانهای  3×3 cm2تا ( 9×9 cm2با
گامهای  )1×1 cm2و در انرژیهای مختلف  10 ،8 ،6و  12 MeVصورت پذیرفت.

نتايج:
منحنیهای درصد دوز عمقی حاصل از شبیهسازی مونتکارلو در میدانهای مربعی  3×3 cm2و 9×9 cm2به ازای انرژیهای
اسمی  10 ،8 ،6و  12 MeVبه صورت شکلهای هندسی در شکل  2نمایشداده شدهاند .خطوط (توپر ،نقطهچین و )...
نیز نشاندهنده نتایج حاصل از دوزیمتری عملی توسط اتاقکیونش  Advanced Markusمیباشند .نتایج حاصل از مقایسه
دادهها توسط تحلیلگاما در شکل  3آوردهشده است.

شکل شماره ( :)2منحنیهای توزیع دوز عمقی حاصل از شبیهسازی مونتکارلو و دوزیمتری عملی به ازای انرژیهای محتلف باریکه الکترون
در میدانهای تابش  3×3 cm2و .9×9 cm2

شکل شماره ( :)3مقادیر شاخص گامای حاصل از مقایسه نتایج مونتکارلو و دوزیمتری عملی توسط تحلیل گاما در انرژیها و میدانهای
تابش مختلف.
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همانطور که از شکل  2پیداست ،به لحاظ کیفی توافق خوبی میان نتایج بهدست آمده وجود دارد .نتایج حاصل از تحلیل
گاما نیز نشان میدهد که در تمام عمقهای موردبررسی مقدار شاخص گاما کوچک تر از یک است که این نتیجه معیاری
از وجود یک توافق مطلوب میان نتایج حاصل از شبیهسازی و اندازهگیری تجربی میباشد .بنابراین صحت مدل
مونتکارلوی شبیهسازیشده در این مطالعه موردتائید قرار میگیرد.
I0
مقادیر
Ig

بر حسب تابعی از فاصله هوایی ( )gدر ابعاد میدانهای مختلف  3×3 cm2تا  9×9 cm2و به ازای انرژیهای

الکترون  10 ،8 ،6و  12 MeVدر شکل  4نمایش داده شده است.
با تعیین شیب خطوط نشان داده در شکل  4به ازای هر اندازه میدان و انرژی الکترون ،موقعیت مؤثر چشمه الکترون
( ) SSDeffبر اساس روش عکس مجذور فاصله و با استفاده از رابطه ( )3بهدست آمد .نتایج حاصل از محاسبه  SSDeffبه
ازای انرژیها و ابعاد میدان مختلف در جدول  1آورده شده است.

شکل شماره ( )4نتایج حاصل از بهکارگیری روش عکس مجذور فاصله در میدانهای مربعی مختلف حاصل از اپلیکاتور Beam shaperبه
ازای انرژیهای  10 ،8 ،6و  12 MeVجهت تعیین موقعیت مؤثر چشمه الکترون.
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جدول شماره ( SSDeff )1مربوط به میدانهای مربعی حاصل از اپلیکاتور  Beam shaperدر انرژیهای مختلف.

انرژی

میدانهای مربعی اپلیکاتور )cm2( Beam shaper

(3×3 )MeV

4×4

5× 5

6×6

7×7

8×8

9×9

6

21/5 13/9

28/8

36/5

46/4

58/2

65/9

8

23/4 19/8

25/5

31/2

48/0

65/7

68/3

10

26/2 22/9

27/1

34/1

39/9

59/9

69/9

12

26/1 23/6

30/3

37/7

40/1

67/2

65/4

بحث و نتيجه گيري:
در این پژوهش به ارزیابی موقعیت مؤثر چشمه الکترون ( )SSDeffمربوط به اپلیکاتور  Beam shaperکه همراه با
شتابدهنده اختصاصی پرتودرمانی حینعمل  LIAC12مورد استفاده قرار میگیرد ،پرداخته شد.
نتایج بهدست آمده در شکل  4نشان می دهد که با افزایش ابعاد میدان در یک انرژی مشخص ،شیب خط مستقیم کاهش
مییابد .این واقعیت را میتوان با توجه به کاهش شار انرژی الکترونها با افزایش ابعاد میدان توجیه نمود .برخالف
شتابدهندههای معمول شار انرژی الکترون پرتودرمانی حینعمل با افزایش ابعاد میدان ،به دلیل سیستم موازیسازی
متفاوت باریکه الکترون ،کاهش مییابد ( . )5 ،6بنابراین ،با افزایش اندازه میدان میزان دوز جذبشده در عمق دوز بیشینه
کاهش یافته (این کاهش برای  I0نسبت به  Igمحسوستر است) و از این رو انتظار میرود که شیب خطوط کاهش یابد.
همانطور که در جدول  1گزارش شده است ،با افزایش ابعاد میدان در یک انرژی مشخص  SSDeffنیز افزایش مییابد.
I0
همان طور که قبالً ذکر شد ،با افزایش ابعاد میدان در یک انرژی مشخص شیب خط مربوط به تغییرات
Ig

کاهشیافته

و مطابق رابطه ( )3انتظار میرود که  SSDeffافزایش یابد.
با افزایش انرژی الکترون در یک میدان مشخص نیز  SSDeffبهطورکلی افزایش می یابد .با افزایش انرژی الکترون در یک
میدان مفروض  ،احتمال پراکندگی الکترون در هنگام عبور از محیط کاهش یافته و لذا میزان دوز رسیده به عمق دوز بیشینه
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با افزایش انرژی الکترون کاهش

I0
 بنابراین میتوان انتظار داشت که نسبت. افزایش مییابدg در حضور فاصله هوایی
Ig

) میتوان نتیجه گرفت3(  در نهایت و با توجه به رابطه. نیز کاهش یابد4 و لذا شیب خط راست نمایش داده شده در شکل
. افزایش مییابد، با افزایش انرژی الکترونSSDeff که
 تابعی ازBeam shaperنتایج بهدستآمده در این کار نشان داد که موقعیت مؤثر باریکه الکترون خارجشده از اپلیکاتور
. به ابعاد میدان بهمراتب بیشتر از انرژی الکترون بودSSDeff  وابستگی.انرژی الکترون و اندازهمیدان مورداستفاده میباشد
 در میدانها و انرژیهای مختلف باریکه الکترون حاصل از این اپلیکاتورSSDeff در اختیار داشتن مقادیر جدولبندی شده
 زیرا از این طریق میتوان تغییرات خروجی باریکه الکترون به ازای فواصل هوایی مختلف را محاسبه و اثر آن،مفید است
.را در محاسبات دوز بیمار و تعداد مانیتور یونیت الزم جهت تحویل میزان دوز تجویز شده در نظر گرفت
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