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ارزیابی صحت عملکرد نرمافزار اختصاصی  Primoدر راهاندازی و تعیین خصوصیات دوزیمتریک
شتابدهندههای پرتودرمانی
باغانی ،حمیدرضا (- * )1مهدویپویا ،مهدی ( -)2صداقتیزاده ،محمود

()2

 1دانشگاه حکیم سبزواری  ،دانشکده علومپایه  ،گروه فیزیک
 2دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،دانشکده فیزیک ،گروه فیزیک هستهای

چکيده:
راهاندازی و تعیین خصوصیات دوزیمتریک شتابدهندههای مورداستفاده در پرتودرمانی امری ضروری و اجتنابناپذیر میباشد .با
توجه به زمانبر بودن و نیاز به دسترسی به تجهیزات ویژه جهت تعیین خصوصیات دوزیمتری توسط اندازهگیری یونی ،شبیهسازی
مونتکارلو به عنوان یکی از روشهای جایگزین پیشنهاد شدهاست .نرمافزار  Primoیکی از نرمافزارهای اختصاصی معرفیشده برای
این منظور است که موتور محاسباتی آن بر پایه کد مونتکارلوی  PENELOPEپایهگذاری شده است .هدف از این کار ارزیابی
صحت عملکرد این نرمافزار از طریق مقایسه منحنیهای  PDDو  TDPحاصل از آن با نتایج دوزیمتری عملی متناظر برای باریکه
الکترون تولید شده توسط شتابدهنده  Varian2100C/Dدر انرژیهای مختلف میباشد .نتایج حاصل نشان داد که نرمافزار

Primo

از صحت مناسبی در تعیین منحنیهای  TDPبرخوردار است ،درحالی که برای محاسبه دقیقتر منحنیهای  ،PDDالزم است که در
برخی از موارد پارامترهای انرژی باریکه الکترون ابتدا توسط کاربر بهینهسازی گردد.
کلمات کليدي :راهاندازی شتابدهندههای پرتودرمانی ،نرمافزار  ،Primoاعتبارسنجی ،دوزیمتری عملی ،الکترون

مقدمه:
کاربرد شتابدهنده های ذرات برای استفاده در مقاصد درمانی امروزه از توجه زیادی برخوردار است .در این راستا،
شتابدهندههای خاصی تحت عنوان شتابدهندههای بالینی ( )Clinical LINACطراحی و به بازار عرضه شدهاند که میتوانند
به طور مستقیم در بخشهای پرتودرمانی جهت درمان گستره وسیعی از انواع سرطانها مورداستفاده قرارگیرند .استفاده از
هر نوع شتابدهنده بالینی ابتدا مستلزم راهاندازی و تعیین خصوصیات دوزیمتریک آن میباشد ،چرا که پیادهسازی یک طرح
درمان مناسب برای پرتودهی بیمار نیازمند در اختیار داشتن خصوصیات دوزیمتریک تابش مورداستفاده مانند منحنیهای
توزیع دوز عمقی ( )PDDو پروفایلهای دوز عرضی ( )TDPدر عمقهای مختلف در یک محیط مناسب معادل بافت بدن
مانند آب است.
بنابراین اولین گام در استفاده از شتابدهندههای پرتودرمانی ،راهاندازی و تعیین خصوصیات دوزیمتریک آنها با استفاده از
یک روش استاندارد در داخل فانتوم آب میباشد .معمولترین روش برای تعیین خصوصیات دوزیمتریک یک شتابدهنده
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تابش استفاده از دوزیمتری یونی میباشد .برای اینمنظور ،از یک دوزیمتر اتاقکیونش جهت اسکن میدان تابش در داخل
فانتومآب استفاده میشود که این دوزیمتر تحتعنوان آشکارساز میدان ( )Field detectorشناخته میشود .برای حذف
اثرات ناشی تغییرات خروجی شتابدهنده در حیناندازهگیری نیز از یک اتاقکیونش ثانویه تحتعنوان آشکارساز مرجع
( )Reference detectorاستفاده میشود ] .[1عالوهبر اینموارد ،دسترسی به یک فانتومآب اتوماتیک جهت جابجاکردن
آشکارساز میدان در داخل میدانتابش و تجهیزاتی جهت قرائت پاسخ دوزیمتر و کنترل حرکات آن در داخل فانتوم نیز
ضروری است.
متاسفانه بهدلیل قیمت باالی تجهیزات ذکرشده ،تمام مراکز پرتودرمانی به این امکانات جهت دوزیمتری یونی دسترسی
ندارند .بعالوه استفاده از روش دوزیمتری یونی زمانبر و نیازمند داشتن تجربه باالیی در این خصوص میباشد .هرچند
که روش دوزیمترییونی یک روش دقیق و قابلاعتماد در تعیین خصوصیات دوزیمتریک تابش میباشد ،اما بهدلیل استفاده
از زمانهای پرتودهی طوالنی در حیناندازهگیری ،خطر پرتوگیری از شتابدهنده نیز به طور قابلتوجهی افزایش مییابد.
بنابراین ،استفاده از روش دوزیمترییونی جهت راهاندازی شتابدهندههای بالینی نیازمند درنظرگرفتن تمهیدات حفاظتی
قابلتوجهی در حینکار با این شتابدهندهها نیز میباشد .برای غلبه بر محدودیتهای ذکرشده ،روش شبیهسازی مونتکارلو
به عنوان یک راهکار جایگزین جهت تعیین خصوصیات دوزیمتریک شتابدهندههای پرتودرمانی پیشنهاد شدهاست] .[2در
این روش سر شتابدهنده درمانی و تابش تولیدشده توسط آن با استفاده از شبیهسازی مونتکارلو مدلسازی شده و پس
از ترابرد تکتک ذرات شبیه سازی شده در داخل یک محیط مناسب ،مثل فانتوم آب ،پارامترهای دوزیمتری موردنظر از
قبیل منحنیهای توزیع دوز عمقی ( )PDDو پروفایلهای دوز عرضی ( )TDPتعیین میگردد.
یکی از نرمافزارهای اختصاصی معرفیشده برای راهاندازی و تعیین خصوصیات دوزیمتریک شتابدهندههای پرتودرمانی
بر پایه روش مونتکارلو ،نرمافزار  Primoمیباشد که بر طبق کد مونتکارلوی  PENELOPEتوسعه یافتهاست .مطابق
توصیه پروتوکلهای  TG-105و  ،TG-106اعتبارسنجی و اطمینان از صحت عملکرد هر مدل مونتکارلوی مورداستفاده
در دوزیمتری شتابدهندههای پرتودرمانی ،امری ضروری و اجتنابناپذیر میباشد] .[3 ،4بنابراین هدف از این پژوهش
ارزیابی صحت عملکرد نرمافزار اختصاصی  Primoدر تعیین خصوصیات دوزیمتریک باریکه الکترون شتابدهندههای
پرتودرمانی از طریق مقایسه نتایج  PDDو  TDPحاصل از این نرمافزار با نتایج دوزیمتری یونی متناظر در داخل فانتوم
آب میباشد.

روش کار:
نرمافزار  Primoیک نرمافزار اختصاصی مبتنی بر کد مونتکارلوی  PENELOPEجهت دوزیمتری شتابدهندههای
مورداستفاده در پرتودرمانی میباشد] .[5 ،6دسترسی به این کد رایگان بوده و از طریق مکاتبه با تیمسازنده در آلمان
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قابلدسترسی میباشد .بعالوه این نرمافزار دارای یک رابط کاربر گرافیکی ( )GUIمیباشد که کار با این نرمافزار را ساده
میسازد .این نرمافزار شامل فایلهای مونتکارلوی کامپایلشده مدلهای گوناگونی از شتابدهندههای  Varianانرژی پایین
و انرژی باال میباشد .بعالوه دو مدل نسبتا دقیق از شتابدهندههای نسل  ELEKTAکه در حال بروزرسانی میباشند ،نیز
در مجموعه دادههای این نرمافزار وجود دارد .قسمتهای مختلف ساختار سر شتابدهنده شامل پنجره خال ،هدف ،موازی-
ساز اولیه ،فیلتر مسطحکننده (فویل پراکندهساز) ،اتاقکهای یونش ،آینه ،آروارههای متحرک ،موازیسازهای چندتیغهای
در درمان با فوتون و اپلیکاتورهای مورداستفاده در درمان با الکترون در مدلهای شبیهسازی شده بهطورکامل لحاظ
شدهاست .این نرم افزار برای استفاده نیاز به نصب نداشته و تنها از طریق اجرای فایل اجرایی  primo.exeقابلدسترسی
میباشد .جهتاستفاده از این نرم افزار ،ابتدا نوع شتابدهنده موردمطالعه و مد عملکرد آن (فوتون یا الکترون) انتخاب
میشود .سپس انرژی اسمی باریکه موردنظر انتخاب و نرمافزار به صورت خودکار انرژی اولیه ،پهنای انرژی اولیه ،پهنای-
مکانی اولیه و توزیعزاویهای اولیه باریکه را بهطور خودکار و با توجه به مدل شتابدهنده انتخاب شده ،تعیین مینماید .البته
کاربر نیز میتواند این مقادیر را بهمنظور بهینهسازی شبیهسازی انجام شده تغییر دهد .خروجی این نرمافزار به صورت سه
فایل فضایفاز مجزا میباشد که در قسمتهای مختلف سر شتابدهنده و فانتوم دوزیمتری تعریفشده در این نرمافزار
قابلحصول است .فایل فضایفاز اول در زیر آینه شتابدهنده ،فایل فضایفاز دوم در انتهای اپلیکاتور الکترون و فایل
فضایفاز سوم در داخل فانتوم تعبیهشده در زیر سر شتابدهنده (فاصله چشمه تا سطح فانتوم ( )SSDتعریفشده برابر
 100سانتیمتر است) محاسبه میشود .قابلذکر است که برای مقاصد دوزیمتری فایل فضایفاز سوم باید حتما محاسبه
شود ،در صورتیکه برای تعیین خصوصیات فیزیکی باریکه الکترون در داخل یک شتابدهنده میتوان به محاسبه فایلهای
فضایفاز اول و دوم بسنده کرد.
برای ارزیابی صحت عملکرد این نرمافزار در تعیین خصوصیات دوزیمتریک باریکه الکترون شتابدهندههای پرتودرمانی
تجاری ،شتابدهنده  Varianمدل  2100C/Dمدنظر قرار گرفت .سپس پارامترهای دوزیمتریک باریکه الکترون حاصل از
این شتابدهنده در انرژیهای  9 ،6و  12 MeVو به ازای اپلیکاتور مرجع  10×10 cm2در داخل یک فانتوم آب با ابعاد
 40×40×10 cm3محاسبه و با نتایج حاصل از دوزیمتری یونی متناظر مقایسهشد .پارامترهای دوزیمتری موردنظر شامل
 PDDو  TDPدر سطح فانتوم و عمق دوز بیشینه مربوط به انرژیهای الکترون موردمطالعه بود که در داخل وکسلهایی
مکعبی به ابعاد  0/25×0/25×0/15 cm3محاسبه شدهاست .برای دوزیمتری عملی از دو اتاقک یونش Semiflex

) ،(TM31010یکی به عنوان دوزیمتر میدان و دیگری به عنوان دوزیمترمرجع استفاده شد .تمام اندازهگیریها در داخل
یک فانتوم آب اتوماتیک  MP3-Mو با گامهای  2میلیمتر انجامپذیرفت .قابلذکر است که  SSDدر تمام اندازهگیریهای
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انجامشده برابر  100سانتیمتر درنظر گرفتهشد .برای تحلیل و پردازش نتایج حاصل از دوزیمتری عملی از نرمافزار
) Meyphsto navigator (PTWاستفادهشد.
برای مقایسه نتایج حاصل از نرمافزار  Primoو دوزیمتری عملی از تحلیل گاما با درصد اختالف دوز( 3% )DD%و فاصله
تا توافق ( 3 )DTAمیلیمتر استفاده شد .تحلیل گاما در واقع تلفیقی از پارامترهای  DD%و  DTAمیباشد که بر مبنای آن
شاخصی به نام شاخص گاما در تمام موقعیتهایمکانی و سطوح دوز موردبررسی تعیین میگردد .مقادیر شاخص گامای
کوچکتر از یک به عنوان معیاری از توافق میان نتایج درنظر گرفته میشود .بعالوه پارامترهای فیزیکی منحنیهای PDD

بدست آمده در انرژیهای مختلف شامل درصد دوز سطح ( ،)Dsعمق دوز بیشینه ( ،)R100عمق دوز  )R90( %90و عمق
دوز  )R50( %50استخراج و با یکدیگر مقایسهگردید.

نتايج:
نتایج حاصل از محاسبه و اندازهگیری عملی منحنیهای  PDDو  TDPدر انرژیهای الکترون  9 ،6و  ،12 MeVبه ازای
اپلیکاتور مرجع  10×10 cm2به ترتیب در شکلهای  1تا  3نمایش داده شده است.

شکل ( )1مقایسه منحنیهای  PDDو  TDPحاصل از نرمافزار  Primoو دوزیمتری عملی در انرژی .6 MeV

شکل ( )2مقایسه منحنیهای  PDDو  TDPحاصل از نرمافزار  Primoو دوزیمتری عملی در انرژی .9 MeV
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شکل ( )3مقایسه منحنیهای  PDDو  TDPحاصل از نرمافزار  Primoو دوزیمتری عملی در انرژی .12 MeV

نتایج حاصل از تحلیلگاما در مقایسه منحنیهای  PDDحاصل از نرمافزار  Primoو دوزیمتریعملی در انرژیهای 9 ،6
و  12 MeVنشانداد که مقدار شاخصگاما بهترتیب در  %80 ،%75و  %90از عمقهای موردمطالعه کوچکتر از یک است.
از طرف دیگر ،مقایسه منحنیهای  TDPدر انرژی  6 MeVو به ازای هر دو عمق موردبررسی مشخصکرد که مقدار
شاخصگاما در  %95از موارد کوچکتر از یک است .در انرژی  9 MeVو به ازای عمقهای موردمطالعه ،مقدار شاخصگاما
در  %97از موارد کوچکتر از یک بود .در انرژی  12 MeVو به ازای هر دو عمق موردبررسی نیز در تمام موارد مقدار
شاخصگاما کوچکتر از یک بود.
نتایج حاصل از استخراج و مقایسه پارامترهای دوزیمتری منحنیهای  PDDمربوط به نرمافزار  Primoو دوزیمتری عملی
در انرژیهای مختلف الکترون نیز در جدول شماره ( )1گزارش شدهاست.
جدول ( )1مقایسه پارامترهای دوزیمتری استخراجشده از منحنیهای  PDDحاصل از نرم افزار  Primoو دوزیمتری عملی.
روش ارزيابی

پارامتر
)R50 (mm

)R90 (mm

)R100 (mm

)Ds (%

25/5

18/8

15

78/2

اندازهگیری عملی

25/0

19/3

14/8

78/4

نرمافزار Primo

1/9

2/6

1/3

0/3

اختالف نسبی ()%

37/3

28/8

21/0

80/7

اندازهگیری عملی

36/3

28/1

22/2

80/1

نرمافزار Primo

2/6

2/4

5/7

0/7

اختالف نسبی ()%

51/4

40/1

30/0

85/7

اندازهگیری عملی

50/3

39/1

31/7

85/2

نرمافزار Primo

2/1

2/5

5/6

0/5

اختالف نسبی ()%

5

انرژي ()MeV
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همانطور که از نتایج گزارش شده در جدول شماره ( ) 1پیداست ،اختالف میان پارامترهای دوزیمتری استخراج شده در
غالب موارد کمتر از  %3است .تنها در دو مورد اختالف نتایج به حدود  %5میرسد که میتوان آن را به تفاوتهای موجود
در منحنیهای  PDDمحاسبه شده و تجربی نسبت داد.

بحث و نتيجه گيري:
در اینکار به ارزیابی صحت عملکرد نرمافزار اختصاصی  Primoدر تعیین خصوصیات دوزیمتریک باریکه الکترون حاصل
از شتابدهندههای پرتودرمانی پرداخته شد .برای این منظور منحنیهای  PDDو  TDPمحاسبه شده توسط این نرمافزار
برای شتابدهنده  Varian 2100C/Dدر انرژیهای  9 ،6و  12 MeVبا نتایج عملی متناظر که توسط دوزیمتری یونی در
داخل فانتوم آب اندازهگیری شده بودند ،به طور کمی و از طریق تحلیل گاما مقایسه گردید .نتایج حاصل از مقایسه
منحنیهای  PDDنشان داد که توافق نسبتا مناسبی میان نتایج حاصل از این نرمافزار و دوزیمتری عملی وجود دارد ،هرچند
که اختالف میان نتایج در نواحی انتهایی منحنیهای موردمطالعه افزایش مییابد .اختالفهای مشاهدهشده در بخش انتهایی
منحنیهای  PDDرا میتوان عمدتا به تفاوت های وجود میان طیف انرژی اولیه درنظر گرفته شده برای الکترون توسط
نرمافزار  Primoو طیف واقعی الکترون نسبت داد .در واقع مهمترین پارامتر تاثیرگذار در تغییر منحنیهای  PDDمحاسبه
شده در مطالعه حاضر طیف انرژی اولیه الکترون میباشد .قابلذکر است که در این کار از مقادیر پیشفرض درنظر گرفته
شده توسط نرمافزار  Primoبرای محاسبه منحنیهای  PDDاستفاده شد .با این وجود ،کاربر میتواند با تغییر این پارامتر
(از طریق تغییر انرژی اولیه الکترون و پهنای انرژی باریکه) میزان اختالف میان منحنیهای  PDDمحاسبه شده توسط این
نرمافزار و نتایج عملی متناظر را کاهش دهد .مقایسه نتایج حاصل از منحنیهای  TDPمحاسبه شده و تجربی در انرژیهای
مختلف و به ازای هر دو عمق موردبررسی در داخل فانتوم آب نشانداد که توافق بسیار مطلوبی میان نتایج حاصل از
نرمافزار  Primoو دوزیمتری عملی وجود دارد .بهطور کلی منحنیهای  TDPوابستگی چندانی به خصوصیات فیزیکی
طیف انرژی اولیه درنظر گرفته شده برای باریکه الکترون ندارند .در عوض این پارامتر تابعی از توزیع مکانی و زاویهای
اولیه درنظر گرفته شده برای باریکه الکترون میباشد .با توجه به توافق مطلوب میان منحنیهای  TDPموردمطالعه میتوان
نتیجه گرفت که توزیع مکانی و زاویهای اولیه پیشفرض درنظر گرفته شده توسط نرمافزار  Primoدر شبیهسازی باریکه
الکترون از صحت قابلقبولی برخوردار است .در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده در این کار میتوان نتیجه گرفت که
نرمافزار اختصاصی  Primoاز توانایی الزم برای راهاندازی و تعیین خصوصیات دوزیمتریک شتابدهندههای پرتودرمانی
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ششم
بیست و ین کنفرانس هستهای اریان

ن صن
تهران-  دا ش گاه عتی خواجه نصیرالدین طوسی-۱۳۹۸  اسفندماه۸و۷

 هر چند که در برخی موارد کاربر مجبور به نتظیم مجدد پارامترهای اولیه باریکه الکترون جهت بهینهسازی،برخوردار است
. میباشد،PDD  مخصوصا در مورد منحنیهای،نتایج حاصل از این نرمافزار و دستیابی به نتایجی قابل اعتماد
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