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اندازی و تعیین خصوصیات دوزیمتریک در راه Primoافزار اختصاصی ارزیابی صحت عملکرد نرم

 های پرتودرمانیشتابدهنده
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 :دهيچک
باشد. با ناپذیر میابنهای مورداستفاده در پرتودرمانی امری ضروری و اجتاندازی و تعیین خصوصیات دوزیمتریک شتابدهندهراه

سازی ، شبیهگیری یونیاندازهزیمتری توسط ویات دصوصبر بودن و نیاز به دسترسی به تجهیزات ویژه جهت تعیین ختوجه به زمان

شده برای افزارهای اختصاصی معرفییکی از نرم Primoافزار نرم است.های جایگزین پیشنهاد شدهوان یکی از روشه عنکارلو بمونت
این کار ارزیابی گذاری شده است. هدف از پایه PENELOPEکارلوی این منظور است که موتور محاسباتی آن بر پایه کد مونت

باریکه  دوزیمتری عملی متناظر برایبا نتایج حاصل از آن  TDPو  PDDهای افزار از طریق مقایسه منحنیصحت عملکرد این نرم
 Primoافزار باشد. نتایج حاصل نشان داد که نرمهای مختلف میدر انرژی Varian2100C/Dشده توسط شتابدهنده  تولیدالکترون 

، الزم است که در PDDهای تر منحنیحالی که برای محاسبه دقیقبرخوردار است، در TDPهای در تعیین منحنی از صحت مناسبی
 سازی گردد.برخی از موارد پارامترهای انرژی باریکه الکترون ابتدا توسط کاربر بهینه

 

 دوزیمتری عملی، الکترون، اعتبارسنجی، Primoافزار نرم، های پرتودرمانیشتابدهنده اندازیراه :کلمات کليدي 
 

 :مقدمه

 در این راستا،های ذرات برای استفاده در مقاصد درمانی امروزه از توجه زیادی برخوردار است. کاربرد شتابدهنده

توانند می اند که( طراحی و به بازار عرضه شدهClinical LINACهای بالینی )های خاصی تحت عنوان شتابدهندهشتابدهنده

استفاده از  گیرند.ها مورداستفاده قراروسیعی از انواع سرطان گسترههای پرتودرمانی جهت درمان به طور مستقیم در بخش

سازی یک طرح پیادهباشد، چرا که اندازی و تعیین خصوصیات دوزیمتریک آن میمستلزم راه بالینی ابتداهر نوع شتابدهنده 

های مانند منحنی دوزیمتریک تابش مورداستفاده داشتن خصوصیات در اختیاربیمار نیازمند  درمان مناسب برای پرتودهی

 بدن ط مناسب معادل بافتیک محی های مختلف دردر عمق (TDP) های دوز عرضی( و پروفایلPDDتوزیع دوز عمقی )

 .استمانند آب 

اندازی و تعیین خصوصیات دوزیمتریک آنها با استفاده از راه ،های پرتودرمانیم در استفاده از شتابدهندهبنابراین اولین گا

یک شتابدهنده برای تعیین خصوصیات دوزیمتریک  روش ترینمعمولباشد. یک روش استاندارد در داخل فانتوم آب می
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در داخل ش یونش جهت اسکن میدان تابمنظور، از یک دوزیمتر اتاقکباشد. برای اینتابش استفاده از دوزیمتری یونی می

حذف  برایشود. ( شناخته میField detectorعنوان آشکارساز میدان )دوزیمتر تحت شود که اینآب استفاده میفانتوم

عنوان آشکارساز مرجع یونش ثانویه تحتری نیز از یک اتاقکگیاندازهتغییرات خروجی شتابدهنده در حین اثرات ناشی

(Reference detectorاستفاده می )دن کرآب اتوماتیک جهت جابجایک فانتوم، دسترسی به مواردبر اینعالوه .]1[ شود

نیز در داخل فانتوم  آنت ازیمتر و کنترل حرکپاسخ دو و تجهیزاتی جهت قرائتتابش آشکارساز میدان در داخل میدان

 ضروری است.

این امکانات جهت دوزیمتری یونی دسترسی به درمانی پرتوشده، تمام مراکز ذکر تجهیزاتدلیل قیمت باالی متاسفانه به 

هرچند  باشد.می خصوص این ازمند داشتن تجربه باالیی درنیبر و دوزیمتری یونی زمان ندارند. بعالوه استفاده از روش

استفاده دلیل باشد، اما بهتابش می کاعتماد در تعیین خصوصیات دوزیمترییونی یک روش دقیق و قابلوزیمتریکه روش د

یابد. توجهی افزایش مینیز به طور قابل از شتابدهنده گیری، خطر پرتوگیریاندازههای پرتودهی طوالنی در حیناز زمان

گرفتن تمهیدات حفاظتی های بالینی نیازمند درنظردهندهاندازی شتابیونی جهت راهاز روش دوزیمتری بنابراین، استفاده

کارلو مونت سازیشبیه شده، روشهای ذکربرای غلبه بر محدودیتباشد. می نیز هاشتابدهنده کار با اینتوجهی در حینقابل

در  .]2[استپیشنهاد شدههای پرتودرمانی جهت تعیین خصوصیات دوزیمتریک شتابدهندهبه عنوان یک راهکار جایگزین 

سازی شده و پس کارلو مدلسازی مونتشبیها استفاده از شده توسط آن برمانی و تابش تولیداین روش سر شتابدهنده د

سازی شده در داخل یک محیط مناسب، مثل فانتوم آب، پارامترهای دوزیمتری موردنظر از تک ذرات شبیهاز ترابرد تک

 گردد.تعیین می (TDP) های دوز عرضیو پروفایل (PDD) های توزیع دوز عمقیقبیل منحنی

های پرتودرمانی یک شتابدهندهاندازی و تعیین خصوصیات دوزیمترشده برای راهمعرفیهای اختصاصی افزاریکی از نرم

مطابق است. توسعه یافته PENELOPEکارلوی کد مونت طبقباشد که بر می Primoافزار کارلو، نرمبر پایه روش مونت

کارلوی مورداستفاده مدل مونت، اعتبارسنجی و اطمینان از صحت عملکرد هر TG-106و  TG-105 هایتوصیه پروتوکل

. بنابراین هدف از این پژوهش ]3، 4[باشدناپذیر میهای پرتودرمانی، امری ضروری و اجتنابدر دوزیمتری شتابدهنده

های در تعیین خصوصیات دوزیمتریک باریکه الکترون شتابدهنده Primoافزار اختصاصی ارزیابی صحت عملکرد نرم

افزار با نتایج دوزیمتری یونی متناظر در داخل فانتوم حاصل از این نرم TDPو  PDDسه نتایج پرتودرمانی از طریق مقای

 باشد.  آب می

 :روش کار

های جهت دوزیمتری شتابدهنده PENELOPEکارلوی افزار اختصاصی مبتنی بر کد مونتیک نرم Primoافزار نرم

 در آلمان سازندهبوده و از طریق مکاتبه با تیم رایگان. دسترسی به این کد ]5، 6[باشدمیاده در پرتودرمانی مورداستف
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افزار را ساده باشد که کار با این نرم( میGUIافزار دارای یک رابط کاربر گرافیکی )باشد. بعالوه این نرمدسترسی میقابل

انرژی پایین  Varianهای گوناگونی از شتابدهندههای شده مدلکارلوی کامپایلهای مونتشامل فایل افزاراین نرمسازد. می

، نیز باشندکه در حال بروزرسانی می ELEKTAهای نسل باشد. بعالوه دو مدل نسبتا دقیق از شتابدهندهو انرژی باال می

-موازیهای مختلف ساختار سر شتابدهنده شامل پنجره خال، هدف، قسمت .افزار وجود دارداین نرم هایمجموعه دادهدر 

ای های چندتیغهسازازی، موهای متحرکهای یونش، آینه، آروارهاتاقک ،ساز(کننده )فویل پراکندهساز اولیه، فیلتر مسطح

طورکامل لحاظ سازی شده بههای شبیهدر درمان با فوتون و اپلیکاتورهای مورداستفاده در درمان با الکترون در مدل

دسترسی قابل primo.exeافزار برای استفاده نیاز به نصب نداشته و تنها از طریق اجرای فایل اجرایی این نرم است.شده

افزار، ابتدا نوع شتابدهنده موردمطالعه و مد عملکرد آن )فوتون یا الکترون( انتخاب فاده از این نرماستجهت باشد.می

-اولیه، پهنای انرژی اولیه، پهنایافزار به صورت خودکار انرژی شود. سپس انرژی اسمی باریکه موردنظر انتخاب و نرممی

البته  نماید.تعیین می ،طور خودکار و با توجه به مدل شتابدهنده انتخاب شدهای اولیه باریکه را بهزاویهمکانی اولیه و توزیع

 سه به صورتافزار خروجی این نرم ر دهد.سازی انجام شده تغییسازی شبیهمنظور بهینهتواند این مقادیر را بهکاربر نیز می

افزار شده در این نرمتعریف دوزیمتری سر شتابدهنده و فانتوم های مختلفباشد که در قسمتفاز مجزا میفایل فضای

ی اپلیکاتور الکترون و فایل فاز دوم در انتهار زیر آینه شتابدهنده، فایل فضایفاز اول دفایل فضای .حصول استقابل

ر شده براب( تعریفSSDفاصله چشمه تا سطح فانتوم )شده در زیر سر شتابدهنده )عبیهفاز سوم در داخل فانتوم تفضای

باید حتما محاسبه  فاز سومه برای مقاصد دوزیمتری فایل فضایذکر است کقابلشود. متر است( محاسبه میسانتی 100

های توان به محاسبه فایلمی شتابدهنده ریکه الکترون در داخل یکفیزیکی باات صوصیای تعیین خرکه بشود، در صورتی

 فاز اول و دوم بسنده کرد.فضای

های پرتودرمانی افزار در تعیین خصوصیات دوزیمتریک باریکه الکترون شتابدهندهبرای ارزیابی صحت عملکرد این نرم

حاصل از  دوزیمتریک باریکه الکترون مدنظر قرار گرفت. سپس پارامترهای 2100C/Dمدل  Varianتجاری، شتابدهنده 

 فانتوم آب با ابعاد در داخل یک 2cm 10×10مرجع  و به ازای اپلیکاتور MeV 12 و 9، 6های در انرژی این شتابدهنده
3cm 10×40×40  پارامترهای دوزیمتری موردنظر شامل شدی یونی متناظر مقایسهو با نتایج حاصل از دوزیمترمحاسبه .

PDD  وTDP هایی های الکترون موردمطالعه بود که در داخل وکسلانرژی مربوط به و عمق دوز بیشینه فانتوم در سطح

 Semiflexبرای دوزیمتری عملی از دو اتاقک یونش . استشدهمحاسبه  3mc 51/0×25/0×25/0 بعادمکعبی به ا

(TM31010) ها در داخل گیریمرجع استفاده شد. تمام اندازهمیدان و دیگری به عنوان دوزیمتر عنوان دوزیمتر، یکی به

ی هاگیریمام اندازهدر ت SSDذکر است که قابل پذیرفت.انجام مترمیلی 2های و با گام MP3-Mیک فانتوم آب اتوماتیک 
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 افزارتحلیل و پردازش نتایج حاصل از دوزیمتری عملی از نرم برای شد.متر درنظر گرفتهسانتی 100برابر  شدهانجام

Meyphsto navigator (PTW) شد. استفاده   

و فاصله  3% (%DD)از تحلیل گاما با درصد اختالف دوز  و دوزیمتری عملی Primoافزار حاصل از نرم برای مقایسه نتایج

باشد که بر مبنای آن می DTAو  %DD پارامترهای تحلیل گاما در واقع تلفیقی از متر استفاده شد.میلی 3 (DTA) تا توافق

مقادیر شاخص گامای گردد. موردبررسی تعیین می سطوح دوزمکانی و هایشاخصی به نام شاخص گاما در تمام موقعیت

 PDDهای پارامترهای فیزیکی منحنیبعالوه  .شودمیدرنظر گرفته کوچکتر از یک به عنوان معیاری از توافق میان نتایج 

و عمق ( 90R) %90، عمق دوز (100R) ، عمق دوز بیشینه(sD) های مختلف شامل درصد دوز سطحبدست آمده در انرژی

  گردید.یکدیگر مقایسه استخراج و با (50R) %50دوز 

 نتايج:

، به ازای MeV 12و  9، 6های الکترون در انرژی TDPو  PDDهای گیری عملی منحنیو اندازه نتایج حاصل از محاسبه

 نمایش داده شده است.  3تا  1های به ترتیب در شکل 2cm 10×10اپلیکاتور مرجع 

 
 .MeV 6و دوزیمتری عملی در انرژی  Primoافزار حاصل از نرم TDPو  PDDهای مقایسه منحنی( 1) شکل

 
 .MeV 9و دوزیمتری عملی در انرژی  Primoافزار حاصل از نرم TDPو  PDDهای ( مقایسه منحنی2شکل )
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 .MeV 12و دوزیمتری عملی در انرژی  Primoافزار حاصل از نرم TDPو  PDDهای ( مقایسه منحنی3شکل )

 

 9، 6های عملی در انرژیو دوزیمتری Primoافزار حاصل از نرم PDDهای گاما در مقایسه منحنینتایج حاصل از تحلیل

 های موردمطالعه کوچکتر از یک است.از عمق %90و  %80، %75ترتیب در گاما بهداد که مقدار شاخصنشان MeV 12و 

کرد که مقدار مشخصو به ازای هر دو عمق موردبررسی  MeV 6در انرژی  TDPهای از طرف دیگر، مقایسه منحنی

گاما مقدار شاخص ،های موردمطالعهعمقبه ازای  و MeV 9از موارد کوچکتر از یک است. در انرژی  %95گاما در شاخص

مقدار  بررسی نیز در تمام موارده ازای هر دو عمق موردو ب MeV 12از موارد کوچکتر از یک بود. در انرژی  %97در 

 گاما کوچکتر از یک بود.شاخص

و دوزیمتری عملی  Primoافزار مربوط به نرم PDDهای نتایج حاصل از استخراج و مقایسه پارامترهای دوزیمتری منحنی

 است.( گزارش شده1نیز در جدول شماره )های مختلف الکترون در انرژی

 
 .و دوزیمتری عملی Primoحاصل از نرم افزار  PDDهای شده از منحنیمقایسه پارامترهای دوزیمتری استخراج( 1جدول )

 پارامتر روش ارزيابی (MeV) انرژي
(%) sD (mm) 100R (mm) 90R (mm) 50R 

 5/25 8/18 15 2/78 گیری عملیاندازه 

 Primo 4/78 8/14 3/19 0/25افزار نرم 6

 9/1 6/2 3/1 3/0  )%( اختالف نسبی 

 3/37 8/28 0/21 7/80 گیری عملیاندازه 

 Primo 1/80 2/22 1/28 3/36افزار نرم 9

 6/2 4/2 7/5 7/0 )%( اختالف نسبی 

 

12 

 4/51 1/40 0/30 7/85 عملیگیری اندازه

 Primo 2/85 7/31 1/39 3/50افزار نرم

 1/2 5/2 6/5 5/0 )%( اختالف نسبی
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( پیداست، اختالف میان پارامترهای دوزیمتری استخراج شده در 1همانطور که از نتایج گزارش شده در جدول شماره )

 های موجودتوان آن را به تفاوتمیرسد که می %5نتایج به حدود است. تنها در دو مورد اختالف  %3غالب موارد کمتر از 

 محاسبه شده و تجربی نسبت داد. PDD هایمنحنی در

 :نتيجه گيري بحث و

در تعیین خصوصیات دوزیمتریک باریکه الکترون حاصل  Primoافزار اختصاصی کار به ارزیابی صحت عملکرد نرمدر این

افزار محاسبه شده توسط این نرم TDPو  PDDهای پرداخته شد. برای این منظور منحنیهای پرتودرمانی از شتابدهنده

با نتایج عملی متناظر که توسط دوزیمتری یونی در  MeV 12و  9، 6های در انرژی Varian 2100C/Dبرای شتابدهنده 

نتایج حاصل از مقایسه گردید.  گیری شده بودند، به طور کمی و از طریق تحلیل گاما مقایسهداخل فانتوم آب اندازه

، هرچند افزار و دوزیمتری عملی وجود داردنشان داد که توافق نسبتا مناسبی میان نتایج حاصل از این نرم PDDهای منحنی

 یدر بخش انتهای شدههای مشاهده. اختالفیابدافزایش می های موردمطالعهکه اختالف میان نتایج در نواحی انتهایی منحنی

های وجود میان طیف انرژی اولیه درنظر گرفته شده برای الکترون توسط توان عمدتا به تفاوتمی را PDDهای منحنی

محاسبه  PDDهای و طیف واقعی الکترون نسبت داد. در واقع مهمترین پارامتر تاثیرگذار در تغییر منحنی Primoافزار نرم

نظر گرفته فرض درذکر است که در این کار از مقادیر پیشباشد. قابلشده در مطالعه حاضر طیف انرژی اولیه الکترون می

تواند با تغییر این پارامتر استفاده شد. با این وجود، کاربر می PDDهای برای محاسبه منحنی Primoافزار شده توسط نرم

محاسبه شده توسط این  PDDهای الکترون و پهنای انرژی باریکه( میزان اختالف میان منحنی)از طریق تغییر انرژی اولیه 

های محاسبه شده و تجربی در انرژی TDPهای افزار و نتایج عملی متناظر را کاهش دهد. مقایسه نتایج حاصل از منحنینرم

که توافق بسیار مطلوبی میان نتایج حاصل از داد وردبررسی در داخل فانتوم آب نشانمختلف و به ازای هر دو عمق م

 فیزیکی اتوابستگی چندانی به خصوصی TDPهای طور کلی منحنیو دوزیمتری عملی وجود دارد. به Primoافزار نرم

ای طیف انرژی اولیه درنظر گرفته شده برای باریکه الکترون ندارند. در عوض این پارامتر تابعی از توزیع مکانی و زاویه

توان می موردمطالعه TDPهای منحنی با توجه به توافق مطلوب میان باشد.اولیه درنظر گرفته شده برای باریکه الکترون می

سازی باریکه در شبیه Primoافزار توسط نرم فرض درنظر گرفته شدهای اولیه پیشنتیجه گرفت که توزیع مکانی و زاویه

توان نتیجه گرفت که است. در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده در این کار میقبولی برخوردار الکترون از صحت قابل

های پرتودرمانی اندازی و تعیین خصوصیات دوزیمتریک شتابدهندهاز توانایی الزم برای راه Primoافزار اختصاصی نرم



 

7 

 

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

سازی جهت بهینه اولیه باریکه الکترون برخوردار است، هر چند که در برخی موارد کاربر مجبور به نتظیم مجدد پارامترهای

 باشد. می ،PDDهای و دستیابی به نتایجی قابل اعتماد، مخصوصا در مورد منحنی افزارنتایج حاصل از این نرم
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