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

 پستانسرطان  IORT پرتو درمانی روشدر  حفاظتی ییسک هاد یابیو ارز ختسا
 

   (1)صالحی باروق،مهدی – (2) *روح اله،آهنگری  شاهدهی -(1) همتا،رفایی

 روه مهندسی هسته ای گدانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ، دانشکده مهندسی ،  (1)

  وفنون هسته ای ، پژوهشکده راکتور و ایمنی هسته ایسازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم  (2)

 :دهيچک
سکدر این تحقیق  ستم پرتو حفاظتی دی سی ساخته IORTدرمانی مربوط به  سک جدید  سه قرار  شده با دی سی و مقای مورد برر

مورد سکککنقر قرار  دیسکککک از پس پراکندهمنظور میزان پرتوهای عبوری از دو دیسکککک و هیننین میزان پرتوهای  بدین. گرفت
. هیننین درصد کاهر می دهد 9/5درصد برای دیسک مرجع تا مقدار  31/43را از  عبوری گرفت. دیسک جدید میزان پرتوهای

. نتایج حاکی از اندازه گیری شددرصد  89/9درصد و برای دیسک ساخته شده  11/5برای دیسک مرجع میزان پرتو پس پراکنده 

 . انقام می دهند سکیسالم پشت د یاز بافت ها یبهتر پرتوی حفاظتاخته شده س حفاظتیدیسک   این است که

   ، پرتو درمانی،  حفاظت پرتوی حفاظتیدیسک  :کلمات کليدي

 : مقدمه

  تومور افطردر ا سالم های بافت حفظ لحا عینو در رتومو لهایسلو دنبر بیناز  مانیدرپرتو در صلیا هدف

های  نگاار به سیبآ اهرکدر  شتال ،مانیدر پرتو زهحودر سعه تو لحادر  یهاروش غلبا لیلد به هیین. ستا نظر ردمو

از  دهستفاا: مانند دموجوهای  تکنیکاز  دهستفاا با توموهای لسلواز  آنها دننیو اجداز  دهستفاا با خطر ضمعردر 

 سالم هایبافت لکنتر جهتدر سحسام های اندا یزسا ظحفاو  مانیدر های کبلواز  دهستفاا ،یاتیغه  چند هایرکلییاتو

 مانیدرپرتو روش نوین ،مانیدرپرتو صخا هایاز روش یکی .]1[ندا هشد یگیر ربکاو  حیاطر سساا ینا برو  ندرا دار نبد

 حیاجر های تکنیک با در این روش .باشد می (Intra Operative Electron Radiotherapy) حیاجر عیل حینبا الکترون 

 قتادر ا مستقیم دهستفاا یابر یا هیژو ونلکترا تولید منبعاز  که باال دمنفردوز  یک تولید با وزده  رکنارا  سالم های بافت

به روش  رتومو شتندابرزمان در  از آنقاکه. ]3و2[سانندر می رتوموبه  مستقیمرا  انیونیز پرتو هشدساخته و  حیاطر عیل

در  یدوز تابش ارمقد یک ن،مادر هیحنابهبود  یابر بنابراین وجود ندارد رتومو حقم متیا وجخر نمکاا معیوال ،حیاجر

 نمادر در مانیدرپرتوو  حیاجراز دو روش  تلفیقی رمذکوروش  ینابنابر .دشو می یعزتو هیاحندر آن  حیاجر عیل طی

، با روش فوق پستانسرطان  نمادرجهت  .دشو می فتهگربکار  نمادر در تهپیشرفروش  یک انعنوو به  ستا نسرطا

ریه  هیژو به رتومو پشت سالم های بافت حفاظتاز آن  دهستفااکه  دمیگیر ارقر احجر توسط رتوموحیه نا یردر ز حفاظی

 رعبو انمیز یرو برآنها  گرفتن ارقرجهت  که هستند دایره ای به شکل دیسک حفاظ ها ینا جنس. بهبود می بخشدرا 

و ساخت بررسی  به دنبال تحقیقدر این . بنابراین ددار ییابسز تاثیر (Back Scatter) پراکنده پس یوهاپرتو مقدار  پرتو
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هم  و کند یجلوگیر یرینز بافتبه  آن نسیدو ر وهاپرت رعبواز هم  سرطان پستاندر درمان  می باشیم که دیسک حفاظتی

 حیاجر عیل حین مانیدر پرتوروش  ن،کنو تا همدآ عیل به تتحقیقا سساا بر. کند ودمحدرا  برگشتیپراکنده   وهایپرت

 . ]4[توصیه شده است  یمر ریه و ه،معد اس،پانکر تستاوپر م،کتور ،پستانهای  نسرطابه  مبتال رانبییا نمادر رمنظو به

 مس متر میلی 3 و پلکسی گالس متر میلی ٧از  هشد تهساخ یسکدو هیکاران انقام شد  گینیرسودر تحقیقی که توسط 

 که توسط یقیدر تحق .]5[می دهند اهرکرا  پرتوهای عبوری صددر 5٠ تا نددکر معالو ا ندداد ارقر نموآز ردمورا 

 میلی 2و  مس متر میلی 3 ،گالس پلکسی متر میلی 5 ترکیبکه از  یسکد نوعی صورت گرفت و هیکارانر توسکانو

 . ]6[درصدی پرتوهای عبوری بود 38که نتایج حاکی از کاهر  دندکر دهستفاا دبو هشدساخته  گلس پلکسی یگرد متر

 : روش کار

 با وهاییپرت تولید قابلیت است. این دستگاه هشد دهستفاا LIAC ونلکترا هکنند تولید خطی اب دهندهشتدر این تحقیق از 

 .هستندس پال هر در یگر میلی 6٠الی  3٠ بین یردمقا تولید به درقاو هیننین  را دارد لتو ونلکترا مگا 12 یژنرا کثراحد

 حدوا یک، ستا صلیا بخردو  شامل مذکور سیستم ( آورده شده است.1فوق در جدول ) هستگاد تکنیکی تمشخصا

 قسیت ینا ر عهدهب نمادر هایمترراپا تعیینر هنگام تابشدهی د می باشد که یبررکا لکنتر کابینت یکو  تابشی کمتحر

 .باشد می  متر سانتیاز دو  کوچکتر دبعاا با پستان یرهاتومو نمادر در سیستم ینا دهستفاا بیشترین. باشد می
 

 LIAC عیل حین الکترونی دهنده بشتا هستگاد تکنیکی تمشخصا(. 1جدول شیاره )

 LIAC, SORDINA نام تقاری، شرکت

 MeV 12و  1٠، 8، 6 انرژی های اسیی

 mA 5/1حداکثر  جریان دسته پرتو

 MHZ 2998 فرکانس

 cm 1٠و  8، ٧، 6، 5، 4، 3 پرتو ابعاد میدان

 درجه 45و  3٠، 15، ٠ پرتوزوایای میدان 

 cm 6٠ طول اپلیکاتور

 cm 3/٧1 فاصله منبع تا سطح 

  3 (Gy/min) -4٠ (cm 1٠ن امید )آهنگ دوز
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در اتاق عیل در اتصال با  ستمیس نی. ادیآلیان استفاده گرد PTWشرکت  TANDEM ستمیاز س ییتریبه منظور دوز

از اتاق عیل قرار دارد  رونیکه ب یوتریبا اتصال با کامپ گرید یو از سو ردیگ یقرار م یصفحه مواز یالکترون یتریدوز

به طور اختصاصی جهت کاربرد که  MP3-XSفانتوم هیننین از  . ]8[دهد یما قرار م اریبدست آمده را در اخت اطالعات

  .]9[استفاده شد ،ساخته شده است IORTدر سیستم های 

، از عناصر سرب و آلومینیوم استفاده کردیم. پستاندر این تحقیق جهت ساخت دیسک شیلد مورد استفاده در درمان تومور 

دیسک مذکور بصورت دوالیه ای ساخته شد بطوریکه در الیه باالیی از عنصر سرب استفاده شد تا پرتوهای عبوری را تا 

عبور پرتوهای الکترونی با توجه به ضخامت  نیودار میزانتوجه به  حد امکان کاهر دهیم. ضخامت الیه سربی دیسک با

. با توجه به نیودار ذکر شده در باال، ]1٠[به آن اشاره شده، بدست آمد 1٠سرب در انرژیهای مختلف که در مرجع شیاره 

دیسک مذکور از عنصر در الیه پایینی  هیننین می باشد. میلییتر 4ضخامتی که کیترین درصد پرتوها عبور خواهد کرد 

اشاره شده در مرجع باشد که طبق نیودار می آن  نییپا یعدد اتی ،ومیآلومن آلومینیوم استفاده کردیم. دلیل انتخاب عنصر

نشان داده شده مختلف الکترون  یها یانرژ یبرا یالکترون بر حسب عدد اتی که در آن میزان پس پراکندگی 11شیاره 

 یضخامتهیننین با توجه به این نیودار  .ددار یکیترالکترونی  یپس پراکن ،باشد کیتر صرعنی عدد اتیهرچه ، ]11[ است

ابتدا  سکیساخت د مذکور جهتپس از محاسبات  .باشد یم یتریلیم 4شد خواهد  پس پراکندهدرصد پرتوها  نیکه کیتر

از  یگریو د ومیاز جنس آلومن یکیمتر که  یلیم 4متر و ضخامت  یسانت 8دو استوانه به قطر  یگر ختهیبا مراجعه به ر

 لهیبرده شد و پس از آن بوس یها جهت پرداخت و کنترل ضخامت به تراشکار سکیسرب ساخته شدند. در مرحله دوم د

 . پس از ساختساخته شده اضافه شد سکیرنگ کوره به د هیال کیدر مرحله آخر  .میهم چسباند بهرا  سکیچسب دو د

 دیجد سکیاست با د کیپالست کطرفهیبا روکر  لیاز جنس استکه  LIAC خود دستگاه  به مربوط دیسکدیسک مذکور، 

دیسک ساخته شده در این تحقیق و دیسک . قرار گرفت سهیو مقا یمورد بررس ومینیساخته شده از جنس سرب و آلوم

 ( نشان داده شده است. 1خود دستگاه در شکل )مرجع 
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و  لیاستاز جنس  LIACدستگاه  خود دیسک(. الف( دیسک ساخته شده از جنس سرب و آلومینیوم ب( 1شکل )

 کیپالست

، دیسک ها میان صفحه نگهدارنده ساخته شدهدیسک و دستگاه مرجع  سکیاز د یعبور یپرتوها زانیم سهیجهت مقا

حالت اندازه  یبرا حساس دوزییتر در تیاس بود.دوزییتر قرار گرفتند بطوریکه سطح باالی دیسک مستقییا با سطح 

با مقدار اندازه گیری  از ی کردیم و مقدار بدست آمده راریرا اندازه گ سکیابتدا حالت بدون دپس پراکندگی،  پرتو یریگ

 .میکرد انیو بصورت درصد ب میکسر کرد سکید

بیرون اتاق عیل و پشت کامپیوتر متصل به سیستم دوزییتر  در دوزییتری سایر فعالیتهای ،بعد از انقام امور ذکر شده

شروع به پرتو دهی کند و پس از آن MeV 12تا در انرژی  کردیم. دستگاه را بوسیله کنسول تنظیم گرفتداخل اتاق انقام 

 . تا خوانر توسط سیستم انقام گیرد کردیمسیستم دوزییتری را فعال 

 : جينتا

مورد  پس پراکندگیو  یعبور یپرتو ها یسککاخته شککده در جهات مختلف برا دیجد سکککیمرجع دسککتگاه با د سکککید

 نشان داده شده است.  2در جدول بدست آمده نتایج  .گرفتقرار  یبررس
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 (Gy) پس پراکنده پرتو دز درصد پرتو عبوری  (Gy) دز پرتو عبوری حالت
 پرتو  درصد

 پس پراکنده

 مرجع دیسک

 (باال پالستیک) 
38/1 31/43 16/٠ 11/5 

 مرجع دیسک

 (استیل باال) 
36/1 86/42 3٧/٠ 66/11 

 دیسک جدید 

 )آلومینیوم باال(
188/٠ 9/5 32/٠ 89/9 

 دیسک جدید

 )سرب باال( 
168/٠ 2٧/5 98/٠ 61/3٠ 

 که است بدست آمده سکید دو یحالت برا چهاردر  MeV  12پرتو یبرا برای پرتوهای عبوری بدست آمده یها داده 

آن را رو به باال گذاشته و  یکیو قسیت پالست مرجع شروع کرده سکیابتدا با د نشان داده شده است. 2 در شکل شیاره

 یعبور یپرتو ها صککدو در گردیدتکرار  ریبار آزما سککهخطا  زانیبه حداقل رسککاندن م یبرا .کردیمآغاز  را یپرتو ده

ستگاه مرجع سکید یبرا ریآزما نی. اشد اندازه گیری ست د شده در  سکید یبرا نیباال و هینن لیدر حالت ا ساخته 

 .گردیدباال و سرب باال تکرار  ومیحالت آلومن

 
  از دیسک مرجع و دیسک ساخته شده در حالتهای مختلف نیودار درصد نسبی پرتوهای عبوری(. 2شکل )
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 چهار داده شده است. این اندازه گیری ها درنشان  3شیاره پرتوهای پس پراکنده در شکل   یبدست آمده برا یداده ها

باال و بعد از آن  ومیهم ابتدا آلومن دیجد سکید یباال و برا لیباال و سپس است کیمرجع ابتدا پالست سکید یحالت که برا

 به دست آمده است.سرب رو به باال 

 
 مختلف یحالتهاساخته شده در سکیمرجع و د سکیاز دپس پراکنده نیودار درصد نسبی پرتوهای (. 3شکل )

 

 : نتيجه گيري بحث و 

)پالستیک باال و آلومینیوم باال( می بینیم که  برای حالت قرار گیری صحیح دو دیسکبا توجه به نتایج بدست آمده 

است. دیسک  درصد 31/43است درحالیکه برای دیسک مرجع  درصد 9/5درصد پرتوهای عبوری برای دیسک جدید 

جدید به میزان قابل توجهی پرتوهای کیتری را عبور می دهد که باعث حفاظت بهتر از ارگان های سالم پشت الیه 

از جیله ریه می شود. در صورتیکه دیسک بصورت اشتباه قرار گیرد که میکن است به عنوان خطای  پستانتوموری 

دو  یبرا پس پراکنده یدرصد پرتوهاهیننین . چندانی نخواهد داشتتغییر پزشکی از آن یاد کنیم میزان پرتوهای عبوری 

است. در  درصد 89/9  دیجد سکید یاست و برا درصد 11/5مرجع  سکید یبرا ،ها سکید یریقرار گ حیحالت صح

ندارد. چناننه  یتفاوت چندان دیجد سکیآن با د میزانکند اما  یرا به عقب پراکنده م یکیتر یمرجع پرتوها سکیواقع د

 بطوریکه کنند.  یم  دیتول یشتریبپس پراکنده  یپرتوها 3شکل  با توجه به نیودار رندیها در حالت اشتباه قرار بگ سکید
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حدودا  حینسبت به حالت صحپس پراکنده  یسرب باال باشد )حالت اشتباه( درصد پرتوها هیچناننه ال دیجد سکید یبرا

نسبت به حالت پس پراکنده  یباال باشد ) حالت اشتباه( درصد پرتوها لیمرجع چناننه است سکید یراشود. ب یبرابر م 3

 شود.  یبرابر م 3/2درست  یریقرارگ
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