
 

1 

 

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

 در پرتودرمانی سرطان در ناحیه لگن های جنسی مرداناندامگذاری ارزیابی تاثیر حفاظ
 (3)ظریفی، شیوا – (2)آزاده ،سلیمانی -(1) *سیدبیژن ،جیا

 فیزیک، گروه  پایهدانشکده علوم،  دانشگاه بجنوردایران، بجنورد،  -1

 یمرکز رادیوتراپی و انکولوژی رضا، گروه فیزیک پزشکمشهد، ایران،  -2

 مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بیمارستان امام رضا، بخش رادیوتراپی و انکولوژیایران،  -3

 :دهيچک
در پرتودرمانی ناحیه لگن  مردانهای جنسی گذاری موضعی در کاهش دز رسیده به اندامدر این مطالعه هدف بررسی تاثیر حفاظ

نتایج . مطالعه گردید Geant4کارلوی ازی متناظر با آن با ابزار مونتساست. برای این منظور یک مورد کلینیکی و همچنین شبیه

ها با یک ضریب بیشتر سرب منجر به کاهش دز جذبی در بیضهحاکی از آن است که جایگذاری موضعی یک حفاظ کروی از جنس 
عدم تغییر  و اثر خالص آن داردهای ثانویه وترونشود که حفاظ سهم بسیار اندکی در تولید نهمچنین مشاهده می. شودمی 2از 

ها است که به معنای کاهش ریسک ابتال به سرطان برای بیضه 2/2دز معادل کل با ضریب  کاهش ومحسوس در دز معادل نوترون 
 است. برای مردان جوان یعقیمی دائمکاهش ریسک و همچنین  ثانویه

 ناحیه لگنظت در برابر پرتو، سرطان دهنده خطی، محاف، شتابGeant4: حفاظ بیضه، ابزار کلمات کليدي

 : مقدمه

ها است که عموماً در های ناحیه لگن میزان دز دریافتی توسط بیضهیکی از موضوعات مهم در پرتودرمانی اندام 

شده به آنخارج میدان درمانی واقع می سد.ها میشوند و بنابراین پرتوهای پراکنده  شتر ر های به اندام cGy 50از  دز بی

[ و این واقعیت اهمیت بررسییی موضییوا و ارائه 1انجامد ]به عقیمی دائمی می cGy 200سییی و دز تجمعی بیشییتر از جن

دهد که ها نشییان می. یافتهسییازدروشیین میها را برای حفظ توان باروری در این اندام ههای کاهش دز پراکنده شییدروش

ستفاده از حفاظ های رت اختصاصی برای اندامع سر شتابدهنده و چه بصوو در موض های تابش چه به صورت عمومیا

سی سیده به اندام ،جن سی در پرتودرمانی ناحیه لگن داردتاثیر قابل توجهی در کاهش دز ر . هرچند که با [2-5] های جن

شود که میبینی ، پیش[1] ها استبیضه هتوجه به اینکه بدن بیمار خود یکی از منابع عمده پرتوهای پراکنده شده رسیده ب

 های جنسی عملکرد بهتری داشته باشند.های اختصاصی برای اندامحفاظ

سییازی در کلینیک و شییبیه MV 15در اینجا یک حفاظ کروی از جنس سییرب در پرتودرمانی ناحیه لگن در مد فوتونی 

 ورد ارزیابی قرار گرفت.ها مهای ثانویه در بیضهنوتروندز معادل و دز اعمال گردید و تاثیر آن در میزان دز جذبی، 

  : روش کار

-01نسخه  Geant4 سازی در این مطالعه در مرحله نخست یک شتابدهنده خطی شرکت زیمنس با استفاده از ابزار شبیه 

و  mm 1باریکه الکترونی به شییعاا  سییازی گردید.پیاده MV 15با تمام جزییات اصییلی آن برای مد فوتون[ 6] 5-10-4
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د یادشده که توسط شرکت سازنده ارائه شده است درست باالی هدف سربی در نظر گرفته شد. توزیع انرژی متناظر با م

ستفاده از های جانبنمایهو ( PDDدرصد دز عمقی )  برای یک میدان نوعی 3cm 40×40×40بعاد به ا یک فانتوم آبی با ا

سبه و با داده 2cm 10×10 به اندازه شبیهمحا صحت  سه و  سازی مورد ارزیابی قرار گرفت. در تمامی های تجربی مقای

به عنوان مدل فیزیکی  [7] که قبال مورد آزمایش قرار گرفته است QGSP_BIC_EMYها از فهرست فیزیکی سازیشبیه

 PTWهای تجربی در داخل فانتوم آب با اسییتفاده از محفظه یونیزاسیییون سییمیفلکس مدل گیریاندازه اسییتفاده گردید.

س 31010 سطح ) انجام گردید. mm 5/5 قطرو  3cm  125/0اس با حجم ح شمه تا  صله چ ( SSDدر این بخش از کار فا

برای بدست آوردن توزیع درصدد عمقی برای هر دو در نظر گرفته شد.  cm 100ایزوسنتر یعنی  فاصله چشمه ازبرابر با 

فانتوم  cm 10نمایه جانبی در عمق  اعمال گردید. همچنین mm  1سازی و تجربی مشبندی عمقی به ضخامت مورد شبیه

ضی  شبندی عر شبیه mm 1آب با م ست آمد. برای افزایش دقت  شینه طول گامسازی مقادیر قطع تولید ثانویهبد  ها و بی

در مرحله بعد و پس از صییحت سیینجی موفق  برای اجزای مختلف هندسییه و بسییته به اهمیت آن تعیین و اعمال گردید.

ثیر حفاظ بیضه در پرتودهی ناحیه لگن است. برای این منظور، بیماری که به خاطر دف ارزیابی تأسازی، هکربندی شبیهپی

سرطان ناحیه مقعد تحت درمان قرار دارد، در نظر گرفته  ضه شدابتال به  ستفاده از و میزان دز دریافتی در بی  دزیمترها با ا

TLD100  سیییاخت شیییرکتHarshaw ن حفاظ و دیگری با جایگذاری حفاظ بیضیییه درمانی مجزا یکی بدو هدر دو باز

سخه   prowess pantherافزار. طرح درمانی چهار میدان با نرمشدگیری اندازه طراحی گردید که در آن اندازه تمام  5-5ن

توده به حجم  Gy 2دز کل درمان  از در هر مرتبهبود.  2cm 20×15ها یعنی قدامی، خلفی، جانبی چپ و راسیییت میدان

شبیه( منتقل گردیدGTVتومور ) سوی دیگر در  ضی بر پایه فانتوم مرد بالغ . از  با  MIRD-ORNLسازی، یک فانتوم ریا

شد. شتر با مورد کلینیکی در نظر گرفته  ساس  گزارش ترکیب بافت برخی تغییرات جزئی به منظور تطابق هرچه بی ها برا

ICRU 46 [8 ]نظیر ابزار های بیردید. با اسیییتفاده از قابلیتهای مختلف در نظر گرفته و اعمال گبرای ارگانGeant4  و

ستفاده از ماکروفایل شبیها سر های مناسب یک  شرایط واقعی  شابه با  سته به زمان طراحی گردید بطوریکه در ت سازی واب

ششود. بنابراین مرکز به راحتی دوران داده میشتابدهنده حول نقطه هم شده در  سازی نیز بیهطرح درمان چهار میدان یاد

ای تنظیم های اولیه برای هر میدان به گونهتواند همزمان و در یک اجرای واحد اعمال گردد. در اینجا تعداد الکترونمی

سط هدف برای تمامی میدانمی سان و برابر شود که دز دریافتی تو شرایط واقعی یک شابه  شد. در واقع با  cGy 50ها م با

ریافتی توسییط هدف به ازای یک الکترون تابشییی برای هر چهار میدان بصییورت جداگانه انجام اجراهای آزمایشییی دز د

ها بیانجامد تعیین مامی میدانهای اولیه که به دز یکسان در حجم هدف برای تمحاسبه و براساس آن تعداد نسبی الکترون

 د.یگرد
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ها گیریاسبات و اندازههنگامی که مح ده است.نشان داده ش 1 شکلفانتوم به همراه سر شتابدهنده برای میدان قدامی در 

. حفاظ یک کره ها مجدداً مورد ارزیابی قرار گرفتآنها اضافه و دز جذبی درمناسب برای بیضهیک حفاظ  شدانجام 

نشان داده شده  2در شکل  است که mm 65/48و  mm 05/33و شعاا داخلی و خارجی  mm 6/15ضخامت  هسربی ب

 تنظیم گردید. cm 2/3سازی متناظر با کلینیک برابر با ها در شبیهدان تا بیضه. فاصله لبه میاست

محاسبه گردید. هرگاه  mSvها بر حسب سازی عالوه بر دز جذبی، دز معادل نیز برای فوتون و نوترون در بیضهدر شیبه

 Hا تابش است، آنگاه دز معادل مشخص کنننده نو Rباشد، که در آن  RDها ها و فوتوندز جذبی میانگین برای نوترون

ثیر است که بر پایه تأ Rوزنی تابش برای تابش نوا  ضریب RWآید که در آن بدست می 1از رابطه  103ICRP  [9]مطابق 

 گردد.( تعریف میRBEشناختی نسبی تابش )زیست

R

R

R DWH                                                                                )1( 

RW شناختی نسبی نوترون به انرژی است. با در نظر گرفتن این نکته که اثر زیست 1ها مستقل از انرژی، مقدار برای فوتون

به انرژی  2مطابق رابطه   103ICRPدهد بر طبق شناختی تابش را نشان مینیز که میزان تاثیر زیست RWآن وابسته است، 

 .ی داردنوترون بستگ
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 وزنی میانگین نوترون در آن اندام را محاسبه نمود. ضریب 3توان از رابطه با داشتن شار نوترونی در یک اندام، می
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وزنی تابش برای نوترون در همان بازه انرژی  ضریبمقدار میانگین  RiWو  ΔΕرون در بازه انرژی شار نوت iφکه در آن 

 گردد.اری میجایگذ 3راج و در رابطه استخ و از تابع مرتبط 2از رابطه  نوترون که بسته به انرژی است

حفاظ است که باید به دقت بررسی  های مهم در اینجا میزان آلودگی نوترون به سبب استفاده از سرب درنیایکی از نگر

ین میزان تغییر در دز معادل نوترون نارزیابی گردد. برای این منظور سهم حفاظ در تولید نوترون تخمین زده شد و همچو 

 ها با استفاده از حفاظ نیز محاسبه گردید.در بیضه

  نتایج:

در  سازی و تجربهاز شبیه حاصل MV 15در مد فوتون  و های توزیع درصد دز عمقی و جانبی در فانتوم آبنمایه

درصد برآورد شده  1سازی کمتر از های حاصل از شبیهاند. در اینجا خطای آماری در دادهمقایسه شده 4و  3های شکل

 .سازی و تجربه برقرار استاست. همانطور که مشخص است تطابق خوبی بین شبیه

 سازی برای مد درمانی قدامی: هندسه شبیه1 شکل : حفاظ کروی از جنس سرب2شکل 
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داده  1دز در ناحیه هدف در جدول  Gy 2با و بدون حفاظ سربی به ازای  هاه در بیضهشدسازیدز جذبی تجربی و شبیه

% و در  3سازی حدود ها در حالت بدون حفاظ در شبیهیضهشود، مقدار دز دریافتی در بهمانطور که دیده میشده است. 

بواسطه تفاوت در ساختار آناتومیک است. که این تفاوت در هر مرتبه درمان  cGy 200% دز تجویز شده  5کلینیک حدود 

ای به هدف نهایی این پژوهش که ارزیابی تاثیر که این موضوا خدشه ایجاد شده استبیمار با فانتوم بکار برده شده 

تفاده سشود که با ا. با تحلیل این جدول درک میکندوارد نمیها است، استفاده از حفاظ در کاهش دز پراکنده شده در بیضه

کاهش  2ها با ضریب بزرگتر از دز جذبی در آن های پراکنده شدهها در برابر فوتونسربی برای محافظت بیضه از حفاظ

 دز درمانی در کلینیک از cGy 200تر با اعمال حفاظ، دز پراکنده شده در بیضه سمت چپ به ازای . به بیان دقیقیابدمی

یابد. بنابراین با کاهش می mGy 91/45به  mGy 05/101  مقدار سازی ازو در شبیه  mGy 77/27به  mGy 73/58 مقدار

برای مورد کلینیکی و در بیضه سمت چپ  نسبت به دز تجویزی دز جذبیدرصد ها، استفاده از حفاظ سربی برای بیضه

حدود یابد که معادل یک نسبت کاهش یکسان % کاهش می 30/2% و  39/1% به  02/5% و  94/2سازی به ترتیب از شبیه

بدیهی است که های کلینیکی دارد. گیریسازی و اندازهباشد که نشان از تطابق خوب بین شبیهبرای هر دو مورد می 6/0

 توان به نتایج مشابهی برای بیضه سمت راست دست یافت.می
 سازی و کلینیکدر شبیه: مقادیر دز جذبی پراکنده شده 1جدول 

 دز دریافتی در بافت هدف Gy 2( به ازای  mGyدز جذبی ) 

 با حفاظ بدون حفاظ 

 سازیشبیه کلینیک سازیشبیه کلینیک 

سازی : مقایسه بین توزیع درصد دز عمقی تجربی و شبیه3ل شک

  cm2 10×10با میدان  MV 15د فوتون شده برای م

سازی شده های دز جانبی تجربی و شبیه: مقایسه بین نمایه4ل شک

  2cm 10×10با میدان  MV 15برای مد فوتون 
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های ثانویه بررسی های جنسی مردان را بر دز نوترونوضعی انداممطالعه حاضر، از معدود مطالعاتی است که تاثیر حفاظ م

شییرایط با و ها برای بش میانگین برای نوترونها، مقدار ضییریب وزنی تاپس از محاسییبه شییار نوترونی در بیضییه کند.می

رمانی محاسییبه ها به ازای یک گری دز دتخمین زده شیید و با اسییتفاده از آن دز معادل در بیضییه 3بدون حفاظ از رابطه 

 داده شده است.  2و بدون حفاظ در جدول  و کل در شرایط با ، نوترونگردید. نتایج دز معادل فوتون
 به ازای یک گری دز درمانی های محاظت شده و بدون حفاظ: دز معادل فوتون و نوترون برای بیضه2جدول 

 (mSv/Gyدز معادل )

 ظبا حفا بدون حفاظ

 کل فوتون نوترون کل فوتون نوترون

0620/0 6452/49 7072/49 0697/0 687/22 7573/22 

  

 : گيرينتيجهبحث و 

ثیر حاضر تأ مطالعهگذاری است. در حفاظ ،های سالم اطراف بافت هدفها برای کاهش دز رسیده به اندامیکی از رهیافت

 سازیلگن بصورت کلینیکی و با استفاد از شبیه هپرتودرمانی ناحی ها درکاهش دز رسیده به بیضه برگذاری موضعی حفاظ

مشاهده گردید که با استفاده از یک حفاظ کروی از جنس سرب دز جذبی منتقل شده به  .بررسی گردید Geant4با ابزار 

 یابد. کاهش می 2ها با یک ضریب بزرگتر از بیضه

کارلو برای محاسبه دز نوترون استفاده شد. یکی از سازی مونتشبیه های موجود ازدر این مطالعه با توجه به محدودیت

اما با است.  TLD700و  TLD600 دزیمترهای مورد استفاده برای دزیمتری نوترون استفاده همزمان ازتجربی های روش

 -ها مختلط گامایدانتوجه به نتایج کار دیگران که نشانگر خطای باال در تخمین دز نوترون با استفاده از این روش در م

هایی که برای تهیه ، در نهایت از انجام این کار با توجه به محدودیت[11،10] استنوترون با شار فوتونی یا نوترونی باال 

 کارلو استفاده گردید.سازی مونتهای شبیهداشت، انصراف داده شد و از قابلیتو کالیبراسیون ابزار برای مولفین وجود 

. همچنین دز یابدکاهش می 2/2مشخص است دز معادل کل با اعمال حفاظ با ضریب  2های جدول داده همانطور که از

 91/45 ± 79/0 77/27 41/100 ± 30/1 73/58 بیضه چپ

 53/46 ± 79/0 96/23 67/100 ± 27/1 12/58 بیضه راست
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 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

ماند. این عدم تغییر محسوس معادل نوترون با اعمال حفاظ با در نظر گرفتن خطای محاسبات تقریباً بدون تغییر باقی می

توان به این صورت توضیح داد ای ثانویه است را میهدز معادل نوترون که در تضاد با مشارکت حفاظ در تولید نوترون

های ثانویه کند که با میزان تولید نوترونها در حرکت است را حذف میکه حفاظ بخشی از شار نوترونی که به سمت بیضه

های تولیدی در درصد کل نوترون 7/2× 10-3توسط حفاظ در برهمکنش فوتونوترونی که مقدار بسیار اندک در حدود 

توان نتیجه گرفت که نگرانی در خصوص تأثیر منفی رسد. بنابراین می، به تعادل مییدآهای مختلف به دست میخشب

کاهش دز معادل دریافتی توسط  همچنین با توجه بهگردد. ها بطور کامل رفع میحفاظ در دز نوترونی رسیده به بیضه

به کاهش ریسک ابتال به  در پرتودرمانی سرطان ناحیه لگن ریگذاحفاظ توان نتیجه گرفت کهمی 2/2ها با ضریب بیضه

  سرطان ثانویه با همین ضریب و کاهش ریسک عقیمی دائمی در مردان جوان منجر خواهد شد.
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