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گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

بر توزیع عرضی  MV 18با باریکه  C/D 2100بررسی اثر حذف فیلتر هموارکننده دستگاه واریان 

  MCNPXدز و میزان پراکندگی تابش با استفاده از کد مونت کارلو 
 

   -(1)*کریمی شهری،کیهاندخت– 1بیدختی،پریسا

  دانشگاه بیرجند ، دانشکده علوم ، گروه فیزیک           

 

 :دهيچک

سبه دز پروفایل و نر ضی دز فوتون از طریق محا سی اثر حذف فیلتر هموارکننده بر توزیع عر خ دز خارج از هدف این مطالعه برر

، 6×6، 4×4، 3×3برای میدان های تابشتتتی با اندازه  C/D 2100شتتتتابدهنده خطی واریان مد   MV 18میدان باریکه فوتونی 
ستفاده از کد سانتی متری در یک فانتوم مکعبی آب با ا 5و  3، 1متر مربع و عمق های سانتی 25×25و  20×20، 15×15، 10×10

MCNPX 2.6.0 ه طور از میدان ببه ناحیه خارج  باشتتدب بر طبق نتایح حذف فیلتر هموارکننده مو ک کاهن نرخ دز رستتیدهمی
سه عمق  87/0 ± 20/0 و% 83/0 ± 28/0% و 76/0 ± 37/0%میانگین به میزان  ای هفت اندازه متر برسانتی 5و  3، 1به ترتیک در 

شی شده، عم 3به ترتیک برای  %24و  %28، %39برابر با  2cm 25×25تا  2cm 3×3شودب کاهن دز از میدان می میدان تاب ق ذکر 

 باشدبمی

 MCNPX ، ، کد مونت کارلوی، دز پروفایل، نرخ دز خارج از میدانC/D 2100شتابدهنده خطی واریان مد    :کليدي کلمات 
 

 

 : مقدمه

در . ]1[ شودمیعنوان یکی از ا زای اصلی سر شتابدهنده خطی محسوب هب 1در پرتودرمانی رایح، فیلتر هموارکننده

های مخروطشکل هندسی آن از مجموع  نس این قطعه از آهن و تانتالیوم بوده و  C/D 2100خطی واریان مد   شتابدهنده

است که دز یکنواختی را به عمق مشخصی از یک  ای طراحی شدهگونه فیلتر بهساختمان ب است تشکیل شدهداخل هم 

 [باشدمی شتابدهندهترین عوامل پراکندگی تابن در سر این قطعه یکی از اصلیدهد مطالعات نشان میب فانتوم همگن برساند

های های خطی درمانی به سمت حذف این فیلتر و ساخت شتابدهندههای سازنده شتابدهندهب به همین دلیل شرکت]2

استفاده از تکنیک حذف فیلتر هموارکننده  IMRTطور مثا  در روش درمانی هب اندبخطی فاقد فیلتر هموارکننده حرکت کرده

ترین بزرگ ب]3 [تاس خطر ابتال به سرطان ثانویه پیشنهاد شدهسیک بافت سالم و به دنبا  آن کاهن میزان آبه منظور کاهن 

                                                 
1 Flattening Filter (FF) 
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که میزان دز  ذب شده باریکه دز های پروفایل اقد و دارای فیلتر هموارکننده درخطی ف تفاوت باریکه فوتونی شتابدهنده

 شودب پروفایلمشاهده میدهد، ( را نشان می yیا  xدر فواصل مختلف در راستای محور عمود بر محور مرکزی )راستای 

های باالتر و اندازه دارای یک قله در قسمت مرکزی بوده که در انرژی (2FFF)  فاقد فیلتر هموار کنندهباریکه فوتونی  دز

همچنین توزیع دز در امتداد محور عمود بر محور تابشی از مرکز تا لبه  ب]4 [باشدتر قابل تو ه میبزرگهای تابشی میدان

در یک کار تجربی  هموارتر استب FFFنسبت به باریکه فوتونی  (FF) دارای فیلتر هموارکننده میدان برای باریکه فوتونی

در دو حالت فاقد و دارای فیلتر هموارکننده انجام  21EX دستگاه واریان مد  و همکارانن روی  Vassiliveکه توسط 

های سالم ها در سر درمانی و به دنبا  آن کاهن دز رسیده به بافتاست، کاهن قابل تو ه مقدار پراکندگی فوتون شده

 ب]3 [باشدهای دز شتابدهنده فاقد فیلتر هموارکننده میاست که نشان از اهمیت باالی بررسی پروفایل مشاهده شده

ضی باریکه فوتونی  ستفاده از دو  MV 18در این مطالعه اثر حذف فیلتر هموارکننده بر توزیع دز عر اخص پروفایل شبا ا

، 10×10 ،6×6، 4×4، 3×3میدانهای تابشتتی و ستتانتی متری  5و  3، 1عمق های عرضتتی دز و نرخ دز خارج از میدان در 

شدهسانتی متر مربع  25×25، 20×15،20×15 سی  شبیه برر سبات از مد   ستب برای انجام محا ستگ سازیا اه شده د

ست .MCNPX 2.6واقع در بیمارستان پارس تهران توسط کد مونت کارلو  C/D 2100شتابدهنده خطی واریان مد   فاده ا

 ب]5 [شده است

 : روش کار

ب توزیع انرژی به صورت ]5 [استشده توسط نتایح تجربی اعتبارسنجی C/D 2100دستگاه واریان مد   سر سازیشبیه

محاسبات دز  را برای انرژی باریکه تعیین کردب MeV 5/18و تطبیق نتایح تجربی مقدار  شده گرفتهنظر گاوسی در

 cm) گرفته استمتر از چشمه قرارسانتی 100که در فاصله متر مکعک سانتی 50×50×50 در یک فانتوم مکعبی آب با ابعاد

100=3SSD )  و در سه متر مکعک سانتی 5/0 ×5/0 ×5/0 با ابعاد من 3تالی نوع با استفاده از من اندازه میدان 7و برای

 هاقطع انرژی برای الکترونکارت صورت پذیرفتب کلیه محاسبات در مد فوتون انجام شده و  سانتی متری 5و  3، 1 عمق

MeV 01/0 ها فوتون وMeV 5/0 بوده و برای رسیدن به خطای  2× 910ذرات رهگیری شده ب تعداد شد در نظر گرفته

 استب فعا  شده DBCNکارت  %1آماری کمتر از 

یا دز خارج از میدان که میزان دز رسیده به فانتوم را از لبه میدان تابشی تا لبه فانتوم  شدهبرای محاسبه میزان دز پراکنده

اندازه  7عمق و  3 ذبی از لبه میدان تابشی تا لبه فانتوم آب در هر  گیری آماری روی مقادیر دز، یک میانگیندهدنشان می

                                                 
2 Free Flattening Filter 

3 Surface to Source Distance 
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بصورت حاصل تقسیم مقادیر  میدان تابشی با استفاده از نرم افزار اکسل صورت پذیرفته و کمیت نرخ دز خارج از میدان

 استب گزارش شده FF باریکه فوتونی به دز  FFF باریکه فوتونی خارج از میدان دز

 : جينتا

در راستای عمود بر محور مرکزی )محور  FFمقایسه دز  ذبی باریکه فوتونی  (الف-3)و  (الف-2)،  (الف-1) شکل های

x نرما  شده و بر حسک فاصله بیشینه هر میدان دهدب دز پروفایل به مقدار دز عمق نشان می 3اندازه میدان و  7( را برای

 استب از محور مرکزی ترسیم شده

           الف(                                               ب(           

 
 فانتوم آبدر  cm 1درعمق FFF  و ب( FF( مقایسه دز پروفایل باریکه فوتونی الف( 1شکل )

 الف(                                                        ب(            

 
 

  

 

 فانتوم آبدر  cm 3درعمق FFF  و ب( FF( مقایسه دز پروفایل باریکه فوتونی الف( 2شکل )

 الف(                                                  ب(  
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 فانتوم آبدر  cm 5درعمق FFF  و ب( FF( مقایسه دز پروفایل باریکه فوتونی الف( 3شکل )

 

اندازه  7عمق و  3های دز پروفایل باریکه فوتونی فاقد فیلتر هموارکننده را در  منحنی (ب-3)و  (ب-2)، (ب-1) شکل

 نرما  شده استب بیشینه در هر میدانبه مقدار دز  مقادیر دز دهد که مشابه قسمت قبلمیدان نشان می

( در FFF/FFمیزان تغییرات دز  ذبی در ناحیه خارج از میدان تابشی به صورت نرخ دز خارج از میدان ) (1)  دو در 

صله  شمه و برای سانتی 100فانتوم آب در فا ستب شده گزارش متریسانتی 5و  3، 1 عمق سهمتری از چ مقادیر به  ا

شده  D ± σصورت  سبت دز خارج از میدان و  D که گزارش  شان می عدم قطعیتمیزان  σن ستفاده از را ن دهد که با ا

 استب محاسبه شده (1) رابطه

σ =  √ 1

𝑁−1
(

∑ 𝐷𝑖
2 𝑁

𝑖=1

𝑁
− (

∑ 𝐷𝑖
2 𝑁

𝑖=1

𝑁
)2 )                                                                                             (1)  

 باشدبام می i وکسلمقدار دز در  iDها و تعداد تکرار تاریخچه Nکه در آن 

 مترسانتی 5و  3، 1( در فانتوم آب در سه عمق  FFF/FFنرخ دز خارج از میدان ) (1) دو 

 اندازه ميدان

(2cm ) 

 نسبت دز خارج از ميدان

(FFF/FF ) 

cm 1 

 نسبت دز خارج از ميدان

(FFF/FF ) 

cm 3 

 نسبت دز خارج از ميدان

(FFF/FF ) 

cm 5 

3×3 %31/0± 93/0  %22/0± 96/0  %15/0± 98/0  

4×4 %30/0± 92/0  %21/0± 94/0  %19/0± 97/0 

6×6 %33/0± 84/0  %23/0± 90/0  %21/0 ± 92/0 

10×10 %41/0± 80/0   %3/0± 86/0 %20/0± 91/0 
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15×15 %43/0± 69/0 %35/0± 76/0  %22/0± 84/0 

20×20 %42/0± 62/0 %35/0± 72/0  %23/0± 76/0 

25×25 %56/0± 56/0 %36/0± 69/0   %24/0± 74/0 

 

 

 

 : بحث ونتيجه گيري 

تری نسبت به باریکه دهد که باریکه فوتونی هموارشده توزیع دز یکنواختنشان می (3)و  (2)و  (1مقایسه شکل های )

های های دز اندازه میدان اما با مقایسه پروفایل گیری شده داردبفوتونی فاقد فیلتر هموارکننده در هر سه عمق اندازه

تر بوده و با افزاین اندازه میدان یکنواختی تر مشهودهای کوچکتوان دید که این یکنواختی در اندازه میدانمختلف، می

(ب 4شود )پدیده شاختوزیع دز از بین رفته و فرورفتگی در ناحیه مرکزی پروفایل و برآمدگی در دو لبه میدان مشاهده می

ها در اثر حجم هوای بین فانتوم و کولیماتور باریکه فوتونی در تر ناشی از پراکندگیهای بزرگها در میدانخو ود این شا

در عمق های  FFها در عمق، باریکه تو ه به کاهن میزان پراکندگی فوتونبا  همچنینب ]6 [باشدافزاین اندازه میدان می

دهد حذف فیلتر نشان می (3)و  (2)، (1)مقایسه شکل های باشدب میباالتر دارای تیزی بیشتری در قسمت لبه میدان 

در قسمت مرکزی خود دارای قله تیز  FFFدهدب نمودار دز پروفایل باریکه هموارکننده نحوه توزیع عرضی دز را تغییر می

  3×3  تر بعنوان نمونه در میدانهای کوچکباشدب در اندازه میدانتر میتر بارزهای بزرگبوده که این تیزی در اندازه میدان

شده بررسی نتایح گزارش ب باشدیکدیگر می بسیار مشابه FFFو  FFهای فوتونی توزیع عرضی دز باریکهمتر مربع سانتی

حذف فیلتر هموارکننده میزان دز رسیده به ناحیه خارج از میدان تابشی در دستگاه با دهد که نشان می (1) در  دو 

در اعماق مرتبه به ترتیک  87/0±  20/0 %و 83/0±  28/0%و  76/0±  37/0%بطور میانگین  C/D 2100واریان مد  

  % ، 39  حدود متر مربعسانتی 25×25 تا متر مربعسانتی 3×3 این کاهن از میدانیابدب کاهن می مترسانتی 5و  3، 1 عمق

هموارکننده  تر حذف فیلتردهد در میدان های تابشی بزرگمی بوده که نشان متریسانتی 5و  3، 1 اعماق% برای  24 و%  28

 دهدبشده را بیشتر کاهن میدز پراکنده میزان

                                                 
4 horn 
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توان استنباط کرد وابستگی صریح دز پروفایل و نرخ دز خارج از میدان تابشی باریکه فوتون آنچه که از نتایح به وضوح می

این وابستگی ضرورت بررسی این پارامترها را در بکارگیری تکنیک باشدب به حضور یا عدم حضور فیلتر هموارکننده می

دهدب با تو ه به اینکه هدف اصلی پرتودرمانی رسیدن حداکثر میزان دز به سلو  سرطانی حذف فیلتر هموارکننده نشان می

لیل کاهن میزان دز به د دهد که حذف فیلتر هموارکنندهمیو کمترین آسیک به بافت سالم است، نتایح این مطالعه نشان 

با تو ه به این نکته که تکنیک حذف فیلترهموارکننده به علت از بین رفتن  کندبپراکنده شده ما را به این هدف نزدیک می

، در موارد درمانی ]4[میزان یکنواختی دز در اندازه میدان های بزرگ، تنها در اندازه میدان های کوچک کاربرد کلینیکی دارد

تفاده از سمیدان کوچک کاهن میزان دز خارج از میدان نسبت به هموار بودن باریکه فوتونی ار حیت دارد و ابا اندازه 

 شودباین تکنیک پیشنهاد می
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