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استفاده از کد کامپیوتری  با یتراپ یبراک در یتومور مالنوم چشم یدوز جذب سازیشبیه 

GEANT4 کارلومبتنی بر روش مونت 
 

  (3)حسینی،سید ابوالفضل – (2)محمد،قربان زاده -(1) *وحیدیان،محمد

 کاربرد پرتوهاگروه ،  دانشکده مهندسی انرژی،  دانشگاه صنعتی شریف

 

 :دهيچک
و اپ  (Teletherapy) شتتود  ه به دو رتتور  اپ راا دور یدرمان گداه م یبرا اپستتونی یبه روش استتادادا اپ پرتو ا ،یدرمانپرتو 

شمه  ا پا کیاپ نزد یشود. در روش پرتو درمان یانجام م (Brachytherapy) کینزد شدا در ویوا ایراد یچ دانه  ایی  قرار دادا 
(seeds) سادادا م مورد درمان هیناح یبر رو شدا اند، یبا ابعاد مخالف طراح یی ه در پالک  ا روش  اپ ژو شپ نید. در اشو یا

 GEANT4 ییرلو د مونت  ابا استتادادا اپ   یمدرمان تومور مالنوم چشتت یبرا 103 – ومیپاالد ویوا ایبا چشتتمه راد یتراپ یبرا 

 .است اسادادا شدا چشم انسان فاناوم آب سالم یدر بافت  ا یدوپ جذب زانیاثرا  م بررسی جهت

 

 GEANT4 د  _روش مونت  ارلو  _دوپیماری  _مالنوم چشمی  _برا ی تراپی  :کلمات کليدي

   
 

 : مقدمه

 دف  نیطان به ادرمان سر نهیاست  ه در پم یی ا اپ راا یکیشود  یاسادادا م ونساپی ی ه در آن اپ پرتو ا یپرتودرمان

ف  ردن رشد و ماوق ای یسرطان یبردن سلول  ا نیسرطان، اپ ب یماریمنظور اپ درمان در مواجهه با ب .[1]د د یپاسخ م

 بدن است. گرید ی ا و گسارش آنها در قسمت میاپ تقس یریجلوگ

 .2کیاپ نزد یپرتودرمان و 1اپ راا دور یپرتودرمان :ردیپذ یبه دو روش رور  م یپرتودرمان

سادادا اپ  یدر پرتودرمان رله مع کیاپ راا دور، با ا شعه  ه در فا ساگاا مولد ا ست، پرتو در  ماریاپ ب ینید قرار گرفاه ا

. شود یم دایمورد نظر تاب هیگردد، به ناح یم نییمحاسبه و تع 3فیزیک پزشک مشخص و به مقدار مجاپ  ه توسط  ریمس

 د د. یر م  نش انجام متابش با بافت تومور و بافاهای سالم موجود در مسیر پرتو ب
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به رور  دانه  ای رادیوا ایو  فوتونی یا الکارونی با انرژی  ای پایین یچشمه  ا ،برا ی تراپی ای کیاپ نزد یدر پرتود 

شت می سیلی، در نزدیکی تومور   شار انرژی شود. با توجه به انرژی پایین ذرا  گ شمهبی در بافت احاطه  نندا آنها  چ

 .[3-1 ا ش می یابد] وربنابراین مقدار انرژی آپاد شدا در بافت  ای سالم اطراف توم. گردد یتلف م

شمه  ا سادادا م یتراپ ی ه در برا  ییچ شمه  ا یا شامل چ سارونا یعنیتابش باا  یشود  ، 106 - ومینی، روت90 - ومیا

ایریدیوم و 103 - ومی، پاالد125 - دیمانند  ی م انرژ ی نندا فوتون  ا دیتول یو چشمه  ا 32 - اس، فسدر90- ومیاریا

شد. در روش برا  یم 192 -  103 – ومیو پاالد 125 -، ید   106 -اپ روتنیوم  یچشم یمور ادرمان تو یبرا یتراپ یبا

  رد. مخوا ی اسادادا 103 – ومیپاالد اپ چشمه، ما پژو ش نی نند. در ا می اسادادا

 60دیدا شود، تقسیم بندی می شوند. مالنوم در بزرگساالن و معموال در تومور ای چشمی بر حسب اینکه در چه سنی 

سنین پیر  ۷0تا  ساوما در  شوند و رتینوبال ست. ۷سالگی دیدا می  شایع ا شم یمالنوما سال  و  نیاپ نادرتر یکی یچ

وع تومور ن نی. اباشتتد یندر در رتتد زار ندر در ستتال م کی دادیبا احامال رو یدرون چشتتم یتومور ا نیخطرناک تر

 یاپ تومور ا یکی یووال مالنوم [.8-۷دادن آن در  ود ان بسیار  م است ] خد د و احامال ر یدر افراد بالغ رخ م شاریب

 [.11-9،4]است دی وروئ ای ،یجسم مژگان ه،ی ه شامل عنب ووایچشم  ه در  را چشم در  هیاول یسرطان

ساردگی آن  ه در اناخاب نوع پالک برا قیاپ طر ضخامت تومور و میزان گ ست تعیین می  یسونوگرافی،  درمان مهم ا

رلة  (Seedsدانه  ا ) شود. شدا اند  ه  1/5در داخل پالک روی دایرا  ای  م مر زی به فا میلی مار اپ لبة پالک چیدا 

ست دانهموقعیت  ای مکانی این  ساس نوع پالک ماداو  ا سااندار  یپالک  ا . ا بر ا  ،12 ،10ی ، پالک  اCOMSا

 یبرا  دوپیماریاین پژو ش، در  باشتتتد. می 24و  21، 13، 8، 5 دانه  ایبا تعداد  یمار یلمی 22و  20 ،18 ،16 ،14

مورد GEANT4 با استتادادا اپ نرم افزار  103 – ومیپاالددانه  ای رادیوا ایو  یحاو چشتتم با استتادادا اپ پالک یتراپ

 مطالعه قرار گرفاه است.

 

 : روش کار

( QBBC physics list ستیل کیزیف با) GEANT4  امپیوتری مونت  ارلو با اسادادا اپ  د یساپ هیشب ،حاضر حالدر 

واقع در  ی ا  ا و الکارون فوتون یبرا یبه  ندسه نا مگن سه بعد توانی د اشارا شدا م یایاپ مزاانجام شدا است. 

 الکارون ولت اشارا  رد. گایگ 1الکارون ولت تا  لوی  1اپ  یمحدودا انرژ

 یبرا  دوپیماری ه در آن است  اسادادا شداانسان  آب چشم فاناوم شبیه ساپی اپ ،حاضر مونت  ارلویی پژو ش در

 ,model 200, TheraSeed)مدل  103 - ومیپاالدچشمه رادیوا ایو  دانه  ای یحاو چشم با اسادادا اپ پالک یتراپ

Theragenics Corp., Buford, GA  ).انجام شدا است 
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 یژگیاشکال مخالف با  ندسه و و انیساپندا آن با اسادادا اپ روابط م ی امل  را چشم انسان، اجزا فیبه منظور تعر 

ذ ر شدا  پژو ش نیر اشدا د یساپ هیمربوط به فاناوم شب ا یرو، تمام جزئ نیشدا است. اپ ا یساپ هیخاص شب ی ا

 فیتعر قیبا مخاصا  دق 103 - ومیپاالدچشمه رادیوا ایو  دانه 13شامل  یمار یلیم 16پالک چشم  ن،یاست. عالوا بر ا

 شدا است.

شم ا ینقطه بحران ششدر  دیبا دوپیماریانجام  یبرا رور  گ نیچ شکل ،درک بهار یبرا ه  ردیعمل   ،1شمارا  در 

ست( [12] یقبل پژو شاپ ) MCNPX  امپیوتری شدا در  د یساپ هیشبمدل  شدا ا ساپی  مدل.  مچنین آوردا  شبیه 

 .وردا شدا استآ 2شکل شمارا  در در این پژو ش، GEANT4  امپیوتری شدا  را چشم انسان در  د

 

 

 

 

 
 

 

 به ترتيب: 6تا  1 يشماره هانام گذاري  . MCNPX کامپيوتري در کدمدل شبيه سازي شده کره چشم انسان   – (1) شماره شکل

 یینايو عصب ب ( macula)، لکه زرد چشم (opposite side) مقابل نقطه، (tumor apex)تومور قله، (sclera)هي، صلب(lens)لنز

(optic nerve ) –  همچنين بر روي محورY  خانه براي محاسبه عمق دوز شبيه سازي شده اند. 48، تعداد 4تا  2از شماره 
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. شامل همه ساختار هاي چشم به جز عصب GEANT4 کامپيوتري در کدمدل شبيه سازي شده کره چشم انسان   - (2) شماره شکل

  (optic nerve)بينایی 

 

 

 : جینتا

 راستی آزمایی -1

شدا ساپی انجام  شبیه  سای آپمایی  ریه  جهت را شک کیزیانجمن فبا توجه به تو منحنی عمق  (،AAPMا )کیآمر یپز

میلی ماری  16قرار گرفاه شتتدا در پالک چشتتمی  103 –برای چشتتمه رادیوا ایو پاالدیوم  ، 3در شتتکل شتتمارا  دوپ

سااندارد  )در فارله رلبیه تا نقطه  محاسبه شدا است  ه برابر با نسبت عمق دوپ محاسبه شدادر فاناوم آب ، COMSا

شد. این ناایج با در به دوپ  مقابل( سپژو ش آقای ناایج قله تومور می با ست  ه تطابق  ون و  مکارانتام شدا ا سه  مقای

 .]4[خوبی را نشان می د د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
در پژوهش  تا نقطه مقابل( به دوز در قله تومور هيعمق دوز محاسبه شده )در فاصله صلبنسبت مقایسه بين نتایج   - (3) شکل شماره

 در فانتوم آب ]4[ون و همکاران مستا يآقا پژوهشفعلی با 
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 محاسبات دوزیمتري – 2

اپ ) MCNPX امپیوتری دو  د مقایسه میان ناایج دوپیماری فاناوم آب چشم انسان در ، (1)جدول شمارا  ریجدول پ

 بودا است(. %1)خطا ای نسبی برای ناایج  ر دو  د، پیر  را نشان می د د GEANT4( و [12] یقبل پژو ش

 

 در فانتوم آب GEANT4و  MCNPX حاصل از کدهاي کامپيوتري مقایسه نتایج دوزیمتري–(1)جدول شماره

 نقاط بحرانی ردیف

 MCNPX [12] کد نتایج

و به ازاي یک  Gy)بر حسب 

 (10-15 × ذره

  GEANT4 کد نتایج

 و به ازاي یک Gy)بر حسب 

 (10-15 × ذره

 کد نتایج

EGSnrc user-code 

BrachyDose 
و به ازاي  Gy)بر حسب  ]4[

 (10-15 × یک ذره

 16/34 21/36 11/92 لنز 1

 85/00 108/45 64/31 قله تومور 2

 287/90 410/28 217/97 صلبيه 3

 11/40 17/03 7/68 لکه زرد چشم 4

 3/77 4/65 2/62 نقطه مقابل 5

 22/75 27/42 19/28 مرکز چشم 6

 

 : بحث ونتيجه گيري

، 1رویکرد مخالف در بررسی ناایج پرداخاه ایم. با توجه به ناایج دوپیماری در جدول شمارا این پژو ش، به دو در 

، بیش تر اپ مقادیر مشابه آن در  د  امپیوتری GEANT4مشا دا می  نیم  ه میزان دوپ ای بدست آمدا در  د  امپیوتری 

MCNPX  .می باشند 

 ه این  د ،  EGSnrc user-code BrachyDoseبا  د  امپیوتری  توسط آقای تامسون و  مکارانطبق شبیه ساپی مشابه 

( می باشد، مشا دا می شود  ه ناایج دوپیماری در د  امپیوتری AAPMا )کیآمر یپزشک کیزیانجمن فجزء پیشنهاد  ای 

GEANT4 4[برای فاناوم آب مناسب نبودا است[. 
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لذا پیشنهاد می شود در پژو ش بعدی، به مقایسه دوپیماری میان این  د  ا در فاناوم واقعی چشم انسان پرداخاه شود تا 

 اثرا  ناشی اپ بر  مکنش میان بافت  ای مخالف چشم و پرتو ای گسیلی، بررسی گردد.
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