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

 

در  Nucletron mHDR-v1، 192-ایریدیوم تراپیارزیابی پارامترهای دُزیمتری چشمه براکی

 GATEکارلو های چربی و پروستات به وسیله کد مونتبافت
 طاهرپرور، پیوند -*یوسفی تاجانی، سبحان

 دانشگاه گیالن، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
 :چکیده

گیرد. برای داخل بدن قرار میی پرتوزا در داخل یا نزدیکی تومور در پرتودرمانی است که در آن چشمهبراکی تراپی نوع خاصی از 

ی چشمهیمتری دُزهای مورد استفاده، اهمیت بسیاری دارد. در این مطالعه، پارامترهای پیرامون چشمه دُزاهداف طراحی درمان، تعیین 
در  GATE کارلوسازی مونت، با استفاده از کد شبیهAAPM, TG-43-U1پروتکل مطابق  Ir-192 ،Nucletron mHDR-v1تراپی براکی

های چربی یمتری به بافتدُز. پس از اعتبارسنجی، نتایج گردیدرسنجی و نتایج آن با مطالعات دیگر مقایسه و اعتبا فانتوم آب محاسبه
 .باشدمی فانتوم آبنسبت به شده های اشارهدُز جذبی در بافتتابع قابل توجه و پروستات تعمیم داده شد. نتایج حاصل بیانگر تفاوت 

 محاسبه شد. 𝑐𝑚 1 و  𝑐𝑚  5/0 همچنین، نتایج تابع ناهمسانگردی در زوایای مختلف برای فواصل

 GATEیمتری، دُز، Ir-192تراپی، چشمه براکی کلیدی: کلمات

 مقدمه:

بخش  ای به دودرمانی در پزشکی هستهپرتونسبت به بدن بیمار،  پرتوزا ی و بر اساس نحوه قرارگیری چشمهلک طوربه 

گیرد ای از بدن بیمار قرار میچشمه پرتوزا در فاصلهدر پرتودرمانی خارجی، گردد. پرتودرمانی خارجی و داخلی تقسیم می

در پرتودرمانی داخلی  اامّبه دنبال خواهد داشت؛  های مابین چشمه و توموردر اندامای را پرتوگیری ناخواسته و همین امر

ناحیه موردنظر  در موضعیبه طور  عیّنم دُز، گیردقرار می در بدن بیمار مستقیما پرتوزا چشمه اینکه به دلیل ،(تراپیبراکی یا)

 را به دنبال دارددُز به تومور  یتحویل حداکثر واطراف تومور هـای سـالم اندام دریافتی توسطکاهش دُز یابد و نهشت می

فعالیت این چشمه به دلیل نیمه عمر مناسب،  باشد.می روز 8/73عمر نیمهبا  یک گسیلنده گاما و بتا 192-ایریدیوم. [1]

که طوری؛ بهاست یافتهترش زیادی گستراپی های موقت براکیدر درمان د گیگابکرل( و هزینه تولید پایینباال )تا چندص

به صورت یک قانون  .[2] گیردپروستات مورد استفاده قرار می سرطان ها مانندانواع سرطان این چشمه دردرمان امروزه

های و بر اساس پروتکل از کاربردهای بالینی به دقت پیشتراپی الزم است که های براکیچشمه تمامی ،پذیرفته شده

در  TG-43U1نام  اای بکارگروه ویژهارائه شده توسط  پروتکل استاندارد معموال بررسی شوند. بر این اساس، استاندارد

مورد استفاده و استناد  تراپیهای براکیپارامترهای موردنیاز چشمه بررسیبرای  ،(AAPMانجمن فیزیک پزشکی آمریکا )

رو ه ب های زیادی رومحدودیتهای تجربی برای محاسبه این پارامترها با استفاده از روش از آنجایی که. گیردقرار می
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 GATEکد  باشد.کارلو میها توسط کد مونتآن محاسبه ،ها برای تعیین پارامترهای موردنظراست، یکی از بهترین روش

که باشد ای ازجمله تصویربرداری و پرتودرمانی میسازی برای کاربردهای پزشکی هستهیکی از ابزارهای قدرتمند شبیه

اد شده، در این مقاله ابتدا به تعیین و ارزیابی پارامترهای یبر اساس موارد  .[3] توسعه یافته است GEANT4در بستر کد 

در آب پرداخته شد و نتایج حاصل با نتایج  Nucletron mHDR-v1مدل  ،192-تراپی ایریدیومدُزیمتری چشمه براکی

های ، پارامتر تابع دُز شعاعی در بافتگردید. در ادامه، مقایسه  منتشر شده ESTROو  AAPMها که توسط سایر پژوهش

به علّت تفاوت در چگالی و ساختار  شد. محاسبهچربی و پروستات بررسی و میزان اختالف آن نسبت به فانتوم آب 

 است. مورد ارزیابی قرار گرفتههای یاد شده نسبت به آب، اختالف نسبی در مقدار دُز بافت

 کار: روش

در هلند  Nucletronتوسط  1991سازی شده در این پژوهش در سال شبیه microSelectron HDRتراپی چشمه براکی

 از کپسولیکه درون  باشدمی mm6/0و شعاع  mm5/3از یک بخش فعال با طول متشکل پرتوزا  معرفی شد. این چشمه

نای ـــانتهای کروی با شعاع انحیک و  mm 1/1( با شعاع خارجی  L stainless steel316AISI) ضدّ زنگ جنس فوالد

mm 55/0 که توسط کد تراپی ، تصویر این چشمه براکیالف و ب–1قرار گرفته است. در شکلGATE شبیه سازی شده، 

 ت.نمایش داده شده اس

 
توسط کد  ل شبیه سازی شده)ب(: کپسو ، GATEکدسازی شده توسط شبیه Nucletron mHDR-v1 کپسول :(الف: )1شکل

GATE ج(: هندسه در نظر گرفته شده برای محاسبات دُزیمتری.آن کابل به همراه( ، 

 

متر )فاصله یک سانتی نسبت آهنگ دُز در نقطه مرجع(، به صورت Λثابت آهنگ دُز)، TG-43U1های توصیه مطابق

به کمک رابطه  ثابت آهنگ دُز شود.کرمای هوا تعریف می ، بر قدرت((θ=90°و cm1=r) ،روی محور عمود بر چشمهبر

 .شودنشان داده می( 1)

Λ =
�̇�(r0,θ0)

SK
                                                                                                                                      (1) 

شّدت کرمای هوا است. شّدت کرمای هوا معیاری از قدرت  SKآهنگ دُز در نقطه مرجع و  �̇�(r0,θ0)که در این رابطه، 

 شود:باشد و به صورت زیر تعریف میمی تراپی موردنظربراکی چشمه
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𝑆K = K̇d2                                                                                                                                        (2) 

و تابع  𝑔(𝑟)چنین، تابع ُدز شعاعی هم .[2] باشدفاصله از مرکز چشمه می dآهنگ کرمای هوا و  K̇در این رابطه، 

آثار جذب بیانگر وابستگی دُز جذبی به عمق در راستای عمود بر محور چشمه در آب و  به ترتیب ،F(r,θ)ناهمسانگردی 

 :[4د ]نشوزیر تعریف می روابط به صورتو  دباشیم تراپییچشمه براک کی اطراف در هافوتون یو پراکندگ

𝑔(𝑟) =
�̇�(𝑟,𝜃0).𝐺(𝑟0,𝜃0)

�̇�(𝑟0,𝜃0).𝐺(𝑟,𝜃0)
                                                                                                           (3) 

𝐹(𝑟,𝜃) =
�̇�(𝑟,𝜃).𝐺(𝑟,𝜃0)

�̇�(𝑟,𝜃0).𝐺(𝑟,𝜃)
                                                                                                                   (4) 

تابع  𝐺(𝑟0,𝜃0)، آهنگ دُز در نقطه مرجع �̇�(𝑟0,𝜃0)و زاویه مرجع،  𝑟ی آهنگ دُز در فاصله �̇�(𝑟,𝜃0)ابط، ودر این ر

به ترتیب آهنگ دُز و  𝐺(𝑟,𝜃)و  �̇�(r,θ)وو زاویه مرجع  𝑟تابع هندسه در فاصله  𝐺(𝑟,𝜃0)هندسه در نقطه مرجع و 

از طریق رابطه  یهای خطّتابع هندسه در چشمهبرای باشد. میو زوایای مختلف از مرکز چشمه  rتابع هندسه در فاصله 

 :آیددست می زیر به

G(r,θ) = {

β

𝐿𝑟 sin 𝜃
  ,  θ ≠ 0

r2 −
L2

4
 ,  θ = 0

                                                                                                    (5) 

های سازیشبیه نشان داده شده است. ج-1در شکل βباشد و زاویه فاصله از مرکز چشمه می 𝑟طول فعال چشمه و  𝐿 که

ها به منظور تعیین تابع دُز سازیانجام گرفت. برای انجام شبیه 2/8نسخه  GATEکارلو کد مونت توسطاین پژوهش 

تراپی موردنظر با در نظر گرفتن هندسه، مواد سازنده و ، چشمه براکیTG43-U1شعاعی و ناهمسانگردی، بنا بر توصیه 

. همچنین، قرار داده شد 𝑐𝑚15با شعاع  𝑔/𝑐𝑚3 998/0مرکز یک فانتوم کروی آب با چگالی طیف انرژی مربوط به آن، در 

 برای به دست آمدن نتایج، .[5] دـباشمی NUDAT2.7اس ـدر این مطالعه، بر اس 192-های گامای ایریدیومطیف فوتون
رجع به توصیه ــجایی که استفاده از محیط آب به عنوان محیط م، از آندر ادامه ذره مورد رهگیری قرار گرفت. 5×810

TG-43U1 میزان تراپی یکی از منابع خطا خواهد بود، برای بررسی های براکیبرای تعیین پارامترهای دُزیمتری کپسول

ی و های چربعالوه بر فانتوم آب، در بافت Nucletron mHDR-v1تابع دُز شعاعی کپسول  خطای به وجود آمده،

( 44ICRU [7])و درصد وزنی ارائه شده توسط  𝑔/𝑐𝑚3 95/0و  𝑔/𝑐𝑚3 059/1های به ترتیب با چگالیپروستات 

 مورد محاسبه قرار گرفت.

 :نتایج

های مرجع با داده ،GATEشده به کمک کد  سازیشعاعی در آب، نتایج شبیه های تابع دُزبه منظور اعتبارسنجی داده

 در حدود نسبی این پارامتر . میانگین اختالفقابل مشاهده است 2که در شکل  ،سه شد( مقایAAPM)منتشرشده توسط 
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در ادامه،  های مرجع است.با داده GATEسازی دهنده توافق بسیار خوب نتایج حاصل از شبیهدرصد است که نشان 67/1

 𝑐𝑚و  𝑐𝑚 5/0 در زوایای مختلف و در فواصل 1v-Nucletron mHDRمدل  192-تابع ناهمسانگردی چشمه ایریدیوم

، نتایج 3( برای این چشمه مقایسه شد. در شکلAAPMاز مرکز چشمه محاسبه و با نتایج مرجع )منتشرشده توسط  1

با نتایج مرجع مقایسه شده است که مطابقت خوب نتایج  ،GATEاز تابع ناهمسانگردی محاسبه شده توسط کد  حاصل

و  درصد 43/4 در حدود 𝑐𝑚 5/0در فاصله بیشینه درصد اختالف مشاهده شده  دهد.حاصل با مقادیر مرجع را نشان می

 .باشدمی درصد 96/6در حدود  𝑐𝑚 1در فاصله 

 

ه های حاصل از فانتوم آب پرداختهای چربی و پروستات با دادهدُز شعاعی در بافتتابع الف، به مقایسه نتایج -4در شکل 

گردد، تابع دُز شعاعی در بافت چربی و پروستات به دلیل چگالی و مشاهده میشده است. همان طور که در این شکل 

باشد. این اختالف در فواصل کمتر از ساختار متفاوت این دو بافت نسبت به آب، دارای اختالفاتی نسبت به فانتوم آب می

cm1  اختالف نسبی هر یک از مقادیر تابع ب، -4یابد. در شکل بیشتر است و با افزایش فاصله از مرکز چشمه کاهش می

طور که در این شکل مشاهده همانهای چربی، پروستات و آب نسبت به آب نشان داده شده است. دُز شعاعی در بافت

های چربی و پروستات نسبت به آب با افزایش فاصله از مرکز چشمه، شود، اختالف نسبی تابع دُز شعاعی در بافتمی

متری و در بافت سانتی 2/0درصد در فاصله  79/22قع بیشترین درصد اختالف در بافت پروستات در وا ،یابدکاهش می

 باشد.متری میسانتی 2/0درصد در فاصله  70/33چربی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [6]با مرجع  GATE: مقایسه نتایج تابع دُز شعاعی محاسبه شده توسط کد 2شکل
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)سمت  cm1)سمت چپ( و  cm5/0: مقایسه نتایج تابع ناهمسانگردی در زوایای مختلف در فواصل 3شکل

 [6راست( از چشمه با مرجع ]
 
 

های چربی و پروستات با فانتوم آب در بافت GATE: )الف(: مقایسه تابع دُز شعاعی محاسبه شده توسط کد 4شکل

 های پروستات و چربی نسبت به تابع دُز شعاعی در فانتوم آببافت)ب(: درصد اختالف تابع دُز شعاعی در 
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 :گیرینتیجه بحث و

های تجربی در تعیین پارامترهای دُزیمتری، در این مقاله، به بررسی پارامترهای دُزیمتری های روشبه دلیل محدودیت

پرداخته و نتایج حاصل  2/8نسخه  GATEتوسط کد  1v-Nucletron mHDR، مدل 192-تراپی ایریدیومکپسول براکی

تراپی ( مقایسه شد. مقایسه نتایج بیانگر این است که پارامترهای ُدزیمتری چشمه براکیAAPMبا مرجع )منتشرشده توسط 

 و با استفاده از فهرست فیزیکی مناسب، به خوبی محاسبه کرد. GATEکارلو توان به وسیله کد مونترا می 192-ایریدیوم

 های مختلف و فانتوم آب، به محاسبه این پارامتر در از طرف دیگر، برای بررسی اختالف نسبی تابع دُز شعاعی در بافت

 

شود، پرداخته های چربی و پروستات و مقایسه آن با حالتی که از فانتوم آب برای محاسبه این پارامترها استفاده میبافت

است، که به دلیل تفاوت در چگالی و عناصر  تابع دُز شعاعی هایترعیین پاراماختالف نسبی در تنتایج نشان دهنده شد. 

های نزدیک به مرکز چشمه، این با توجه به نتایج به دست آمده، در فاصله .باشدمی ها نسبت به آبسازنده این بافت

حداکثر دُز به تومور و حداقل  تحویل ؛تراپی، هدفبراکی روشدر  جایی کهاز آن باشد واختالف نسبی به مراتب بیشتر می

گیرند، باید های مختلف قرار میاست، در درمان تومورهایی که در مجاورت بافت اطراف تومور های سالمبه بافت دُز

 های طراحی درمان اعمال گردد.تصحیحات الزم برای تعیین این پارامترها در برنامه
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