
 

1 
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 تراپیپروتونمیزان نهشت انرژی در روش پراکندگی غیرفعال در در  ریج فیلتر ارزیابی هندسه
 

   *پیوند ،طاهرپرور - ههانی ،مهری

 فیزیک، گروه پایهعلوم دانشکده، گیالندانشگاه 

 

 :دهيچک
سوب میسرطان  در درمان پرتودرمانی خارجیهای روشمتداولترین پروتون درمانی یکی از   دُزاین امر به دلیل افزایش  .شودمح

ست که توزیع  شش مبه  متمرکزتری بر روی تومور ایجاد خواهد کرد. دُزدر انتهای برد باریکه پروتونی )قله براگ( ا نظور ایجاد پو

سترده سیونتر، عمقی گ ستفاده می های متفاوتبا انرژی پروتونی چندین پرتو از مدوال را  SOBPم با نا ترپهن یه ایاحنمایند که نا

، با اسککتفاده از کد مقالهدر این  .اسککت ریج، اسککتفاده از فیلترهایی با نام فیلتر SOBPهای تولید ناحیه . یکی از روشدهدمی شکککل

یک فانتوم در  دُزتوزیع  در داخته شده و نقش آنهاپر ریجفیلتر  های متفاوتی ازهندسهسازی به شبیه GATEکارلو مونت سازیشبیه

 .ارزیابی قرار گرفته است آبی مورد

  GATE کارلو،مونت ،ریج راپی، فیلترتنپروتو  :کلمات کليدي 

 

 :مقدمه

استفاده از روش پرتودرمانی است. پرتودرمانی به دو روش ها، انواع مختلف سرطانمتداول در درمان های یکی از روش

هدف از  چشمه پرتوزا نسبت به بدن است. متداول داخلی و خارجی تقسیم می گردد که بر اساس نحوه قرار گیری

ها در پرتودرمانی استفاده از هادرون های اخیر،در سال باشد.یا کوچکتر کردن تومورها می ومانی از بین بردن پرتودر

و  کسیبا پرتو ا یکه به شکل سنت ییدرمان تمام انواع تومورها یبرا بایو تقر مورد توجه قرار گرفته استبسیار خارجی 

یکس رتوهای ابرخالف پذرات یونیزان  1انرژی گذاری()برجای نهشتزیرا  ،استفاده شده است شوند،یالکترون درمان م

)نسبت به سایر ذرات باردار  پروتونی با توجه به سهولت شتاب ذرات و گاما در انتهای عمق آنها بیشترین مقدار را دارد.

تومورهای  ؛مانند و در درمان موارد متفاوتی افته استدر پرتودرمانی خارجی یای تراپی جایگاه ویژه، پروتونتر(سنگین

 مورد پروستات و زنانهای های مربوط به معده و روده، سرطانمغز، ستون فقرات، سر و گردن، پستان، ریه، بدخیمی

 دُزخارجی ) دُزنداشتن هدف و در حجم  دُزیاد در توزیع یکنواختی ز حصولبه دلیل توانایی در . قرار گرفته است استفاده

برای تومورهای نزدیک  مناسببا پروتون یک انتخاب  های سالم، پرتودرمانیخارج شده از سمت مقابل بیمار( برای بافت

 .[1] گرددمحسوب میچشم و نخاع  مانند تومورهای مغز، حساس، اندامبه 

                                                 
1 Energy Deposition 
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انرژی خود را به محیط ، ایدلیل فعل و انفعاالت کولنی و هستهبه ، با عبور از ماده همانند ذرات باردار سنگین هاپروتون

یابد، اما در کندی افزایش می ابتدا به جذبی، دُزمیزان انرژی نهشت یافته و در نتیجه میزان با افزایش عمق،  منتقل می کنند.

 شود.براگ نامیده می قلههای برد ذره، یابد. این افزایش تند در انتتیزتری ادامه می قله به صورت دُزانتهای برد این افزایش 

 بسیار، برای پوشش کل حجم هدف، )که معموال در ناحیه درمان تنظیم می شود( قله براگ یک باریکه پروتونی تک انرژی

های قرار دادن چندین پرتو با انرژیتوان قله براگ را با روی هم تر، میباریک است. به منظور ایجاد پوشش عمقی گسترده

در عمل به کمک درصد به منظور همواری بیشتر، این ناحیه  .[2] شکل داد SOBPمتفاوت، پهن تر نموده و ناحیه ای با نام 

شدت هر پرتو، به گیرد. این درصدهای وزنی نزدیک به هم شکل میهای وزنی متفاوتی از پرتوهای پروتونی با انرژی

 :[3] منجر گردد است، SOBPکه محل رخداد ناحیه  𝑥در مکان  به مقدار ثابتیدُز مقدار  تا گرددمحاسبه میای گونه

D = ∑ w𝑖D𝑖(𝑥)𝑖                                                                                                                      (1) 

، 𝑥در مکان  امi باریکه پروتونیفیزیکی حاصل از دُز  D𝑖(𝑥)  و باریکهشدت هر درصد وزنی  w𝑖 در رابطه فوق که

 ها را یافت، که از رابطه زیر قابل محاسبه خواهد بود:w𝑖 با حل معادله فوق می توان مقادیر. است

w𝑛 = 𝐷∑ ((𝐷𝑇)−1)𝑚,𝑛𝑚                                                                                                         (2) 

و  ،باشدمی x𝑚 در مکان امn باریکه پروتونیمربوط دُز آن، مقدار  𝐷𝑚,𝑛 هایدرایهکه  ؛است D، ترانهاد ماتریس TD که 

 هایاز روش در عمل، به منظور حصول این ناحیه،. اشاره دارد SOBP، به تعداد پرتوهای دخیل در تشکیل ناحیه m اندیس

فیلتر  کیپروتون از  کهیفعال، بار ریغ ی. در روش پراکندگشودیاستفاده م نقطه نقطه به پویش یا فعال وریغ یپراکندگ

انرژی فرودی را به برهمنهی ، تا عمال یک باریکه تککندعبور می گر بردو یا چرخ تعدیل ای با نام فیلتر ریجدندانه

ثابتی دُز (، میزان 1این برهمنهی، مطابق با رابطه ) .هایی با انرژی متفاوت )و با ضریب وزنی مشخص( تقسیم نمایدباریکه

شود، که شامل از مواد با عدد اتمی پایین مانند آلومینیوم ساخته می ریج فیلتر ایجاد خواهد کرد. SOBPرا در ناحیه 

 .[4-2]شوندهای مختلف هستند. این ضخامت ها ازطریق عمق معادل آب محاسبه میهای بسیار ریزی با ضخامتدندانه

باریکه پروتونی  یساختار زمان، بدین صورت است که برد گرلیچرخ تعدنسبت به  جیر لتریفیکی از مهمترین مزایای 

سرعت گر برد با توجه به )موردی که در استفاده از چرخ تعدیل ستین رگذاریتاث میزان دُز نهشت یافته،در  مورد استفاده

 دراین .نیز خللی در عملکرد آن ایجاد نخواهد کرد حرکت عضو چرخش آن حول محور، باید مورد توجه قرارگیرد( و نیز

با ابعاد  ریجیلترهایی فبه کمک طراحی  منفعلروش پراکندگی  سازیشبیهبه  GATEمقاله به کمک کد مونت کارلو 

 نهشت یافته آنها در یک فانتوم آبی ارزیابی و مقایسه شده است. دُزمتفاوت پرداخته شده و نتایج حاصل از 

 : روش کار
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 هایی بر پایه تکنیکاستفاده از روشآماری فرآیندهای آماری و شبه سازیشبیههای مفید و کاربردی برای یکی از روش

کاربرد زیادی در علوم متفاوتی مانند فیزیک  بوده وگیری از اعداد تصادفی که مبتنی بر تولید و بهره ؛کارلو استمونت

  GATE سازیشبیهکد  ای وغیره دارد.آماری، ریاضی و آمار، علوم رایانه، علوم اجتماعی، علوم اقتصادی، پزشکی هسته

استفاده می  4Geant از کتابخانهکارلو می باشد، ( که بر پایه استفاده از روش مونتنوشته شده است C++بر اساس کد )

ریج به طراحی فیلتر  GATE سازیشبیهدر این تحقیق با استفاده از کد  .[5] ای داردکند و کاربرد اختصاصی در پزشکی هسته 

شده است.  پرداخته پروتونی در یک فانتوم آبی، پس از گذر از فیلترهای طراحی شده،و محاسبه دُز جذبی ناشی از یک باریکه 

، و یک حجم آبی مکعبی با ابعاد MeV160و انرژی  ای، از یک باریکه پروتونی با سطح مقطع دایرهبدین منظور
3mm100×100×100 .3به صورت  وکسل ابعاد هردر فانتوم آبی،  دُزبه منظور محاسبه  استفاده شدmm2/25×25×0 

و تعیین قله براگ مربوط  دُزدر راستای انتشار پرتو انجام گشت. پس از محاسبه  ترظریفبندی انتخاب گشت که تقسیم

در  دُزی به منظور پهن شدگی ناحیه پروتون کهیبار ریدر مس ریجیک فیلتر  سازیشبیهاز  انرژی پروتونی،به باریکه تک

 (H) ( و ارتفاعwشامل پهنا )) ، پارامترهای آنریجو سپس به منظور ارزیابی اثرات هندسه فیلتر فانتوم آبی استفاده شد، 

 cm55 بیترتبه  ریج لتریفتا  چشمه پروتونی و فانتوم آبیو  چشمه پروتونی نیفاصله بتغییر داده شد.  (آنهای دندانه

 ،ب(-2)شکل  ریجر پارامترهای قابل تغییر فیلتبرای . قابل مشاهده استالف -1ل گرفته شد که در شک درنظر cm42و

شده  سازیشبیهتعداد ذرات  تنظیم گشت. ترمیلیم 40 و 35و  30مقدار  سهدر  Hمتر و میلی 7و  6 ،5، 4، 3، 2؛ wمقادیر 

محاسبه میزان انرژی نهشت یافته درصد را برای  5ذره درنظر گرفته شد که درصد خطای آماری کمتر از  710به مقدار 

 .ایجاد می کند

 

 
 .ای فیلتر ریجهندسه دندانه. )ب( GATEدر محیط  سازیشبیهنمایی از هندسه )الف(  -1شکل 
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  نتایج :

به نمایش درآمده است. که نشان دهنده رخداد قله  2نهشت یافته )بهنجار شده( در فانتوم آبی در شکل  دُزنتایج حاصل از 

ز جذبی در فانتوم آبی، با دُمیزان ، نتایج حاصل از 3فانتوم آبی است. در ادامه و در شکل  میلیمتری  170براگ در عمق 

 7و  6، 5، 4، 3، 2؛ w ریمقاددر مسیر باریکه پروتونی به نمایش در آمده است. نمودار به ازای  ریجقرار دادن یک فیلتر 

با نهشت یافته  دُزنتایج حاصل از میزان نشان دهنده  4شکل  حاصل شده است. ،میلیمتر 30برابر  Hو برای مقدار  متریلیم

 نتایج حاصل ازنیز  5در شکل  است. متریلیم 7و  6، 5، 4، 3 ،2؛ w ریمقادمیلیمتر و  35برابر  Hبا  جیریقرار دادن فیلتر 

نشان داده شده  متریلیم 7و  6، 5، 4، 3، 2؛ w ریمقادمیلیمتر و  40برابر  Hبا  ریجیقرار دادن فیلتر  نهشت یافته دُزمیزان 

تخت . دیده می شودکامال )با افت و خیزی در نمودارها(  SOBPدر تمامی نمودارها، گستردگی مربوط به ناحیه  است.

مقایسه نمودار میزان  6در شکل  کامال محسوس است. در اَشکال یاد شده بزرگهای wدر ازای  SOBPشدن بیشتر ناحیه 

میلیمتر نشان داده شده است، که با افزایش مقادیر  40و  35، 30 ؛Hمیلیمتر و مقادیر 7برابر  wز نهشت یافته با مقدار ثابت دُ

 افزایش می یابد SOBPطول ناحیه  w ارتفاع فیلتر ریج برای مقدار ثابت

 

 
 

 

 

، MeV160پرتو پروتونی با انرژی  دُزمقایسه توزیع  -3شکل

 ریج فیلتر های مختلفپهنامیلیمتر و  30ارتفاع  برای

 

باریکه  جذبی دُزنمودار میزان توزیع  -2شکل 

 پروتونی بدون فیلتر ریج
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انحراف ، SOBPپهنای قسمت هموار شامل؛ از سه پارامتر های متفاوت،ریجارزیابی دقیق نتایج، و مقایسه میان  به منظور

به نمایش  1جدول ها در استفاده شد. نتایج حاصل از این ارزیابی دُزو نیز میزان بیشینه  SOBPحول قسمت  دُزمعیار 

ها ذکر آن در نمودار جی، نتاحاصل نشده SOBP یبرا یمناسب یمنحن ،متریلیم 3 و 2؛ w یبرا آنکه لیبه دلو  درآمده است

  =mm35H و=mm40 Hارتفاع  سههر برای  SOBP عرضفیلتر،  پهنایبا افزایش ؛ دهدنمودارها نشان می .نگردیده است

زایش ارتفاع فثابت(، با اw) ریجاز طرفی دیگر، برای هر پهنای مشخص از فیلتر ، افزایش یافته است.  =mm30H و

در  دُزنتایج مربوط به انحراف معیار، که بیانگر میزان همواری توزیع افزایش می یابد.  SOBPفیلتر، طول ناحیه های دندانه

کاهش می  دُز، انحراف معیار مقادیر بدست آمده در ناحیه هموار wاست نشان می دهد، که با افزایش میزان  SOBPناحیه 

جذبی کاهش  دُزمیزان بیشینه  wبا افزایش مقادیر  اما باید توجه داشت که تواند منحنی هموارتری را ارائه کند. یابد که می

جذبی افزایش خواهد یافت،  ُدز، میزان (H)فیلتر های معین، با کاهش ارتفاع دندانه wمی یابد. از طرفی دیگر، در ازای یک 

توان از این واقعیت به منظور توجیه افزایش همواری منحنی، می تر است.کوچکتر، محسوس wکه این افزایش در مقادیر 

ا، ههای فیلتر ریج، باریکه در عبور از هر دندانه فیلتر، به واسطه شیب کمتر دندانهاستفاده کرد که با افزایش پهنای دندانه

های یکنواختی بیشتر باریکه، که سبب هد کردکمتری را تجربه خوا (در راستای عمود بر باریکه)ضخامت رادیان تغییر گ

 گردد.می SOBPهای مشخص در تشکیل ناحیه  w𝑖پروتونی با 

 
                       

  
 

، MeV160پرتو پروتونی با انرژی  مقایسه توزیع دُز -4شکل

 ریج فیلتر میلیمتر و پهناهای مختلف 35ارتفاع  برای

 

، MeV160پرتو پروتونی با انرژی  مقایسه توزیع دُز -5شکل

 ریج فیلتر میلیمتر و پهناهای مختلف 40ارتفاع  برای



 

6 

 

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

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برای فیلترهای ریج متفاوت SOBPمحاسبه مشخصات مربوط به ناحیه  -1جدول 

 W= 7mm W= 6 mm W 5 = mm W= 4mm 

 

 

H=40 (mm) 

 81/6 80/0 79/4 78/8 (mm) پهنا 

 0/018 0/016 0/014 0/016  انحراف معیار

 1/083 1/194 1/343 1/554 (mGy) بیشینه

 

H=  35 (mm) 

 

 69/6 68/8 68/6 68/2 (mm) پهنا

 0/018 0/014 0/016 0/016 انحراف معیار

 1/120 1/241 1/377 1/601 (mGy) بیشینه

 

 H=  30 (mm) 
 60/4 59/6 59/4 59/0 (mm) پهنا

 0/015 0/015 0/013 0/011 انحراف معیار

 1/212 1/290 1/426 1/632 (mGy) بیشینه

 

 : ونتيجه گيريبحث  

ستفاده از کد  شبیه GATEکارلو مونت سازیشبیهدر این تحقیق، با ا سیر عبور یک باریکه  ریجسازی یک فیلتر به  در م

نتایج حاصککل از اثرات فیلتر در تقسککیم پرداخته شککده اسککت.  و محاسککبه میزان دُز جذبی آن در یک فانتوم آبی پروتونی

ای از باریکه های پروتونی با انرژی نزدیک به هم با درصکککد وزنی متفاوت در انرژی به مجموعه-باریکه پروتونی تک

انرژی )شکل -نمودارهای مربوط به میزان دُز جذبی کامال ملموس است، بطوریکه منحنی براگ حاصل از یک باریکه تک

نتایج بیانگر تاثیرپذیری محسوس ( تبدیل کرده است. 5تا  3ه با پهنای معین با دُزی تقریبا ثابت )اَشکال ( را به یک ناحی2

، MeV160پرتو پروتونی با انرژی  مقایسه توزیع دُز -6شکل

 ریج فیلتر های مختلفمیلیمتر و ارتفاع 7 پهنا برای
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 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

پهنای ناحیه حاصل و میزان یکنواختی در فانتوم آبی است.  SOBPپارامترهای فیلتر بر پروفایل منحنی دُز جذبی و ناحیه 

اسککت، به شککدت متاثر از هندسککه فیلتر ریج اسککت و نتایج نشککان میزان دُز جذبی همانطورکه از نمودارها قابل مشککاهده 

ز جذبی ، اگرچه بر اندازه میزان دُدهد که با افزایش میزان پهنای فیلتر ریج، بر همواری منحنی افزوده خواهد شکککدمی

 . وده گرددگیرد، افزحالت باید بر زمانی که بیمار تحت تابش باریکه پروتونی قرار می کاسته خواهد شد، که در این
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