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 چکيده:
کار به ارزیابی و مقایسههه خصههوصههیات دوزیمتریک باریکه الکترون حاصههل از شههتابدهنده اختصههاصههی مورد اسههت اده در در این 

های دوز عمقی، پروفایل دوز عرضهی و های معمول پرداخته شهده اسه ب برای این کار منینیرادیوتراپی حین عمل و شهتابدهنده

توسهههو دوزیمتری یونی در داخل     Varian 2100C/Dو  LIACه فاکتور خروجی باریکه الکترون حاصهههل از دو شهههتابدهند
های الکترون حاصل از شتابدهنده کهیبار کیمتریدوز اتیخصوص گیری و با یکدیگر مقایسه شدب نتایج حاصل نشان داد کهاندازه

ها و طراحی این شههتابدهندههای سههاختاری در توان به ت اوتب این اختالف را میمت اوت اسهه  یبه طور قابل توجه موردمطالعه
 سهههههازی الهههکهههتهههرون مهههتههه هههاوت، نسهههههبههه  دادب ههههای مهههوازیطهههور سهههههیسهههههتهههمههههمهههیهههن

های معمول، دوزیمتری عمل، شتابدهندههای رادیوتراپی حین: خصوصیات دوزیمتریک، باریکه الکترون، شتابدهندهکليديکلمات  

  یونی

 

Comparing the Dosimetric Characteristics of Electron Beam from IOERT 

and conventional Radiotherapy Accelerators  

 
Baghani, Hamid Reza1 

1 Hakim Sabzevari University, School of Sciences, Physics Department 

 

Abstract 
Dosimetric characteristics of electron beam from dedicated IORT and conventional accelerators were evaluated and 

compared in this study. To do so, depth dose curves, transverse dose profiles and output factors of electron beam from 

LIAC and Varian 2100C/D accelerators were measured by ionometric dosimetry inside the water and compared to 

each other. The results showed that dosimetric characteristics of produced electron beam from studied accelerators 

are considerably different. This discrepancy is due to structural differences in design of theses accelerators as well 

as the different in electron beam collimation system.    

Keywords: Dosimetric characteristics, Electron beam, IORT accelerators, Conventional accelerators, Ionometric 
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 مقدمه:

اسهه  که  یجلسههه و مقارن با زمان کی یاز دوز تابش در ط ییباال ریدادن مقاد یعمل به معنانیح یوتراپیراد یکلطوربه

عمل اسههت اده از باریکه سههازی رادیوتراپی حینهای پیادهترین روشیکی از مهم ب]1 [بردیبه سههر م یهوشههیدر ب ماریب
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شههود می( شههناخته IOERTعمل توسههو باریکه الکترون  الکترون برای پرتودهی اسهه  که تی  عنوان رادیوتراپی حین

 یوتراپیراد یبرا LIACو  Mobetron ،Novac لیاز قب یحاضههر دند نوش شههتابدهنده متیرت اختصههاصهه حالدر ب ]2[

توان به طور مسههتقیم از  نها برای پرتودهی بیمار در داخل اتا  اند که میمعرفی شههده الکترون کهیعمل توسههو بارنیح

ست اده کرد  صیی هاشتابدهنده نیا ب]3، 2[عمل ا صا ساخت ستند که تنها قادر به تول یو متیرک کودک یهاستمی،   دیه

 اتیاز خصههوصهه یکیب ]4[(ی در مییونوترون ی به منظور کاهش  لودگ باشههندیم MeV 12ی الکترون تا حداکثر انرژ

 نیحاصل از  نهاس  که ا ونالکتر باریکه ی هنگ دوز بر پالس باال یمتیرت اختصاص هاینوش شتابدهنده نیتوجه اقابل

فرد ناشی از این ویژگی منیصر به بسازدیکوتاه را فراهم م هایتابش در زمان یباال یبه دوزها یدسترس  یقابل یژگیو

های معمول اسهه  که امکان ها در مقایسههه با شههتابدهندهبسههیار باالی این شههتابدهنده (PRFهای تکرار پالس  فرکانس

 کهیبار سازی و هدای یمواز ستمیس هب بعالوسازدپذیر میگری بر دقیقه( را امکان 20ز باال   تا های دودستیابی به  هنگ

کامال مت اوت از  یمتیرت اختصهههاصههه هایشهههتابدهنده نیاسهههت اده با امورد یکاتورهاینوش اپل همجنین الکترون و

ها از هیچگونه مغناطیس شهههتابدهندههای معمول، این نوش شهههتابدهنده برخالف بباشهههدیمعمول م هایشهههتابدهنده

ست اده نمیکنندهمنیرف ست اده در  یکاتورهایاپل نتریجیراکنندب ای برای هدای  و انتخا  انرژی باریکه الکترون ا موردا

 یبا قطرها ایاسههتوانه وپیت یسههر کی نیز شههامل سههازی باریکه الکترونها برای هدای  و موازینوش شههتابدهنده نیا

کننده عدم وجود مغناطیس منیرف نیساخته شودب بنابرا دارهیزاو ایبه صورت صاف  تواندیکه قاعده  نها ماس   ختلفم

شتابدهنده ساختار این نوش  س طورها و همیندر  ست اده از و  سازی برای هدای  و موازی مت اوت یسازیمواز ستمیا

( حاصل ایهیزاو عیو توز یمکان عیو توز یژانر عیالکترون  توز کهیبار یکیزیف اتیخصوص ریی، باعث تغباریکه الکترون

 کیمتریدوز اتیانتظار داش  که خصوص توانیم جهیب در نتگرددیمعمول م هایشتابدهنده به نسب  هاشتابدهنده نیاز ا

صل از ا کهیبار ص هایشتابدهنده نیالکترون حا صا شتابدهنده ایت اوت قابل مالحظه یمتیرت اخت  یوتراپیراد هایبا 

شدب هدف از ا شته با ص سهیو مقا یرگیمطالعه اندازه نیمعمول دا شتابدهنده کهیبار کیمتریدوز اتیخصو  هایالکترون 

کار  نیا برایاز  نها اسهه ب  کیهر  یایو مزا بیمعا یابیارز  یمعمول و در نها هایعمل و شههتابدهندهنیح یوتراپیراد

و  LIAC یو فاکتور خروجی مربوط به شههتابدهنده متیرت اختصههاصهه یعرضههدوز  لیپروفا ،یدوز عمق عیتوز یمنین

 قرار گرفته اس ب سهیو موردبیث و مقا یریگاندازهتوسو دوزیمتری یونی  Varian 2100C/Dشتابدهنده معمول 

 روش کار:

 15تا  10 نیشههتابدهنده ب نیباشههدب  هنگ دوز در ایم MeV 12 و 10، 8، 6 یهایانرژ دیقادر به تول LIAC شههتابدهنده

س ب ریمتغ قهیبر دق یگر شتابگر برابر ط بعالوه، ا ساختار  شامل یسانت 5/92ول  س ب یح ره خودکانون 19متر و  کننده ا
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باال را  یهاینوترون در انرژ دیاسهه  تا احتمال تول ومینی لوم کرومتریم 820شههامل  نیزپراکنده سههاز مورداسههت اده  لیفو

ست اده  یتورهاکایاپل کاهش دهدب ستوان وپیت یسر کیشامل  نیز شتابدهنده نیا درمورد ا با  PMMAاز جنس  ایها

 رییمتر تغی( سههانت10و  9، 7،8، 6، 5، 4، 3  10تا  3 نیقطر  نها ب که هسههتندمتر یسههانت 60متر و طول یلیم 5ضههخام  

 ب ]5[ دنماییم

ندازه یبرا قک  (PDDی  دوز عمق ی توزیعمنین یریگا تا مام دیاسهههت اده گرد Advanced Markus ونشیاز ا ب ت

 یب برا]6[ انجام گرف  TRS-398پروتوکل  هایهیو مطابق توصهه MP3-XS کیدر داخل فانتوم    اتومات هایریگاندازه

با  یمنین نیو سهه س ا دیردگ یریاندازه گ ونشیعمق  یمختلف ابتدا منین هاییدر انرژ یدوز عمق یبه منین یابیدسههت

ی عمق پارامترها  یشدب در نها لیتبد PDDبه  ،TRS-398مطابق پروتوکل  ،توان توقف    به هوا هایاست اده از نسب 

 زانی( و م0D سطح دوز درصد ، (PRبرد عملی  ، (50Rشاخص کی ی  باریکه   ، (90R  %90عمق دوز  ،(100R  دوز بیشینه

دوز  عیتوز هاییمنین یرومختلف از  هاییالکترون حاصههل از هر دو نوش شههتابدهنده در انرژ کهیبار یفوتون ی لودگ

مذکور از نرم  یو بدسههه   وردن پارامترها PDD هاییمنین زی نال یب قابل ذکر اسههه  که برادیاسهههتخرار گرد یعمق

ست اده گرد  Mephystoافزار شتابدهنده  هاییریگب اندازهدیا  یو به ازا یمتریسانت10 ایدایره دانیمدر  LIACمربوط به 

 Varian 2100 C/Dمربوط به شههتابدهنده  هاییریگو اندازهاالنبیاء تهران در بیمارسههتان خاتم  MeV 12 و 6 هاییانرژ

 انجام گرف ب در بیمارستان پارس تهران  MeV 12و  6 هاییانرژ یو به ازا 2cm 10×10 دانیدر ابعاد منیز 

در عمق  Advanced Markus ونشیاتاقک ، MeV 12و  6 هاییدر انرژ (TDPی  دوز عرضهه لیپروفا یریگاندازه یبرا

شتابدهنده متریسانت 10 تابش دانیالکترون در م کهیبار نهیشیدوز ب ضی دوز لیقرار گرف  و پروفای مربوط به هر   عر

ص ضی و با  ونشیاتاقک  موقعی  تغییر و از طریق ]TG-106 ]7پروتوکل  هایهیمطابق تو صورت عر در داخل میدان به 

ستخرامتری، میلی 2های گام س س پارامترهادیگرد را س  هیسا مین و دپ هیسا مین یب  صله افق را سطوح  انیم ی فا

ست اده از  یبرا میدان تابش و تقارن همواری، دوز( لیدر دو طرف پروفا %80و  %20همدوز  شتابدهنده و با ا هر دو نوش 

انجام  MP3-XS کیدر داخل فانتوم    اتومات هایریگتمام اندازه این حال  نیز ب دردیگرد تعیین Mephystoنرم افزار 

 گرف ب

سب  دوز در عمق دوز ب (Eی  در هر انرژ (OFخروجی  فاکتور  صورت ن به  (d  م روض کاتوریاپل کی (D  نهیشیبه 

 ب]7[(1گردد  معادله یم فیتعر یدر همان انرژ (refd  مرجع کاتوریاپل نهیشیدوز در عمق دوز ب
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( , )
( , )           (1)

( , )ref

D E d
OF E d

D E d
 

ستوانه کاتوریاپل LIACشتابدهنده  یمرجع برا کاتوریاپل   Varian 2100C/Dندهشتابده یمتر و برایسانت 10با قطر  ایا

 هاییدر انرژ LIACفاکتور خروجی شهههتابدهنده  یریگاندازه یدر نظر گرفته شهههدب برا 2cm 10×10 با ابعاد کاتوریاپل

قرار گرف  و  هنگ دوز  کاتوریمربوط به هر اپل نهیشهههیدر عمق دوز ب Advanced Markus ونشیمختلف، ابتدا اتاقک 

با  یب س س فاکتور خروجی در هر انرژدیگرد یریگاندازه TRS-398پروتوکل  هایتوصیه مطابق( cGy/MUجذ  شده 

 ونشیمختلف، اتاقک  هاییدر انرژ Varianفاکتور خروجی شتابدهنده  یریگاندازه یبرابدس   مدب  1است اده از معادله 

ب سهه س دیگرد یریگقرار گرف  و  هنگ دوز جذ  شههده اندازه کاتوریالکترون مربوط به هر اپل کهیدر عمق مرجع بار

  بدس   مدب 1با است اده از معادله  یفاکتور خروجی در هر انرژ  ینها درو  نییتع نهیشی هنگ دوز در عمق دوز ب

 نتايج:

در  MeV 12و  6دو انرژی در  Varian و LIACالکترون حاصل از شتابدهنده  کهیبار( PDD  یدوز عمق عیتوزمنینی 

 ب اندبا یکدیگر مقایسه شده 1شکل 

 
 بMeV 12و  6در دو انرژی  Varianو  LIACهای مربوط به شتابدهنده PDDهای ( مقایسه منینی1شکل  

ذکر قابل نشان داده شده اس ب 1در جدول  مذکور هاییدو شتابدهنده در انرژ نیاحاصل از  PDDمربوط به  یپارامترها

 باندفوتونی نسب  به بیشینه دوز الکترون در میدان تابش گزارش شده هایاس  که  لودگی
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 بMeV 12و  6در دو انرژی  Varianو  LIACحاصل از شتابدهنده  PDDهای مربوط به ( مقایسه پارامتر1جدول  

 انرژی

(MeV) 

Varian 2100 C/D LIAC 

100R 

(mm) 
90R 

(mm) 
PR 

(mm) 
50R 

(mm) 
0D 

(%) 
  لودگی فوتونی

(%) 

100R 

(mm) 

 90R

(mm) 
PR 

(mm) 
50R 

(mm) 
0D 

(%) 
  لودگی فوتونی

(%) 

6 5/14 8/18 5/32 5/24 78 78/0 2/8 14 6/28 3/21 89 21/0 

12 9/29 2/40 3/62 5/51 7/85 2 16 6/31 1/61 7/46 94 96/0 

در  نیز MeV 12و  6های در انرژی  Varianو LIACالکترون حاصل از شتابدهنده  کهیبار (TDPی  دوز عرض لیپروفا

 2در جدول  ربوطه نیزم هاییدر انرژ TDPمربوط به  یبعالوه پارامترها اندببا یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته 2شکل 

 شده اس ب گزارش

 
 بMeV 12و  6در دو انرژی  Varianو  LIACهای مربوط به شتابدهنده TDPهای ( مقایسه منینی2شکل  

 انرژی

(MeV) 

Varian 2100C/D LIAC  

سایه دپنیم  

(mm) 

سایه راس نیم  

(mm) 

 همواری
(%) 

 تقارن
(%) 

دپسایه نیم  

(mm) 

سایه راس نیم  

(mm) 

 همواری
(%) 

 تقارن
(%) 

6 3/11  5/11  28/2  46/0  3/8  8 15/1  40/1  

12 5/10  6/10  13/2  56/0  7 7 87/0  44/0  
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 بMeV 12و  6در دو انرژی  Varianو  LIACحاصل از شتابدهنده  TDPهای مربوط به ( مقایسه پارامتر2جدول  

ب همانطور که اندشدهبا یکدیگر مقایسه  3در شکل  Varian و LIAC هایشتابدهنده الکترون کهیفاکتور خروجی بار

 بابدییم شیافزا نیز فاکتور خروجیانرژی الکترون،  شیبا افزا شود، در هر دو موردیمالحظه م

 

ها و ابعاد انرژی سم  راس ( در  Varian سم  دپ( و  LIACهای ( مقایسه فاکتور خروجی مربوط به شتابدهنده3شکل  

 میدان مختلفب

های مربعی و شتابدهنده به دلیل است اده از اپلیکاتورهای مربعی قادر به تولید میدان Varianذکر اس  که شتابدهنده قابل

LIAC در نمایدب به همین دلیل ای تولید میهای تابش را به صورت دایرهای، میداننیز به دلیل کاربرد اپلیکاتورهای استوانه

به ترتیب توسو طول ضلع میدان مربعی و قطر  LIACو  Varianهای های حاصل از شتابدهنده، میدان3بعد افقی شکل 

 اندبای مربوطه توصیف شدهمیدان دایره

 بحث و نتيجه گيري: 

ر عمق به طور دوز د انیگراد ی الکترون در هر دو شتابدهنده موردبررسی،انرژ شیافزا، با داس یپ 1همانطور که از شکل 

 یشتریبا سرع  ب  LIAC شتابدهنده یدوز عمق عیتوز یمنین بابدییم شیسطح افزا رسیده به کاهش و دوز یتوجهقابل

دو شتابدهنده اس ب با توجه به  نیالکترون در ا کهیبار سازییمواز ستمیت اوت در س لیبه دل  یواقع نیکه ا کندیاف  م

 کهیبار یمتوسو انرژ کند،یالکترون است اده م کهیبار سازییمواز یبرا ایاستوانه یکاتورهایاز اپل LIACشتابدهنده  نکهیا

مسئله باعث  نیکه ا ابد،ییکاهش م یشتریب زانیبه م کاتوریاپل وارهدی با برخورد در هادندگانه الکترون یپراکندگ لیبه دل

 هاییبه سطح در منین دهیزان دوز رسیم شود،-یمالحظه مب بعالوه همانطورکه گرددیالکترون م کهیکاهش قدرت ن وذ بار

کاهش  لیبه دل زیمسئله ن نیاس ب ا Varianباالتر از شتابدهنده  یتوجهبه طور قابل LIACشتابدهنده  یدوز عمق عیتوز
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 یبه سطح اس ب پارامترها دهیدر دوز رس یکم انرژ هایمشارک  الکترون زانیم شیالکترون و افزا کهیبار یمتوسو انرژ

 1نشان داده شده اس ب همانطور که از جدول  1مختلف در جدول  هاییدو شتابدهنده در انرژ نیا PDDمربوط به 

در  Varianکودکتر از شتابدهنده  ایهبه طور قابل مالحظ LIACالکترون شتابدهنده  کهیبار PRو  100R ،90R داس ،یپ

مشابه کودکتر از  هاییدر انرژ LIAC، شتابدهنده 50Rالکترون،  کهیبار  ی یمشابه اس ب بعالوه شاخص ک هاییانرژ

-کاتوریاپل یالکترون در خروج کهیبار یکاهش قابل توجه متوسو انرژ لیبه دل زیمسئله ن نیاس  که ا Varianشتابدهنده 

 LIACالکترون شتابدهنده  کهیبار یفوتون ی لودگ زانیب مباشدیم یشتابدهنده متیرت اختصاص نیبا ا ست ادهموردا های

 کسیتابش ا دیمنشا تول نیاس ب مهمتر Varianتر از شتابدهنده  نییپا یتوجهبه طور قابل های موردبررسییدر انرژ

الکترون  کهیبار ریمس رییتغطراحی شده برای  نندهکمنیرف هایسیشتا  گرفته با مغناط هایسرگردان، برخورد الکترون

شامل  LIACشتابدهنده  نکهیاس ب با توجه به ا شده برای تنظیم ابعاد میدان تابش( طراحیJawهای  طور  روارهو همین

الکترون حاصل از  کهیبار یفوتون ی لودگ زانیم باشد،ای در ساختار خود نمیو  رواره کنندهمنیرف سیمغناط چگونهیه

و تقارن  نشان داده شده اس ، همواری 2در شکل همانطور که  اس ب Varian از شتابدهنده مترک های ن در تمام انرژ

 نیاس ب ا Varianاز شتابدهنده  بهتر یتوجهبه طور قابل LIACالکترون شتابدهنده  کهیبار یدوز عرض هایلیپروفا

ساز مورداست اده توسو این دو نوش فویل پراکندهنوش طراحی و در  های موجودبا توجه به ت اوت توانیاختالف را م

 کهیبار هایلیپروفا دپ و راس  هسایمین شود،یمالحظه م 2 دولنمودب بعالوه همانطور که از ج هیتوج شتابدهنده

نوش  لیبه دل  یواقع نیاس ب ا Varianمربوط به شتابدهنده  ریکمتر از مقاد یتوجهبه طور قابل LIACالکترون شتابدهنده 

 یااستوانه کاتوریداخل اپل یبه فضا LIACالکترون حاصل از شتابدهنده  کهیمیدود کردن بار ومورداست اده  هایکاتوریاپل

PMMA شتابدهنده  یفاکتور خروج کاتوریابعاد اپل شیبا افزا نشان داده شده اس ، 3در شکل همانطور که  اس بVarian 

 شیپراکنده در دوز جذ  شده با افزا هایمشارک  الکترون زانیم شیبا توجه به افزا توانیرا م جهینت نیب اابدییم شیافزا

 کاتوریقطر اپل شیبا افزا LIACشتابدهنده  یفاکتور خروج ،شتابدهنده معمول نینمودب اما بر خالف ا هیتوج کاتوریابعاد اپل

قطر  شیکه با افزااین نکته توجیه کرد با توجه به  توانیرا م  یواقع نیب اابدییکاهش م یتوجهبه طور قابل ایاستوانه

ب در ]3[ ابدییکاهش م کاتوریاپل یو پراکنده در واحد سطح در خروج هیاول هایمورد است اده، تعداد الکترون کاتوریاپل

با توجه به  نیب بنابرا]3[ اف ی اهدکاهش خو یدوز جذب زانیالکترون و م یشارش انرژ کاتوریابعاد اپل شیبا افزا جهینت

های بدس  داده سهیب بعالوه با مقاابدیکاهش  کاتوریابعاد اپل شیبا افزا خروجیانتظار داش  که فاکتور  توانیم 1معادله 

به  LIACشتابدهنده  یبرا دانیابعاد م رییبا تغ خروجیفاکتور  رییتغ زانیکه م دیرس جهینت نیبه ا توانمی 3 مده در شکل 

 کیمتریدوز اتیکار نشان داد که خصوص نیحاصل از ا جینتادر نهای   اس ب Varianباالتر از شتابدهنده  یتوجه ابلطور ق

که این اختالف قابل توجه را  مت اوت اس  گریکدیبا  یدو شتابدهنده به طور قابل توجه نیالکترون حاصل از ا کهیبار
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های طور است اده از سیستمه موردبررسی و همینهای ساختاری در طراحی و ساخ  دو شتابدهندتوان به ت اوتمی

 سازی مت اوت برای هدای  باریکه الکترون نسب  دادب موازی
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