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 چکيده:
عدم دریافت غیرمجاز پرتو در رادیوتراپی  حصول اطمینان از منظوربههای تحت تابش، ها و بافتدز دریافتی سلول نرخ یمحاسبه

ست سیار مهم ا شمند ابزار یک پلیمر ژل. ب ست، زد یریگاندازه برای ارز ستفاده برای دزیمتر یک عنوانبه 1ماگاس ژل دزیمتر ا  در ا

ستفاده پرتودرمانی سی به کار در این. شودمی ا سخ برر ستفاده با الکترونی پرتو یک برای ماگاس پا سی و مختلف زهاید از ا  برر
است. نتایج تحقیق با استفاده  شدهپرداخته انرژی و دز نرخ PDD مانند دزیمتری تعیین جهت رثمؤ پارامترهای تعیین نیز و زد میزان

دز  2رcm85 عمق درMeV15 یانرژ در یداکرده اسلللت.پ افزایش 0رcm3 ق عم بار هر حاصللل  و cm30 عمق در EGSnrcاز کد 
 .شد %100عمقی 

 EGSnrcپرتودرمانی، ژل پلیمر، ماگاس، دزیمتری،   :کلمات کليدي
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Abstract: 
Calculating the dose rate of cells and tissues under radiation is very important in order to ensure that unauthorized 

radiation is not received in the radiotherapy. The polymer gel is a valuable tool for measuring dose and the MAGAS 

dosimeter is used as a dosimeter for use in radiation therapy. In this work, the response of MAGAS to an electron 

beam using different doses has been investigated and the dose rate and also determining the effective parameters for 

determining dosimetry parameters such as PDD and energy have been evaluated. The results using EGSnrc code at 

a depth of 30 cm was evaluated and each depth was increased by 0.3cm. In 15MeV energy, at a depth of 2/85 cm, the 

percentage depth dose was 100%. 
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1 - MAGAS (Metharcrylic Acid Gelatin with Ascorbic Acid) 
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 قدمه:م

 این از هرکدام .شوداستفاده می پرتویی انتقال هایتکنیک تأیید جهت کلینیک در متداول دزیمترهای از حاضر حال در

 مشک  با دارجهت بعدیسه پرتودرمانی کیفیت ارزیابی در را آن از استفاده که اردد هاییکاستی و محدودیت دزیمترها

 جهت قبول قاب  اطمینان با ایگزینه پلیمری ژل دزیمترهای های صورت گرفته،طبق بررسی .]1[است ساخته روبرو

 دزیمتری ژل در زمینه که افرادی تعداد گذشته دهه دو در .]2[ هستند بعدی سه دز توزیع درزمینه موجود خأل جایگزینی

 گسترش رو به توجهیقاب  طوربه دزیمتری ژل به نسبت فردی هایآگاهی و حال افزایش در سرعت به اندداشته فعالیت

 داخ  دزیمتر در دز بعدیسه توزیع .]3[دارد را آشکارساز هم و چند بعدی فانتوم نقش هم ژل این تکنیک، در .است

 تصویربرداری هایتکنیک کمک به هیدتابش از بعد آن گیریاندازه و شده ایجاده شیمیایی ماتریکس روی از ژلی

 پارامترهای دزیمتری گیریاندازه نظیر شدهانجام مطالعات برخی به ژلی دزیمترهای از استفاده درزمینه .]4[است پذیرامکان

 توزیع روی بافتی هایناهمگنی تأثیر بررسی ،شک  ایگوه هایصافی از حاص  دز توزیع عمقی، دز درصد همچون پایه

 پرتوهای دز توزیع گیریهانداز جهت  .کرد اشاره توانالکترونی می پرتوهای با جمجمه کارسینومای درمان طرح تأیید و دز

 ژل دزیمترهای کاربرد و استفاده درزمینه ایپراکنده مطالعات وجودبااین .گرفته است صورت معدودی مطالعات الکترونی

 که است این شودمی مطرح که سؤالی روازاین .است شدهگزارش الکترونی پرتوهای ویژهبه ایذره برای پرتوهای پلیمری

 تحقیق، نیهدف از ا است؟ چگونه رادیوتراپی مقاصد جهت آن ارتباط و ماگاس پلیمری ژل دزیمتر جذبی دز تخمین

 مؤثری پارامترها نییتع زیدز و ن زانیمبررسی ، مختلف یبا استفاده از دزها یپرتو الکترون کی یبرا ماگاسپاسخ  یبررس

 ماگاسپاسخ دزیمتر ژل پلیمری بررسی  توان گفتیت میدرنهااست. انرژی  نرخ دز و PDDمانند  یمتریدز جهت تعیین

 کی رادیوتراپی ویهای پیش کلینیک ابزار در کار عنوانبهتحقیق  توان از نتایج اینیم و استمقاصد رادیوتراپی  باهدف

 .کرداستفاده  یبعدسهیک طراحی و نقشه جامع جهت بررسی توزیع دز  عنوانبه نیز

ای مایع در فانتوم شیشه صورتبه که ماگاسبا استفاده از دوزیمتر ژل پلیمر  MV6 باانرژیتعیین دز عمقی برای فوتون 

 کارلویمونتاز کد محاسباتی  در این مطالعه شده است.است، محاسبه (Pyrex)پایرکس ایشیشه هایولولهای استوانه

(EGS4) و اتاقک یونیزاسیون  کارلومونتگیری اتاقک یونیزاسیون در آب که اختالف بین روش اندازه شده کهاستفاده

 یهاتحت ضخامت ونیزاسیونیاتاق  کیها با استفاده از یریگاندازه رصد بود.د 4برای تعیین دوزهای عمقی ژل پلیمری 

 یمقدار دز عمق یریگدر اندازه پایرکس یاشهیفانتوم ش واریاصالح مواد د یتا فاکتورها شدهانجام پایرکس شهیمختلف ش

ژل  متریزود بود. Gy25ای حدود های شیشهبرای ژل پلیمری در ویال R2پاسخ دز  .ردیقرار گ موردبررسی مریژل پل

 .]5[نشان داده است یدز عمق یابیارز یبرا کلینینکی یوتراپیابزار راد کی عنوانبهرا  خودش  یپتانس ماگاس یمریپل
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 :روش کار

باشد، استفاده شده است. این سازی در رادیوتراپی میهای شبیهکه از پرکاربردترین بسته EGSnrcدر این تحقیق، از کد 

ها و محاسبه دز در هندسه های رادیوتراپی و شتابدهندهسازی انواع مختلفی از چشمهای برای شبیهکد قابلیت گسترده

برای تعیین درصد دز عمقی  شدهسازیهیشب، از یک فانتوم آب در این تحقیق .]6[حجمی مستقیم سه بعدی را دارد 

 شد. سپس از آن برای انجام پرتودهی در هر محدوده قرار دادهر ماگاس پلیم ژل است. در داخ  این فانتوم، شدهاستفاده

ز د یاوقات منحن ی( )گاهPDD) یدرصد دز عمق ی، منحنیپرتودرماندر  PDDولت استفاده شد. مگا 15انرژی با مقادیر 

شده در یانب که با عمق در امتداد محور پرتو است یطمح یکبه  شدهداده توسط پرتو تابش شدهجذبعمق( مربوط به دز 

مقدار دز در راستای عرضی یا پهنا  شود کهصورت تعریف میینبدمفهوم پروفای   بنابراین، متفاوت است (1رابطۀ )

 شود.محاسبه 

(1)                                                                                                                    PDD=
𝐷𝑑

𝐷𝑑𝑚
 * 100 

صورت ینبدسازی اعتبارسنجی در این شبیه ، یعنی عمقی که در آن دز بیشینه است.باشدمی عمق مرجع dm (،1رابطۀ )در 

 پرتویک زمانی که  .انرژی و پهناشود؛ این چشمه گوسی دو پارامتر دارد، از یک چشمه گوسی استفاده می است که

که این پهنا  است مشخص پهنایی بایک خط  صورتبه yیا  xکند، در راستای برخورد می دهندهشتاببه هدف الکترونی 

خطی زیمنس  دهندهابشت شودعنوان می مثال طور بهزمانی که  آید.می به دستسنجی سازی یا اعتباراز طریق شبیه

ها شتاب بگیرند، الکترون تا شوداعمال می هاالکترونیلی است که به پتانساختالف منظور درواقع ؛است MV15پرمیوس 

برای  باشد،می MeV برحسبسازی ورودی انرژی در شبیه کهییازآنجانیست. MeV15 هاالکترون تمام انرژی لزوماًپس 

 این منظور زمانی که. برای شوددر نظر گرفته می MV آن معادلو  MeV ارتباط میان یک دهندهشتابانرژی  واردکردن

 11ر3، 11ر2 طیف صورتبهانرژی  مثال عنوانبه، شودگرفته میدر نظر  15مقدار انرژی کمتر از  باشد،می MV15انرژی 

یک عدد ثابت تصادفی در  (FWHM) پرتوپهنای  یابدها تغییر میو در حالتی که انرژی شوددر نظر گرفته می 11ر5و 

با یک  آید. این نمودار منحنی دزمی به دست pddها یک نمودار دز عمقی از انرژی هرکدام. به ازای شودنظر گرفته می

این تطابق با البته شوند که منطبق می باهمو در یک نقطه خاص این دو نمودار  شودتجربی مقایسه می pddمنحنی دز 

که  شود. در این شاخص هر انرژیاستفاده می (Gmma Index)بدین منظور از شاخص گاما  .نیست یدندقاب م چش

 11رMeV3انرژی  MV15 ی پتانساختالفشود که در انرژی کاری در نظر گرفته می عنوان به باشدگامای کمتری  دارای

، برای بررسی پروفای  سه آمد به دستده شد و یک نمودار که برای انرژی استفا pddبرخالف منحنی دز  .حاص  شد

، PDDدر دز عمقی  بیان شد،که  طورهمان. DDنمودار -DTA 3نمودار -Gamma Index 2-1، وجود داردمنحنی 



 

4 

 

 ای اریانبیست و پنجمین کنفرانس هسته
گاه آزاد -۱۳۹۷اسفندماه  ۲و  ۱  هر(د اسالمی )واحد بوش انش

دقیق  صورتبهمقایسه نیازمند  زمانی که .شودنمیدو نمودار دیگر بررسی  و باشدیاز مین موردفقط نمودار شاخص گاما 

دارای مقدار  که شاخص گامای هر انرژی پهنای بیان شدکه  طورهمانبررسی شود.  دیگر نیز منحنی الزم است دو شیم،با

 ای از مواقعدر پاره باشد.این تحقیق می مدنظرپهنای کاری  کنندهیینتعاست و درواقع  تطابق بیشتر به معنایباشد  کمتری

، در منحنی پروفای  خواهد شددو پهنا بررسی منظور،  ، برای ایناست شدهحاص بجای یک پهنا با دوتا پهنا جواب خوبی 

ترین مقدار ترین ناحیه که دز به کمباشد و نیز پایینای که باالترین قسمت و صاف هم میناحیه وجود دارد. flatیک ناحیه 

هر  flatپس در ناحیه  ،شودمشاهده می ddر ای که بیشترین مقدار دز را دارد نمودارسد. برای ناحیهصفر می یباًتقرخود 

هر  شود ومشاهده می DTAترین حالت ممکن نمودار . برای پایینتری استگزینه مناسبکمتری داشت  dd نمودار که

 د.باشمی در این تحقیق مدنظرپهنای کار  کنندهیینتع و باشدمی یآل یدهاگزینه  ه باشدمقدار کمتری داشت نمودار که

 نتايج:

  بررسی منحنی دز عمقی در انرژیMeV15 

 گرفته و در ادامه ژلبرای انجام پرتودهی در نظر  2cm30×30×30در ابتدا یک فانتوم آب با ابعاد  تحقیق،برای انجام این 

و منحنی  1در نمودار  PDDشده است. مطابق با روش انجام تحقیق، منحنی دز عمقی یهتعبر ماگاس در داخ  فانتوم پلیم

 است. شدهدادهنشان  2در نمودار  11رMeV 3شاخص گاما در انرژی 

. 

 
 .11رMeV3 در انرژی pdd : منحنی دز عمقی1نمودار
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 .11رMeV3منحنی شاخص گاما در انرژی  :2نمودار

 
 .11رMeV3سازی در انرژی دیتای تجربی و شبیهPDD ۀ : منحنی مقایس3نمودار

 

تجربی  عمقی با یک منحنی دزشده سازییهشبدز عمقی زمانی که منحنی  ،(2منحنی شاخص گاما )نمودار با توجه به 

نیست برای  یدندقاب که این نقطه با چشم  شوندیمدر یک نقطه خاص این دو نمودار بر همدیگر منطبق  ،شودیممقایسه 

گامای کمتری  دارایکه  در این شاخص گاما هر انرژی شود کهص گاما استفاده به کار برده میمنحنی شاخ این منظور،

 3نموداردر  .حاص  شد 11رMeV3انرژی  MV15 ی پتانساختالفشود که در انرژی کاری در نظر گرفته می عنوانبه باشد

 نمودارهای پهنای پرتوبرای است.  شدهدادهنشان  11رMeV 3سازی در انرژی تجربی با نتایج شبیه PDDمنحنی مقایسه 
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را در پهناهای  است آمدهدستبهمنحنی دز عمقی  انرژی که با این منظور،برای است.  قرارگرفتهی بررس مورد پروفای 

و با پروفای   است آمده دست بهجداگانه پروفای   هرکدامبه ازای  ومتر جداگانه اجرا میلی 3و  2ر5، 2، 1ر5، 1مختلف 

نشان  4در نمودار  FWHMمنحنی شاخص گاما . باشدمقایسه شاخص گاما می معیار ،در اینجا شده است.تجربی، مقایسه 

کند و در هر پهنایی این مقدار کمتر باشد پهنای کاری یم(، پهنای پرتو کاری را تعیین 4است. این منحنی)نمودار شده داده

تجربی و   profileمقایسهمنحنی شد. همچنین  0رcm3باشد. در این تحقیق، پهنای کاری مد نظر این تحقیق می

 است. شدهدادهنشان  5در نمودار  0رcm3آزمایشگاهی در 

 
 .0رcm3در  FWHM: منحنی شاخص گاما 4نمودار
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 .0رcm3تجربی و آزمایشگاهی در   profile: منحنی مقایسه 5نمودار

 

 گيري:بحث و نتيجه

 انجامبا پاسخ دز ژل دزیمتر ماگاس سنجی نتیجه اعتبارصورت پدیرفت و سپس سنجی در ابتدای کار اعتبار ،در این تحقیق

دزیمتری انجام و  cm30در عمق  باشد که:بدین شرح میسازی . نتایج شبیهرا در پی داشتنتیجه مطلوبی  که است شده

درصد رسید  100ه بیشترین مقدار خود یعنی ب 2رcm85در عمق و  MV15در انرژی و کردافزایش پیدا  0رcm3هر عمق 

یت نمودار مقایسه دز عمقی، بین فانتوم درنها. درصد رسید 33 مقدار به و یافته کاهشدرصد  77، 25رcm75در عمق  و

 است. شده دادهنشان  6آب و ژل دزیمتر ماگاس در نمودار 
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 .MeV15: مقایسه منحنی دز عمقی دو فانتوم ماگاس و آب در انرژی 6نمودار

 

ویژگی  که ییآنجا ازاست،  شده دادهنشان  % 0ر5با درصد خطای ، منحنی مقایسه دو فانتوم ماگاس و آب 6در نمودار 

باشد که معادل بافت بدن باشد و بافت بدن هم معادل آب است؛ بنابراین زمانیکه مشخص شود ژل ژل دزیمتری این می

نتایج این  شود.بنابراین با استفاده از این ژل، دزیمتری انجام می، باشدیمبدن هم  بافتمعادل آب است یعنی معادل 

 آلمناسب و ایدهکه این ژل برای دزیمتری بسیار  دهدمیشان ن 6مطابق با توضیحات ارایه شده و نیز نمودار  یسازهیشب

 .خواهد بود
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