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:چکيده
 بهمنظور حصول اطمینان از عدم دریافت غیرمجاز پرتو در رادیوتراپی،محاسبهی نرخ دز دریافتی سلولها و بافتهای تحت تابش
بهعنوان یک دزیمتر برای ا ستفاده در1 دزیمتر ژل ماگاس، ژل پلیمر یک ابزار ارز شمند برای اندازهگیری دز ا ست.ب سیار مهم ا ست
 در این کار به برر سی پا سخ ماگاس برای یک پرتو الکترونی با ا ستفاده از دزهای مختلف و برر سی.پرتودرمانی ا ستفاده می شود
 نتایج تحقیق با استفاده. نرخ دز و انرژی پرداختهشده استPDD میزان دز و نیز تعیین پارامترهای مؤثر جهت تعیین دزیمتری مانند
 دز2ر85cm در عمق15MeV  در انرژی. افزایش پیداکرده اسلللت0ر3

cm

 حاصللل و هر بار عمق30cm  در عمقEGSnrc از کد
. شد%100 عمقی

EGSnrc

، دزیمتری، ماگاس، ژل پلیمر، پرتودرمانی: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%.
Key words: Radiation therapy, polymer gel, MAGAS, dosimetry, EGSnrc.
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- MAGAS (Metharcrylic Acid Gelatin with Ascorbic Acid)

1

پ نج م
بیست و ین کنفرانس هستهای اریان

ن
 ۱و  ۲اسفندماه  -۱۳۹۷دا ش گاه آزاد اسالمی (واحد بوشهر)
مقدمه:
در حال حاضر از دزیمترهای متداول در کلینیک جهت تأیید تکنیکهای انتقال پرتویی استفاده میشود .هرکدام از این
دزیمترها محدودیت و کاستیهایی دارد که استفاده از آن را در ارزیابی کیفیت پرتودرمانی سهبعدی جهتدار با مشک
روبرو ساخته است] .[1طبق بررسیهای صورت گرفته ،دزیمترهای ژل پلیمری گزینهای با اطمینان قاب قبول جهت
جایگزینی خأل موجود درزمینه توزیع دز سه بعدی هستند ] .[2در دو دهه گذشته تعداد افرادی که در زمینه ژل دزیمتری
فعالیت داشتهاند به سرعت در حال افزایش و آگاهیهای فردی نسبت به ژل دزیمتری بهطور قاب توجهی رو به گسترش
است .در این تکنیک ،ژل هم نقش فانتوم چند بعدی و هم آشکارساز را دارد] .[3توزیع سهبعدی دز در داخ دزیمتر
ژلی از روی ماتریکس شیمیایی ایجاده شده و اندازهگیری آن بعد از تابشدهی به کمک تکنیکهای تصویربرداری
امکانپذیر است] .[4درزمینه استفاده از دزیمترهای ژلی به برخی مطالعات انجامشده نظیر اندازهگیری پارامترهای دزیمتری
پایه همچون درصد دز عمقی ،توزیع دز حاص از صافیهای گوهای شک  ،بررسی تأثیر ناهمگنیهای بافتی روی توزیع
دز و تأیید طرح درمان کارسینومای جمجمه با پرتوهای الکترونی میتوان اشاره کرد .جهت اندازهگیری توزیع دز پرتوهای
الکترونی مطالعات معدودی صورت گرفته است .بااینوجود مطالعات پراکندهای درزمینه استفاده و کاربرد دزیمترهای ژل
پلیمری برای پرتوهای ذرهای بهویژه پرتوهای الکترونی گزارششده است .ازاینرو سؤالی که مطرح میشود این است که
تخمین دز جذبی دزیمتر ژل پلیمری ماگاس و ارتباط آن جهت مقاصد رادیوتراپی چگونه است؟ هدف از این تحقیق،
بررسی پاسخ ماگاس برای یک پرتو الکترونی با استفاده از دزهای مختلف ،بررسی میزان دز و نیز تعیین پارامترهای مؤثر
جهت تعیین دزیمتری مانند  PDDنرخ دز و انرژی است .درنهایت میتوان گفت بررسی پاسخ دزیمتر ژل پلیمری ماگاس
باهدف مقاصد رادیوتراپی است و میتوان از نتایج این تحقیق بهعنوان یک ابزار در کارهای پیش کلینیکی رادیوتراپی و
نیز بهعنوان یک طراحی و نقشه جامع جهت بررسی توزیع دز سهبعدی استفاده کرد.
تعیین دز عمقی برای فوتون باانرژی  6MVبا استفاده از دوزیمتر ژل پلیمر ماگاس که بهصورت مایع در فانتوم شیشهای
استوانهای ولولههای شیشهای پایرکس) (Pyrexاست ،محاسبهشده است .در این مطالعه از کد محاسباتی مونتکارلوی
( )EGS4استفادهشده که اندازهگیری اتاقک یونیزاسیون در آب که اختالف بین روش مونتکارلو و اتاقک یونیزاسیون
برای تعیین دوزهای عمقی ژل پلیمری  4درصد بود .اندازهگیریها با استفاده از یک اتاق یونیزاسیون تحت ضخامتهای
مختلف شیشه پایرکس انجامشده تا فاکتورهای اصالح مواد دیوار فانتوم شیشهای پایرکس در اندازهگیری مقدار دز عمقی
ژل پلیمر موردبررسی قرار گیرد .پاسخ دز  R2برای ژل پلیمری در ویالهای شیشهای حدود  25Gyبود .دوزیمتر ژل
پلیمری ماگاس پتانسی خودش را بهعنوان یک ابزار رادیوتراپی کلینینکی برای ارزیابی دز عمقی نشان داده است].[5

2

پ نج م
بیست و ین کنفرانس هستهای اریان

ن
 ۱و  ۲اسفندماه  -۱۳۹۷دا ش گاه آزاد اسالمی (واحد بوشهر)
روش کار:
در این تحقیق ،از کد  EGSnrcکه از پرکاربردترین بستههای شبیهسازی در رادیوتراپی میباشد ،استفاده شده است .این
کد قابلیت گستردهای برای شبیهسازی انواع مختلفی از چشمههای رادیوتراپی و شتابدهندهها و محاسبه دز در هندسه
حجمی مستقیم سه بعدی را دارد ] .[6در این تحقیق ،از یک فانتوم آب شبیهسازیشده برای تعیین درصد دز عمقی
استفادهشده است .در داخ این فانتوم ،ژل پلیمر ماگاس قرار داده شد .سپس از آن برای انجام پرتودهی در هر محدوده
انرژی با مقادیر  15مگاولت استفاده شد PDD .در پرتودرمانی ،منحنی درصد دز عمقی (( )PDDگاهی اوقات منحنی دز
عمق) مربوط به دز جذبشده توسط پرتو تابش دادهشده به یک محیط است که با عمق در امتداد محور پرتو بیانشده در
رابطۀ ( )1متفاوت است ،بنابراین مفهوم پروفای بدینصورت تعریف میشود که مقدار دز در راستای عرضی یا پهنا
محاسبه شود.
* 100

()1

𝑑𝐷
𝑚𝑑

𝐷=PDD

در رابطۀ ( dm ،)1عمق مرجع میباشد ،یعنی عمقی که در آن دز بیشینه است .اعتبارسنجی در این شبیهسازی بدینصورت
است که از یک چشمه گوسی استفاده میشود؛ این چشمه گوسی دو پارامتر دارد ،انرژی و پهنا .زمانی که یک پرتو
الکترونی به هدف شتابدهنده برخورد میکند ،در راستای  xیا  yبهصورت یک خط با پهنایی مشخص است که این پهنا
از طریق شبیهسازی یا اعتبارسنجی به دست میآید .زمانی که به طور مثال عنوان میشود شتابدهنده خطی زیمنس
پرمیوس  15MVاست؛ درواقع منظور اختالفپتانسیلی است که به الکترونها اعمال میشود تا الکترونها شتاب بگیرند،
پس لزوماً انرژی تمام الکترونها 15MeVنیست .ازآنجاییکه ورودی انرژی در شبیهسازی برحسب  MeVمیباشد ،برای
واردکردن انرژی شتابدهنده یک ارتباط میان  MeVو معادل آن  MVدر نظر گرفته میشود .برای این منظور زمانی که
انرژی  15MVمیباشد ،مقدار انرژی کمتر از  15در نظر گرفته میشود ،بهعنوان مثال انرژی بهصورت طیف 2ر3 ،11ر11
و 5ر 11در نظر گرفته میشود و در حالتی که انرژیها تغییر مییابد پهنای پرتو ( )FWHMیک عدد ثابت تصادفی در
نظر گرفته میشود .به ازای هرکدام از انرژیها یک نمودار دز عمقی  pddبه دست میآید .این نمودار منحنی دز با یک
منحنی دز  pddتجربی مقایسه میشود و در یک نقطه خاص این دو نمودار باهم منطبق میشوند که البته این تطابق با
چشم قاب دیدن نیست .بدین منظور از شاخص گاما ( )Gmma Indexاستفاده میشود .در این شاخص هر انرژی که
دارای گامای کمتری باشد به عنوان انرژی کاری در نظر گرفته میشود که در اختالفپتانسی  15MVانرژی 3MeVر11
حاص شد .برخالف منحنی دز  pddکه برای انرژی استفاده شد و یک نمودار به دست آمد ،برای بررسی پروفای سه
منحنی وجود دارد-2 Gamma Index-1 ،نمودار -3 DTAنمودار  .DDهمانطور که بیان شد ،در دز عمقی ،PDD
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فقط نمودار شاخص گاما مورد نیاز میباشد و دو نمودار دیگر بررسی نمیشود .زمانی که نیازمند مقایسه بهصورت دقیق
باشیم ،الزم است دو منحنی دیگر نیز بررسی شود .همانطور که بیان شد پهنای شاخص گامای هر انرژی که دارای مقدار
کمتری باشد به معنای تطابق بیشتر است و درواقع تعیینکننده پهنای کاری مدنظر این تحقیق میباشد .در پارهای از مواقع
بجای یک پهنا با دوتا پهنا جواب خوبی حاص شده است ،برای این منظور ،دو پهنا بررسی خواهد شد ،در منحنی پروفای
یک ناحیه  flatوجود دارد .ناحیهای که باالترین قسمت و صاف هم میباشد و نیز پایینترین ناحیه که دز به کمترین مقدار
خود تقریباً صفر میرسد .برای ناحیهای که بیشترین مقدار دز را دارد نمودار  ddمشاهده میشود ،پس در ناحیه  flatهر
نمودار که  ddکمتری داشت گزینه مناسبتری است .برای پایینترین حالت ممکن نمودار  DTAمشاهده میشود و هر
نمودار که مقدار کمتری داشته باشد گزینه ایده آلی میباشد و تعیینکننده پهنای کار مدنظر در این تحقیق میباشد.

نتايج:
 بررسی منحنی دز عمقی در انرژی 15MeV
برای انجام این تحقیق ،در ابتدا یک فانتوم آب با ابعاد  30×30×30cm2برای انجام پرتودهی در نظر گرفته و در ادامه ژل
پلیمر ماگاس در داخ فانتوم تعبیهشده است .مطابق با روش انجام تحقیق ،منحنی دز عمقی  PDDدر نمودار  1و منحنی
شاخص گاما در انرژی 3 MeVر 11در نمودار  2نشان دادهشده است.
.

نمودار :1منحنی دز عمقی  pddدر انرژی 3MeVر.11
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نمودار :2منحنی شاخص گاما در انرژی 3MeVر.11
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نمودار :3منحنی مقایسۀ  PDDدیتای تجربی و شبیهسازی در انرژی 3MeVر.11
با توجه به منحنی شاخص گاما (نمودار  ،)2زمانی که منحنی دز عمقی شبیهسازیشده با یک منحنی دز عمقی تجربی
مقایسه میشود ،در یک نقطه خاص این دو نمودار بر همدیگر منطبق میشوند که این نقطه با چشم قاب دیدن نیست برای
این منظور ،منحنی شاخص گاما استفاده به کار برده میشود که در این شاخص گاما هر انرژی که دارای گامای کمتری
باشد بهعنوان انرژی کاری در نظر گرفته میشود که در اختالفپتانسی  15MVانرژی 3MeVر 11حاص شد .در نمودار3
منحنی مقایسه  PDDتجربی با نتایج شبیهسازی در انرژی 3 MeVر 11نشان دادهشده است .برای پهنای پرتو نمودارهای
5
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پروفای مورد بررسی قرارگرفته است .برای این منظور ،انرژی که با منحنی دز عمقی بهدستآمده است را در پهناهای
مختلف 5 ،1ر5 ،2 ،1ر 2و  3میلیمتر جداگانه اجرا و به ازای هرکدام پروفای جداگانه به دست آمده است و با پروفای
تجربی ،مقایسه شده است .در اینجا ،معیار مقایسه شاخص گاما میباشد .منحنی شاخص گاما  FWHMدر نمودار  4نشان
داده شده است .این منحنی(نمودار ،)4پهنای پرتو کاری را تعیین میکند و در هر پهنایی این مقدار کمتر باشد پهنای کاری
مد نظر این تحقیق میباشد .در این تحقیق ،پهنای کاری 3cmر 0شد .همچنین منحنی مقایسه  profileتجربی و
آزمایشگاهی در 3cmر 0در نمودار  5نشان دادهشده است.

نمودار :4منحنی شاخص گاما  FWHMدر 3cmر.0
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نمودار :5منحنی مقایسه  profileتجربی و آزمایشگاهی در 3cmر.0

بحث و نتيجهگيري:
در این تحقیق ،در ابتدای کار اعتبارسنجی صورت پدیرفت و سپس نتیجه اعتبارسنجی با پاسخ دز ژل دزیمتر ماگاس انجام
شده است که نتیجه مطلوبی را در پی داشت .نتایج شبیهسازی بدین شرح میباشد که :در عمق  30cmدزیمتری انجام و
هر عمق 3cmر 0افزایش پیدا کرد و در انرژی 15MVو در عمق 85cmر 2به بیشترین مقدار خود یعنی  100درصد رسید
و در عمق 75cmر 77 ،25درصد کاهش یافته و به مقدار  33درصد رسید .درنهایت نمودار مقایسه دز عمقی ،بین فانتوم
آب و ژل دزیمتر ماگاس در نمودار  6نشان داده شده است.
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.15MeV  مقایسه منحنی دز عمقی دو فانتوم ماگاس و آب در انرژی:6نمودار
 از آنجایی که ویژگی، نشان داده شده است% 0ر5  منحنی مقایسه دو فانتوم ماگاس و آب با درصد خطای،6 در نمودار
ژل دزیمتری این می باشد که معادل بافت بدن باشد و بافت بدن هم معادل آب است؛ بنابراین زمانیکه مشخص شود ژل
 نتایج این. دزیمتری انجام میشود، بنابراین با استفاده از این ژل،معادل آب است یعنی معادل بافت بدن هم میباشد
 نشان میدهد که این ژل برای دزیمتری بسیار مناسب و ایدهآل6 شبیهسازی مطابق با توضیحات ارایه شده و نیز نمودار
.خواهد بود
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