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

 برای استفاده بالینی  Ru-106مطالعه دوزیمتری شش مدل مختلف پالک چشمی 
 

 (4)پوربیگی، حسین-(3)رفیعی پور، پیمان-(2)قاسمی، فریبا -(1)ارجمند، مجتبی

 
 .یبخش اکوالر انکولوژ ،یفاراب یچشم پزشک یفوق تخصص مارستانیتهران، ب یدانشگاه علوم پزشک1

و  هیشبک یمارهایبخش ب یفاراب مارستانیتهران، ب یچشم دانشگاه علوم پزشک قاتیتهران، مرکز تحق یدانشگاه علوم پزشک اریدانش2

 یاکوالرانکولوژ
 یگروه پرتوپزشک یهسته ا یبخش مهندس ک،یمکان یدانشکده مهندس راز،یدانشگاه ش3

 پژوهشکده کاربرد پرتوها ،یپژوهشگاه علوم و فنون هسته ا ،یاتم یانرژسازمان 4
 چکيده:

شمی به ساس، از اهمیت باالیی برخوردار گرفتن در مجاورت بافت علت قرار روش درمان تومورهای چ ستفاده از  های ح ست. ا ا

شده به Ru-106 های چشمی پالک سب بالینی گزارش  ست. از آنجا که  عنوان یک روش منا ها پیش  آگاهی از توزیع دوز این پالکا
ستفاده از فیلم های رادیوکرومیک  ست، با ا ضروری ا ساز  ،EBT3از کارهای بالینی  شبیه  و نرم افزار طراحی درمان  Geant4ابزار 

Plaque Simulatorدوزیمتری شش مدل پالک ، Ru-106 (CCA ،CCB ،COB ،COD ،CIB  وCGD ستفاده در فاز بالینی ( جهت ا
 ( مقایسه گردید.BEBIGانجام رسید. تمام نتایج با داده های شرکت سازنده ) به
 

 کیوکرومیراد لمی، فGeant4، یتراپ یبراک ،یپالک چشم ،یمتریدوز  :کلمات کليدي 
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Abstract: 
The treatment modality of ocular tumors is of paramount importance, due to the vicinity of sensitive structures. 

Utilizing of Ru-106 eye plaques has been reported to be a good clinical approach. Since the understanding of dose 

distribution of these plaques is essential before clinical use, dosimetric investigation of six Ru-106 plaques, CCA, 

CCB, COB, COD, CIB and CGD, was performed using EBT3 radiochromic films, Geant4 simulation toolkit and 

plaque simulator software. The results were compared with the manufacturer's (BEBIG) data. 
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 مقدمه:

نسبت کم آن در  به نهیآسان و هز یدسترس دلیل، به Ru-106 یچشم یها پالک استفاده از با تومورهای چشمیدرمان 

سیع طور  ، بهیدرمان یهاروش گریبا د سهیمقا شده یبه کار گرفته مو شان داده  ست که ا شود. ن دوز  عیها توز پالک نیا

شده زین یمطلوب ینیبالی فراهم کرده و خروج یسبمنا ست ] گزارش  س1-4ا سا شم مانند لنز و  یاجزا یباال تی[. ح چ

ست.  یچشم یهادوز پالک عیتوز رامونیپ یشتریب یهایبررس ازمندین ور،متفاوت توم یهاو مکان یعصب نور از بتازا

 که درمان بیماران مبتال به تومورهای چشمی در بیمارستان فارابی تهران در فاز بالینی قرار دارد، دوزیمتری این پالک آنجا

سیاری بر روی توزیع دوز این پالک ست. تاکنون مطالعات ب ضرورت ا شمی یک  شده های چ ست. گوئلی ها انجام  و  1ا

 [.5]دستتتت آوردند  را به CCBتوزیع دوز پالک  MCNP5و کد  EBT2های رادیوکرومیک  همکاران با استتتتفاده از فیلم

انجام دادند  6MCNPو کد  3EBTهای  را با کمک فیلم COBو  CCA ،CCBو همکاران دوزیمتری ستتته مدل  2اهییلیمن

سه دوزیمتری بین پالک  ،و همکاران 3. مرتادا[6] ساندندانجام به تراپی را  و روش پروتون CCBمدل  Ru-106مقای . [7] ر

کار  CCBو  CCAشتتده بر روی دو مدل معرو   شتتود که ابلب مطالعات انجام با جستتتجو در منابع علمی مشتتاهده می

سی مدل کرده ست و اهمیت برر شان می اند که این یک خأل ا شتر را ن ستفاده از فیلممطالعه، با  نیدر ادهد.  های بی های  ا

دوز  عیتوز ،Plaque Simulatorافزار طراحی درمان  ن نرمو همچنی Geant4 ستتتازهیابزار شتتتب و EBT3رادیوکرومیک 

های  دادهآن با  جیو نتامورد بررسی قرار گرفت  CGDو  CCA ،CCB ،COB ،COD ،CIBهای  مدل Ru-106 یهاپالک

  .دیگرد سهیمقا BEBIGشرکت 

 روش کار:

 2cm  5/1×5/1 با ابعاد  لمیقطعه ف ده دوز بر حستتب چگالی نوری، یمنحن کستتب یبرا: 3EBTهای کالیبراستتیون فیلم

شتابدهنده خطبرش داده ستفاده از  سهواقع در  MV 6 یشد و با ا س شک مؤ ش قرار در معرض تاب ،تهران نینو یپرتوپز

 شد.داده لیتحو هالمیدوز به ف Gy 10 - 5/0و  گرفت

 Microtek Scan Markerبا استتتفاده از دستتتگاه استتکنر )مدل  EBT3های استتکن فیلم :های پرتودیدهاستتکن فیلم

9800XL+سکن فیلم شد. پس از ا ستفاده از نرم( انجام  صویر با ا سل ت ، با ROIو با تعیین  ImageJافزار ها، مقادیر پیک

                                                 
1 Gueli 

2 Heilemanna 

3 Mourtada 
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 ریمقاد، [9]های رادیوکرومیک شده در پروتکل دوزیمتری فیلمثبت شدند. سپس با استفاده از روابط بیان 2cm 1×1ابعاد 

 ی استخراج و منحنی کالیبراسیون رسم شد که برای محاسبه دوز مورد استفاده گردید.نور یچگال
و  CCA ،CCB ،COB ،COD ،CIBشامل  BEBIGدر این مطالعه شش مدل پالک چشمی شرکت های چشمی:  پالک

CGD شده با رادیونوکلوئید( و شعاع  قطر، قطر موثر )اندودها اعم از  مشخصات هندسی آن. (1شکل ) به کار گرفته شد

برای  COD و COB های پالک ،4برای تومورهای یوویا CGDو  CCA ،CCBهای  پالک اند. درج شتتتده 1انحنا، در جدول 

 .[8] اند طراحی شده 5مجاور عنبیهبرای تومورهای  CIBپالک تومورهای مجاور عصب نوری و 

 

 

 
 

 Ru-106 [5]های چشمی  مدل پالک( ساختار شش 1شکل )
 

 [5] متر هستند . همه اعداد برحسب میلیRu-106های چشمی  ( مشخصات هندسی پالک1جدول )

 CCA CCB COB COD CGD CIB مدل

 2/20 3/22 4/25 8/19 2/20 3/15 قطر 

 8/19 3/21 4/15 8/17 8/19 3/14 قطر موثر

 12 13 14 12 12 12 شعاع انحنا

که استتتفاده گردید ، 3mm 40×40×40کلی ( با ابعاد 3g/cm 18/1 چگالیاز یک فانتوم پلکستتی گالس )چیدمان فانتوم: 

که فیلم در بین آن قرار  3mm 25×40×40و دو قسمت یکسان به ابعاد  3mm 15×40×40شامل سه قسمت کف به ابعاد 

های فیلم ند.است، درون آن قرار گرفتنشان داده شده 2چه در شکل  صورت آن های ذکرشده به و پالک باشد گیرد، می می

EBT3 سه پالک بهصورت انحنادار  به سب با هند شدندند و طوری شد برش دادهدقت  و متنا سازی  که  درون فانتوم جا

 .های ناشی از خطای دست به حداقل برسد عدم قطعیت

 

 

                                                 
4 uvea 

5 iris 
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 یو پالک چشم کیوکرومیراد لمیفانتوم، ف دمانیچ( 2شکل )

 نیدر ا ""emstandard_opt3یانرژکم کیزیبا کتابخانه ف، Geant4.10.4 [10] سازهیشب ابزار: کارلومونت یسازهیشب

عات پزشتتکی و برای مطال را دارا یانرژ کم کیزیف یها مدل نیتر قیدقکه  کیزیبستتته ف نیمطالعه به کار گرفته شتتد. ا

 ،یتابش ترمز له،یرا یکامپتون، پراکندگ یپراکندگ ک،یچون جذب فوتوالکتر ییها کنش شتتتامل برهم مناستتتب استتتت،

سیونی سانس م ونیزا ش یو تابش فلوئور کترون و فوتون ال ی، براmm 05/0برابر با  هیقطع برد ذرات ثانو ری[. مقاد11د ]با

ا شمه بتازچ فیتعر یرود، برا یبه شمار م Geant4فرد  منحصربه یها تیکه از قابل یونی یدرنظر گرفته شد. چشمه واپاش

  .گرفتچشمه مورد استفاده قرار  یواپاش املک فیط نیبه کار گرفته شد و بنابرا

عنوان آشکارسازهای )به mm 5/0 در فواصل mm 125/0 و بیست کره دیگر با شعاع mm 12 نخست یک کره با شعاع

ها  پالکهر یک از های دوز عمقی برای . سپس پروفایلندتعریف شد mm 40 مجازی( در یک فانتوم کروی آب با شعاع

سم گردید.  ست که با انرژی بتای Ru-106ر سال ا )با  Rh-106 به keV 390 یک بتازای خالص با نیمه عمر حدود یک 

شی مادر خود در تعادل میهسته با  Rh-106 کند. ثانیه( واپاشی می 30نیمه عمر حدود  شد و بی  MeVنه انرژی بتای آن )با

 [.12] است سازی اعمال شده در شبیه( 53/3

 :دست آمد به 1 ابطههای رادیوکرومیک از رآهنگ دوز جذب شده توسط فیلم :محاسبه دوز جذب شده

(1)                                                          Ḋ (
mGy

min
) = (D/Tirr) × e−λTirr × (1000/60) 

سیون فیلمدوز به Dو  ساعت( 3)زمان پرتوگیری  irrT که در آن ست آمده از رابطه کالیبرا  Gyبرحسب  (2ها )معادله د

یک تصحیح  آخرضریب ثابت واپاشی و  λ عبارت نمایی برای تصحیح واپاشی چشمه در حین پرتودهی است. می باشد.

ست. یکایبرای  سپس برا 2معادله  دوز ا سب چگالی نوری و  سم منحنی دوز بر ح صل جملهزش تابع چند با ر ای حا

 باشد. مخفف چگالی اپتیکی خالص می 6nODو در آن عبارت  شده

(2)                                                                3.0(nOD)++8.32(nOD)+8.03(nOD)542.9D= 

 شود:محاسبه می 3با رابطه  Geant4 آهنگ دوز به دست آمده توسط 

(3)                                      Ḋ (
mGy

min
) = (D0/N0) × F × A0 × (1000/60) 

                                                 
6 Net optical density 
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( و arGy/p.ازای هر ذره گسیل شده ) دوز جذب شده به 0N/0D (،5×810تعداد ذرات اولیه گسیل شده ) 0Nکه در آن 

F شتتده در هر واپاشتتی  تعداد ذرات گستتیل برابر باRu-106 باشتتد. می F  با  رادیونوکلوئید توان از شتتمای واپاشتتیمیرا(

 0A[. 31]باشتتد  یم 34/1تقریباً برابر با  Ru-106برای  کرد کهمحاستتبه جمع درصتتد واپاشتتی ذرات گستتیلی( استتتخراج 

 MBq اب ستتتبرابر CGDو  CCA ،CCB ،COB ،COD ،CIBهای  هاستتت که به ترتیب برای پالک فعالیت اولیه پالک

1/13، MBq 7/23، MBq 6/19 ،MBq 1/28 ،MBq 7/18  وMBq 6/34 .طه مرجع دوز در عمق از محور  mm 2 نق

استتت ارش شتتدهگز mm 5، برای تومورهای چشتتمی با ارتفاع Gy 70-100 مرکزی پالک و دوز تجویزشتتده در گستتتره

[14.] 

 نتايج:

سه صل از مقای سبی حا Ru-های ، برای پالک(7TPS) طراحی درمانو نرم افزار  3EBT، فیلم 4Geantای از آهنگ دوز ن

با  BEBIGهای شرکت است. دادهاست. آهنگ دوز در فاصله مرجع بهنجار شدهبه نمایش گذاشته شده 4در شکل  106

  اند.های خطا مشخص شدهصورت میلهبه %20عدم قطعیت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Treatment planning software 
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 یشرکت سازنده، برا جیو نتا نرم افزار طراحی درمان، EBT3، Geant4 یهالمیاز ف حاصلآهنگ دوز  سهیا( مق4شکل )

 CGDج( و  CIB( ث، COD( ت، COB( پ ،CCB، ب( CCAالف(  ی:چشم یهاپالک

 

سبهدوز یجانب لیپروفا شکل Ru-106 یها پالک یها مدل یبرا EBT3شده با فیلم های  ، محا شده در  شان  5 ذکر  ن

 است. داده شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ث، COD( ت، COB( پ ،CCB، ب( CCAالف(  ی:چشم یهاپالک یبراجذب شده  وزد یجانب عیتوز( 5شکل )

CIB  ج( وCGD 

 )ب( )الف(

 )ت( )پ(

 )ث( )ج(
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 گيري: بحث و نتيجه

علت گرادیان باالی شدت دوز، برای کار بالینی ضروری است. در  های چشمی بتازا به آگاهی از نحوه توزیع دوز پالک

شش مدل پالک  ستفاده از فیلمRu-106این مطالعه دوزیمتری  شبیهEBT3های رادیوکرومیک  ، با ا و  Geant4ساز  ، ابزار 

، جهت درمان تومورهای چشتتتمی در بیمارستتتتان فارابی تهران انجام شتتتد. Plaque Simulatorافزار طراحی درمان  نرم

با نتایج  افزار طراحی درمان نرم و  Geant4نشان داده شده است، یک توافق خوب بین نتایج فیلم، 4همانطور که در شکل 

در نتیجه  %20بیشتتتر از  خطای، mm 5/0 دستتت آمده استتت. الزم به ذکر استتت که در عمق ، بهBEBIG شتتده گزارش

شاهده می CIB برای پالک Geant4 سازیشبیه ساختار هندسی خاص این  آن را میعلت شود که م سبت  مدلتوان به  ن

بهنجار شده است. بدیهی است با توجه  mm 1نسبت به دوز در فاصله  5توزیع دوز جانبی نشان داده شده در شکل داد. 

ای که مشتتهود استتت، گرادیان شتتدید دوز ناشتتی از رادیونوکلوئید  به هندستته پالک، توزیع دوز متفاوت استتت ولی نکته

علت قرار گرفتن در مجاورت ساختارهای حساس )همچون لنز،  بتازاست که مزیتی بزرگ در درمان تومورهای چشمی به

موثر که قطر  باشتتد. نویز موجود در توزیع دوز در فواصتتل جانبی دور، قابل اهمیت نبوده چرا قرنیه و عصتتب نوری( می

تواند در طراحی برنامه درمان به کار گرفته  شتتده از این مطالعه می . اطالعات حاصتتلنیستتت mm 25ها بیشتتتر از  پالک

کارگیری در فاز بالینی  جهت به I-125تراپی  های براکی های جدید حاوی دانه شتتوند. ادامه کار بررستتی توزیع دوز پالک

 است.
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