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 :دهيچک
 دوز نشتی در خارج از اپلیکاتور درمانی تأثیر زاویه گانتری بر ، ارزیابیهدف از بررسی و انجام این طرح  

 نشتی پرتو برای دوز برای این منظور اشد.بمیدر حالت الکترونی  آرتیستزیمنس خطی پزشکی  دهندهشتاب

بدلیل درمانی بودن این دو ) درجه 22و  0در دو زاویه گانتری  22 و MeV 6 هایدر انرژی 2cm 51 × 51 اپلیکاتور

نشتی پرتو برای حالتهای بررسی شده در مقایسه با مقادیر دوز  بر اساس نتایج به دست آمده  شد.گیری ندازها زاویه(
در نقاط میزان دوز نشتی  ،زاویه گانتری زیاد شدن با ه در استانداردهای بین المللی کم می باشد. عالوه بر اینمعین شد

این مسأله نشان می دهد که برای زاویه های گانتری بیشتر، مسأله کاهش پرتو یابد. اپلیکاتور افزایش می از  خارج
 برخوردار است.  از اهمیت بیشترینشتی و حفاظت اندامهای حساس بیمار 

 Radiotherapy, electron beam, radiation leakage, applicator, linac: يکلمات کليد 
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In this experiment impact of beam obliquity was evaluated for Siemens Artiste linac. The 15 × 15 cm2 

applicator and 6 and 12 MeV electron beams and Semiflex ion chamber were used. In this experiment set-

up was used which is illustrated in Fig.1was applied in this work the peripheral dose from the field’s edge 

was measured up to distance of 14 cm from the outer edge of the applicator with two gantry angles of 0 

and 25 degrees. 
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 :مقدمه

با  هایاپلیکاتور رایبتی نش دوز ،شد انجام [2]در این زمینه همکارانش و 2یبوه توسط کهی تحقیقدر 

 تا یونش اتاقک سازآشکار توسط پریموس زیمنس مدل شتابدهندهبرای  20× 20و  2mc 22 × 22 ابعاد

 ،یولت مگاالکترون 21 الکترونی باریکه( برای از میدان خارجر د) اپلیکاتور لبه از متریسانتی 2 فاصله

 21درصد و برای سمت راست اپلیکاتور  21 ،نشتی برای قسمت فوقانی اپلیکاتوردوز  میزان .گیری شداندازه

وز دنسبت به درصد  2برابر با متری فانتوم آب سانتی 2 عمق دردوز جانبی  بیشینهدرصد گزارش شده است. 

 برای زاویه غیر عمودی تابشاین کمیت است.  گیری شدهاندازه برای زاویه تابش عمودی مرکزی میدان

تغییر . گزارش شده استدوز بیشینه مرکزی  درصد 9برابر با ( آب با سطح فانتوم باریکه الکترونی)زاویه 

 عمقو دوزیمتری در نجام شده است درجه ا 10تا زاویه زیر)زاویه گانتری(  زاویه پرتو تابش با سطح فانتوم

در  فانتوممتری سانتی 1/2در عمق  و دوزیمتری ولت الکترون مگا 6 انرژیدر  آب فانتومدر  متریسانتی 1/2

در تحقیق مذکور از  برای کاهش دوز نشتی. در نهایت،استگیری شده اندازهولت مگا الکترون  21انرژی 

نتایج  گیری کاهش یافت.ها استفاده شد و در حضور حفاظ، میزان نشتی به میزان چشمحفاظ برای اپلیکاتور

اپلیکاتور با افزایش انرژی باریکه الکترونی افزایش  از نشتی دوز رح است:دین شحاصل از این تحقیق ب

تابش  ةریکه الکترونی )زاویبا ةافزایش زاوی با. یابدافزایش مینشتی  میزان اپلیکاتور شدن ابعاد زیادبا  .یابدمی

 ،اپلیکاتور برای( 2زنولیتجنس  از) حفاظ از استفاده . بایابدمی افزایش نشتیمیزان  سطح فانتوم( باباریکه 

 مگا 21 انرژی برایو  درصد 11به میزان  ولت الکترون مگا 9 یرژان برای اپلیکاتور بدنه از نشتیدوز  میزان

که محققین مطالعه حاضر اطالع دارند دوز نشتی از تا جائی .کاهش یافت درصد 11 به میزان ولت نالکترو

های پرتودهی دهنده خطی پزشکی زیمنس مدل آرتیست برای زاویهاپلیکارتورهای مختلف دستگاه شتاب

دوز نشتی از بدنه  تأثیر زاویه گانتری بر میزان هدف مطالعه حاضر بررسیمختلف تاکنون بررسی نشده است. 

 است. آرتیستدهنده زیمنس درمانی شتاب اپلیکاتور

                                                 
-1 Yeboah 

-1 Xenolite-NL 
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 :روش کار

شده دهنده زیمنس آرتیست انجام شتاب برایجانبی در خارج از میدان که  نشتیزوبررسی د برای

و  2mc 22  ×22با اپلیکاتور ها گیریاندازه تنظیم شد.گیری اندازهسیستم ( 2) ابتدا مطابق شکل است،

، cm 200 به مقدار فانتوم آب تا سطح سر شتابدهندهفاصله  پس از تنظیمانجام شدند. فلکس رساز سمیآشکا

 MeVدر حالت انرژی قرار داده شد و  آب cm 2و آشکارساز در عمق تنظیم شد زاویه گانتری صفر درجه 

گیری شد. سپس اندازه cm 2 هایاز لبه با فاصله cm 21ز در خارج از میدان از لبه اپلیکاتور تا فاصله و، د6

ز نشتی محاسبه شد و نمودار درصد و( درصد د2گیری شد و طبق فرمول )ز بیشینه در مرکز میدان اندازهود

 ز نشتی برحسب فاصله رسم شد.ود

(2) 

 

، MeV 6 درجه در همان انرژی 22قسمت بعدی آزمایش با تغییر زاویه گانتری از صفر درجه به  در 

از لبه اپلیکاتور مطابق مرحله قبل  cm 21رج از میدان از لبه سمت راست میدان تا فاصله در خا نشتی زود

ز و( درصد د2گیری دوز بیشینه در مرکز میدان طبق فرمول )شد. با اندازهگیری اندازه cm 2های با فاصله

تکرار  MeV22 در انرژی آزمایشز برحسب فاصله رسم شد. همین ونشتی محاسبه شد و نمودار درصد د

 گردید. 

 
 

 دهنده زیمنس آرتيستدر شتاب 2cm 51 × 51پليکاتور اگيري دوز جانبی خارج از سيستم اندازه (:5) شکل

 

  :نتایج
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دهنده زیمنس شتاب برایاز بدنه اپلیکاتور در نقاط خارج ز نشتی در راستای جانبی ودر بررسی د

و  (2) شکل درنتایج حاصل شده  22و  6های انرژی یبرادرجه در آب  22 آرتیست در زاویه گانتری صفر و

  است: (2) و( 2های )جدول

 

 هایمگاالکترون ولت در حالت 12 و 6های انرژی در 2cm 11 × 11خارج میدان  در ز جانبیونمودارهای د(: 2) شکل 

 آرتیست زیمنس دهندهدرجه با شتاب 21و  0زاویه گانتری 

 

 

 2cm 11  ×11 اپلیکاتور و MeV 6دهنده زیمنس آرتیست در انرژی شتابز نشتی برای و(: د1جدول )

 

 درجه 21 در زاویه )درصد( ز نشتیود درجه 0در زاویه  )درصد( ز نشتیود (cm)  فاصله از لبه میدان

00/1 87/28 77/22 

00/2 78/8 78/1 

00/8 81/0 27/0 

00/7 87/0 27/0 

00/1 22/0 61/0 

00/6 87/0 71/0 

00/8 77/0 61/0 

00/7 83/0 11/0 

00/3 86/0 62/0 

00/10 71/0 88/0 
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00/11 73/0 36/0 

00/12 17/0 87/1 

00/18 82/0 17/1 

 

 

  2cm 11  ×11 واپلیکاتور MeV 12دهنده زیمنس آرتیست در انرژی شتاب برایز نشتی و(: د2جدول)

 

 درجه 21 در زاویه )درصد( ز نشتیود جهدر0در زاویه  )درصد( ز نشتیود (cm)  فاصله از لبه میدان

00/1 11/11 08/11 

00/2 18/2 21/8 

00/8 08/1 71/1 

00/7 71/0 21/1 

00/1 21/1 71/0 

00/6 71/1 77/0 

00/8 21/1 37/0 

00/7 18/1 31/0 

00/3 81/1 78/0 

00/10 73/1 37/0 

00/11 01/2 18/1 

00/12 13/2 11/1 

00/18 67/2 88/1 

  :گيرينتيجه بحث و

دهنده زیمنس شتابز جانبی در خارج از میدان در وتأثیر تغییر زاویه گانتری بر ددر مطالعه حاضر 

)بدلیل درمانی بودن این دو درجه 22صفر و گانتری ر دو زاویه داین آزمایش  است. آرتیست بررسی شده

ی حالتهای بررسی شده در مقایسه با مقادیر بر اساس نتایج به دست آمده نشتی پرتو برا .انجام شده است زاویه(

که شود ( نتیجه گرفته می2جدول )داده های از  کم می باشد.درصد(  20)معین شده در استانداردهای بین المللی 

متری از سانتی 2درجه، در فاصله  0در حالت زاویه گانتری  2cm 22  ×22 اپلیکاتور و MeV 6 انرژی در

متری سانتی 2فاصله  ز نشتی باال است. ولی ازوقرارگرفتن در نیم سایه، میزان درصد د لبه اپلیکاتور، به دلیل

متری تا سانتی 2یابد. همچنین از نشتی کاهش میدوز متری از لبه، میزان سانتی 2از لبه اپلیکاتور، تا فاصله 

دلیل آن حرکت زیگزاگی  و افزایش می یابد. ز نشتی کاهشومتری از لبه به صورت نامنظم دسانتی 21فاصله 

 و MeV6  ز نشتی در انرژیومانع است. در بررسی دیک های پایین در برخورد با الکترون ها در انرژی

متری از لبه سانتی 2( در فاصله 2درجه، طبق جدول )22در حالت زاویه گانتری  2cm 22  ×22 پلیکاتورا
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 2گرفتن در نیم سایه باال است. ولی از فاصله راردلیل قز نشتی بهودباز هم مثل حالت قبل  اپلیکاتور، 

متری تا سانتی 1یابد و از فاصله ز نشتی کاهش میومتری از لبه اپلیکاتور، دسانتی 1متری تا سانتی

ز نشتی خارج از وشود. مقایسه دصورت نامنظم کم و زیاد میز نشتی بهومتری از لبة میدان درصد دسانتی21

 اپلیکاتور و MeV 6درجه، در حالت انرژی  22درجه با حالت گانتری  0 زاویه گانتریاپلیکاتور در حالت 
2cm 22  ×22متری از لبه سانتی 1متری تا سانتی 2شود که از فاصله (، نتیجه گرفته می2) ، مطابق جدول

. با این رجه استد 22درجه بیشتر از گانتری با زاویه  0ز نشتی در حالت گانتری با زاویه واپلیکاتور درصد د

درجه از  22ز نشتی در حالت گانتری با زاویه ومتری درصد دسانتی 21فاصله متری تا سانتی 1فاصله از  حال

 .  درجه بیشتر است 0انتری با زاویه حالت گ

 0گانتری با زاویه  در 2cm 22  ×22 و اپلیکاتور MeV 22ز نشتی در حالت انرژی ودر بررسی د 

کند. ولی ز نشتی تغییر میود MeV 6 شود که مطابق حالت انرژی( نتیجه گرفته می2درجه، طبق جدول )

ز نشتی در ودرجه، میزان د 22گانتری با زاویه  در 2cm 22  ×22 و اپلیکاتور MeV 22برای همین انرژی 

رجه با د 0ز نشتی گانتری در وکند. ولی مقایسه دتغییر می MeV 6 خارج از اپلیکاتور مانند حالت انرژی

ز وشود که درصد د( نتیجه گرفته می2های جدول )درجه در این قسمت، طبق داده 22حالت گانتری با زاویه 

مسأله درجه است. این  22ز نشتی در حالت ودرجه بیشتر از درصد د 0 نشتی در حالت گانتری با زاویه

مشابه مطالعه حاضر انجام شد ای که در مطالعه است. MeV 6خالف نتیجه گرفته شده برای حالت انرژی 

 توان به را می MeV 22ولی علت کم شدن در انرژی ،نتایج گرفته شده توسط آن مطابق قسمت اول است

سانتی  2ها در عمق گیریتمامی اندازهنسبت داد. زیرا ز عمقی( و)درصد د PDDدر  (maxdعمق بیشینه دوز )

  گیری براست و عمق اندازه مترسانتی 2 همان MeV 6 ،maxdمتری آب انجام شده است و در انرژی 

maxdمنطبق است. ولی در انرژیMeV 22، maxd  گیری کمتر از متر است و عمق اندازهسانتی 2/2برابر با

maxd ز ورود با افزایش انرژی، افزایش داست. که این مسأله موجب این اختالف شده است، زیرا انتظار می

،الزم به ذکر است تمامی داده ها نتیجه اندازه گیری تجربی  شودز دیده میونشتی مشاهده شود که کاهش د

های بین تطبیق با استاندارد و کم بودن میزان دوز نشتی، است و هیچ گونه شبیه سازی بدلیل کم بودن زمان

 اد میشود.گرفتن داده آماری و مقایسه با داده های تجربی پیشنه ،انجام نشد ولی انجام شبیه سازی  ، المللی
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