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آهنگ دوز با  تراپیدستگاه براکی 06-زیمتری چشمه کبالتوگیری پارامترهای دندازها

 فیلم گف کرومیک توسط باال
 ، علی2، افتخار رجب بلوکات1، سید محمود رضا آقامیری1ساناز حریری تبریزی، 1*علی رجبی

 2ارفعی جباری
  کیای، گروه پرتوپزشه مهندسی هستهدانشگاه شهید بهشتی، دانشکد -1

 بخش رایوتراپی، دپارتمان فیزیک بیمارستان شهدای تجریش، -2

 :چکیده
های زنان است. های درمان سرطان به خصوص در بیماریترین روشتراپی با آهنگ دوز باال یکی از مرسومبراکی

و درون  ایهای درون حفرهجهت درمان سرطان 06از چشمه کبالت  GZP6تراپی با آهنگ دوز باال دستگاه براکی
فزار مکمل های موجود در برنامه طراحی درمان اخصاصی دستگاه، نرمنماید. جهت رفع کاستیمجرایی استفاده می

افزار مورد استفاده در این نرم کاطالعات دوزیمتری ( طراحی و آماده سازی گردید.GZP6 CTPSبرنامه طراحی درمان )
م گف لچشمه کانال ششم توسط فی TG-43ارامترهای پروتکل محاسبه شده است. پ TG-43 AAPMبر پایه پروتکل 

     . ندمقایسه شد مونت کارلو سازیگیری و با نتایج شبیهکرومیک اندازه

 برنامه طراحی درمان، دوزیمتری، فیلم گف کرومیک، TG-43پروتکل ، تراپی آهنگ دوز باالبراکی :لمات کلیدیک

 ه:مقدم

تراپی قادرند دوز بسیار های براکیباشد. دستگاهمی تراپیبراکی ،سرطان اندرم روشهای ترینلمتداو از یکی

دوز محاسبه شده بوسیله  حویل دهند. بنابراین ارزیابی صحتزیادی را با گرادیان دوز باال به ناحیه درمان ت

نگ دوز های طراحی درمان آهدر برنامهها بسیار حائز اهمیت است. افزار طراحی درمان این دستگاهنرم

سازی های با دقت بیشتر مانند شبیهانتگرال سیورت و یا الگوریتمهای محاسبه دوز الگوریتم (، ازHDRباال)

شود که انجمن های رادیواکتیو از اطالعاتی استفاده می. در دوزیمتری چشمه[1] شودمونت کارلو استفاده می

بصورت یک پروتکل  TG-43توسط گروه کاری  1991( در سال AAPMآمریکایی فیزیکدانها در پزشکی )

، تابع هندسی چشمه خطی، تابع دوز آهنگ دوز شدت کرمای هوا، ثابت ازاین پروتکل  .[2] ارائه داده است

تراپی استفاده شعاعی و تابع ناهمسانگردی دوبعدی برای محاسبه توزیع دوز حول هر چشمه خطی براکی

گیری یا محاسبه وابسته بوده و برای هر طراحی بطور مستقیم اندازهکند. این پارامترها به طراحی چشمه می

 .[3]ورد تجدید نظر قرار گرفت م 2662در سال  TG-43د. پرتکل شومی
سازی مونت کارلو محاسبه شده و یا بصورت عملی معموال توسط فیلم و توسط شبیه TG-43پارامترهای 

 از نوع آهنگ دوز باالی GZP6 تراپیشود. دستگاه براکیگیری میاندازه (TLD) دوزیمترهای ترمولومینسانس

ساخته شده است. در  Nuclear Power Institute of china (NPIC)ای است که توسط کمپانی داخل حفره

وجود دارد که تنها کانال  06های رادیواکتیو کبالت چشمه حاویساختمان این دستگاه مجموعا شش کانال 



 
 

 
 

24th Iranian Nuclear Conference 12-11Feb 2018 University of Isfahan                                                                2       
 

 بیست و چهارمین کنفرانس هسته ای اریان
:P                      دااگشنه اصفهان -اسفندماه 3و  2 1777  

های واژن و دهانه رحم، که های سرطاندر ضمن این کانال در درمان ریزی است.ششم آن دارای قابلت برنامه

فزار طراحی درمان اختصاصی این دستگاه ا. اگرچه نرم[2]رود ترین کاربرد این دستگاه است، بکار میاصلی

وی تواند جوابگهای استاندارد، یا به عبارتی درمان با چینش و مدت زمان از پیش تعیین شده، میبرای درمان

، به دلیل نداشتن قابلیت های آناتومیکی افراد مختلفبا توجه به تفاوتولی تعداد زیادی از بیماران باشد، 

. عالوه بر آن ، دارای دقت الزم نخواهد بودنمایش توزیع دوز در حالتهای از پیش تعریف نشدهمحاسبه و 

پارامترهای دوزیمتری چشمه در صورت تغییر به دالیل مختلف قابل اصالح در برنامه طراحی درمان 

ای جهت افزار از روش انتگرال سیورت با تقریب چشمه نقطهنرمهمچنین این  اختصاصی این دستگاه نیست

به منظور رفع کاستیهای موجود، نرم افزار مکمل برنامه طراحی درمان . [1] نمایدمحاسبه دوز استفاده می

GZP6 (GZP6 CTPS) این نرم افزار از پروتکل [0] سازی گردیده استطراحی و آماده .TG-43  جهت

افزار، پارامترهای اطمینان از کارکرد صحیح این نرم کند. به منظورها استفاده میمحاسبه دوز اطراف چشمه

توسط فیلم  برای چشمه کانال ششم ، بصورت عملی[7] بدست آمده بودند MCNP4Cپروتکل که توسط کد 

 گیری شد.اندازه EBTگف کرومیک 

 :روش کار

 مشخصات چشمه و فانتوم:

 1/1متر و عرض میلی 1/3ریزی با طول با قابلیت برنامه 06-کانال ششم این دستگاه شامل یک چشمه کبالت

میلیمتر  1/6متری است. هسته اکتیو توسط پوشش استیل با قطر خارجی میلی 1/6میلیمتر با روکش تیتانیوم 

از اپلیکاتور مری که از جنس پالستیک بوده  TG-43گیری پارامترهای . به منظور اندازه[7] پوشیده شده است

 یمرجع برا طیمحگذاری چشمه در فانتوم استفاده شد. رو دارای تضعیف قابل چشم پوشی است جهت با

با  (PMMA) پلکسی گالسن مطالعه از فانتوم از جنس در ایآب است ی تراپیبراک هایچشمه یمتریزود

 .[2] صفحات با ضخامت مختلف استفاده شده است

 :EBT ا فیلم گف کرومیکگیری بمکانیزم پرتودهی و اندازه
-های رادیوکرومیک به دلیل رزولوشن فضایی باال، وابستگی انرژی پایین و معادل بافت بودن، برای اندازهفیلم

رد استفاده در این پروژه، . فیلم مواژ با گرادیان دوز باال مناسب هستندهای مگاولتگیری توزیع دوز در میدان

 .معرفی گردید 2662 است که در سال EBTف کرومیک فیلم گ

  کالیبراسیون:

قطعه فیلم برای ثبت زمینه  3برش داده شد. از این تعداد  مربع مترسانتی 1/1×1/1قطعه فیلم با ابعاد  39تعداد 

 16، 8، 7، 0، 1، 2، 3، 2، 1/.، 1تایی دوزهای  3تایی تقسیم شد. به هر گروه  3گروه  12قطعه دیگر به  30و 

 16×16، میدان مکعب مترسانتی 36×36×26. این پرتودهی در یک فانتوم (1ل)شک گری داده شد 12و 
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 طبق پروتکل (THERATRON 780Cوسط دستگاه پرتودرمانی کبالت )ت 2cm SSD=80و  مربع مترسانتی

TRS-398 ساعت پس از پرتودهی  28ها فیلمکلیه . (1شکل) صورت گرفت المللی انرژی اتمیآژانس بین

اسکن و  (Scan Marker 9800XL)مدل  MICROTEKاسکنر و ( LiDE110)مدل  Canonتوسط اسکنر 

فرستاده شدند. در نهایت   MATLABافزار و سپس برای پردازش به نرم ذخیره شده TIFFتصاویر با فرمت 

و همکارانش  Devicطبق روش پیشنهادی  بر( netOD) چگالی خالص روشنایی فیلم پس از پردازش، منحنی

 .(3)شکل حسب دوز بدست آمدبر  [9]

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پرتودهی و پردازش:

( ه بودهای کالیبراسیون برش داده شدای که قطعه فیلممتر )از همان بستهسانتی 26×16با ابعاد دو قطعه فیلم 

قرار های فیلم در دو طرف اپلیکاتور برای بدست آوردن تابع ناهمسانگردی دوبعدی برش داده شد. قطعه

ی گالس در باال و بین دو صفحه پلکسی گالس ساندویچ شدند و صفحات پلکس گرفته و همراه با اپلیکاتور

 گیری تابع دوز شعاعی نیز. برای اندازهمکعب تشکیل شودمترسانتی 36×26×26پایین آن قرار گرفت تا فانتوم 

استفاده شد. که هر کدام به طور مجزا تحت پرتودهی قرار  متر مربعسانتی 12×3از دو قطعه فیلم با ابعاد 

متری از چشمه، گری به فاصله دو سانتی 3با اعمال دوز  گرفتند. فیلم اول بوسیله یک طراحی درمان ساده

هنگ گیری آگری، جهت اندازه 16و فیلم دوم با اعمال دوز  ،گیری آهنگ دوز فواصل نزدیکجهت اندازه

 .(2)شکل دوز فواصل دورتر استفاده شد

 های پرتودیده: مراحل کالیبراسیون و فیلم(1شماره) شکل
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عمال فیلتر وینر های تابش دیده و زمینه و ان فیلمبصورت اسک Devic [9]ها بر اساس پروتکل پردازش فیلم

( انجام ROIگین و انحراف معیار در ناحیه مطلوب )بر تصاویر ذخیره شده و گزارش مقادیر میان 7×7

های فیلمخوانش هر نقطه از متر مربع و برای میلی 2×2های کالیبراسیون اندازه این ناحیه برای فیلم پذیرفت.

  .متر مربع انتخاب شدمیلی 1×1 حدوداً آزمایشی
   

 :نتایج

دهد که در مقایسه را نشان می   h20.023cGycm1.065±-1مقدار  فیلمگیری شده توسط ثابت آهنگ دوز اندازه

 . [7] دهدهمخوانی قابل قبولی را نشان می  h21.086 ± 005cGycm-1بامقدار محاسبه شده در شبیه سازی 
 

 تابع دوز شعاعی )سمت راست( ،)سمت چپ( : نمودار کالیبراسیون(3شماره ) شکل  

 گیری تابع دوز شعاعی )سمت راست( و تابع ناهمسانگردی: چیدمان مورد استفاده برای اندازه(2شماره ) شکل

 )سمت چپ(



 
 

 
 

24th Iranian Nuclear Conference 12-11Feb 2018 University of Isfahan                                                                5       
 

 بیست و چهارمین کنفرانس هسته ای اریان
:P                      دااگشنه اصفهان -اسفندماه 3و  2 1777  

 

اختالف زیر  ی از چشمهمترسانتی 7تا فاصله  .اندمقایسه شده 3 شکل در و شبیه سازی فیلمتابع دوز شعاعی 

 F(r,θ)تابع ناهمسانگردی دوبعدی، رسد. متری میسانتی 16 هدر فاصل %1/9بوده و بیشترین اختالف به  3%

اختالف بین شبیه سازی  نبیشتری نشان داده شده است. 2 متر در شکلسانتی 16، 8، 0، 2، 2، 1برای فواصل 

باشد. میانگین خطاها برای میدرجه  106متر و زاویه سانتی 16ر نقطه با فاصله بوده که د %2 گیریو اندازه

در . بدست آمده است %2تمام فواصل و زوایا کمتر از 

 فیلمازی و سقابل قبولی بین شبیه همخوانیمجموع 

 .است شده قابل مشاهده
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 :گیریبحث و نتیجه
-اندازه به صورت عملی با استفاده از فیلم گف کرومیک GZP6دستگاه  0چشمه کانال  TG-43پارامترهای 

و همخوانی قابل قبولی بین مقادیر محاسبه  یسه شدند.گیری شده و با مقادیر حاصل از کد مونت کارلو مقا

مکمل برنامه افزار نرمتوان از اعتبار مقادیر مورد استفاده در در نتیجه می. گردیدگیری شده مشاهده اندازه

 خاص از پیش تعریف نشده، هایدرمانبخصوص در اطمینان حاصل کرد و از آن  (GZP6 CTPS) طراحی
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Measurement of Dosimetric Parameters of Co-60 High Dose Rate 

Brachytherapy System Using Gafchromic Film 

Ali Rajabia, Sanaz Hariri Tabrizia, Seyed Mehmoud Reza Aghamiria, Eftekhar Rajab 

Bolookatb, Ali Jabbari Arfaeeb 

a Department of Medical Radiation Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran                                   
b Radiation Therapy Department, Shohada Tajrish Educational Hospital, Tehran, Iran 

Abstract 

High dose rate (HDR) brachytherapy is one of the popular treatments for management 

of different cancers, particularly gynecologic malignancies. The GZP6 HDR 

brachytherapy system employs 60Co sources for treatment of intracavitary and 

intraluminal malignancies. In order to overcome some deficiencies of GZP6 built-in 

treatment planning system, a complementary treatment planning software (GZP6 CTPS) 

has been developed. The dosimetric information used in this software were input based 

on AAPM TG-43 protocol. The parameters of TG-43 for the sixth channel of the device 

were measured using gafchromic film and compared to Monte Carlo simulation. 

Keywords: High dose rate brachytherapy, TG-43 protocol, Treatment planning 

software, Dosimetry, Gafchromic film 

 

 

 

 
 

 


