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در  استفاده مورد Beam Shaperو استاندارد  اپلیکاتورهای خصوصیات دوزیمتریکمقایسه 

 رادیوتراپی حین عمل توسط باریکه الکترون

 

 باغانی، حمیدرضا -(2) مهدوی، سیدربیع -(1) آقامیری، سیدمحمودرضا -(1)حیدرلو، نعمت اهلل
*(3) 

 پرتو پزشکی، گروه یاهستهدانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی  1
 دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پزشکی، گروه فیزیک پزشکی 2

 کیزیگروه ف ،دانشکده علوم ،یسبزوار میدانشگاه حک 3

 چکیده:
ای برای هدایت باریکه الکترون به سمت از اپلیکاتورهای استاندارد استوانه عمدتاً LIACشتابدهنده اختصاصی رادیوتراپی حین عمل 

یده، ای در پرتودهی تومورهای با موقعیت آناتومیک پیچی اپلیکاتورهای استوانههاتیمحدودکند. با توجه به بستر تومور استفاده می

 برای این منظور طراحی شده است. هدف از این مطالعه مقایسه کمی خصوصیات دوزیمتریک Beam Shaperای به نام اپلیکاتور ویژه

باشد. می LIACهای مختلف شتابدهنده های دوز عرضی در انرژیهای توزیع دوز عمقی و پروفایلشامل منحنیاین دو نوع اپلیکاتور 

به طور قابل توجهی متفاوت از  Beam Shaperنتایج حاصل از این مقایسه نشان داد که خصوصیات دوزیمتریک اپلیکاتور 

برای شکل دادن به میدان تابش  Beam Shaperهای فلزی در جود تیغهتوان به واپلیکاتورهای استاندارد است که این تفاوت را می

 نسبت داد.

 اپلیکاتور استاندارد، Beam Shaper کاتوریاپل، دوزیمتری، LIACرادیوتراپی حین عمل، شتابدهنده  :کلمات کلیدی

 

 مقدمه:

گری در طی  52تا  9از مرتبه  ی خاص پرتودرمانی است که در آن دوزهای باالییهاروشیکی از  عملرادیوتراپی حین 

. هدف از این کار حصول اطمینان از برداشته شدن [1]گرددیک جلسه و مقارن با زمان جراحی به بستر تومور تحویل می

های بافت در این روش .[3, 5] باشدی بافت سرطانی و جلوگیری از عود مجدد تومور میکروسکوپیمی هاسلولمل کا

اطراف ناحیه درمان توسط ابزارهای مخصوصی از داخل میدان تابش بیرون کشیده   OAR)1(ی در خطرهااندامسالم و 

سازی رادیوتراپی ترین روش برای پیاده. معمول[4]قابل توجهی کاهش یابد طوربه هاآنشوند تا میزان دوز رسیده به می

                                                 
1 Organ At Risk 
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های مخصوصی که توان از شتابدهنده( است که برای انجام این کار می5IOERTحین عمل استفاده از باریکه الکترون )

، IOERTدر  مورداستفادههای شتابدهنده نیترمهماند، استفاده نمود. یکی از برای این منظور طراحی و ساخته شده

با این شتابدهنده برای هدایت الکترون از سر  مورداستفادهاپلیکاتورهای  نیترمرسوماست.  LIACشتابدهنده اختصاصی 

هستند که برای  cm 11حداکثر قطر با  3PMMA ی از جنسارهیدای، اپلیکاتورهای پرتودهسطح بافت تحت  دستگاه به

. به دلیل عدم انعطاف این نوع اپلیکاتور برای پرتودهی نواحی با موقعیت روندیمپرتودهی بستر تومورهای کوچک بکار 

 رکاتویاپلبرای پوشش کامل بستر تومور،  مورداستفادهای های دایرهو همچنین همپوشانی میدان [2]آناتومیک پیچیده

 در به رفعهای تابش مربعی و مستطیلی قاکه از طریق تولید میدان [6]توسعه یافته است  Beam Shaperجدیدی به نام 

تواند باعث تغییر ، میBeam Shaperمیدان در انتهای اپلیکاتور  دهندهشکلی فلزی هاغهیتمشکالت مذکور است. وجود 

-ازهای استاندارد گردد. در این پژوهش به اندخصوصیات دوزیمتریک باریکه الکترون در مقایسه با اپلیکاتورهای استوانه

ی دوز هالیپروفا( و 4PDDی درصد دوز عمقی )هایمنحنباریکه الکترون، شامل گیری و مقایسه مشخصات دوزیمتریک 

ای متناظر حاصل از دایره هایمیدانو  Beam Shaperمربعی ناشی از اپلیکاتور  هایمیدان(، مربوط به 2TDPعرضی)

ریق پرداخته شده است تا از این طای استاندارد با استفاده از دوزیمتری عملی توسط اتاقک یونش اپلیکاتورهای استوانه

 بتوان میزان تفاوت مشخصات فیزیکی باریکه الکترون حاصل از این دو نوع اپلیکاتور را به صورت کمی مشخص نمود.

 

 روش کار:

استفاده شد. این شتابدهنده قادر به تولید  MeV 15 مدل LIAC در این کار از شتابدهنده اختصاصی رادیوتراپی حین عمل

ی برا کنندهمنحرف سیمغناط نوع چیه شتابدهنده نیا در. باشدمی MeV 15و  11 ،8 ،6های اسمی الکترون با انرژی باریکه

. همچنین [7]دهدیم کاهش یقبول قابل حد تا را یفوتون یآلودگ زانیم یژگیو نیا که ندارد وجود الکترون کهیبار هدایت

 مجهز است. mμ 851آلومینیومی به ضخامت  پراکنده ساز باریکه الکترون، به یک فویل پهن کردناین شتابدهنده برای 

 باشندیم cm 61و طول  mm 2با ضخامت  PMMAجنس  ازای های دایرهبرای تولید میدان استفاده مورد هایاپلیکاتور

 Beamکاتوراپلیمتغیر است.  (cm11و  3 ،4 ،2 ،6 ،7 ،8 ،9) cm 11تا 3بین  هاآنکه بسته به اندازه بستر تومور، قطر 

                                                 
2 IntraOperative Electron Radiation Therapy 
3 Poly(methyl methacrylate) 
4 Percentage Depth Dose 
5 Transverse Dose Profile 
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Shaper دو الیه مجزا از  شامل غهیت چهار ازPTFE )با ضخامت  )تفلونmm 56  و استیل زنگ نزن با ضخامتmm 8 ،

توان ها میین تیغهاز ا .شودیم بسته و باز ییکشوصورت  دو بهدوبه در انتهای اپلیکاتور قرار گرفته و که است شده لیتشک

 باشدیم 3mm521×521×511این اپلیکاتور دابعا های مربعی و مستطیلی با ابعاد دلخواه استفاده نمود. برای تولید میدان

 .[8]کیلوگرم وزن دارد 5/8و 

و دوزیمتر اتاقک یونش  MP3-XS خودکارگیری منحنی توزیع دوز عمقی و پروفایل دوز عرضی از فانتوم آب برای اندازه

Advanced Markus  استفاده شد. از الکترومتر دیجیتالTANDEM کننده برای قرائت پاسخ اتاقک و از کنترلTBA 

 2cm 3 ×3های مربعی میدانمنحنی های توزیع دوز عمقی برای  .برای کنترل حرکات اتاقک در داخل فانتوم استفاده شد

های دوز عرضی برای پروفایلو  MeV 15و  11 ،8 ،6اسمی  در انرژی های و میدان های دایره ای متناظر 2cm 7  ×7و 

گیری و با یکدیگر مقایسه اندازه MeV 15 یانرژای متناظر در های دایرهو میدان 2cm 8×8و  6×6، 4×4های مربعی میدان

 صورت پذیرفت. 116TG- AAPM [9]پروتکل های مطابق توصیههای انجام شده گیریگردید. قابل ذکر است که تمام اندازه

 

 نتایج:

ای هدر شکل های مختلفای و مربعی در انرژیهای دایرهگیری منحنی توزیع دوز عمقی برای میداننتایج حاصل از اندازه

 2مربوط به میدان  5متر و شکلسانتی 3مربوط به میدان  1در شکل  شده گزارشنشان داده شده است. نتایج  5و  1

 اند.قابل ذکر است که تمام نتایج گزارش شده به مقدار دوز بیشینه بهنجار شده .باشدمتر میسانتی

 
 2cm3×3 و میدان مربعی cm 3 (a)قطر ای به دایره، میدان MeV 15و  11، 8، 6چهار انرژی ی شده در ریگاندازههای درصد دوز عمقی منحنی: 1شکل 

(b) 
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 2cm7×7 و میدان مربعی cm 7 (a)قطر ای به دایره، میدان MeV 15و  11، 8، 6چهار انرژی ی شده در ریگاندازههای درصد دوز عمقی منحنی: 2شکل 

(b) 

های برای میدان و درصد دوز سطح 100R ،90R، 50R ،pR های درصد دوز عمقی شاملپارامترهای دوزیمتریک مربوط به منحنی

 گزارش شده است. 1در جدول  MeV 15 یدر انرژای متناظر های دایرهو میدان 2cm7×7 و 3×3 یمربع

 3ای به شعاع ی دایرههادانیمو  2cm 7 ×7و  3×3های مربعی های درصد دوز عمقی برای میداندوزیمتریک مربوط به منحنیهای پارامتر مقایسه: 1جدول 

 MeV 15و در انرژی  cm 7و 

 100R نوع میدان (cm) دانیماندازه  (MeV) انرژی
(mm) 

90R 

(mm) 
50R 

(mm) 
pR 

(mm) 
 (%سطح )درصد دوز 

15 

3×3 
 99,86 27,15 36,91 13,25 1,11 مربعی

 92,17 24,81 39,13 54,94 15,81 یارهیدا

7×7 
 98,75 61,96 46,16 59,43 9,71 مربعی

 92,22 29,63 42,84 59,85 13,41 یارهیدا

 

ای متناظر در عمق دوز های دایرهو میدان 2cm 8×8و  6×6، 4×4های مربعی های دوز عرضی مربوط به میدانپروفایل

 نشان داده شده است. 3در شکل  MeV 15در انرژی  بیشینه
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انرژی در 2cm 8 ×8 (b )و  6×6، 4×4های مربعی و در میدان cm 8 (a) و 6، 4قطر ای به دایرههای میدان درهای پروفایل دوز عرضی منحنی: 3شکل 

 MeV 15اسمی 

ای هسایه راست، همواری و تقارن میدانسایه چپ، نیمعرضی شامل نیمدوز  یلپروفاپارامترهای دوزیمتریک مربوط به 

 آورده شده است. 5ای مذکور در جدول مربعی و دایره
های میدان و 2cm 8 ×8و  6×6، 4×4های مربعی گیری شده برای میداندوز عرضی اندازه لهای پروفایهای دوزیمتریک منحنیپارامتر مقایسه: 2جدول 

 MeV 15و در انرژی  cm 8و  6، 4ای به شعاع دایره

 (%تقارن ) )%( هموارى (mmسایه راست )نیم (mmسایه چپ )نیم نوع میدان (2cmاندازه میدان )

4×4 
 1,4 1,5 2,9 6,3 مربعی

 1,1 1,7 6,7 6,7 ایدایره

6×6 
 1,1 1,2 11,1 11,5 مربعی

 1,6 1,9 6,6 6,4 ایدایره

8×8 
 1,1 1,8 7,6 7,6 مربعی

 1,5 1,5 6,1 6,5 ایدایره

 گیری:بحث و نتیجه

ی استاندارد اگیری و مقایسه خصوصیات دوزیمتریک باریکه الکترون حاصل از اپلیکاتورهای استوانهدر این کار به اندازه

نشان  5و  1های که در شکل طورهمانی حین عمل پرداخته شد. وتراپیراددر  استفاده مورد Beam Shaperو اپلیکاتور 

د. یاباست، در هر دو مورد میزان دوز عمقی با افزایش عمق نفوذ کاهش و میزان دوز رسیده به سطح افزایش می شدهداده

شود، با افزایش انرژی، عمق نفوذ باریکه الکترون افزایش و گرادیان دوز در عمق کاهش که مالحظه می طورهمانبعالوه 

 1دول در ج شده گزارشکه از نتایج  طورهماند؛ که با توجه به افزایش انرژی باریکه الکترون امری منطقی است. یابمی

ر است که تهای مربعی در مقایسه با اپلیکاتورهای استاندارد به سطح فانتوم نزدیکپیداست، عمق دوز بیشینه مربوط میدان
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هده نمود. بعالوه با کاهش ابعاد میدان مربعی عمق دوز بیشینه به سطح ها مشاتوان در تمام انرژیاین واقعیت را می

ا ههای فلزی به داخل میدان و احتمال برخورد بیشتر باریکه با تیغهتوان به ورود تیغهشود که این پدیده را میتر مینزدیک

گام ، در هنمطالعه موردبعاد میدان ها و او تولید بیشتر تابش ترمزی دانست. میزان دوز رسیده به سطح در تمام انرژی

 توجه قابلتوان به مشارکت ای است. این افزایش را میاز اپلیکاتور استوانه تربزرگ Beam Shaperاستفاده از اپلیکاتور 

در میزان دوز رسیده به سطح نسبت  Beam Shaperهای های تابش ترمزی حاصل از برهمکنش الکترون با تیغهفوتون

های حاصل از میدان ( نشان داد که5های دوز عرضی مربوط به دو اپلیکاتور )جدول حاصل از مقایسه پروفایل نتایج داد.

 دست هبتوان با توجه به نتایج از همواری و تقارن بیشتری برخوردارند. علت این واقعیت را می Beam Shaperاپلیکاتور 

های ایجاد شده در شاخ( ) یبرآمدگاست، شدت  شده دادهنشان  که در این شکل طورهمانتوضیح داد.  3در شکل  آمده

ای استاندارد است که در کمتر از اپلیکاتور استوانه Beam Shaperهای دوز عرضی مربوط به اپلیکاتور های پروفایللبه

 کاتوریاپلز عرضی های دومربوط به پروفایل هیسامینگردد. میزان نهایت باعث بهبود همواری و تقارن میدان تابش می

Beam Shaper ا به سمت های است که این مسئله ناشی از افزایش میزان پراکندگی الکترونبیشتر از اپلیکاتور استوانه

باشد. در نهایت نتایج حاصل از این کار نشان می Beam Shaperهای فلزی های میدان به دلیل برهمکنش با تیغهگوشه

دارد ای استانی متفاوت از اپلیکاتورهای استوانهتوجه قابل طوربه Beam Shaperلیکاتور داد که خصوصیات دوزیمتریک اپ

باشد. خصوصیات دوزیمتریک می beam Shaper کاتوریاپلهای فلزی در طراحی است که این واقعیت به دلیل حضور تیغه

در رادیوتراپی حین عمل توسط باریکه  این اپلیکاتور جدید آن را به ابزاری مناسب برای رسیدن به اهداف دنبال شده

 سازد.الکترون تبدیل می
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