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  :چکیده

  

با توجه به منحنی هاي . درمان تومور هاي سرطانی سطحی می باشد ي روش هاتابش تحت بیم هاي الکترونی یکی از مناسب ترین 

مر منجر به توجه روزافزون استفاده که همین ا توزیع دز بیم الکترونی، الکترون ها بیشترین انرژي را در عمق هاي کم بر جا می گذارند

درمان توسط بـیم الکترونـی نیازمنـد یـک     . از بیم هاي الکترونی براي درمان تومور هاي سطحی، بویژه تومور هاي پوستی شده است

این طرح بـه سـاخت یـک اتاقـک یـونش      . دزیمتر جهت اندازه گیري شدت بیم الکترونی بدون ایجاد تضعیف در مسیر بیم می باشد

حفره مرکزي تعبیه شده منجر به عبور بخشی از بیم بدون تضعیف شده که در عین حـال اتاقـک   . داردلقوي با حفره مرکزي اشاره ح

دزیمتري نیز دلیلی بـر صـحت    استاندارد آزمایش هاي کنترل کیفیت در آزمایشگاه. قادر به دزیمتري بیم الکترونی می باشد نیز یونش

  .این ادعا می باشد
  

  .ت، تست هاي کنترل کیفیدزیمتر حلقوي با حفره مرکزي، بیم الکترونی :واژگان کلید
  

  مقدمه .1

ویژه تومورهاي پوستی مورد استفاده قرار می ه ب ،براي درمان تومور هاي سطحی طور گستردهه الکترونی بباریکه 

اال جهت انداه گیـري میـزان دز   درمان تومور ها تحت تابش پرتو هاي یونیزان نیازمند یک دزیمتر با دقت ب. گیرد

هـاي  اتاقـک   .]1[ حین عبور از بافت بـدن هسـتند   کهیبارجذب شده و همچنین تضعیف صورت گرفته بر روي 

مـی   پرتوهـاي یـونیزان  ب ترین ابزار هـاي دزیمتـري   ، یکی از مناسمناسبپاسخ اقتصادي بودن و دلیل ه یونش ب

بشـدت تضـعیف و    ،ن عبور از موانع پیش رو و دزیمتـر هـاي رایـج   حی ،بیم الکترونی به دلیل ماهیت ].2[ باشند

در . منحرف می شود، که همین امر منجر به نامناسب بودن این دزیمتر ها جهت دزیمتري بیم الکترونی مـی شـود  

تعبیه حفره مرکـزي منجـر بـه    . پرداخته شده استحفره مرکزي با حلقوي اتاقک یونش  یکساخت این طرح، به 

بدون تضعیف شده و در عین حال بخشی از بیم که به اتاقک یونش برخورد می کنـد منجـر بـه انـدازه      عبور بیم

مخصوص با گرافیتی  ورقهوسیله ب جمع کننده یونطراحی الکترود ]. 3[خواهد شدگیري شدت بیم توسط دزیمتر 
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مـی   محصـول این نکات مثبت از جمله  )guard ring( محافظ و مجهز به الکترود تر از کربن پایین چگالی جرمی

  . باشد

  

  روش کار .2

از جنس پلکسـی گـالس بـا    با حفره مرکزي پنجره  یک حلقوي شکل و، از یک بدنه )1شکل (در طرح پیش رو 

ی از یک ورقه گرافیت جمع کنندهالکترود . ، استفاده شده استپوشیده شده با اسپري گرافیتیمتر لمی 5/0ضخامت 

کـه بـه    سـاخته شـده اسـت   )g/cm3 7/0حـدوداً  (تر از کربن  پایین جرمی چگالی میلیمتر و 1/0به ضخامت  ویژه

حین عبور باریکه الکترونـی از پنجـره ورودي و یـونیزه کـردن      وقسمت انتهایی اتاقک یونش متصل شده است، 

ي حجم هواي داخل اتاقک، و اعمال پتانسیل مناسب به الکترود ها می توان شدت بـیم الکترونـی را انـدازه گیـر    

  .نمود

  
  .آن اطالعات فنیو  شکل دزیمتر بیم الکترونی حلقوينمایی از ): 1(شکل 

  

 طراحـی جهـت  . ]4[از تعبیه الکترود محـافظ  اسـتفاده شـده اسـت     ،و کاهش جریان نشتی بهبود عملکرد جهت 

از الکتـرود   که توسط یک الیه نـازك عـایق  ) یا همان الکترود جمع کننده بار( ورقه گرافیت یک الکترود محافظ 

و جمع آوري بار حاصل از جهت اعمال ولتاژ  .می شود ، ایزوله است به دو طرف الکترود وسط متصلجمع کننده
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،  90Srو چشمه بتازاي  60Co پرتودهیاز دستگاه  .شده استاستفاده  UNIDOSEمدل  PTWالکترومتر ، از یونش

  .است استفاده شده دزیمتر کنترل کیفیت یش هايآزما جهت انجام

  نتایج آزمایش هاي کنترل کیفیت .3

خطی بودن  پایداري، ،بازده جمع آوري یونآزمایش  ،جریان نشتی مقدار اندازه گیري توسط ،دزیمتراین  عملکرد

  .، که در ادامه به آن ها اشاره خواهد شداست گرفتهکالیبراسیون مورد ارزیابی قرار  فاکتور و

  

  جریان نشتی. 1. 3

پیشنهادي، در صورتیکه مقدار جریان نشتی پس از قطع پرتودهی در مدت زمان کوتاهی به کمتر مطابق استاندارد 

را   90Srبراي محاسبه جریان نشـتی، چشـمه بتـازاي    ]. 5[جریان اصلی برسد، می توان از آن صرفنظر نمود 1%از 

سـید، بالفاصـله چشـمه    ر nC1روي پنجره ورودي اتاقک قرار داده و هنگامی که مقدار بار جمع آوري شـده بـه   

جریـان   574/0% ثانیه جریان نشتی به کمتـر از   2مشاهده  می شود که در مدت زمان حدود . برداشته خواهد شد

 قایسه با جریان حاصل از یـونش که دلیلی بر ناچیر بودن جریان نشتی در م .حاصل از یونیزاسیون کاهش می یابد

  .از آن چشم پوشی نمود می باشد و می توان 90Srتوسط چشمه پرتوزاي 

  

  بازده جمع آوري یونمحاسبه  منحنی اشباع و. 2. 3

بـراي انجـام ایـن    . رسـم شـده اسـت    آشکارساز، منحنی اشباع ص کردن بهترین محدوده ولتاژ کاريجهت مشخ

 شیون قرار داده و مقادیر جریان حاصل از 60Co picker v9آزمایش، اتاقک را در فاصله ثابت تحت تابش دستگاه 

ولت به ولتـاژ اعمـالی اضـافه مـی      50و در هر پله  می شود محاسبه+ V400تا  -V400ولتاژ هاي مختلف از  در

، درنتیجـه ایـن   پایدار مـی شـود  ولت سریع تر  400آزمایش، پاسخ آشکارساز در ولتاژ  با توجه به نتیجه .]6[شود

   .ر گرفته استعنوان ولتاژ مرجع مورد استفاده قراآزمایشات بولتاژ براي انجام 
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 140با نرخ دز  60Co picker v9تحت تابش دستگاه پرتودرمانی ، دزیمتر ساخته شدهمنحنی اشباع ): 2(شکل 

mGy/min.  

در صورتیکه به اتاقک ولتاژ کاري مناسبی اعمال نشود، ممکن است زوج یون هاي تولید شده در حجـم حسـاس   

بازده جمع آوري بار براي بیم پیوسته دسـتگاه  . بازترکیب شوند قبل از اینکه توسط الکترود ها جمع شوند، مجدداً

 ]:6[پرتودرمانی، طبق رابطه زیرمحاسبه می شود
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. می باشـد  ��و  ��در ولتاژ هاي  آشکارسازبه ترتیب بار جمع آوري شده حاصل از یونش توسط  ��و   ��که

نسبت اي انتخاب شود که  بایستی به گونه ��و  ��ولتاژ هاي 
��

��
تعیـین شـده،   مطـابق اسـتاندارد   . ]6[باشد 2برابر  

این مقدار در بـد تـرین حالـت     ساخته شده، آشکارساز ، که در]5[بیشتر باشد  99%از بازده جمع آوري یون باید 

بدست  009/1برابر با  تقریباً ولت، ±50در نتیجه مقدار فاکتور بازترکیب یونی براي ولتاژ کاري . می باشد %1/99

  .می آید

  

  تکرار پذیريآزمایش . 3. 3

را   90Srبراي انجام ایـن آزمـایش، چشـمه     .این آزمایش، در واقع آزمایش پایداري در مدت زمان مشخص است

پـس از  . ثانیه میزان بار جمع آوري شده توسط اتاقک، ثبت می شـود  30 داده و در مدت زمانروي اتاقک قرار  

مطابق استاندارد تعیین شده، ماکزیمم تغییرات مقـدار بـار    .شود بار تکرار می 10  دن به پایداري، این مراحلرسی

، بـراي پایـداري   حلهمر 10اندازه گرفته شده در هر مرتبه نسبت به میانگین کل بار هاي اندازه گیري شده در این 

 مرحلـه  10نتایج حاصل از پایداري بلنـد مـدت در   ، 3مطابق شکل ]. 5[کمتر باشد ±3/0% بایستی از  کوتاه مدت

.بوده است 27/0%  حدود، دزیمتراندازه گیري بار نشان می دهد که بیشینه اختالف از مقدار میانگین براي این 
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چشمه استاندارد بتا زاي تحت تابش  ساخته شده دزیمتر آزمایش تکرارپذیري نتیجه :)3(شکل

90Sr.  

  کالیبراسیون فاکتورو محسبه  پاسخ آزمایش خطی بودن. 4. 3

جریـان  متفاوت قرار گرفته و  با نرخ کرماي اشعه ایکس پرتو درمانیتحت تابش دستگاه دزیمتر ، در این آزمایش

بـر اسـاس جریـان حاصـل از     ثر هوا مؤمطابق با آن، نمودار نرخ کرماي و  می شود اندازه گیريحاصل از یونش 

هوا ناشی از دستگاه مقدار جریان حاصل از یونش بر حسب تابعی از کرماي  ،4مطابق شکل . رسم می شود شیون

به صورت خطـی بـا ضـریب همبسـتگی      mGy/min(180(تا  34)mGy/min( اشعه ایکس با نرخ کرماي پرتودهی

  :]7[محاسبه می شود) 2(مطابق رابطه  دزیمتر مقدار فاکتور کالیبراسیون .بدست آمده است 000/1

��=
		����,���,����

�����(��)	.		���
  (Gy/C)                                 )2(  

  . بدست آمده است Gy/C106×( 0011/0 ±256/0( برابر با ، مقدار فاکتور کالیبراسیوندزیمترکه در این 

  

  
  .Theratron 780cتحت تابش دستگاه پرتودرمانی  آزمایش خطی بودن پاسخ بر حسب نرخ کرما نتیجه): 4(شکل 
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 یجه گیرينت .4

بیم هاي الکترونی به طور گسترده اي در سرتاسر دنیا جهت درمان تومور هاي سطحی و بویژه تومور هاي پوستی 

در عین حال اندازه گیري میزان دز دریافتی توسط ناحیه تومور و همچنین دز جذب . مورد استفاده قرار می گیرند

ک بیم الکترونی به علت سب. امري بسیار ضروري است شده توسط سطح پوست در پرتودهی تسط بیم الکترونی،

شدت از مسیر اصلی منحرف می شود که همین امر منجر به اسـتفاده  ه بودن جرم الکترون، حین برخورد با ماده ب

در این طرح، به ساخت یک اتاقـک  . می باشد باریکه الکترونیاز دزیمتر هاي ویژه جهت مانیتورینگ و دزیمتري 

منجر به عبور همان گونه که بحث شد، طراحی حفره مرکزي . اشاره شدبا حفره مرکزي  یونش حلقوي

مسیر بیم بدون هیچ گونه انحراف و یا مانعی بر سر مسیر بیم خواهد شد و در عین حـال اتاقـک   

آزمایش هـاي  . یونش حلقوي قادر به دزیمتري و اندازه گیري شدت بیم الکترونی نیز خواهد بود

انجام شده در آزمایشگاه استاندار دزیمتري نیز دلیلی بر صحت عملکرد این دزیمتـر   کنترل کیفیت

می باشد و همچنین نشان می دهد که می توان از این اتاقک یونش حلقوي بعنـوان یـک دزیمتـر    

  .نیز استفاده نمود الکترونی مرجع جهت مانیتورینگ بیم الکترونی قابل نصب بر دهانه بیم

  تشکر و قدردانی

آزماشـگاه دزیمتـري اسـتاندارد    با توجه به اینکه کلیه مراحل ساخت و آزمایش هاي کنترل کیفی این محصول در 

صورت گرفتـه   ثانویه بخش دزیمتري و مانیتورینگ پرتو هاي مرکز تحقیقات پزشکی و کشاورزي هسته اي کرج

  .نمایندصمیمانه تشکر  جموعه،این م نویسندگان بر خود الزم می دانند که از کلیه کارکناناست، لذا 
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