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و  MCNPو مقایسه با کد  Geant4با استفاده از ابزار  CCBنوع  چشمی دوزیمتري پالك 

  نتایج تجربی

  )1(، سید محمودرضا آقامیري )2(فائزه رحمانی ، )1(محمد تقی بطیار
  اي، گروه پرتوپزشکیدانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی هسته)1(

  دانشکده فیزیک،، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)2(

  چکیده

. انجـام شـد  Geant4با استفاده از ابزار شیء گراي  در چشمCCBك چشمی مقعر نوع ژوهش توزیع دوز ناشی از پالدر این پ

محور  در دوز نسبی .دهدها را با دقت باال انجام میکه ترابرد الکترون است هاي فیزیکی دقیق آنمدلGeant4از  علت استفاده

ي ایـن نـوع پـالك    و اطالعات شرکت سازندهMCNPکد  حاصل از محاسبه شد و با نتایجGeant4مرکزي با استفاده از ابزار 

شـرکت   ارائـه شـده   نتـایج با تر بوده و  دقیقMCNPکد  نسبت به Geant4نشان داد که شبیه سازي با ابزار نتایج. مقایسه شد

  .دارد% 5اختالفسازنده 

 .MCNP، ، مالنوماGeant4گراي  ی، دوزیمتري، ابزار شیءپترا براکی: واژگان کلیدي

  

 مقدمه

. شـود یدیده مـ نیز در روده و چشم  البتهدر پوست و  بیشترباشد که با ها میبدخیم مالنوسیت مالنوما از تومورهاي

. شـود متر بیان میمیلیباشد که بر حسب میها بر اساس ضخامت تومور و عمق نفوذ آن در بافت مالنوم يبنددسته

 يو ضخامت تومـور محـدوده   يگیرمحل قرار. باشدمهمترین فاکتور تشخیصی این نوع تومورها ضخامت تومور می

-یـد  ايهـ  هاي چشمی، چشمهمورد استفاده براي درمان توموراي هین چشمهتر رایج. ]2و1[کندیرا تعیین م یدرمان

باشد کـه در ایـن روش توزیـع دز    تحلیلی می ي دز روشهاي محاسبهیکی از روش .دنشبایم 106-روتنیومو  125

تقریبـی بـوده و    هاي تحلیلی کـامالً ولی در عمل استفاده از روش. ]3[شودي تابشی مقعر محاسبه میاطراف چشمه

-نتمو هاي حل این مشکالت استفاده از روشیکی از روش. هاي با چگالی ثابت کاربرد دارندفقط در مورد محیط

دقیـق بـراي    کارلو روشی کـامالً  روش مونت.]4[کندباشد که نقش مهمی در دزیمتري و رادیوتراپی ایفا میکارلو می

ترابرد ذرات را در محیط ي سیستم را توصیف و باشد که قادر است به صورت دقیقی هندسهمحاسبات دزیمتري می

هـاي  ي پـالك به منظور دزیمتر GEANT4گراي  با استفاده از ابزار شیء تاکنون محاسبات جامعی. سازي نمایدشبیه

باشـد، کـه    هاي چشمی میدر محاسبات دزیمتري پالك ابزارسنجی این در ابتدا اعتبار. چشمی صورت نگرفته است

و  (BEBIG,Germany)هـا   ي ایـن پـالك   اطالعـات شـرکت سـازنده   سنجی کد و مقایسـه نتـایج بـا    پس از اعتبار

هاي مختلف چشم محاسبه شده و این دوز براي انواع مختلـف  ، دوز در قسمتMCNPات انجام شده با کد محاسب

  .مواد به عنوان فانتوم چشم مقایسه شده است
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  روش کار

اسـتفاده   Geant4گـراي   تراپی از ابزار شیء هاي مختلف چشم در براکیدر قسمت ي دوزدر این مقاله براي محاسبه

ي هر یـک در نظـر   هاي سه بعدي تعریف و مادههاي مختلف چشم و تومور با استفاده از هندسهقسمت. شده است

  .گرفته شده است

هـاي  و کـالس هـاي کلیـدي   افزاري رایگان بوده کـه شـامل ترکیبـی از ابـزار     مجموعه نرم Geant4گراي  ابزار شیء

-سازي می گرا پیادهسازي در این ابزار شیءشبیههاي مختلف تمام جنبه. استذرات در ماده دقیق ترابرد  یاتیبرايعمل

ي مهندسی هاي بسیار پیشرفتهروشاست و شده نوشته ++Cنویسی براساس برنامه Geant4گراي ابزارشیء.]5[شود

-در این ابزار پس از ساخت هندسه، چشمه و بخش. ]6[دهدگرایی را مورد استفاده قرار می افزار و ویژگی شیءنرم

هاي فیزیکـی بـه منظـور بـرهمکنش ذرات ذرات     ساخت پروژه باید کالسی رابه منظور تعریف فرایند هاي مختلف

این اطالعات  .بودLivermoreکه در این پروژه مورد استفاده قرار گرفت مدل  مدلی. ساختمختلف درگیر در پروژه 

 250ي انرژي گاما و الکترون و در بازهاین مدل نیز براي . باس شده استاقتLivermoreاي هاي کتابخانهمدل از داده

گیگا الکتـرون ولـت بـراي الکتـرون      100الکترون ولت تا  10گیگا الکترون ولت براي گاما و  100الکترون ولت تا 

 . ]7[باشدمعتبر می

  آناتومی چشم به همراه تومور -

 يبوده و به کره چشم ساختار یترین پرده، که صلبیه نام دارد، الیاف یخارج. باشدیکره چشم مرکب از سه پرده م

صلبیه (متر است یمیل 24و قطر  1.0تا  0.3صلبیه خود متشکل از صلبیه شفاف به ضخامت . دهدیشکل م يکرو

متصل به صلبیه حرکت کره چشم را در حفره  یماهیچه چشم 6). را دارد یبسیار باالی یتوانایی دریافت دز تابش

به همراه ) متر یمیل 0.3تا  0.1با ضخامت (مشیمیه . گرددیصلبیه از جلو به قرنیه ختم م. کنندیکنترل م یچشم

دهند یاُوِا را تشکیل م يابافت رنگدانه) متریمیل 3تا  0.5با ضخامت (و عنبیه ) متریمیل 2با ضخامت ( یجسم مژگان

رنگ بوده و در حدود  یو یا شکالت يا مشیمیه قهوه. باشدیدادن انواع مختلف مالنوم م ياُوِا منشا رو). یه میانالی( 

کوچک،  يها از سرخرگ یمرکب از شبکه متراکم شود و اساساًیي چشم را شامل مکره یقسمت پشت 6/5

ترین الیه کره چشم، یداخل. گرددیرا شامل م يلنفاو يهامشیمیه همچنین کانال. باشدیها م ها و مویرگ سیاهرگ

شبکه . شودیم ینوران يهاشبکیه شفاف بوده و باعث شکست پرتو. متر داردیمیل 0.1در حدود  یشبکیه، ضخامت

زجاجیه . گرددیگیرد که از طریق عصب چشم وارد کره چشم میت مأنشیاشبکیه يشبکیه از سرخرگ مرکز یعروق

هاي ترکیب و چگالی قسمت .]8[شودیرا شامل نم ايکند هیچ نوع سلول زندهیکره چشم را پر م یکه قسمت داخل

  .]9[ه استتعریف شد) 1(مختلف چشم طبق جدول 
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  .خواهد بود 1ي چشم به صورت شکل با در نظر گرفتن توصیفات فوق هندسه

  
  ذره به منظور نمایش 200ترابرد ) ب(و  ( Geant4ي چشم و اجزاء آن در شبیه سازي هندسه) الف: (1شکل 

  مورد استفاده Ru-106ي چشمه -

 بیشـینه هاي بتـا بـا   شود که پرتوواپاشیده می 106روز بوده و به رادیوم  367داراي نیمه عمر  106ایزوتوپ روتنیوم 

و انـرژي   MeV  3.5ثانیه بـه پـاالدیوم بـا انـرژي مـاکزیمم      36رادیوم نیز با نیمه عمر.کندگسیل می keV 39انرژي

  .]10[کندثري ایجاد میؤشود که تابش درمانی مواپاشیده میMeV 1.5میانگین 

  پالك مورد استفاده  -

متـر  میلـی  20بوده و داراي قطر  CCBمقعرهاي از نوع اپلیکاتور 3شکل سازي شده شبیه 106هاي روتنیوم اپلیکاتور

داد، ایـن  خواهـد  را پوشـش  106-ي روتنیومچشمه) مترمیلی 0.1(ها پوششی به ضخامت در این اپلیکاتور. باشدمی

 0.7به عبارت دیگر سطح محدب پالك بوسیله ي . هاي بتا نخواهد گذاشتپوشش هیچ اثر جذبی روي گسیل پرتو

  .]10[کندکالکتیویته را جذب می% 95شود که میلی متر فویل نقره پوشیده می
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 Geant4شده در ابزار پالك شبیه سازي ) ب(و  CCBپالك نوع مشخصات ) الف(: 3شکل

 نتایج

و اطالعـات   MCNPبا نتایج حاصل از کد  Geant4در این قسمت دوز نسبی در طول محور مرکزي حاصل از ابزار 

تطابق بسیار خوبی بین نتایج حاصل از . نشان داده شده است 4ي پالك مقایسه شده است و در شکل شرکت سازنده

Geant4  و کدMCNP ي پالك وجود داشتو اطالعات شرکت سازنده .  

  
  و اطالعات شرکت سازنده MCNPمرکزي این پژوهش با نتایج کد  محور مقایسه ي دوز نسبی: 4شکل

  

  .هاي مختلف نشان داده شده استنیز میزان اختالف بین نتایج در عمق 2در جدول 

اي بین این دوز بـراي مـواد   و مقایسه همحاسبه شد هاي مختلف چشمدوز قسمت Geant4سنجی ابزار پس از اعتبار

  .نشان داده شده است 5 نتایج در شکل. گرفتم چشم انجام مختلف به عنوان فانتو
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  هاي مختلف چشم، براي مواد مختلف به عنوان فانتومدوز قسمت: 5شکل

  .چشم نشان داده شده است ي مختلف به عنوان فانتومهاي مختلف چشم براي چند مادهدوز بخشنیز  2در جدول 

  )خطاي شبیه سازي( ي مختلفهاي مختلف چشم براي سه نوع مادهدوز بخش): 2(جدول

  هاي مختلف چشم بر حسب میکرو گريدوز بخش

 عدسی تومور قرنیه شبکیه مشیمیه صلبیه فانتوم 

  مواد چشم

 

)%0.3(171.89  )%0.7(122.5 )%2.1(95.04 )%4.2(2.86  )%3.4(850.6 )%3(21.50 

 12.94)2.1%( 748.5)2.9%( 2.01)2.3%( 78.45)3.3%( 107.2)1.1%( 155.9)1.2%( پلکسی گالس

 23.70)2.5%( 828.1)4.5%( 2.95)5.1%( 90.20)4.1%( 117.3)2.6%( 166.4)1.3%( آب

  

 بحث و نتیجه گیري - 1

هاي باال عمل کـرده و دقـت   نیز به خوبی انرژ تراپی براکی هاي پاییندر انرژي Geant4طبق نتایج این پژوهش ابزار 

در حالتی که چشم و اجزاء آن به طور کامل تعریـف   2همچنین طبق جدول . %)5خطاي کمتر از ( بسیار باالیی دارد

هـاي  شود دوز تومور بیشـتر خواهـد بـود و دوز بخـش    شوند نسبت به وقتی که از فانتوم آب یا پلکسی استفاده می

بدین ترتیب با تعریف کامل چشم به نتایج دزیمتـري  . قرنیه و عدسی قدري کاهش خواهد یافتحیاتی چشم مانند 

  .بهتري نسبت به دو حالت دیگر دست خواهیم یافت

  منابع

1. “The GEC ESTRO Handbook of brackhytherapy” – Edited by: Gerbaulet A., Potter R., 



ی���ن ����ا�س ���ه �ی
  ��ان ���ت و 

گاه ���ھان ۱۳۹۳ا���د ماه  ۷و۶  دا��

 

 21st Iranian Nuclear Conference 25-26Feb 2015 University of Isfahan 

 

Mazeronj.j., Meertens H., Van Limbergen E., Europian society for therapeutic Radiology 

and oncology and International Atomic Energy Agency (IAEA), ISBN 90-804532-5, 

Leuven, Belguim, (2002). 

2. Cecil Essentials of Medicine (5th edition)- chapter 54: Cancer Etiology- pp485- Saunders 

publication- Edited by: Thomas E. Andreoli, Charels C. J. Carpenter, Robert C. Griggs, 

Josef Loscalzo. (2001) 

3. Hokkanen J, Heikkonen J, Holmberg P. Theoretical calculations of dose distribution for 
beta-ray applicators. Med. Phys.24:211-213(1997) 

4. Andreo P. Monte Carlo techniques in medical radiation physics. Phys.Med. Biol. 
36:861±920 (1991). 

5. GEANT—Detector description and simulation tool,CERN Program Library Long Write-up 
W5013, CERN Geneva. 

6. S. Agostinelli et al., “Geant4: A simulation toolkit,” Nucl. Instrum.Meth. A, vol. 506, no. 3, 
pp. 250–303, (2003). 

7. Geant4 physics refrence manual 
8. “The GEC ESTRO Handbook of brackhytherapy” – Edited by: GerbauletA.,Potter R., 

Mazeronj.j., Meertens H., Van Limbergen E., Europian society for therapeutic Radiology 
and oncology and International Atomic Energy Agency (IAEA), ISBN 90-804532-5, 
Leuven, Belguim, (2002). 

9. Smith DJ. Photon, Electron, Photon and Neutron Interaction Data for Body Tissues. 
Washington D.C.:ICRU Report No: 46. 

10. M.C. Fuss, A.Mun˜oz,  J.C.Oller,  F.Blanco,  A.Williart, P.Limao-Vieira, M.J.G.Borge, 
O.Tengblad ,  C. Huerga,  M.Te  ́ llez, G.Garcı´a, “Energy deposition by a 106Ru/106Rh 
eye  applicator simulated using LEPTS, a low-energy particle track simulation”, Applied 
Radiation and Isotopes, 69, 1198–1204, (2011). 

 
 

 


	359.pdf



