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  اطراف چشمتراپی پلک و در الکترون چشم حفاظ و ساخت سازيشبیه

  

  2؛ منادي، شهرام*1؛ جباري، ایرج1، فاطمهمنصف

  اي هاي نوین، گروه مهندسی هسته دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم وفناوري - 1

  بیمارستان سیدالشهداء اصفهان، بخش پرتودرمانی - 2

  

  :چکیده

حفاظت از  .استنزدیک چشم پلک و تومورها  به ویژهمعمول براي درمان تومورهاي پوستی  یروشتراپی  الکترون

زیر  گذاري درحفاظ با  قرنیه و عدسی چشم، یکی از مهمترین نکات در پرتودرمانی پلک و اطراف چشم است که

هاي مورد نیاز  یهدر این تحقیق با شبیه سازي به روش مونت کارلو جنس و ضخامت بهینه ال. شود انجام میپلک 

 mm 3متشکل از سه الیه شامل حفاظی  نتایج نشان داد که. حفاظ تعیین شد و یک نمونه از آن ساخته شد

سمت  هپراکندگی الکترون ب پسبراي کاهش وجود الیه مس  .استمناسب اي نازك موم،  مس و الیه mm 1 ،سرب

حفاظی در مقایسه با حفاظ تنگستنی به مراتب چنین مراحل ساخت نشان داد که ساخت  .ضروري استپلک 

  .تر است تر و اقتصادي ساده

  : کلید واژه

  وارلفاظ چشمی، مونت کپلک، حتراپی،  الکترون

  

  مقدمه

 برايروش درمان ترین  متداول .شوندپلک یا اطراف چشم ظاهر می تومورهاي پوستی به ندرت بر روي

در مقایسـه بـا روش   ، قطعـی بر درمان عالوه در این روش زیرا . تراپی استالکترون ،هاعارضه نوع این

. نزدیک چشـم اسـت   ،هاناحیه درمان در این بیماري .]3-1[شود  میحفظ بهتر ر صورت جراحی ظاه

حـد تحمـل عدسـی و    . دهنـد حساسیت باالیی به پرتو نشان می ،ساختارهاي چشمی به ویژه عدسی

در حین درمـان،   پلک حالی است که دزاین در  ].5و 4[است cGy 500و  400قرنیه به ترتیب حدود 

به این ترتیب اگر در طی پرتو درمـانی از عدسـی و   . رسد می cGy 6000تا  4000 به، بسته به شرایط

-حفـاظ  ،اسـت  روي این موضوع انجام شده ی کهمطالعاتدر . قرنیه حفاظت نشود آسیب خواهند دید

که منطبق بر انحناي چشم باشـد و بـه راحتـی زیـر     ر مقع یسطح هایی از جنس سرب و تنگستن با

ها، عالوه بر مسأله انتخاب ضـخامت  در طراحی این حفاظ ].9-6[، پیشنهاد شده است پلک قرار گیرد

مـاده انتخـابی   . و جنس ماده حفاظ، مسأله یکنواختی دز رسیده به پلک نیز باید در نظر گرفته شـود 

حد نواحی زیر حفاظ در کاهش دز قادر به ه باشد تا با کمترین ضخامت باید بیشترین چگالی را داشت
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پراکندگی الکترون به پلک و افـزایش دز آن  وجود حفاظ در زیر پلک باعث افزایش پس. باشدمطلوب 

اي از یک ماده با عـدد اتمـی پـایین بـه     افزودن الیه ،پراکندگییک راه براي کاهش این پس .شود می

 MCNPکـد  یا با اسـتفاده از   چند الیهدر این پژوهش سعی شده تا حفاظ  .تسطح خارجی حفاظ اس

هـاي  نمونـه . طریق جنس و ضخامت ماده حفاظ و روکش آن بررسی شـود این از تا سازي شود شبیه

هایی روکشداراي تنگستن و جنس ها از این نمونه. هاي چشمی در بازار موجود هستندتجاري حفاظ

ها ولید این حفاظهزینه تو  هاي تجاري قیمت نمونه ].12-10[هستند لومینیوم آاکرلیک یا جنس از 

است که درکنـار مـؤثر بـودن،    هاییتمرکز این پژوهش بر روي مواد و روش .نسبتاً زیاد استدر داخل 

   .و کم هزینه باشند ر میسر بودهها در کشوامکان عملیاتی کردن آن

  کار روش

در تعریف انواع  هاي زیادي این کد قابلیت. انجام شدند  2.6نسخه  MCNPXها در کد سازي شبیههمه 

سـه مرحلـه انجـام    هـا در  سازيشبیه. هندسه و چشمه، ترابرد ذرات اولیه و ثانویه و محاسبه دز دارد

بـه صـورت مخروطـی     MeV 5/7انـرژي  و بـا  اي نقطهالکترون به صورت در مرحله اول چشمه . ندشد

هاي به صورت ورقه ها حفاظ. کندتولید در سطح پوست  cm 4اي به قطر لد دایرهیک فیتا  تعریف شد

سعی شد تا با تغییـر ضـخامت و جـنس     .گرفته شدند ظرمتر در نسانتی 10در  10مستطیلی با ابعاد 

هـایی از آب  پلک و چشم نیز الیه. ی شودحفاظ و روکش آن، تأثیر حفاظ بر دز پلک و دز چشم ارزیاب

دز در در واقع در این هندسه ساده شده، فقط تـأثیر ضـخامت و جـنس حفـاظ      .گرفته شدنددر نظر 

هاي جـانبی بـر دز چشـم،    مرحله دوم براي در نظر گرفتن اثر پراکندگیدر . عمقی مد نظر بوده است

و سـازي شـد   شبیه mm 2و شعاع انحناي  cm 3/1قسمتی از یک کره به قطر مقطع  به صورتحفاظ 

از  حفـاظ ابعـاد  در این حالت . محاسبه شدزیر آن آب ی در محور مرکزي حفاظ و الیه درصد دز عمق

هاي جانبی پراکندگی لذا) وجود داردهمانند آنچه در حین درمان ( استتر کوچک میدان تابشیابعاد 

هاي جانبی، آلودگی فوتونی ناشی عالوه بر پراکندگی ،در شرایط واقعی درمان. شدلحاظ زیر حفاظ در 

 یهـد درمـان  هندسـه  درمرحلـه سـوم،    .د گذاشـت نـ از اجزاء هد درمان بر دز پلک و چشم اثـر خواه 

در تمــام  . شـود  بررسـی نیـز  زي شـد تـا اثـر آلـودگی فوتــونی     ســاوارد شـبیه دهنـده نپتـون    شـتاب 

  .استفاده شد MCNPXکد  3هاي از قابلیت مش تالی نوع  سازي شبیه

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

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 

 

 
به ترتیب  هاي آبی، سبز و زردرنگ. )2( و دوم) 1(هاي مراحل اول سازيشبیهفانتوم تصاویر  :1 شکل

  آب، حفاظ و روکش هستند

  نتایج

بـراي سـه مـاده    پلـک و چشـم   عمقی بر توزیع دز حفاظ  ادهاثر ضخامت و جنس م 3و  2 هاي شکل

  .دنده را نشان میبه عنوان حفاظ سرب، تنگستن و سروبند 

  
  از سه ماده مختلف و با روکش اکریلیک mm 2 ضخامتبه  هایی حفاظودار توزیع دز عمقی در چشم و پلک براي نم :2شکل 

 
  از سه ماده مختلف mm 3 ضخامت به هایی حفاظ در چشم و پلک براي نمودار توزیع دز عمقی 1شکل 
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رسـد امـا    به نظر میبراي تنگستن کافی  mm 2ضخامت گر چه دهند که مینشان نتایج این دو شکل 

توانـد دز را بـه   از این دو ماده مـی  mm 3اما ضخامت . نیستسرب و سروبند کافی این ضخامت براي 

تـوان دریافـت کـه    مـی  از مقایسه این دو شـکل  همچنین .ري در عدسی و قرنیه کاهش دهدطور مؤث

 4شـکل  . پراکنده بـه پلـک نـدارد    تأثیر قابل توجهی بر دز پساین سه ماده حفاظ امت و جنس ضخ

بـه عنـوان روکـش حفـاظ     ) Z =29(و مـس  ) Z =13(، آلومینیوم )Zeff =5.79(تأثیر سه ماده اکریلیک 

یک میلیمتر مس گرچه عدد اتمی بزرگتري نسبت . دهدپراکنده به پلک را نشان میپس سربی بر دز 

پراکنده بـه پلـک را   به اکریلیک و آلومینیوم دارد، اما با داشتن چگالی بزرگتر به نحو مؤثرتري دز پس

  . دهدکاهش می

  

 
سه ماده مختلف به عنوان  و یک الیه پوشش از mm 3براي حفاظ سربی با ضخامت نمودار توزیع دز عمقی در چشم و پلک  :4 شکل

  حفاظ روکش

کـه   Aدر حالـت  . دهـد پلک و چشم را در سه حالت مختلف نشـان مـی  نمودار دز عمقی در  5شکل 

سازي است، فانتوم و حفاظ به صورت ساده و بـه شـکل مکعـب مسـتطیل     همان مرحله نخست شبیه

سـازي شـده اسـت کـه تـأثیر      شبیه ويکرپوسته حفاظ به صورت قسمتی از یک  Bحالت . بوده است

همـان   Cحالـت  . دهـد  ر مرکزي چشم را نشان مـی هاي جانبی بر درصد دز عمقی در محوپراکندگی

بـر   دهنده نیز وارد شده است و تأثیر آلودگی فوتـونی   است با این تفاوت که هد درمان شتاب Bحالت 

  .دهد دز عمقی را نشان می
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  براي سه حالت مختلف چشمه و حفاظ دز عمقی در پلک و چشم نمودار :5 شکل

و بـا روکـش مـس بـه      mm 3بـه ضـخامت   نمایی از حفاظ ساخته شده از جنس سـرب   6در شکل   

قیمت تمام شده این حفاظ تقریباً یک پنجم نمونـه تجـاري از   . نشان داده شده است mm 1ضخامت 

  .جنس تنگستن بوده است

  
  ) سمت چپ(روش آبکاري بهحفاظ سربی پس از روکش کردن با مس ) . سمت راست(حفاظ چشم از جنس سرب  : 6 شکل

  بحث و نتیجه گیري

عالوه بر تعیین جنس و ضخامت مناسب براي حفاظ چشم، یک نمونه آن در این پژوهش سعی شد تا 

اثر جنس و ضخامت مـواد بـر    .هاي تنگستنی مقایسه شود ساخته شده و هزینه تمام شده آن با نمونه

کـه   ادنشـان د  نتـایج . مونت کارلو ارزیابی شـد  به روشسازي پراکنده از طریق شبیهدز عبوري و پس

. از سرب مورد نیاز است تا بتواند دز عبوري را به نحو مؤثري در چشـم کـاهش دهـد    mm 3ضخامت 

. بـه پلـک را کـاهش دهـد    پراکنـدگی  لومینیوم پـس آتواند بهتر از مس می mm 1همینطور ضخامت 

دز چشـم و عدسـی را بـه     ،که این دو عامل لودگی فوتونی نشان دادآهاي جانبی و بررسی پراکندگی

تر از فیلدي است در شرایط واقعی درمان که ناحیه درمان کوچک. دهندصورت نا مطلوبی افزایش می

این کار عـالوه   .شودهاي سروبند محدود میشود، فیلد به وسیله بالكکه توسط اپلیکاتورها بسته می
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در تمـام   .دهـد هاي جانبی را نیز کاهش مـی پراکندگیکند، بر اینکه ناحیه تحت تابش را کوچک می

این نمودار چهارم نشان . ها حالت چهارمی که در آن هیچ حفاظی وجود ندارد، وارد شده استمقایسه

پس از مطالعاتی . دهد که در هر صورت وجود حفاظ از هر جنس و ضخامتی بهتر از نبود آن استمی

اي بـه  ها بـا الیـه  ساخته شدند و سطح آن mm 3ه ضخامت هایی از جنس سرب بکه انجام شد حفاظ

-ار میظهاي مونت کارلو حاصل شد انتسازيطبق آنچه از شبیه. از مس پوشانده شد mm 1ضخامت 

تر و قابلیت سـاخت نسـبتاً    و با هزینه بسیار پایین هاي تجاري موجودها به خوبی نمونهرود این حفاظ

     .پراکنده به پلک مؤثرتر باشندرا کاهش دهند و در کاهش دز پس ز عدسی و شبکیهبتوانند د آسان
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