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بررسی وضعیت شتابدهنده خطی الکترون در درمان سرطان در ایران و طراحی مفهومی 

 شتابدهنده مناسب بر اساس نیاز درمانی کشورساخت 

 ، فرشاد قاسمی، شهرام منادی*مهناز منتظم، حسین خلفی

 کاربرد پرتوها توسعه هلدینگاتمی ایران، سازمان انرژی 

 چکیده:
استفاده از  .ناخته شده استش میر پس از بیماری قلبی و عروقی و حوادث سومین علت مرگ و ،سرطان ،در ایران

 ینبه ا روزافزوننیاز وجه به ـبا ت .شودها محسوب میترین روش برای درمان سرطانکاربردی ،ترونـی الکـهای خطشتابدهنده
 ،لهاین مقا .ترار گرفته اسق گیرور در دستور کار مراکز تصمیممناسب برای کش ساخت نمونهریزی و اقدام به امهـبرن ،هاشتابدهنده

 قدم اول، رد ،هانو رنج درمانی آو همچنین بررسی آمار سرطان در کشور موجود های هبا استناد به مطالعات میدانی شتابدهند
درمان محدوده در دهد که مدل پیشنهادی ها نشان میدهد. نتایج بررسیرا پیشنهاد می یک نمونه تک انرژی طراحی و ساخت
. ارائه مشخصات نمونه مناسب و فازهای ساخت آن از نتایج دیگر این پژوهش مناسب است های موجود در کشوروسیعی از سرطان

 باشد.می

 ای خطی الکترونه، شتابدهندهتراپی، تله: سرطانکلید واژه
 

 مقدمه:

 ستا ایمنوتراپیو  درمانیشیمی، پرتودرمانی، های جراحیشامل یک یا ترکیبی از روشدرمان سرطان  

گیرد. ها مورد استفاده قرار میهای معالجه بسیاری از سرطانپرتودرمانی به عنوان یکی از مهمترین روش [.1]

ن ها برای کنترل و درمابا مواد و همچنین اثرات بیولوژیک آن در این روش از اثرات متقابل پرتوهای یون ساز

های سرطانی استفاده می شود. شدت و انرژی پرتوهای مورد استفاده در رادیوتراپی باید به حدی باشد بافت

ور رادیوتراپی به ط های سرطانی وارد نمود.ها بتوان اثرات بیولوژیکی کامالً مخرب به سلولکه با استفاده از آن

 .]2[گیرد انجام می (Teletherapy)و درمان از راه دور  (Brachytherapy)کلی به دو طریق درمان کوتاه برد 

روشی است که در آن از یک منبع پرتوهای یونیزان ) چشمه رادیو اکتیو یا منبع پرتو  :تراپیبراکی -

دز به صورت پیوسته به در این حالت  گـردد.ایکس( بـرای درمان حجم تومورال از فاصله نزدیک استفاده می

ده ش تراپی در مقایسه با رادیودرمانی از راه دور تحویل دز به صورت متمرکزکیامزیت فیزیکی بر .رسدمیبافت 

تواند در مواردی به کار رود که حجم بافت مورد درمان این روش فقط می از طرفی، به بافت مورد درمان است.

 .]2[ مشخص شده باشد کوچک و مکان آن دقیقاً

های ، شتابدهنده06-تراپی مدرن عبارتند از: دستگاه کبالتهای استاندارد در تلهدستگاهتراپی: تله -

ترین عنصر رادیواکتیو برای درمان خارجی است. از ابتدای دهه هفتاد به مناسب 06-کبالت یونی.الکترونی و 
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از جمله درمان ها آنهای دیگر مزیتهای خطی و دهندهاز شتاباستفاده  ،دلیل عدم استفاده از مواد رادیواکتیو

های یستمامروزه تولید ساست.  کمتر شده دستگاه کبالتساخت و تحقیقات روی  ،با باریکة الکترونی، تولید

ها از نظر کاربری و عدم پیچیدگی و سادگی در شود. این دستگاهدر دنیا به چند شرکت منحصر می 06–کبالت

 هامیکروترون الکترون، خطیهای شتابدهنده. ]3[ استفاده همچنان برای کشورهای در حال توسعه کاربرد دارد

 این از .کنند تولید MeV36-5گستره  در الکترونی هایباریکه توانندمی که هستند هاییدستگاه هابتاترون و

ای هکه البته مزایای شتابدهنده کرداستفاده برای درمان  ایکس مد در هم و الکترونمد  درهم  توانمی هاشتابدهنده

رای درمان بتراپی، امروزه در تله بیشتر کرده است.ها را ها استفاده از آنها و بتاترونخطی نسبت به میکروترون

 ،ها دز بسیار کمی را دریافت کنندهای اطراف آنالزم است بافت که تومورهای قرار گرفته در نقاط حساس بدن

ترین شود. سیکلوترون و سینکروترون رایجتراپی پیشنهاد میتراپی و هادروننظیر پروتونیی هااستفاده از روش

 ها معموالً فقط برای پروتون موردشوند. سیکلوترونهایی هستند که برای این منظور استفاده میشتابدهنده

یز بوده آماین روش بسیار موفقیتمتر است. سانتیها در حدود چند گیرند و شعاع باریکه آناستفاده قرار می

-قیمت است و تاکنون مراکز انگشتبسیار حجیم، بزرگ و گران تراپیهای هادروندستگاهاست، با این وجود 

 سایکتولید پرتوهای هزینه بسیار پایین  .]4[ شماری در روسیه، آمریکا، ژاپن و اروپا به این تکنیک مجهز هستند

-تابدهندهباعث شده که شرفع نیاز انبوهی از بیماران نیز  و تراپینسبت به هادرون های مناسببا انرژی و الکترون

های های متمادی روشطی سال .دنمعرفی شو در پرتودرمانی تومورهای سرطانی روشترین موفقهای خطی 

-ن و کاربردیتریشده است که مهمهای شتابدهنده خطی الکترون بکار برده مختلفی برای بهبود درمان با دستگاه

های رادیوتراپی در جدیدترین روش .4IGRTو  1CRT ،23DCRT ،3IMRTها به ترتیب عبارتند از: ترین آن

تر های مدرنآوریروز با پیدایش فنشوند و روزبهبا پرتودهی درمان میبالینی، بیش از نیمی از بیماران سرطانی 

ای پرتودرمانی هبود. به همین دلیل، از قرن بیستم تاکنون، در راستای توسعه دستگاهاین رقم رو به افزایش خواهد 

مروری بر آمار مبتالیان به سرطان در  پس ازاین مقاله،  .]5[ ای انجام گرفته استمالحظههای قابلبهینه، تالش

 یدهادر ادامه،  پرداخته است. هاهای موردنیاز برای درمان متداولترین سرطانرنج انرژیبررسی  به گزارش ،ایران

 شود و مدل مناسب برایساخت و توسعه دستگاه شتابدهنده خطی پزشکی مناسب با نیاز کشور مطرح می

 گردد.نهاد میپیششناسی مراکز موجود، و نیز آسیبساخت، با در نظر گرفتن امکانات فنی، علمی و انسانی کشور 

 روش کار: 

در اثر سرطان نفر  36666افتد و بیش از جدید سرطان در کشور اتفاق میمورد  06666ساالنه بیش از 

از طرفی با افزایش امید به زندگی و افزایش درصد سالمندی در جمعیت  .]0[ دهندمیجان خود را از دست 

                                                           
1  Conformal Radiation Therapy 
2  3Dimensional Conformal  Radiation Therapy 
3  Intensity Modulated  Radiation Therapy 
4  Image guide Radiation Therapy 
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های درصد وقوع سرطان .رود موارد بروز سرطان در دو دهة آینده به دو برابر افزایش یابدکشور، انتظار می

. از است 1مطابق با شکل وزارت بهداشت مختلف برای دو گروه جنسی زنان و مردان بر طبق آخرین گزارش 

شتابدهنده مناسب با نیاز ها در رنج انرژی خاصی قابل درمان هستند، الزم است آنجائیکه هر کدام از سرطان

 بیماران سرطانی کشور شناسائی و ساخته شود.

 

 

 

 

 

 
 

 ]0[بهداشتمردان بر طبق آخرین گزارش وزارت ب( زنان و الف(  ها برای دو گروه جنسیسرطانانواع . درصد وقوع 1شکل 

. همانطور که در ترسیم شده استها رنج انرژی مناسب بکار رفته در درمان انواع سرطان 1جدول در 
 باالیی نیز در ایران دارند، در بازه زیرها که اتفاقاً درصد این جدول نیز مشخص است، تعداد زیادی از سرطان

MV0 با  .یستشوند اما این رنج انرژی برای تومورهای عمیق در ناحیه سر و یا لگن مناسب ندرمان می
مرکز فعال )یا در دست  36اکنون حدود همآوری آخرین اطالعات از مراکز مختلف مشخص شد که جمع

های ها، یعنی تعداد کل دستگاه، نتیجه این بررسی2در شکل  تراپی در کشور وجود دارد.احداث( رادیو
اب نیاز با احتسشتابدهنده خطی الکترون موجود در هر استان کشور روی نقشه جغرافیایی مشخص شده است. 

سامانه  366میلیون نفری ایران نیازمند  05، جمعیت بیش از به چهار دستگاه پرتو درمانی برای یک میلیون نفر
ابتال  و نیز رشد ضریب (بخصوص جمعیت با سن باال)مجزا است که با آهنگ رشد جمعیت کشور مانی درپرتو

اندازی یک سامانه کامل شتابدهنده در کشور به همراه هزینه راه به سرطان، این مقدار افزایش خواهد یافت.
 366های تأمین رد هزینهکه برآو استمیلیارد ریال  46 حدوداجزاء جانبی و احداث ساختمان آن هم اکنون 

  باشد.مل میأ، قابل تهاآنهای گزاف تعمیر و نگهداری تجهیزات نظر از هزینهصرف ،شتابدهنده مورد نیاز
 0های قابل درمان را در دو بازه انرژی زیر و باالی ی سرطان، درصد مجموعه3نمودارهای شکل 

آید، در ایران و در هر دو گروه جنسی زنان و مردان میدهد. همانطور که از این نمودارها برمگاولت نشان می

 توان کنترل و درمان کرد.مگاولت می 0های زیر ها را با انرژیدرصد باالیی از انواع سرطان

 8و0دهای مختلف به کار می روهای متداول فوتون که در درمان سرطانرنج انرژی. 1جدول
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 (حاصل از مطالعات میدانی) 11تا پائیز  های کشورشتابدهنده خطی الکترون در استانتوزیع فراوانی دستگاه آخرین . 2شکل

 

 

 

 

 

  ردانب( مزنان و  (برای الف MV0ی "باال"و"زیر" های انرژیدر بازه های رایج در ایران بر اساس قابلیت درمان. سرطان3شکل 
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دهد که مشکل اصلی در نشان می MV0های زیر امکان درمان درصد باالیی از بیماران با شتابدهنده
ایی، رفع هتر از وجود چنین سیستمهای پیشرفته با انرژی باال نیست. در واقع، مهمایران، فقط کمبود سیستم

عدم فیکسیشن دقیق ر توان دها را میباشد که عمده آنها و خطاهای پروسه پرتودرمانی میمشکالت، کاستی
و طراحی درمان، عدم انطباق شرایط ، مشکالت ناشی از کانتورینگ CTسازهای عدم استفاده از شبیه بیمار،

برای اطمینان از صحت و انطباق  port filmطراحی درمان با درمان واقعی در اتاق شتابدهنده، عدم استفاده از 
 نست.در حین درمان دا MLCمیدان حقیقی و میدان درمانی طراحی شده و در نهایت عدم استفاده از تکنیک 

ها و های آن، مقایسه کیفی قابلیت]1[ های روز دنیاآوری شده از دستگاهبا نگاهی به اطالعات جمعدر نتیجه، 
وان تتا حدودی میشناسی اشاره شده در باال، و آسیبهای اخیر همچنین بررسی آمار سرطان در کشور در سال

در قدم اول الزم است تا یک نمونه تک انرژی و گیری نمود. برای طراحی و ساخت شتابدهنده مناسب تصمیم
های موجود در کشور، انتخاب شود. با ولی در عین حال مفیدتر در درمان محدوده وسیعی از سرطان ساده

توان نتیجه گرفت که می و همچنین مطالب و آمارهای ارائه شده در بخش قبل، 3ی شکل استناد به نمودارها
ای طراحی و ساخت چنین شتابدهنده بطوریکه، .معقول و منطقی است MV0ساخت شتابدهنده تک انرژی 

تواند تا حد زیادی نیاز مبتالیان به تومورهای بدخیم را در ایران برطرف سازد. از طرف دیگر شروع مناسبی می
را  پیشنهادیمشخصات نهایی شتابدهنده  2جدول  هاست.تر اینگونه از شتابدهندهبرای ساخت انواع پرانرژی

 د شتابدهنده،ـتوان باال و درایورهای آن، اجزای ه RFقسمت تیوب شتابدهی، سیستم تأمین  دهد.نشان می
نگهدارنده، سیستم چرخش و تخت درمان اجزائ اصلی  سازی، سیستم کنترل، بدنههای خأل و خنکسیستم

سازی های ساخت، پیادهپیچیدگیباشند. در طراحی موردنظر، برای اجتناب از یک شتابدهنده خطی پزشکی می
نظر شده و های خمش باریکه صرفشود. در این مدل، از مگنتها پیشنهاد میاز این شتابدهنده in-lineمدل 

ترین چالش انجام این پروژه، ساخت قسمت تیوب شتابدهی گردد. در این حالت مهمتر میساختار هد نیز ساده
شور ها تجربیات مناسبی در کشود. در سایر قسمتشتابدهی را شامل میهای است که تفنگ الکترونی و کاواک

 . وجود دارد

 . مشخصات اصلی شتابدهنده خطی پزشکی پیشنهادی2جدول 

 انرژی
مولد فرکانس 

 رادیویی
 نرخ دز

نوع تفنگ 

 الکترونی

نوع 

 شتابدهنده

بیشینه 

اندازه 

 میدان

(2cm) 

قابلیت 

افزودن بلوک 

 کانفورمال

قابلیت 

افزودن 
MLC 

تعداد 

الیه 
MLC 

MV0 مگنترون MU/min366 86 -126 دارد دارد 46× 46 موج ایستا دیودی 

اخت، ستوان در هشت فاز مطالعات، طراحی، خرید تجهیزات، طراحی و ساخت این شتابدهنده را می

الزم برای این کار بعد از  های کیفی و بالینی و اخذ مجوزهای الزم خالصه کرد. زماناندازی، تستنصب، راه

 بینی شده است.ماه پیش 24فازهای مطالعه و طراحی 

 

 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

923 

 

 بندی:جمع

ترین ابزار برای درمان سرطان در اشاره شد، شتابدهنده خطی الکترون بهینه این مقالههمانطور که در 

اده درمان، عدم استفت با نگاهی به آمار مبتالیان به سرطان در ایران، کمبود تجهیزادنیا شناخته شده است. 

یده ادر قدم اول، صحیح از امکانات موجود و همچنین بررسی نیاز حال حاضر کشور برای درمان انبوه بیماران، 

ساخت مدل انتخابی و طراحی و ساخت یک نمونه شتابدهنده خطی الکترون با مشخصات معلوم مطرح شد. 

اهد های الکترونی انرژی باال در سطح کشور خوشتابدهنده استفاده بالینی از آن، شروع خوبی برای تولید انبوه

 بود.
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