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151پوستر-پرتودرمانیوانکولوژیپرتویی

Field-in-Fieldبهینهسازیتوزیعدوزدرالکترونتراپیبااستفادهازتکنیک
محمدجواد طهماسبی بیرگانی1، حمیده نادری2*، ناهید چگینی2، منصور ذبیح  زاده2

1- بیمارستان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران، 2- دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم 

پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

)*h.naderi.medph@gmail.com(

چکیده

مقدمه: امروزه از پرتوهای الکترونی برای درمان ضایعات پوس��تی و س��طحی بطور گسترده ای استفاده می شود. از 

آنجایی که دستگاه های شتاب  دهنده، پرتوهای الکترونی با انرژی های محدودی ایجاد می کنند، ناحیه ی درمانی برای یک 

عمق مشخص محدود می شود. لذا در این مطالعه با ترکیب پرتوهای الکترونی با انرژی های مختلف و سهم های متفاوت، 

برای درمان ضایعات سطحی کم عمق )تا حدود cm 3(، توزیع دوز یکنواخت تری در مقایسه با بکارگیری باریکه الکترونی 

تک انرژی ارائه شده است.

موادوروشها:: با اس��تفاده از دستگاه شتاب دهنده واریان برای الکترون های با انرژی هایMev 4،6،9،12 برای 

 (MU( اندازه گیری شد. سپس با استفاده از مانیتور یونیت )PDD( 220×20 ابتدا منحنی درصد دوز عمقی cm میدان

برای هر انرژی، منحنی PDD به منحنی بر حسب دوز )Dose Curve( تبدیل شد. با استفاده از نرم افزار متلب، یک 

تابع سه گوسینی به منحنی های مذکور فیت شد و با ترکیب نسبت  های مختلفی از هر یک از این توابع گوسین، بهترین 

ترکیب انتخاب شد. 

نتایج: ترکیب های مختلفی از انرژی هایMev 9وMev ،4 9وMev ،6 9و6و4 و Mev 12و9و6و4 بررس��ی ش��د و 

بهترین نسبتهایی که توزیع دوز یکنواخت تری از سطح تاعمق 3 یا 4 سانتیمتری ایجاد می کردند و درصد دزسطح وناحیه 

انباشت دوز را تاحدود20% افزایش می دادند، انتخاب شد.

بحثونتیجهگیری: در این روش به یک توزیع دوز جدیدی در الکترون  تراپی رس��یدیم که ناحیه انباش��ت دوز را به 

طور مناس��ب تری با منحنی هم دوز 80% تا 90% پرتوهای الکترونی پوش��ش می دهد. در ضمن با این روش می توان به 

طور اسمی از ترکیب انرژی های مختلف بعنوان یک تکنیک Field-in-Field، انرژی دلخواه الکترون را تولید کرد و بهره 

درمان با استفاده از باریکه الکترونی را افزایش داد. 

تکنیک Field-in-Field، الکترون تراپی، درصد دوز عمقی، توابع گوسینکلمات کلیدی
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