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105سخنرانی-پرتودرمانیوانکولوژیپرتویی
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چکیده

مقدمه: طراحی منحصر به فرد ش��تابدهنده های رادیوتراپی حین عمل و به کار گیری یک سیس��تم موازی سازی 

متفاوت برای هدایت باریکه الکترون، می تواند باعث تغییر خصوصیات فیزیکی و دوزیمتریک باریکه الکترون نسبت به 

شتابدهنده های معمول  گردد. هدف از این مطالعه اندازه گیری و مقایسه خصوصیات دوزیمتریک باریکه الکترون حاصل 

از شتابدهنده های اختصاصی رادیوتراپی حین عمل و شتابدهنده های معمول می باشد. 

موادوروشها: در این کار توزیع دوز عمقی در امتداد محور مرکزی، پروفایل دوز عرضی در عمق دوز بیش��ینه و 

فاکتور خروجی باریکه الکترون شتابدهنده رادیوتراپی حین عمل LIAC و شتابدهنده معمول C/D 2100 Varian در 

انرژی های مختلف توسط اتاقک یونش Advanced Markus اندازه گیری و با یکدیگر مقایسه شد. تمام اندازه گیری ها 

در داخل یک فانتوم آب اتوماتیک و مطابق توصیه های پروتکل TG-106 انجام گرفت. 

نتایج: نتایج حاصل از این کار نش��ان داد که عمق دوز بیش��ینه )100R(، 50R ،90R، و برد عملی )RP( باریکه 

الکترون شتابدهنده LIAC به طور قابل توجهی پایین تر از مقادیر مربوط به شتابدهنده Varian در انرژی های مختلف 

می باش��د. در تمام انرژی های مورد مطالعه مقادیر دوز س��طح مربوط به باریکه الکترون ش��تابدهنده LIAC باالتر از 

ش��تابدهنده Varian ب��ود. تختی و تقارن پروفایل ه��ای دوز عرضی باریکه الکترون ش��تابدهنده LIAC مطلوب تر از 

ش��تابدهنده Varian بود. برخالف ش��تابدهنده های معمول، فاکتور خروجی باریکه الکترون رادیوتراپی حین عمل با 

افزایش ابعاد اپلیکاتور مورد استفاده به طور قابل توجهی افزایش می یاید.

بحـثونتیجهگیـری: با توجه به نتایج بدس��ت آمده می توان گفت که خصوصی��ات دوزیمتریک باریکه الکترون 

رادیوتراپی حین عمل به طور قابل توجهی متفاوت از باریکه الکترون رادیوتراپی معمول اس��ت. این تفاوت می تواند به 

دلیل اختالف های ساختاری از قبیل تفاوت در طراحی فویل پراکنده ساز، SSD مورد استفاده، عدم وجود مغناطیس 

منحرف کننده در طراحی شتابدهنده LIAC و روش موازی سازی متفاوت باریکه الکترون توسط شتابدهنده های مورد 

مطالعه  باشد. خصوصیات دوزیمتریک باریکه الکترون شتابدهنده LIAC آن را به ابزاری مفید برای دستیابی به اهداف 

دنبال شده در رادیوتراپی حین عمل تبدیل می سازد. 

باریکه الکترون، خصوصیات دوزیمتریک، رادیوتراپی حین عمل، رادیوتراپی معمولکلمات کلیدی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

