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چشم در الکترون تراپی با استفاده از مدل واقعی های مختلف قسمت جذب شده دردز  یمحاسبه
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 چکیده
معرفی  یات. این مدل بر مبنای خصوصچشم است با استفاده از مدل واقعیتراپی الکترون بخش های مختلف چشم هنگام در جذبی دز یهدف از این پژوهش محاسبه

یه و مشیمیه قک پیشین، عدسی، صلبیه، زجاجیه، شبکقرنیه، اتا پلک، هایی از قبیلسازی شده و شامل قسمت شبیهحفاظت در برابر پرتوها  ملیتوسط کنوانسیون شده 
به محاس دهشبدن انسان قرار داده کامل که در داخل فانتوم  این مدل، های مختلف های مختلف در بافتناشی از الکترون با انرژی جذبی دز در این پژوهش. باشدمی

 شده است.
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Abstract  
 

The aim of his study is the estimation of the absorbed dose received by different parts of the eye during electron 
therapy using a realistic model.  The dimensions and geometry of this model is based on the values reported in 

National Council on Radiation Protection and Measurements and includes regions such as the eyelid, cornea, 

anterior chamber, lens, sclera, vitreous humour, retina, and choroid. In this study, the calculation of absorbed 
dose from incident electrons with different energies were performed for different parts of the eye located in a 

whole body phantom. 

  

 

  قدمهم
های سرطانی استفاده از های درمان و کنترل تودهیکی از روش     

از پرتوهای  ،پرتو درمانیهای مختلف در روش .پرتودرمانی است

فاده تهای سرطانی اسبافت درمان و کنترلبرای  و غیریونیزان یزانیون

 متفاوتی روی هر یک از بافت اثرات بیولوژیکیپرتوها این  .شودمی

ذرات باردار به واسطه قدرت یونش  در این میان .ن دارندهای بد

دهند. باال، انرژی زیادی را در واحد طول مسیر خود از دست می

ایین قدرت نفوذ پ یونش باال و به دلیل درنتیجه پس از ورود به بدن

-از دست میدر بافت های سطحی  بخش زیادی از انرژی خود را

بردن توده های سرطانی که در  از این خصوصیت برای از بین. دهند

 .شودیرند، استفاده میگمی نزدیک سطح بدن شکل

بی سی مدل منابه طور کلی بافت چشم حساسیت باالیی دارد و ارائه

کدر شدن عدسی   خوردار است.برای چشم از اهمیت بسزایی بر

چشم به دنبال قرار گرفتن در معرض این پرتوها، اثر شناخته شده 
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جب اعمال محدودیت هایی پیشگیرانه برای حفاظت ای است که مو

چشم . از این بافت در چارچوب حفاظت رادیولوژیکی شده است

ملتحمه، صلبیه، قرنیه، مردمک، عنبیه، پلک، مژه، انسان از اجزای 

 .شودزجاجیه،عدسی، زاللیه، شبکیه و مشیمیه تشکیل می

تلفی ها انواع مخگیری آنرهای چشممممی از نمر مکان شمممکلوتوم

های سمرطانی شکل گرفته در ناحیه  دارند. در برخی موارد نیز توده

سممرطانی درون ی مغز، به چشممم نیز نفوذ کرده و باعا ایجاد توده

رهای سطحی در وتوم توانورها میشود. از جمله این تومچشم می

 . نام برد را ناحیه اتاقک پیشین، عدسی، شبکیه و مشیمیه

تلفی مورد استفاده قرار های مخها روشبه منمور درمان این توده

طرحی برای درمان تومورهای داخل چشمی  1692در سال گیرد. می

 تاترونپایۀ کار با ب که بر انرژی ارائه گردید.های پر ونالکتر با تابش

 . در این تحقیقبودسوئد ی پرتو درمانزیمنس در  یکی از مراکز 

به دست  Gevaert Dipos N51 توزیع دُز با استفاده از فیلم

مطالعات انجام شده جهت درمان تومورهای چشمی با پرتو . ]1[آمد

الکترونی تاکنون بیشتر به صورت کلینیکالی و با توجه به موارد درمان 

  .]1،2[شده بوده است

ها در تا مدت، های مختلف چشمحساسیت باالی قسمت وجودبا  

ل چشم به صورت های ریاضی، مدهای تعریف شده در فانتوممدل

رو مطالعه از این شد.سازی مییک بیضمیگون و یا کره سماده شمبیه   

دقیق اثرات پرتو بر چنین عضوی نیازمند شبیه سازی دقیق جزئیات 

تری از چشم، نیازمند مطالعه سازی مدل واقعیشمبیه   باشمد. آن می

ا ههای مختلف آن و تعیین مکان دقیق این قسممت دقیق ابعاد بخش

های مختلفی به بررسی جزئیات آناتومی ره چشم بود. گروهدرون ک

. در ]4و3[چشممم با هدف حفاظت از آن در برابر پرتوها پرداختند 

نتیجمه این مطمالعمات اطتعمات مدونی در زمینه جزئیات آناتومی     

. ]5[منتشممر شممد  NCRP130چشممم فراهم گردید که در گزارش 

این اطتعات طراحی پس از آن مدل جدیدی از چشم با استفاده از 

اتاقک قرنیه، هایی از قبیل پلک، گردیمد. این ممدل شممماممل بخش   

 . باشدمی پیشین، عدسی، صلبیه، زجاجیه، شبکیه و مشیمیه

 تر الکترون تراپی تومورهایبه منمور بررسمممی دقیقدر این تحقیق 

 ورژن MCNPXبا اسممتفاده از کد مونت کارلو  مدلچشمممی، این 
قرار داده  UF-ORNLو در فانتوم کامل بدن  هسازی شدشمبیه  9/2

 MeV8/0 به ازای انرژی هایبیم الکترونی در نهایت [. 5،9،7د ]ش

تحت زاویه صمفر درجه نسبت به محور اصلی چشم،   MeV12 تا 

های قسمت در مقابل چشمم قرار داده شمده و دز جذبی رسمیده به   

  مختلف چشم محاسبه گردید.

 

 های محاسباتیروش
های تک انرژی های مختلف چشمهمنمور بررسی برد انرژیبه      

ی چشمه در مقابل cm10  شعاعبه ای با بافت نرم استوانهالکترون، 

 200به در راستای محور اصلی آن الکترونی قرار داده شمد. استوانه  

با  هاکدام از مشدز جذبی در هر  وتقسیم شد  mm1 به طول  مش

 MeVهای البته برای انرژیگردید.  محاسممبه F6+اسممتفاده از تالی 

ی مشمابه دز جذبی در سلولهای مش به  در هندسمه  MeV 1و  8/0

بود.  F6+دسمت آمد و در توافق با دز جدبی محاسمبه شده با تالی   

شود با افزایش انرژی، مشماهده می  2و 1همانطور که در شمکلهای  

نرژی اهمچنین با افزایش  .یابدی دز جذبی افزایش میعمق بیشمینه 

های قبل از قله نیز دز باالیی شممود و درنتیجه قسمممتتر میقله پهن

 cm 43/2 الزم به ذکر اسمت که قطر چشم حدود  کنند.دریافت می

برای تومورهای پشت  MeV 12پس انرژی چشمه تا حدود سمت. ا

چشممممی منماسمممب اسمممت. همچنین دز جذبی تا انرژی کمتر از   

آن بیشینه است  های قبل ازدر عدسی چشم و بافتMeV 8/0حدود

که برای درمان تومورهای چشمممی که اغلب در قسمممت شممبکیه و 

گیرند و قابل درمان با تابش پرتوهای پشمممت چشمممم شمممکل می 

 MeVی انرژی چشمممه از مناسممب نیسممت. در نتیجه بازهالکترونی 

 انتخاب شد. MeV 12تا 8/0

ب عمق سشدگی باریکه الکترونی بر حبه منمور بررسی میزان پهن

ی مذکور در راسممتای شممعاع نیز به پوسممته هایی با  نفوذ، اسممتوانه

و 24، 12، 9، 2تقسیم بندی شد. و در عمق های  mm 2ضمخامت  

mm 30  پهنا در نیمه بیشمینه(ی دزFWHM محاسبه شد. همانطور)

شممود با افزایش عمق نفوذ، پهنا در نیمه مشماهده می  3که در شمکل 

ا . و آهنگ افزایش پهنا در نیمه بیشممینه بیابدبیشممینه نیز افزایش می

یابد. که نشان دهندۀ قدرت نفوذ پرتوهای افزایش انرژی کاهش می

 الکترونی پرانرژی با پراکندگی کمتر در عمق های اولیه است.

مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1393                                                                                                                                                                             1759
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 
چشمه  که در مقابل، مقادیر دز جذبی در فواصل مختلف بافت نرم : 1شکل

 قرار داده شد. MeV20 تا  MeV1/0 های انرژی ن باای الکترونقطه

 

 
ی دز جذبی در : نمودار انرژی الکترون تک انرژی بر حسب عمق بیشینه 2شکل

 بافت نرم.

 
 

 
 

 ی الکترونی بر حسب عمق نفوذ: پهن شدگی باریکه 3شکل 

 

های مختلف چشم قسمت  UF-ORNLدر فانتوم کامل بدن 

مشخص نشده است و چشم تنها با استفاده از یک بیضی گون تعریف 

  NCRP130های مختلف چشم طبق گزارششود. ابعاد قسمتمی

نشان داده شده است. فانتوم چشم براین اساس طراحی   4در شکل

 .(9و  5در فانتوم کامل بدن قرار داده شد )شکلو 

 ابل بیم تک انرژی الکترونی با شعاع فانتوم حاصل در مقدر نهایت 

mm 1/0 به منمور کاهش زمان محاسباتی، انرژی قرار داده شد .

cutoff ها برای الکترونkeV 20 ها و برای فوتون keV2  لحاظ

ی است. کتابخانه %1شده است.عدم قطعیت تمام محاسبات کمتر از 

 04MCPLIBها برای فوتون MCNPXهای فرض سطح مقطعپیش

 [.7استفاده شد ] 03ELها و برای الکترون

 
تر م: طرح کلی چشم انسان که ارتباط اجزای مختلف چشم در ابعاد میلی 4شکل

 [5]دهدرا نشان می

 
 : تصویر سه بعدی فانتوم چشم طراحی شده 5شکل
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 فانتوم که سر و گردن UFدر فانتوم  م چشم طراحی شدهفانتوجایگذاری  : 9شکل

 نمایش داده شده است. 
 

 

 نتیجه گیری
پرتو الکترونی در مقابل بافت های مختلف با قرار دادن انرژی     

های متعارف جهت الکترون تراپی انرژیی بیشینهنرم حدود 

)تابش از جلو و صفر درجه(  APی تومورهای چشمی با هندسه

MeV 8/0  تاMeV 12 های به دست آمد. و دز جذبی در قسمت

نمایش داده شده  7مختلف چشم محاسبه گردید و نتایج در شکل

  است.

ای هطبق نتایج به دست آمده در صورت قرارگیری تومور در قسمت

، عدسی چشم تا  MeV 1ه و اتاقک پیشین  تا حدود انرژی قرنی

MeV 2 زجاجیه تا ،MeV 4  و صلبیه، شبکیه و مشیمیه تا حدود

MeV 8 .بهینه است  

های باالتر به علت پهن شدن رفت برای انرژیهمانطور که انتمار می

 هایدر قسمت بر شار مقدار دز جذبی ی دز جذب شدهبیشینهقله 

ینه بیش یماند و عمق دز جذب شدهریبا ثابت میمختلف چشم تق

-الزم به ذکر است که چون معموال ایزوسنتر دستگاه یابد.افزایش می

مده شود، از نتایج به دست آهای پرتودرمانی بر مرکز تومور تنمیم می

توان در طرح درمانی که تومور بر محور چشم در این پژوهش می

 قرار دارد، استفاده نمود.

 
به ترتیب  در قسمتهای مختلف چشم. بر واحد شار  دار دز جذبی: نمو 7 شکل

دز  Cدر قرنیه، دز جذبی بر شار  Bدر کل چشم،  دز جذبی بر شار  Aهای ستون

دز جذبی   Eعدسی چشم،در دز جذبی بر شار  Dدر اتاقک پیشین، جذبی بر شار 

شبکیه در دز جذبی بر شار  Gزجاجیه، در ر دز جذبی بر شا Fصلبیه، در بر شار 

 دهند.را نمایش می مشیمیهدر دز جذبی بر شار  H و
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