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 شتابدهنده خطییولت مگا هاي براي فوتونتخت درمان ناشی ازبررسی آلودگی الکترونی 

  سازي مونت کارلو  شبیه کد با استفاده ازSiemens Primus Plusپزشکی

  

  3؛ قربانی، مهدي 2؛ عبداللهی، سارا 1*زاده یزدي، محمد هادي ؛ هادي 1شیخو، اسما
  فیزیکمشهد، دانشکده علوم،گروه فردوسی دانشگاه1

 پزشکی ، گروه فیزیک)ع(رضا رادیوتراپی انکولوژي تخصصی مرکز2
 پزشکی فیزیک مرکزتحقیقاتدانشکده پزشکی، مشهد،  پزشکی علوم دانشگاه3

  

  :چکیده

تجویزشده براي  دزو  ،یمتري و هندسی صحیح بودهدزفرض بر این است که طراحی درمان از لحاظ خارجی،  درمانیدر پرتو

تجویز شده براي  دزیکی از عوامل موثر بر دقت  .استانداردهاي موجود، از دقت باالیی برخوردار استهر بیمار براساس 

آلودگی الکترونی ناشی از حضور تخت درمان در  دزبه منظور بررسی افزایش  ،در این مطالعه.بیمار، تخت درمان می باشد

با استفاده از کد  MV 6هاي براي فوتونSiemens Primus Plusخطیشتابدهنده  رِس يشبیه سازي اجزامسیر باریکه تابشی،

نی آلودگی الکترو ی درسبب افزایش قابل توجهتخت درمان ،بر طبق نتایج به دست آمده .صورت گرفتMCNPXشبیه سازي

  .دهد می پوست را کاهش باریکه فوتونی شده و مصونیت

  

  MCNPXسازي  شبیهکد ،پوست مصونیت ،آلودگی الکترونی،تخت درمانشتابدهنده خطی،:هواژ  کلید

  

کشنده به  دزبه منظور بهینه سازي طرح درمان و رساندن مقدار درمانیهاي  شگرد،خارجیپرتودرمانی در: مقدمه

از ،معموالًها شگرددر این . اند ارتقا یافته ،کننده هاي سالم احاطه ط بافتتوسدزحداقل دریافت  باتومور هاي  سلول

هاي درمانی قرار  استفاده شده و تخت درمان حداقل یکبار به طور مستقیم در یکی از میدانسویه  میدان هاي چند

یف باریکه تابشی در اثر عبور از تخت، عتض جلوگیري از وپوست  مصون داشتنبه منظور،تهدرگذش.]1[گیرد می

با گذشت زمان  که، دوش می سببها  اما ساختار توري شکل این تخت. ساختند میدرمان را به شکل توري هاي  تخت

دقت و  ،در این صورت. ]2[شوندبمی یدچار خمیدگی داو  بروداز دست  آنهاو استفاده مکرر، استحکام 

در طی جلسات مختلف ،شدهپیش بینی بر اساس طرح درمان  ،موقعیت بیمار بر روي تخت درمانپذیري  تکرار

استفاده از فیبر کربنی را براي ساخت تخت درمان  1370/1991در سال "موي"، رفع این مشکلبراي . بدیا می کاهش

مکانیکی و استحکام ، دوام کشسانی باال، چگالی پایینتوان به،  مییفیبر کربنهاي برجسته  از ویژگی. ]3[دکرپیشنهاد 

 فراینددو مشکل اساسی در  درمانعبور باریکه تابشی از تخت  اثر در با این همه،.]6، 5، 4، 1[اشاره کردآن زیاد
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تجویز شده  دزکمتر از  يدزتضعیف باریکه فوتونی توسط تخت درمان سبب تحویل ، اوالً :ددرمان بروز خواهد کر

 یمگاولتهاي  ایاي درمان با تابشکه یکی از مز بر تابش،ثانیاً، مصون ماندن پوست در برا. شود می به ناحیه درمان

، بدن دیدهپوسته شدن سطح تابش-پوستهو ، تورم،ی همچون التهابعوارضاحتمال بروز یابد و  می ، کاهشاست

  . ]4[یابد می افزایش

 از اهمیت باالیی برخوردار بیمار توسط دریافتی دزسهم تخت درمان در افزایش و یا کاهش تخمین دقیق این شرایط،  در 

پذیر  و روش محاسباتی امکانگیري تجربی میزان تضعیف و عبور،  هارزیابی اثر تخت درمان با دو روش انداز.شود می

اثر  ارزیابییمتري، امکان دزد در دقیق و استاندار یک روش محاسباتیروش شبیه سازي مونت کارلو به عنوان . است

ابزاري بسیار قوي براي ترابرد ذرات در پرتودرمانی  ،این روش. سازد می تخت درمان را بر روي پارامترهاي باریکه فراهم

شبیه کد  از ،از این رو، در این مطالعه. ]7[را با دقت بسیار باالیی انجام دهد دزو قادر است محاسبات  ،شود می محسوب

براي 550TXTتخت فیبرکربنی بررسی آلودگی الکترونی ایجاد شده توسط منظورب(2.6.0) نسخه MCNPXسازي 

2هاي میدان درSiemens Primus Plusشتابدهنده MV 6فوتون هاي 
cm5×5 2وcm10×10 2و

cm20×20  و
2

cm40×40 استفاده شده است.  

 Siemens Primusشتابدهنده دستگاه   اصلی سر ياجزاابتدا ، 1  مطابق شکل:کار روش

Plus هاي فوتونبرايMV 6، با جزئیات کامل در فایل ورودي برنامه شبیه سازي تعریف

کارخانه  توسط،شکل هندسیو  جنسشتابدهنده شامل سریاجزاتمامی مشخصات .شدند

به منظور  سپس. قرار گرفت  اختیار  در )Siemens AG Erlangen, Germany( سازنده

 3cm50×50×50ابعاد رت گرفته، فانتوم آب با سازي صو سنجی شبیه واعتبار دزمحاسبات 

عمقی  دزدرصد هاي  محاسبه منحنی براي. دسازي ش شبیه متري از منبعسانتی 100در فاصله 

و در  ،میدان در راستاي محور مرکزیتعریفشد بعادار فانتوم آب، استوانه اي با شعاعِ یکدهم د

 1ه ضخامتب یکوچکهاي   قرصبه  این استوانه،شدید استدزکه تغییرات ،ناحیه انباشت

  کوچک نیز هاي  افزایش عمق، ضخامت قرصبا، در نواحی دیگر. گردیدتقسیم میلیمتر 

  F8*ذخیره شده در هر سلول فانتوم، از تالی  دزبراي محاسبه .افزایشیافت

 01/0،به ترتیب،ها الکترونو ها  قطعفوتونانرژي .دگردیاین تالی بر جرم هر سلول فانتوم، تقسیم  پاسخو ،دشاستفاده

فضاي فاز استفاده شد  شاز روشبیه سازي، هاي  برنامهاجراي  باال بردن سرعتبه منظور.شدانتخاب  MeV001/0و 

در باالي عمود بر محور مرکزي براي تولید فضاي فاز، صفحهافقی .مه ورودي به دو بخش تقسیم گردیدو برنا

و  ،در فایل ورودي اول Source SurfaceWrite- card (SSW(با تعریف کارت. تعریف شد Yو  Xهاي  فک

بر روي این صفحه ثبت )موقعیتاز قبیل انرژي، بار، راستا، و (میلیارد ذره، اطالعات ذرات  2اجراي آن براي 

فایل Source Surface Read-card (SSR(کارت  با تعریف،در فایل ورودي دوم به این ترتیب،. ]8[ند شدخواه

  نمایش هندسی سر شتابدهنده .1شکل 

 MV 6هاي  براي فوتون 

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 

 

 و اطالعات ذرات ثبت شده در فضاي فازخوانده ،شدهاستفاده به عنوان یک چشمه مجازي RSSAتولید شده با نام 

 با استفاده از. شد استفاده روش کاهش واریانس از چندکاهش خطاي محاسبات مونت کارلو،  براي. شوند می

کارتDBCN،  اهمیت ذرات .ه شدمحاسبدست آمده، نتایج بین و میانگ ،گردیدهر برنامه ورودي چندین بار اجرا

). =50Imp:e= ،50Imp:p(: دشتعریف  50 ،در فانتوم دزمحاسبه هاي  فوتون و الکترون در تمامی سلول

 2cm10×10و 2cm5×5هاي  میدانبراي تجربی، سازي و به دست آمده از طریق شبیهعمقی  دزدرصد هاي  منحنی

خطاي نسبی محاسبات انجام شده براي به .طیف انرژي بهینه انتخاب شدو ،مقایسه شدندبا یکدیگر 2cm20×20و

دست آوردن براي ب. رسانده شد %1به کمتر از  ناحیه انباشتعمقی در  دزدرصد هاي  دست آوردن منحنی

در  يسانتیمتر 10و 5هاي  عمقدر میلیمتر 2، دو استوانه با شعاع براي هر سه میدان دز)نمایه( پروفایل هاي منحنی

 2ضخامتکوچک با هاي  قرصو در راستاي عمود بر محور مرکزي به  ،ندداخل فانتوم آب شبیه سازي شد

پارامترها، همان مقادیر به کار برده و دیگر  ،، فاصله چشمه تا سطح فانتومقطع مقادیر انرژي. ندتقسیم گردیدمیلیمتر

انرژي ذخیره شده در هر سلول فانتوم با استفاده از  .شده در اجراي برنامه هاي درصد دز عمقی انتخاب شدند

خطاي  ،تا آن حد اجرا شدند که وروديهاي  برنامه .به دست آمد) DE ،DF( دزو ضرایب تبدیل شار به  F4تالی

کربنی فیبر، تخت سازي سر شتابدهنده شبیه اعتبارسنجی پس از. برسد %3به کمتر از  مونت کارلو نسبی محاسبات

550TXTتخت با ساختاري یکنواخت از دو الیه فیبر ، این 2مطابق شکل . در برنامه ورودي شبیه سازي گردید

درمان  تختمشخصات و ابعاد اجزاي . ه شده است، ساختکنند ساندویچ میرا  Rohacell71IGکربنی که فوم 

 ,Siemens Medical Solution, Germany)کارخانه سازنده  با مساعدت،2در جدول  مندرجهاي  براساس داده

Erlangen)به دست آمدند.  

  

  

  

  

  

شبیه سازي صورت گرفته به گونه اي است که باریکه ،3مطابق شکل 

طور کامل از تخت وم بورود به فانت زقبل ا ،خروجی از سر شتابدهنده

هاي  منظور بررسی آلودگی الکترونیدر سلوله ب. کند  عبور ندرما

تخت  سانتیمتر بین001/0با ضخامت  از مایالر اي نازك فانتوم، الیه

  . گردید طراحیدرمان و فانتوم 

  

 ضخامت

(cm) 

 چگالی جرمی 

(
�

���
)  

  تخت درماناجزاي 

  فیبر کربنیهاي  الیه  7/1  18/0

 Rohacell) فوم مرکزي 075/0  32/6

71IG Foam)  

آلودگی الکترونی  تخمینشبیه سازیبه منظور چیدمان.3شکل

 ناشی از تخت درمان

مورد 550TXTفیبرکربنیوار تخت  نماي طرح. 2شکل 

 Siemens Primus Plusاستفاده در شتابدهنده 

 550TXTچگالی و ابعاد اجزای تخت فیبرکربنی .١جدول
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ذخیره  دزحذفبه منظور ، در یکی. برنامه ورودي اجرا گردیددو روي محور مرکزي، بر الکترون  دزبراي تعیین 

تعریف  صفرالکترون درون سلول نازك  "اهمیت"هاي آالیشی در سلول هاي فانتوم،   شده توسط الکترون

در .باشد تنها مطلق به فوتون می ،به دست آمده عمقیِ دزِمنحنی درصد  ،به این ترتیب). =0Imp:e= ،1Imp:p(:شد

الکترون  "اهمیت"دز ذخیره شده توسط الکترون هاي آالیشی در سلول هاي فانتوم،  لحاظ کردندیگري، به منظور 

، براي بررسی تاثیرالکترون هاي آالیشی بر همچنین). =1Imp:e= ،1Imp:p(:تعریف شد 1درون سلول نازك 

، سلولی 176گروه کاري انجمن فیزیک پزشکی آمریکا، ، بر طبق گزارش افزایش دز پوست در راستاي محور مرکزي

از آنجا که در این . ]9، 10[شددر نظر گرفته  در محل تماس سطح فانتوم با تخت درمانمیلیمتر  1/0با ضخامت 

دیگر . باشد می MeV001/0الکترون همچنان  قطع کنند، انرژي می نقش مهمی را ایفاي آالیشیها الکترون ها،فرایند

 دزنمایهو  عمقی دزدرصد هاي  شبیه سازي صورت گرفته در به دست آوردن منحنی انستۀم ،شبیه سازي پارامترهاي

  . باشد می

دز به دست آمده توسط شبیه سازي در قیاس با نتایج  نمایههاي درصد دز عمقی و  اعتبارسنجی منحنی: نتایج

، و با استفاده از "گاماتابع "، به کمک نرم افزار  2cm 20×20و 2cm 10×10و 2cm5×5تجربی براي سه میدان 

  ).5و  4هاي  ك شکل. ر(براي فاصله تا توافق، بررسی گردید  میلیمتر 3براي تفاوت دز و %3معیار 

  

  

  
براي  "تابع گاما "نرم افزار  به کمک بیشینه،شده به عمق  بهنجاردر شرایط  تجربیو مقایسه مقادیر محاسباتی و  ،با عمق بر روي محور مرکزي دزنمایش تغییرات  .4شکل 

 محاسبات مونت کارلومنحنی مربوط به : ، رنگ قرمزتجربی گیري اندازهمنحنی مربوط به : رنگ مشکی.هاي مختلف میداندر Siemens Primus Plusشتابدهنده MV 6هاي  فوتون
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. ندباش می تجربی گیري سازي و اندازه شبیهخوب  نشان دهنده تطبیق 1تا  0هاي تابع گاما، مقادیر گاما بین  در منحنی

، تاثیر 6، مطابق شکل تجربیسازي و  شبیه زد نمایهز عمقی و درصد د هاي مشاهده توافق خوب بین منحنی با

2هاي  براي میدان ،عمقی دزالکترونی تخت درمان بر منحنی درصد یندگی آال
cm5×5 2وcm10×10 2و

cm20×20  و
2cm40×40 الکترونی  آالیندگی میزان ،7بین این دو حالت، مطابق شکل  اختالفمحاسبه  با.گرفت مورد بررسی قرار

  .تخت درمان به دست آمد

        
  

  ط

هاي  براي فوتون "تابع گاما"زار تجربی، به کمک نرم اف و مقایسه مقادیر محاسباتی وسانتیمتري،  10و  5هاي  با عمق بر روي صفحات واقع در عمق دزنمایش تغییرات  .5شکل 

MV 6 شتابدهندهSiemens Primus Plus محاسبات مونت کارلومنحنی مربوط به : ، رنگ قرمزتجربی گیري اندازهمنحنی مربوط به : رنگ مشکی. هاي مختلف میدان در 

هاي  تخت درمان در مسیر باریکه تابشی براي میداندر غیاب و  ،در حضور بیشینه،شده به عمق  بهنجار با عمق بر روي محور مرکزي در شرایط دزنمایش تغییرات  .6شکل 

  .عمقی در حضور تخت درمان دزمنحنی درصد : عمقی در غیاب تخت درمان، رنگ قرمز دزمنحنی درصد : رنگ مشکی. مختلف
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درمان در مسیر باریکه تابشی با ضخامتی بیشتر از برد تخت بر اساس نتایج به دست آمده می توان گفت که  

هواي موجود در شتابدهنده و   اثر برهمکنش با سر  باریکه فوتونی در یشیآالهاي  ها، تقریبا تمام الکترون الکترون

در اثر . شود می تولید آلودگی الکترونی تبدیل یعمده درکند، اما خود به منبع می را جذب مسیر حرکت پرتو

از آنجاکه انرژي باریکه فوتونی . برخوردهاي متنوعی وجود داردمکانابرهمکنش باریکه فوتونی با تخت درمان، 

اصلی تخت درمان است،  يکه یکی از اجزا ،و عدد اتمی کربن ،است MeV 6، حداکثر، مورد بررسی در این مطالعه

 ،خواهد بود پدیده کامپتون ،مکنش غالبو بره یابد می کاهشتولید زوج فوتوالکتریک وبروز آثارباشد، احتمال  می 6

ترین منبع تولید  عمدهو تخت درمان به  ،شود می باریکه فوتونی آالیشیهاي  که سبب تولید شاري از الکترون

تولید شده توسط تخت درمان هاي  الکترون دهند که نشان می 7و  6هاي  شکل .شود می تبدیل شیآالیهاي  الکترون

بعد از این . کنند می جا به را به سمت سطح فانتوم جا بیشینهدزدر نواحی کم عمق شده و عمق  دزسبب افزایش 

 توسط تومورهاي واقع در عمق هایی بیشتر از ناحیه انباشت دریافتی دزناحیه، اثر تضعیف تخت درمان سبب کاهش 

  . یابد می کاهش شود و احتمال کنترل تومورها می

  بررسی دقیق تاثیر 2جدول  عالوه بر این، در

الکترون هاي آالیشی بر افزایش دز پوست، و  

وابستگی آن به اندازه میدان، نشان داده شده 

همان طور که مشاهده می شود، . است

هاي آالیشی تولید شده توسط تخت  الکترون

درمان نقش بسزایی در باال بردن دز پوست 

  . کنند ایفا می

 جانبی اَدواتیندگی الکترونیِسهم آال، طراحی درمانهاي  اکثر سیستم محاسبات دزِ امروزه در: یجه گیريتنبحث و 

تخت درمان در مسیر باریکه تابشی به منزله ، و حال آنکه،بر اساس نتایج ما. شود محیط شتابدهنده در نظر گرفته نمی

پوست و  دزش سزایی در افزای، تاثیر بتولید شده توسط تخت درمانهاي  الکترونو  یک ماده بلوس رفتار می کند

طراحی درمان، تخت درمان هاي  سیستم دزاسبات شود در مح می به همین دلیل توصیه. نواحی کم عمق دارند

 
پوست دزدرصد   

در غیاب الکترونهاي  اندازه میدان

(%) تخت شیآالی  

هاي  در حضور الکترون

(%) تخت یشیآال  

اختالف 

(%) (cm2) 

۵ × ۵ ٧٢/٨ ±٢ ۴١/٨۶ ±٣ ۶٩/٧٧  

١٠ × ١٠ ۵٢/٩ ±١ ۴۵/٩٧ ±٩٣/٨٧ ٢  

٢ ٢٠ × ٢٠۴/١١ ± ٨/٠  ۴٧/٩۶ ±٢٣/٨ ٢۵  

۴٠ × ۴٢١/١٣ ٠ ± ۵/٠  ۴٨/٩٩ ±٢٧/٨ ١۶  

و در حضور تخت درمان در  ،دز پوست در غیابدرصد  .2جدول 

 روي محور مرکزي  مسیرباریکه تابشی

  هاي مختلف میدانبرایدر حضور تخت در مسیر باریکه تابشی ،تولید شده توسط تخت درمان با عمقیشی هاي آال تغییرات میزان الکترون.7شکل 
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. داده شودبه بیمار تحویل با دقت باالیی الزم دز تاهاي آالیشی بر دز تجویز شده، لحاظ شود  تاثیر الکترونو  ،طراحی

دگی ینه یکی از عوامل موثر بر آالک مورد بررسی قرار گرفت، اما از آنجا) 180°(در این مطالعه تنها یک زاویه 

ر نیز مورد بررسی قرار زوایاي دیگ که در مطالعات بعدي شود می ، توصیهاستزاویه فرود باریکه تابشی ،الکترونی

کند،  می تخت درمان طی دربیشتري  مسافتدر زوایاي مایل خلفی، به علت اینکه باریکه تابشی به ویژه، . گیرند

. نواحی کم عمق و پوست چشمگیرتر خواهد بود دزثانویه بیشتري تولید شده و تاثیرشان بر روي هاي  الکترون

بود، بررسی این   هیم خواهدپوست توسط تخت درمان س  دزانرژي باریکه فرودي در افزایش  ،از آنجا که،همچنین

  .رسد می نیز مفید به نظراین شتابدهنده حاصل از MV 18هاي فوتون مطالعه براي
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