(مقالۀ پژوهشی)

مقايسه ميزان آلودگي فوتوني توليد شده بوسيله يک شيلد داخلي انعطاف پذير بدون
سرب در مقايسه با شيلد سربي براي باريکه هاي الکتروني  6 Mevو  9شتاب دهنده
Varian 2100 C/D
محمد جواد طهماسبي بيرگاني ،1منصور ذبيح زاده ،2سعيده علي اکبري،*3
4

ندا عبدالوند ،4آذين شمس
 -1استاد گروه فيزيک پزشکي و راديوتراپي.

چکيده

زمينه و هدف :در دههاي اخير از کد مونت کارلو در زمينه راديوتراپي استفاده زيادي شده
 -2استاديار گروه فيزيک پزشکي.
است.در اين مطالعه سعي شده است تا آلودگي فوتوني ناشي از سرب و شيلد داخلي با
 -3دانشجوي دکتري فيزيک پزشکي.
ترکيب جديدي که بدون سرب و قابل انعطاف بوده مورد بررسي قرار گيرد.
 -4کارشناس بخش راديوتراپي بيمارستان.
روش بررسي :براي ارزيابي آلودگي فوتوني ناشي از حضور اين ماده جديد با ترکيب
 Ni %61/16 ،W%07،و  C %66/93در ميدانهاي الکتروني از کد MCNPX 2.6.0
جهت شبيهسازي شتابدهندهي Varian 2100 C/Dاستفاده شد .منحنيهاي درصد
1و2و-3گروه فيزيک پزشکي و راديوتراپي،
دوزعمقي روي محور مرکزي و پروفايل دوز براي انرژيهاي  3 Mevو  1محاسبه شده
دانشکده پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي جندي
است .در نهايت ضخامت مورد نياز از ماده جديد با ترکيب مذکور جهت شيلد اندام هاي
شاپور اهواز ،اهواز ،ايران.
داخلي و آلودگي فوتوني ناشي از حضور شيلد بوسيله ي شبيه سازي محاسبه شده است.
-4کارشناس بخش راديوتراپي بيمارستان گلستان
يافتهها :نتايج نشان ميدهد براي داشتن درصد عبور يکسان مانند شيلد سربي ،ضخامت
اهواز ،ايران.
شيلد داخلي انعطاف پذير بدون سرب  6/2برابر ضخامت شيلد سربي است .در ضمن
ميزان آلودگي فوتوني شيلد انعطاف پذير بدون سرب براي دو انرژي 3 MeVو 1برابر
ميزان آلودگي فوتوني سرب است که از لحاظ کلينيکي قابل قبول است.
*نويسندۀ مسؤول:
نتيجهگيري:نتايج اين مطالعه نشان ميدهد که ضخامتي از شيلد با ترکيب %61/16 ،W%07
سعيده علي اکبري؛گروه فيزيک پزشکي ،دانشکده  Niو  C%66/93که درصد عبورش با شيلد سربي برابر است داراي آلودگي فوتوني
پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور ،برابر سرب دارد که از لحاظ کلينيکي قابل قبول است.
اهواز ،اهواز ،ايران.

تلفن00983954407662 :
Email:aliakbarisaeedeh@gmail.com

کليد واژگان :آلودگي فوتوني ،الکترون تراپي ،شبيه سازي ، Monte Carloشيلد داخلي.

دريافت مقاله4315/6/41 :

دريافت مقالۀ اصالحشده4315/1/14 :

اعالم قبولي4315/41/46 :
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مقدمه
يکي از منابع مهم توليد پرتوهاي ترمزي ،برخورد

استفاده از ميدان مغناطيسي براي انعکاس باريکهي الکتروني

باريکه هاي الکتروني به شيلد هاي داخلي بکار رفته در بدن

اوليه ميباشد( .)0با حضور روشهاي مونت کارلو در

انسان است .شيلد داخلي از اندام پشت بافت سرطاني

تحقيقات پزشکي از روش مذکور براي محاسبه ي آلودگي

محافظت ميکند( .)6در حال حاضر از سرب بعنوان شيلد

فوتوني ناشي از حضور شيلدهاي داخلي هم استفاده شده

داخلي استفاده ميشود .سرب ماده ي سمي است که براي

است(.)1

محيط زيست خطرناک است و بعالوه غير قابل انعطاف
ميباشد در نتيجه براي بيمار ايجاد ناراحتي ميکند.

در اين مطالعه آلودگي فوتوني ناشي از سرب و شيلد
داخلي با ترکيبات جديد مورد بررسي قرار گرفته است.شيلد

استفاده از الکترون هاي پر انرژي در راديوتراپي از

مذکور بدون سرب ،انعطاف پذير و غير سمي بوده.در اين

اوايل ده  57ميالدي آغاز شده است.از اواخر دهه ي07

تحقيق نام شيلد داخلي جديد را با توجه به ويژگي هايش

ميالدي روش مونت کارلو وارد حوزه ي فيزيک پزشکي

)LFN(Lead free , Flexible and Non-Toxic
گذاشته شده است.

شد( .)2از آن زمان تا کنون شبيه سازي به روش مونت
کارلو در شاخه هاي مختلف پزشکي به ويژه راديوتراپي
مورد استفاده قرار گرفته است .شبيه سازي به روش مونت

روش بررسي

کارلو يک روش دقيق براي تعيين دز و ديگر پارامترها در

در اين مطالعه از کد  MCNPX 2.6.0براي شبيه

راديوتراپي است(.)4 ,9اين تکنيک بر مبناي روش هاي

سازي ترابرد ذره و اندر کنش پرتو با ماده و همچنين

آماري است که نقش پر رنگي در جنبه هاي مختلف راديو

دستگاه شتاب دهنده  Varian 2100 C/Dبه منظور توليد

تراپي دارد(.)5

پرتوهاي الکتروني 1 Mevو  3مد نظر قرار گرفتهشده

بهنگام توليد باريکه الکتروني و برخورد باريکه به

است،طرح

شماتيک

اجزاي

شبيه

سازي

شده

اجزاي سر دستگاه شتاب دهنده (پنجره ي خروجي ،فويل

دستگاه Varian 2100 C/Dدر شکل  6نشان داده و در

هاي پراکنده کننده ،اتاقک يونيزاسيون ،فک هاي باال و پايين

صفحه ي Px=0به همراه فانتوم آب رسم شده است.مبدا

و اپليکاتور) و شيلدهاي داخلي و خارجي ،پرتوهاي فوتوني

مختصات سطح فانتوم و موقعيت ساير اجزا نسبت به آن

زياديتوليد ميشود که ميزان دز ناشي از اين پرتوها بستگي

تعيين شده است.اجزاي شبيهسازي شده عبارتند از:کليماتور

زيادي به شکل هندسي و مواد بکار رفته در ساختار اين

اوليه -پنجره ي خروجي -پراکنده کننده ي اوليه  -پراکنده

اجزا دارد به همين دليل ميتوان انتظار داشت که آلودگي

کننده ي ثانويه  -اتاقک يونيزاسيون  -آينه  -فکهاي باال و

فوتوني ناشي از باريکه الکتروني هم انرژي از دو دستگاه

پايين – اپليکاتور -فانتوم آب.

شتاب دهنده ي مختلف تفاوت زيادي داشته باشد(.)1

اپليکاتور استفاده شده در اين مطالعه 67×67 cm2

براي اندازه گيري و محاسبه ميزان آلودگي فوتوني

ميباشد.دراين مطالعه فرض شده است که باريکه الکتروني

ناشي از برخورد باريکه ي الکتروني به اجزاي سر دستگاه

خارج شده از داخل سر دستگاه شتاب دهنده طيفي از

شتاب دهنده روشهاي زيادي پيشنهاد شده است،اولين

الکترونها هستند که از يک استوانه در جهت پايين خارج

روشي که ارائه شده است محاسبه ي دز بعد از برد عملي(

ميشود .فاصله اين استوانه تا سطح فانتوم  100 cmاست;

دم) در منحنيهاي درصد دز عمقي است ،روش بعدي

طيف انرژي استفاده شده در اين مطالعه براي الکترونها يک
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طيف گوسي نامتقارن و توزيع فضايي الکترونها گوسي

محور مرکزي و دز پروفايل حاصل شده از شبيه سازي و

فرض شده است.تعداد ذرهها بگونه اي انتخاب شده است

اندازه گيري تطابق خوبي وجود داشته باشد .براي مقايسه ي

که دقت محاسبه ي مونت کارلو به زير  6%برسد.از انجا که

ما بين نموادر هايحاصل از اندازه گيري و شبيه سازي ،از

شبيه سازي با اين کد در هندسه هاي پيچيده زمان محاسبه

پارامتري بهنام گاما ايندکس استفاده شده است .با استفاده از

را طوالني ميکرد سعي شده تا آنجا که بتوان هندسه ساده

اين پارامترميتوان همزمان اختالف و جابجايي مکاني دز در

در نظر گرفته شود ،در ضمن از کارت قطع انرژي استفاده

نظر گرفته شود (.)67
براي بررسي درصد و نوع عناصر بکار رفته در LFN

شده است .با اين کارت از پيگيري الکترونهاي با انرژي
کمتر از  500 Kevو فوتونهاي با انرژي کمتر از 10

از

 Kevتوسط برنامه ممانعت ميشود .در اجراي اين برنامه از

) spectroscopy (EDXاستفاده شده است(اين تکنيک

کامپيوتر  ، 3 -GHz Intel Core Duo CPUمحيط

در مرکز متالورژي رازي واقع در تهران انجام گرديده

ويندز  7استفاده شده است .تعداد تقريبي ذرات در هر

است) .مقداري از مادهي  LFNرا با تکنيک مذکور بررسي

اجرا 977ميليون ذره درنظر گرفته شده است که زمان الزم

شده و مشخصات آن در جدول  6اورده شده است.چگالي

براي اجرا تقريبا  4روز بطول انجاميد.

3

تکنيک

X-ray

Energy-dispersive

 3/94 LFNgr/cmاست.

) PDD(Percentage Depth Doseو دز

براي بررسي ميزان آلودگي فوتوني بوسيله شبيه سازي

پروفايل در داخل فانتوم آب Varian 57×57×57 cm3

ابتدا بايد مقدار ضخامتي از  LFNکه درصد عبور الکترون

 2100 C/Dمدل  Blue Phantomساخت شرکت

از آن هم ارز سرب است را در عمق مرجع محاسبه کرد.

 Scaditronixانجام شده است.مقادير دز بوسيله ي اتاقک

براي اين منظور فانتوم آب را مانند بدن انسان در نظر گرفته

يونيزاسيون  CC13اندازهگيري شده است و بوسيلهي

و ضخامت هاي مختلفي با ابعاد 5×5 cm2در عمق مرجع

برنامهي  Omnipro-acceptرسم گرديده است .براي

قرارداده شده تا ضخامت مورد نياز بدست آيد.

محاسبه ي دز در منحني  PDDو دز پروفايل از تالي *f8

براي محاسبه ي آلودگي فوتوني ناشي از حضور شيلد

استفاده شده است ( .)3اندازه ي دتکتور جهت اندازه گيري

 LFNبوسيله ي کد MCNPX6شار الکتروني بعد از شيلد

دز جذبي در عمق هاي مختلف براي نمودار PDDاستوانه

محاسبه شد و مشخص شد که در چه انرژي فراواني

اي با شعاع  5 mmو ضخامت  1mmو ابعاد دتکتور

الکترون ماکزيمم است .بعد از برد الکترون هايي که بعد از

استوانه اي جهت اندازه گيري دز پروفايالستوانه اي با شعاع

شيلد داراي فراواني هستند دز باقي مانده حاصل از آلودگي

 5mmو ضخامت  2mmدر نظر گرفته شده است.

فوتوني است.

پارامترهاي شبيه سازي طيف انرژي در سر دستگاه
بايد بگونه اي باشد که بين نتايج درصد دز عمقي روي
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شکل  : 4اجزاي شبيه سازي شده ي دستگاه شتاب دهنده ي Varian 2100 C/D

يافتهها
در شکل  2-5نمودارهايPDDحاصل از اندازه گيري

طيف انرژي و  FWHMقسمت چپ نموادر گوسي نا

و محاسبه شده به روش مونت کارلو براي انرژي هايMev

متقارن طيف انرژي نشان داده شده است .از آنجهت که در

 3و  1حاصل از شتاب دهنده يVarian 2100 C/D

شبيه سازي طيف انرژي الکترون در سردستگاه را گوسي

نشان داده و براي بررسي ميزان خطاي مقادير اندازه گيري و

نامتقارن فرض شده است الزم از براي هر سمت نمودار

محاسبه شده ،مقادير گاما ايندکس در همان نمودارها نشان

طيف گوسي نا متقارن  FWHMجداگانه اي تعيين کرد،

داده شده است.

بهمين دليل  FWHMراست و چپ تعريف شده است.

در جدول 2پارامترهاي طيف انرژي براي انرژي-

در جدول  9ميزان ضخامتي از  LFNکه درصد

هاي 3 Mevو  1حاصالزشتابدهندهي Varian 2100

عبورش با سرب مورد نياز برابري ميکند درج گرديده است

 C/Dنشان داده شده است.در اين جدول انرژي اسمي

و ميزان آلودگي فوتوني آن به روش مونت کارلو محاسبه

(انرژي که روي دستگاه انتخاب ميشود) ،ابعاد چشمه

شده است و با سرب مقايسه شده است.الزم به ذکر است

انرژي

محاسبه يضخامت ِشيلد مذکور در عمق مرجع وبراي دو

الکتروني)،(Spot Size

محتملترين

انرژي،

ميانگينFWHM،قسمت راست نمودار گوسي نا متقارن

انرژي1 MeVو  3انجام شده است.
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شکل  : 1مقايسه ي مقادير دز روي محور مرکزيپرتوي الکتروني انرژي  6 Mevحاصل از دستگاه شتاب دهنده Varian 2100C/D
و محاسبه شده به روش مونت کارلو،اپليکاتور استفاده شده  41×41 cm2ميباشد.محور عمودي سمت راست مقادير گاما ايندکس را
براي بررسي ميزان خطا را نشان ميدهد.

شکل : 3مقايسه ي مقاديردز در امتداد عمود بر محورمرکزي پرتوي الکتروني انرژيMev 6حاصل ازدستگاه شتابدهنده Varian
 2100C/Dو محاسبه شده به روش مونت کارلو،اپليکاتوراستفاده شده  41×41 cm2ميباشد.محورعمودي سمت راست مقاديرگاما
ايندکس را براي بررسي ميزان خطا رانشان ميدهد
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شکل  : 4مقايسه ي مقادير دز روي محور مرکزيپرتوي الکتروني انرژي  3 Mevحاصل از دستگاه شتاب دهنده  Varian 2100C/Dو
محاسبه شده به روش مونت کارلو،اپليکاتور استفاده شده 67×67 cm2مي باشد.محور عمودي سمت راست مقادير گاما ايندکس را براي
بررسي ميزان خطا را نشان ميدهد.

شکل : 5مقايسه ي مقاديردز در امتداد عمود بر محورمرکزي پرتوي الکتروني انرژي  1 Mevحاصل ازدستگاه شتابدهنده Varian
 2100C/Dو محاسبه شده به روش مونت کارلو،اپليکاتوراستفاده شده 41×41 cm2ميباشد.محورعمودي سمت راست مقاديرگاما
ايندکس را براي بررسي ميزان خطا رانشان ميدهد
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جدول  4درصد وزني و عناصر بکار رفته در ساختار ، LFNاين داده ها بوسيله ي تکنيک Energy-dispersive X-ray
) spectroscopy (EDXبدست آمده است
 W Cعناصر LFN

Ni

 07درصد وزني عناصر

66/93 61/16

جدول  1پارامترهاي طيف الکتروني داخل سر دستگاه شتاب دهنده ،داده ها بويسله ي شبيه سازي  Monte Carloکد MCNPX6
بدست آمده است
Spot size
)(cm

چپ FWHM

راستFWHM

محتملترين انرژي

انرژي ميانگين

)(MeV
6/5

)(MeV
2/5

)(MeV
1/4

)(MeV
1/75

7/2

6

2/2

3/6

3/72

7/2

انرژي
)(MeV
1
3

جدول  3داده هاي مربوط به ضخامت سرب مورد نياز جهت شيلد کردن  ،ضخامت  LFNجهت کاهش درصد عبور بمانند سرب
وآلودگي فوتوني در دو انرژي  1,6 MeVدستگاه شتاب دهنده ي  Varian 2100 C/Dدرعمق مرجع
3

1

)(MeVانرژي

2/71

6/97

)(cmعمق مرجع

 %آلودگي فوتوني

] [mmضخامت

آلودگي فوتوني%

][mmضخامت

6/06

2/44

7/16

6/11

Lead

6/06

2/31

6/37

2/67

LFN

بحث
در اين تحقيق براي شبيه سازي سر دستگاه شتاب

دزيمتر چمبر يونيزان ميباشد ،که باعث شده در لبههاي

دهنده ،بدن بيمار و شيلد داخلي از کد MCNPX 2.6.0

ميدان ،گاما ايندکس بيشتر از يک شود .هنگام دزيمتري

استفاده شده است.

بخصوص در مکانهايي که گراديان دز زياد است مانند لبه

در اين مطالعه براي مقايسه دو منحني حاصل از اندازه

ميدان درماني حضور چمبر يونيزان باعث آشفتگي در محل

گيري و شبيه سازي  PDDو دز پروفايل از کميت گاما

انجام دزيمتري ميشود که اين آشفتگي در تعيين دز در

ايندکس استفاده شده است.در تمامي نمودار ها نشان داده

شبيه سازي اتفاق نمي افتد .در نمودار پروفايل  1در لبههاي

شده است که گاما ايندکس همه ي نمودار ها زير  6است

ميدان درماني ميزان گاما ايندکس بيشتر از انرژي  3است که

بجز لبه هاي ميدان پروفايل  1و  3که دليل ان استفاده از

اين مسئله به پراکندگي زياد الکترون در انرژي 1 MeV

مجلۀ علمي پزشكي جندیشاپور ،دورۀ  ،61شمارۀ6931 ،6
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مربوط ميشود زيرا هر چه انرژي کمتر باشد پراکندگي

از آنجا که عدد اتمي موثر  LFNبرابر  14/16و

بيشتر است به همين دليل در لبه ها در انرژي هاي پايين تر

سرب برابر  12ميباشد انتظار ميرود در برخورد الکترون با

خطاي بيشتري وجود دارد (.)69-66

 LFNآلودگي فوتوني کمتري توليد شود .از جدول 9

در مطالعات قبلي در راستاي تعيين پارامترهاي طيف

مشاهده ميشود که ميزان آلودگي فوتوني سرب با LFN

انرژي الکترون دستگاه شتاب دهندهي Varian 2100

(که داراي درصد عبور يکسان هستند) تقريبا با هم برابر

 C/Dفرض بر اين گذاشته ميشد که طيف انرژي گوسي

است .دليل اين برابري ،ضخامت بيشتر  LFNدر مقايسه با

است و براي تطابق دو منحنيهاي حاصل از اندازه گيري و

سرب است .مقادير دز ناشي از آلودگي فوتوني به دز

شبيه سازي فقط دو پارامتر مستقل را تغيير ميدادند يکي

حداکثر بدون حضور شيلد نرمال شده است .مقادير آلودگي

محتملترين انرژي (انرژي پيک) و ديگري FWHM (Full

فوتوني  LFNکه در اين مطالعه گزارش شده است از لحاظ

) Width at Half of Maximumانرژي است.

کلينيکي قابل قبول است (.)64

دراين مطالعه سعي شده است تا تعداد پارامترهاي
قابل تغيير را جهت تطابق منحني هاي  PDDو دز پروفايل

نتيجه گيري

حاصل از اندازه گيري و شبيه سازي افزايش داده شود.

ويژگيهاي طيف انرژي الکترون قبل از پنجره ي

بدين منظور فرض بر اين شده است که طيف انرژي گوسي

خروجي به راحتي در دسترس نيست.مقدار انرژي اسمي

نامتقارن است ،با اين فرض تعداد پارامترهاي مستقل به 9

گزارش شده توسط کارخانه سازنده نمي تواند اطالعات

پارامتر افزايش يافت; که عبارتند از :محتملترين انرژي ،
FWHMراست و  FWHMچپ.

کافي در مورد طيف انرژي در اختيار ما قرار دهد،لذا جهت
تعيين پارامترهاي طيف انرژي يکي از روشهاي بدست

در اين مطالعه ضخامتي ازشيلد داخلي  LFNدر عمق

آوردن طيف انرژي ،شبيه سازي شتاب دهنده و تطابق

مرجع تعيين شد که داراي درصد عبوري برابر ميزان مورد

 PDDو دز پروفايل حاصل از شبيه سازي و اندازه گيري

نياز سرب است .با توجه به جدول  9ضخامتي از  LFNکه

است.در اين مطالعه با فرض اين که طيف انرژي گوسي

کاهش درصد عبور آن برابر سرب است به ميزان  6/2برابر

نامتقارن است بين پارامترهاي حاصل از اندازه گيري و شبيه

ضخامت سرب مورد نياز است که اين ضخامت از لحاظ

سازي توافق خوبي برقرار است.

کلينيکي مورد قبول است .

سرب بطور گسترده اي بعنوان شيلد داخلي استفاده

هنگامي که الکترون ها به شيلد داخلي برخورد ميکند

ميشود .اين عنصر بعنوان پسماند بيمارستاني براي محيط

احتمال کاهش انرژي الکترون بوسيله تابش ترمزي در هر

زيست خطرناک است در ضمن سرب به جهت انعطاف

سانتي مترتقريبا با انرژي الکترون و مربع عدد اتمي شيلد

پذيري کم ،با محيط داخلي بدن تطابق خوبي ندارد.

داخلي متناسب ميباشد (.)2

 LFNترکيبي از عناصر تنگستن  ،07%کربن66/93 %

همانطور که در جدول  9مشاهده ميشود ميزان
آلودگي فوتوني براي انرژي  1 MeVبرابر  7/3%و براي

و نيکل  61/16%در بستري از پليمر باعث ايجاد ماده اي
انعطاف پذير از عناصر غير سمي است.

انرژي  3 MeVبرابر  6/06%مي باشد .همانطور که نتايج

ضخامتي از اين ماده جهت استفاده بعنوان شيلد

نشان ميدهد ميزان آلودگي فوتوني با افزايش انرژي افزايش

داخلي از لحاظ کلينيکي قابل قبول است زيرا ضخامتي از

يافته است.

آن که درصد عبورش مساوي سرب است برابر 6/2
مجلۀ علمي پزشكي جندیشاپور ،دورۀ  ،61شمارۀ 6931 ،6
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قدرداني

ضخامت سرب بدست آمده که در حال حاضر از اين

بدينوسيله از معاونت محترم علمي پژوهشي دانشگاه

ضخامت از مادهاي به نام سروبن در تهيه شيلد الکترون

علوم پزشکي جندي شاپور اهواز به جهت حمايت هاي

 همچنين داراي آلودگي فوتوني برابر با.استفاده ميشود

مالي و همچنين از پرسنل بخش شتاب دهنده بيمارستان

 همه ي اين موارد باعث شده تا در اين مطالعه.سرب است

گلستان اهواز به لحاظ همکاري در انجام اين تحقيق تشکر

. را جايگزين مناسبي براي سرب معرفي کندLFN

.و قدرداني ميگردد
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Abstract
Background and Objective: In the recent decades the Monte
Carlo simulation in the field of radiation therapy has been used a
lot. In this study photon contamination of Lead free and flexible
internal shield was investigated in the electron field.
Subjects and Methods:To evaluate photon contaminationthat
caused by this new material in the electron field by Mont Carlo
study. Varian 2100 C/D was validated within measurement and
then by given energy spectrum shield thickness and photon
contamination were obtained and compared to those of lead.
Results:The results show that this material required 1.2 times
thickness of those leadfor providing protection. In addition, it
causes photon contamination approximately equal those of lead for
energy 6 and 9 MeV.
Conclusions: It can be concluded that thickness of specific
combination (70% W, 18.61% Ni, 11/39% c) which has equal
transmission same as lead caused photon contamination equal those
of Lead that it can be acceptable under clinical condition.
Key words: Photon Contamination, Electron Therapy, Monte
Carlo simulation, Internal shield.
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