(مقالۀ پژوهشی)

بهینهسازی درصد دز عمقی در الکترونتراپی از طریق ترکیب پرتوهای الکترونی با
انرژیها و سهمهای متفاوت
محمدجواد طهماسبی بیرگانی ،1حمیده نادری ،*2منصور ذبیحزاده ،3ناهید چگنی،3
6

حجت اله شهبازیان ،4رضا مسکنی ،5راحله طبری جویباری
 -2دانشیار گروه فیزیک پزشکی.
 -1کارشناس ارشد فیزیک پزشکی.
 -3استادیار گروه فیزیک پزشکی.
-4استادیار گروه رادیوتراپی و آنکولوژی.
-9دانشجوی دکترای فیزیک پزشکی.
 -6مربی گروه رادیولوژی.
 2و 1و  3و  - 9گروه فیزیک پزشکی،
دانشکدۀ پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی
جندیشاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
-4گروه رادیوتراپی و آنکولوژی ،دانشگاه
علوم پزشکی جندیشاپور اهواز ،اهواز،
ایران.
-6دانشکدۀ علوم پزشکی ،بهبهان ،بهبهان،
ایران.
* نویسندۀ مسؤول:
حمیده نادری؛ گروه فیزیک پزشکی،
دانشکدۀ

پزشکی،

کمیتۀ

تحقیقات

چکیده

زمینه و هدف :امروزه از پرتوهای الکترونی برای درمان ضایعات سطحی بهطور
گستردهای استفاده میشود .از آنجایی که دستگاههای شتابدهنده ،پرتوهای الکترونی
با انرژیهای محدود ایجاد میکنند ،ناحیۀ درمانی با توزیع دز مطلوب به عمقهای
مشخصی محدود میشود .لذا در این مطالعه با ترکیب پرتوهای الکترونی با انرژیها و
سهمهای متفاوت ،برای درمان ضایعات سطحی کمعمق (تا حدود  ،)3 cmمنحنی
 PDDبا توزیع دز مرکزی یکنواختتری در مقایسه با بهکارگیری باریکۀ الکترونی
تک انرژی ارائه شده است.
روش بررسی :با استفاده از دستگاه شتابدهنده واریان برای الکترونهای با انرژی ،4
 9 ،6و  21Mevبرای میدان  12×12 cm2درصد دز عمقی ( )PDDاندازهگیری شد.
منحنی  PDDبه منحنی برحسب دز ( )Dose Curveتبدیل شد .با استفاده از نرم-
افزار  ،Matlabتابع  4گوسین به منحنیهای مذکور فیت شد و با ترکیب نسبتهای
مختلفی از این توابع ،بهترین ترکیب انتخاب شد.
یافتهها :با ترکیب پرتوهای الکترونی با انرژیها و سهمهای متفاوت ،درصد دز ناحیۀ
انباشت دز ،به حدود  92تا  99درصد دز ماکزیمم و همچنین درصد دز سطح به 92
درصد دز ماکزیمم افزایش یافت.
نتیجهگیری :ترکیب پرتوهای الکترونی با انرژی کم سبب بهینه سازی توزیع دز در
منحنی  PDDمیشود .در ضمن با این روش میتوان بهطور اسمی از ترکیب انرژی-
های مختلف ،انرژی دلخواه الکترون را تولید کرد و بهرۀ درمان با استفاده از باریکۀ
الکترونی را افزایش داد.

دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی-
شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
تلفن22989217491322 :

کلید واژگان :پرتوهای الکترونی ،توابع  4گوسین ،منحنی درصد دز عمقی.

Email:
h.naderi.medph@gmail.
com

دریافت مقاله9393/9/4 :

دریافت مقالۀ اصالحشده9394/9/23 :
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مقدمه
پرتودرمانی استفاده از پرتوهای یونساز برای از بین

مطالعه( ،از سطح تا عمق  ،)3cmیک بافت بسیار حساس به

بردن و کوچک کردن بافتهای سرطانی است .دقت در

اشعه وجود داشته باشد ،بیشتر احساس میشود .از آنجا که دز

تحویل دز در رادیوتراپی بسیار مهم است ،زیرا نتایج بالینی و

بافتهای نرمال بعد از تومور ،باید تا حد ممکن کم باشد ،در

اندازهگیری نشان میدهد که کنترل تومور و پاسخ بافت نرمال

چنین مواردی از بلوس ( )Bolusمناسب استفاده میشود که

به شدت وابسته به مقدار دز جذبی در بافت میباشد .بنابراین

در این صورت ،پوست و حجم تومور ،دز تجویزی را دریافت

تغییرات کوچکی در دز درمانی میتواند موجب تغییر زیادی

میکنند؛ در حالیکه دز بافتها و ارگانهای حیاتی زیر آن

در پاسخ تومور یا بافت نرمال شود .تاکنون روشهای مختلفی

کاهش معناداری خواهد داشت ( .)3 ،1مشخص شده است که

در پرتودرمانی توسعه یافتهاند.

در الکترونتراپی دز سطح با افزایش اندازۀ میدان و افزایش

امروزه درمان با باریکههای الکترونی یکی از روشهای

انرژی الکترون ،افزایش مییابد .همچنین دز ماکزیمم با

مهم پرتودرمانی است و در بعضی از موارد ،درمان جایگزینی

افزایش ضخامت بلوس به سمت سطح جابهجا خواهد شد

برای الکتروندرمانی وجود ندارد ( .)1 ،2مشخصۀ الکترون

( .)1برای مثال ،دز پوست در رادیوتراپی مماسی قفسۀ سینه با

افت سریع دز در ناحیه بعد از تومور است .کاربرد اصلی

استفاده از  1mmبلوس مش  Aquaplastتا حدود 81

الکترون در درمان سرطانهای پوست و لب ،درمان دیوارۀ

درصد افزایش داشته است ( )1مطالعات نشان داده که در

قفسۀ سینه در سرطان پستان ،افزایش و تقویت دز به غدد و

مواردی سطح نامنظم بلوس باعث افزایش ناهمگنی دز در

درمان تومورهای سر و گردن است .اگرچه بسیاری از این

حجم هدف در طراحی شده است که این ناهمگنی میتواند

تومورها با پرتوهای ایکس سطحی ،براکیتراپی و یا باریکه-

با استفاده از پرتوهای الکترونی با شدت تعدیلیافته بهبود یابد

های فوتونی مماسی قابل درمان میباشند ،ولی درمان آنها با

( .)4ترکیب پرتوهای الکترونی با پرتوهای فوتونی در مقایسه

الکترون ،مزایایی چون همگنی دز در حجم هدف و همچنین

با بهکارگیری دو پرتوی فوتونی نیز میتواند باعث بهبود در

کاهش دز به بافتهای عمقیتر را بههمراه دارد (.)2

نتایج درمان شود (.)4

= Rبهدست میآید که E

امروزه از پرتوهای الکترونی برای درمان ضایعات

انرژی برحسب  Mevو  Rبرد الکترون برحسب سانتیمتر

پوستی و سطحی بهطور گستردهای استفاده میشود .از

است ( .)2بنابراین برای درمان تومورهای  9تا  6cmاز

آنجاییکه دستگاههای شتابدهنده ،پرتوهای الکترونی با

الکترونهای با انرژی  29تا  12Mevاستفاده میشود و برای

انرژیهای محدودی ایجاد میکنند ،ناحیۀ درمانی به یک عمق

درمان عمقهای کمتر باید از انرژیهای کمتر ،مثالً  6 ،4و

مشخص محدود میشود .لذا در این مطالعه با ترکیب پرتوهای

 9Mevاستفاده کرد که مشکل این حدود از انرژیها ،نداشتن

الکترونی با انرژیهای مختلف و سهمهای متفاوت ،برای

ناحیۀ یکنواخت و همگن برای ناحیۀ درمان است .همچنین در

درمان ضایعات سطحی کمعمق (تا حدود  ،)3cmمنحنی

انرژیهای کم ،نسبت دز سطح به دز ماکزیمم کم است .مزیت

درصد دز عمقی با توزیع دز مرکزی یکنواختتر در مقایسه

برد عملی الکترون از رابطۀ

این پرتوها به درمان ضایعات سطح پوست محدود میشود و

با بهکارگیری باریکۀ الکترونی تک انرژی ،ارائه شده است؛ به-

احتمال عود مجدد وجود دارد ( .)1فیلدهای تک انرژی

طوریکه در ترکیب انرژیها ،درصد دز عمقی در ناحیۀ

الکترون با انرژی باال مانند  29 ،21و  ،28Mevدز سطحی

انباشت دز ( ،)Build-Upبه حدود  92تا  99درصد دز

باالیی دارند ،ولی گستردگی محدوده عمق با دز باال در این

ماکزیمم و درصد دز سطحی به حدود  92درصد دز ماکزیمم

انرژیها ،بیش از عمق بافت هدف مورد مطالعه (تا حدود

افزایش یافته است.

 )3cmاست .عدم مزیت این گستردگی محدوده با دز باال ،به-
طور خاص در مواردی که بعد از عمق بافت هدف مورد
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سطح تا عمق مورد نظر در این مطالعه (حدود  )3cmداشت،

روش بررسی
در بخش رادیوتراپی بیمارستان گلستان اهواز با استفاده

بهدست آید .در انتها منحنی دز بهدست آمده ،به عمق دز

از دستگاه شتابدهنده خطی واریان مدل  2100CDو اتاقک

ماکزیمم نرمالیزه شد و منحنی  PDDنهایی حاصل از ترکیب

DOSE

انرژیهای بهکار رفته ،استخراج شد .همچنین برای بهدست

 ) I,Scanditronix-Wellhoferو با کمک فانتوم دزیمتری

آوردن مقدار  R50در این تابع PDD ،برابر دز نقطه  92درصد

مدل  Blue Phantomبرای الکترونهای با انرژی  9 ،6 ،4و

قرار گرفت و با حل این معادله R50 ،محاسبه گردید .سپس

 12×12و در عمقهای  2تا 222

با رسم خط مماس در نقطه دز  92درصد بر تابع گوسی و

میلیمتر ،دزیمتری نسبی انجام شد و درصد یونیزاسیون عمقی

قطع دادن آن با خط افقی مماس بر دنبالۀ منحنی ،مقدار Rp

یونش استوانهای  CC13و الکترومتر (

 21Mevو برای میدان

) )Percentage Depth Iionization( (PDIقرائت شد.
سپس با استفاده از نرمافزار دزیمتری OmniPro Accept
 Version 6.4طبق پروتکل  PDI ،TRS398به درصد دز

محاسبه گردید و متعاقب آن انرژی میانگین ) (E0و محتمل-
ترین انرژی ) (Epنیز بهدست آمد .رابطۀ ( )1عمق رفرنس را
نشان میدهد)1( .

Zref = 0.6R50 – 0.1

عمقی) )Percentage Depth Dose( (PDDتبدیل شد.
از آنجاییکه هر انرژی دارای عمق رفرنس ) (Zrefمختص
به خود میباشد ،برای بررسی اثر تجمعی ترکیب چند انرژی
در عمقهای مختلف ،نمیتوان مستقیماً  PDDهای بهدست
آمده از دزیمتری نسبی را به نسبتهای مختلف با یکدیگر

یافتهها
برای ترکیب دو انرژی  4و  9Mevمنحنیهای دز
) (DCبرحسب عمق ) (zدر شکل  2رسم شده است.
بهترین منحنی  PDDمربوط به ترکیب دو انرژی  4و

ترکیب کرد .در نتیجه ،طبق پروتکل  TRS398با استفاده از

 9Mevاست؛ بهطوریکه  22درصد=  Alfaو  222درصد =

یک مانیتور یونیت ) (MUمعین در عمق رفرنس برای هر

 Alfa+Betaیعنی  22درصد از دز تجویزی از طریق انرژی

انرژی ) ،(Zrefمنحنی  PDDبه منحنی دز )Dose ( (DC

 4Mevو  92درصد از آن از طریق انرژی  9Mevاعمال

 )Curveدر عمقهای مختلف تبدیل شد .سپس دادهها با

میشود که در شکل  1رسم شده است.

نرمافزار  Matlabپردازش شد و تابع  4گوسین که بهترین

برای ترکیب سه انرژی  6، 4و  9 Mevمنحنییهیای دز

برازش ( )fitرا با دادههای دز عمقی ) (DCداشت ،انتخاب

) (DCبرحسب عمق ) (zدر شکل  3و برای ترکییبهیای ،4

شد .رابطۀ ( )2این تابع  4گوسی را نشان میدهد که در آن

 21Mev ،9و  21Mev ،9 ،6و  21 Mev ،6 ،4بهترتیب در

عمق) (zمتغیر مستقل و دز عمقی ) (DCمتغیر وابسته می-

شکلهای  4تا  6رسم شدهاند.

باشد .ضرایب  b ،aو  cبرای هر انرژی بهطور جداگانه ،اعداد

بهتیرین منحنیی  PDDدر ترکییب سیه انیرژی بیرای 8
درصد = Alfaو 22درصید = Betaبیهدسیت آمید؛ یعنیی 8

ثابت هستند.
(+ ) 2

+ a2

DC = a1

a3
+ a4
سپس منحنی دزها با نسبتهای مختلف ،با هم ترکیب
شد و در نهایت یک منحنی دز جدید بهدست آمد .با استفاده
از نرمافزار  ،Matlabنسبتهای ترکیبی انرژیهای مختلف
)… (α,β,آنقدر تغییر داده شد تا منحنی که بیشترین دز

درصد از دز تجویزی از طریق انرژی  4Mevو  22درصید از
آن از طریق انرژی  6Mevو  81درصد بیاقیمانیده ،از طرییق
انرژی  9Mevاعمال میشود که در شکل  7رسم شده است.
نقاط  Rpو  R50در منحنی  PDDبرحسب عمق برای
بهترین ترکیب دو انرژی  4و  9Mevدر شکل  8نمایش داده
شده است.

سطح و همچنین بیشترین یکنواختی را در درصد دز عمقی از
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Alfa of 4Mev and Beta of 9Mev
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شکل  :9منحنی دز برای ترکیب انرژیهای  4و  9Mevبا درصد وزنی مختلف ( Alfaدرصد وزنی انرژی  4Mevاست و  911درصد=
(Alfa+Beta
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شکل  :2درصد دز عمقی برای انرژیهای  4و  9Mevبههمراه درصد دز عمقی ترکیبی آنها ( 91درصد از انرژی  4Mevو  91درصد از
انرژی (9Mev
Alfa=%8 of 4Mev & Beta of 6Mev & Gama=%100-(Alfa+Beta) of 9Mev
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شکل  :3منحنی دز برای ترکیب انرژیهای  4و 6و 9Mevبا درصد وزنی مختلف ( Alfa=%8درصد وزنی انرژی  Beta ،4Mevدرصد
وزنی انرژی  6Mevو ) Gama= %100 - (Alfa + Betaدرصد وزنی انرژی  9Mevاست).
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Alfa=%10 of 4Mev & Beta of 9Mev & Gama=%100-(Alfa+Beta) of 12Mev
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شکل :4منحنی دز برای ترکیب انرژیهای  4و 9و 92Mevبا درصد وزنی مختلف (91درصد = Alfaدرصد وزنی انرژی Beta ، 4Mev
درصد وزنی انرژی  9Mevو ) Gama=%100 - (Alfa + Betaدرصد وزنی انرژی  92Mevاست).
Alfa=%10 of 6Mev & Beta of 9Mev & Gama=%100-(Alfa+Beta) of 12Mev
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شکل  :2منحنی دز برای ترکیب انرژیهای  6و 9و 92Mevبا درصد وزنی مختلف ( 91درصد = Alfaدرصد وزنی انرژی Beta ،6Mev
درصد وزنی انرژی  9Mevو ) Gama=%100 - (Alfa + Betaدرصد وزنی انرژی  92Mevاست).
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Alfa=%10 of 4Mev & Beta of 6Mev & Gama=1-(Alfa+Beta) of 12Mev
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شکل  :6منحنی دز برای ترکیب انرژیهای  4و 6و  92Mevبا درصد وزنی مختلف ( 91درصد  Alfaدرصد وزنی انرژی Beta ،4Mev
درصد وزنی انرژی  6Mevو ) Gama=%100 - (Alfa + Betaدرصد وزنی انرژی  92Mevاست).
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شکل  :7منحنی درصد دز عمقی انرژیهای 6 ،4و  9 Mevبههمراه منحنی درصد دز عمقی ترکیبی آنها ( 8درصد از انرژی  4Mevو 91
درصد از انرژی  6Mevو  82درصد از انرژی (9Mev
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شکل  :8منحنی درصد دز عمقی ترکیب دو انرژی  4و  9Mevو تعیین  Rpو R50

بحث
تابع گوسی منطبقشده بر دادههای دزیمتری برای

 9Mevنیز نسبت به تکتک انرژیها ،افزایش دارد که البته

انرژیهای مختلف دارای ضریب همبستگی  r2=1است .این

ترکیب دو انرژی  4و  9Mevدر مقایسه با ترکیب سه انرژی

منحنی مطابقت خوبی با منحنیهای اندازهگیری دارد .برای

 6 ،4و  ،9Mevافزایش بیشتری را در درصد دز سطحی نشان

نمونه ،در انرژی  9Mevو میدان  12×12 cm2منحنی اندازه-

میدهد .افزایش دز سطح تا حدود  92درصد دز ماکزیمم با

گیری و تحلیلی در شکل  9رسم شده است که ضریب

بهکارگیری ترکیب پرتوهای الکترونی با انرژیها و سهمهای

همبستگی آن  r2=1میباشد.

متفاوت ،ضمن افزایش بهره درمانی سطحی ،نیاز به بلوس

مقادیر عمقی که دز به  92درصد دز نقطۀ ماکزیمم می-

جهت شیفت ایزودز به سطح را در درمان تومورهای سطحی

رسد )  ،(R50برد عملی )  ،(Rpانرژی میانگین )  (E0و

مرتفع میکند .این در حالی است که در درمان تومورهای

محتملترین انرژی روی سطح )  (Ep0برای انرژی های ،4

سطحی با فیلدهای تک انرژی با انرژی پایین ،نیاز به بلوس

 9 ،6و  21Mevو ترکیب دو انرژی  4و  9Mevو همچنین

جهت شیفت دز ماکزیمم به سطح احساس میشود.

ترکیب سه انرژی  6 ،4و  9Mevدر جدول  2نشان داده شده

فیلدهای تک انرژی الکترون با انرژی باال مانند 29 ،21
و  28Mevنیز دز سطح باالیی دارند ،ولی گستردگی محدودۀ

است.
با توجه به شکل  1و جدول  ،2نتایج نشان میدهد که

عمق با دز باال در این انرژیها ،بیش از عمق بافت هدف مورد

با بهکارگیری ترکیب پرتوهای الکترونی با انرژیها و سهمهای

مطالعه (از سطح تا حدود عمق  )3cmاست .عدم مزیت این

متفاوت ،درصد دز سطح در بهترین ترکیب دو انرژی  4و

گستردگی محدوده با دز باال ،بهطور خاص در مواردیکه بعد

 9Mevبه حدود  92درصد دز ماکزیمم میرسد؛ در حالیکه

از عمق بافت هدف مورد مطالعه (از سطح تا عمق ،)3cm

درصد دز سطح در منحنی  PDDبرای تکتک انرژیهای  4و

یک بافت بسیار حساس به اشعه وجود داشته باشد ،بیشتر

 9Mevکمتر از  82درصد دز ماکزیمم است .همچنین با توجه

احساس میشود .فیلدهای تک انرژی با انرژی پایین  6 ،4و

به شکل  7و نتایج بهدست آمده از جدول  2مشخص میشود

 9Mevنیز نه تنها دز سطح پایینی دارند ،بلکه گرادیان ناحیۀ

که درصد دز سطح در بهترین ترکیب سه انرژی  6 ،4و

انباشت دز ( ،)Build-Upدر آنها زیاد است .بنابراین از
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یکنواختی الزم جهت باال بردن بهرۀ درمانی در بافت هدف،

بیشتر منحنی  PDDدر کل بافت هدف مورد مطالعه شده

برخوردار نیستند.

است .با مقایسۀ شکل  1و  ،6مشخص میشود که منحنی

در حالیکه در منحنی  PDDنهایی بهدست آمده از

 PDDدر ترکیب دو انرژی  4و  9Mevیکنواختی بیشتری را

ترکیب پرتوهای الکترونی با انرژیها و سهمهای متفاوت،

در مقایسه با ترکیب سه انرژی  6 ،4و  9Mevنشان میدهد.

درصد دز عمقی در ناحیۀ انباشت دز ،به  92درصد تا 99

در  PDDترکیب انرژیها ) (PDD MIXافت سریع دز بعد

درصد دز ماکزیمم افزایش یافته است و به این علت ،ناحیۀ

از یک ناحیۀ یکنواخت مشاهده میشود که باعث کاهش

انباشت دز در بهترین ترکیبهای مذکور ،نسبت به تکتک

حداکثری دز در بافتهای سالم بعد از ناحیۀ تومورال خواهد

انرژیها ،دارای گرادیان کمتری است که منجر به یکنواختی

شد.
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شکل  :9منحنی دز عمقی برحسب عمق برای انرژی  9Mevدر میدان ( 21×21cm2رنگ قرمز ،منحنی حاصل از تابع  4گوسین پیشنهادی و
رنگ آبی منحنی اندازهگیری را نشان میدهد).
جدول  :9مقادیر  E0 ،Rp ،R50و  Ep0برای  PDDانرژیهای  9 ،6 ،4و  92Mevو  PDDبهترین ترکیب دو انرژی  4و  9Mevو PDD
بهترین ترکیب سه انرژی  6 ،4و  PDDMIX( 9Mevنشاندهندۀ ترکیب انرژیها است).
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 انرژی،میتوان بهطور اسمی از ترکیب انرژیهای مختلف
دلخواه الکترون را تولید کرد و بهرۀ درمان با استفاده از باریکۀ
.الکترونی را افزایش داد

نتیجهگیری
ترکیب پرتوهای الکترونی با انرژی کم سبب بهینه سازی
 در ضمن با این روش. میشودPDD توزیع دز در منحنی
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Abstract

Background and Objective: Recently, electron beams are widely
used for superficial and skin lesions treatment. Since the accelerator
devices, create electron beams with finite energies, the treatment area
is limited to a specified depth. The objective of this study was to assess
the effect of combination of electron beams with different energies and
different contribution in order to produce PDD curve with a more
uniform central dose distribution for the shallow superficial lesions
treatment (up to cm 3). The results were compared with using a single
electron beam energy.
Subjects and Methods: at First, percentage depth dose (PDD) was
measured by using a Varian accelerator devices for energies 4, 6, 9, 12
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about %90 maximum dose by combination of electron beams with
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different energies and different contribution.
Conclusions: low energy electron beams Combination cause optimization of the dose distribution
PDD curve. Furthermore, we can produce electron beam with arbitrary energy by this method.
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