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چکيده
زمينه و هدف :هنگام اندازهگيري دُز جذبشدة ناشي از پرتوهاي الکتروني در
يک نقطة مشخص در ماده ،مقداري از آن به وسيلة اتاقک يونيزاسيون جايگزين
ميشود .بنابراين در ميزان تضعيف و پراکندگي پرتوها ،تغييراتي ايجاد ميشود.
براي در نظر گرفتن اثرات مربوط به اين جابهجايي ،يک نقطة مؤثر اندازهگيري
را به عنوان نقطة مرجع در نظر ميگيريم ،که اين نقطه در باالي مرکز هندسي
اتاقک ميباشد .با توجه به اينکه نقطة مؤثر اندازهگيري به جزئيات طراحي
اتاقک ،انرژي و ابعاد ميدان بستگي دارد ،در مطالعات انجام شده بر روي آن،
مقادير متفاوتي براي اتاقک يونيزاسيون استوانهاي گزارش شده است .هدف از
اين مطالعه ،تحليل اطالعات دوزيمتريک تابشهاي الکتروني و تعيين نقطة مؤثر
اندازهگيري در اتاقک يونيزاسيون استوانهاي  CC13ميباشد.
روش بررسي :از اتاقک يونيزاسيون  ،CC13براي اندازهگيري دُز در ميدانهاي
الکتروني 21 ،9و 21مگاالکترون ولت دستگاه شتابدهندة خطي واريان C/D
 1222بيمارستان گلستان اهواز استفاده شده است و اپليکاتورهاي مورد استفاده با
ابعاد  11×11cm2،.........،6×6 cm2ميباشند .اندازهگيريها در فانتوم آب تا
عمق  02mmانجام گرديد .منحنيهاي درصد دُز عمقي برحسب عمق ،براي
تمام اپليکاتورها با ابعاد مختلف رسم گرديد .براي تحليل دادهها از نرم-
افزار  table curveاستفاده شد و سپس نقطه عطف منحنيها محاسبه گرديد.
يافتهها :ناحية پيچش (نقطة عطف منحني) بيانگر تغيير محيط از هوا به فانتوم
(آب) به هنگام اندازهگيري يونيزاسيون ميباشد که ميتوان آن را به عنوان نقطة
مؤثر اندازهگيري در نظر گرفت .همچنين ،ميانگين نقطة مؤثر اندازهگيري با افزايش
انرژي و ابعاد ميدان تغيير مييابد.
نتيجهگيري :در اتاقک يونيزاسيون  ،CC20ميانگين بهدست آمده براي نقطة
مؤثر اندازهگيري  2/9 rميباشد.

تلفن22909260204009 :

كليد واژگان :اتاقک يونيزاسيون استوانهاي ،منحني درصد دُز عمقي ،نقطة مؤثر
Email:Jafarfatahi@yahoo.com
اندازهگيري ،پرتوهاي الکتروني.
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مقدمه
ميزان دُز جذبشده در بافت نرم يا هر مادة ديگري را

استوانهاي براي مشخص کردن دُز جذب شده ذرات باردار

ميتوان با اندازهگيري ميزان يونش توليدشده در يک حفرة

سنگين ،در نقطة مؤثر اندازهگيري استفاده شده است .نقطة

خيلي کوچک پر از گاز بهدست آورد .تبديل يونش به دُز

مؤثر اندازهگيري

 (Pبراي يک اتاقک فارمر ،در مورد

جذبشده در يک حفرة پر از گاز واقع در محيط ،با استفاده

يون کربن ،محاسبه شده و مقدار  2/91شعاع دروني اتاقک

از اصل براگ –گري امکانپذير است ( .)1 ،2ميتوان فرض

بهدست آمده است( .)9در سال  ،2966دوتريکس

کرد که يک حفرة کوچک پر از گاز به طور معلق در يک

( )Dutreixو همکارانش ،نقطة مؤثر اندازهگيري را براي

محيط يکنواخت در معرض تابش باريکهاي از پرتوهاي

يک دسته پرتو الکتروني که به يک اتاقک يونيزاسيون

ايکس يا گاما قرار ميگيرد .همچنان که فوتونها با ماده

استوانهاي برخورد ميکنند ،بهدست آوردند .آنها بهطور

برخورد ميکنند ،الکترونهاي پرانرژي آزاد ميشوند و به

تئوري نشان دادند که نقطة اندازهگيري براي يک اتاقک

درون حفره نفوذ و در آن يونش توليد ميکنند .براي اينکه

يونيزاسيون استوانهاي ،براي يک دسته پرتو که بهطور موازي

يک آشکارساز ،همانند حفرة براگ-گري رفتار کند ،بايد

و همجهت به اتاقک برخورد ميکنند ،به اندازة  2/01 rاز

شارش الکترون در مادة حساس آشکارساز با شارش

مرکز به سمت منبع اشعه جابهجا خواهد شد ( .)0در بررسي

الکترون در نقطة مورد نظر در مادة يکنواخت برابر باشد.

که توسط زوتاليف ( )Zoetliefو همکارانش در سال

يکي از عواملي که بايد در نظر گرفته شود ،اثر جايگزيني

 2902انجام شده است ،نقطة مؤثر اندازهگيري براي اتاقک-

حجمي از آب با حفرة اتاقک (اتاقکهاي استوانهاي) است

هاي يونيزاسيون کروي که تحت تابش يک دسته پرتو

که باعث ايجاد تغييراتي در ميزان تضعيف و پراکندگي

فوتوني و الکتروني قرار گرفته است ،محاسبه شده و مقدار

پرتوها ميشود ( .)0به منظور در نظر گرفتن اثرات مربوط به

 2/66rاتاقک را بهدست آوردهاند .از سوي ديگر فاکتور

(eff

62

و نوترونهاي  d+Tدر

اين جابهجايي ،بر اساس توصية آژانس بينالمللي انرژي

تصحيح جابهجايي براي Co

اتمي ،يک نقطة مؤثر اندازهگيري را به عنوان نقطة مرجع در

اتاقک کروي محاسبه شده و مقادير متفاوتي براي اين پرتوها

نظر ميگيرند ،که در باالي مرکز هندسي اتاقک ميباشد (،4

بهدست آمده است که نشاندهندة وابستگي اين فاکتور به

 .)1مطالعهاي در سال  1226بر روي اتاقکهاي يونيزاسيون

کيفيت پرتو ميباشد ( .)9در همين سال زوتاليف و

 Roosو rigid stemبا استفاده از منحنيهاي Tissue

همکارانش بررسي ديگري را بر روي 62Coو Cs

 ،Phantom Ratioبراي فوتونها و الکترونها صورت

پرتوهاي  x-rayبا استفاده از اتاقک ،Balwing-Farmer

گرفته است که در اين مطالعه ،مقادير متفاوتي براي اين دو

انجام دادند که در اين بررسي نيز مقادير متفاوتي براي

اتاقک به دست آمده است ( .)6در تحقيقي که در سال 1222

فاکتور تصحيح جابهجايي بهدست آوردند ( .)22در بررسي

بر روي نقطة مؤثر اندازهگيري توسط جاکل ( )Jäkelو

که در سال  2990توسط داس ( )Dasو همکارانش صورت

همکارانش صورت گرفته است ،از اتاقک يونيزاسيون

گرفت ،مشاهده شد که ميزان جابهجايي نقطة اندازهگيري دُز
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به نوع اتاقک بستگي دارد .دامنة اين جابهجايي 2/00-2/01

شده ،هدف از انجام اين مطالعه بهدست آوردن نقطة مؤثر

شعاع دروني اتاقک يونش و باالتر از مرکز ميباشد و از

اندازهگيري در اتاقک يونيزاسيون استوانهاي  CC20به

طرفي با تغيير انرژي پرتو ميزان جابهجايي تغيير ميکند

صورت تحليلي و بررسي تغييرات آن با انرژي و ابعاد ميدان

( .)22در سال  ،1229مطالعهاي برروي فاکتور تصحيح جابه-

است.

جايي در يک اتاقک يونش استوانهاي که تحت تأثير

روش بررسي

پرتوهاي الکتروني قرار گرفته است ،توسط وانگ ()Wang

در اين مطالعه از دستگاه شتابدهندة خطي واريان

و همکارانش صورت گرفت .نقطة مؤثر اندازهگيري را به-

 1222C/Dکه قادر به توليد پرتوهاي الکتروني با انرژي ،4

صورت دو مفهوم جداگانه( Pgr ،فاکتور تصحيح گراديان) و

21، 9 ،6و 21ميليون الکترونولت استفاده شده است .براي

( Pflفاکتورتصحيح شار) در نظر گرفتند .سپس با استفاده از

اندازهگيري ميزان يونيزاسيون ايجاد شده از چمبر ،CC 20

روش مونت-کارلو ( )Monte–carloمقادير اين دو فاکتور

در يک فانتوم آب معروف به  Blue-phantomاستفاده

را محاسبه کردند .مقدار بهدست آمده براي  Pgrدر توافق با

شده ،اندازهگيريها تا عمق 02 mmانجام شده و فانتوم در

مقدار بهدست آمده براي اتاقک صفحة موازي در مطالعات

 SSD=222 cmقرارگرفته است .براي دوزيمتري ،از دو

قبلي است و مقدار بهدست آمده براي ( Pfl)drefتابعي از r

اتاقک يونيزاسيون استفاده شد که يکي از آنها به صورت

و  Rميباشد ( .)21مطالعات صورت گرفته بر روي نقطة

ثابت در گوشهاي از ميدان قرار گرفت ،به طوري که

مؤثر اندازهگيري اتاقک يونش انگشتانهاي ،نشان ميدهد که

پراکندگي ناشي از آن تأثيري بر اندازهگيري چمبر ميدان

مقدار آن به عواملي از قبيل جزئيات طراحي اتاقک (شامل:

نداشته باشد .اين چمبر به عنوان مرجع در نظر گرفته مي-

طول حفره ،دانسيتة جرمي مواد ديواره ،اندازة الکترود

شود .در تمام اندازهگيريها محور اتاقک يونيزاسيون

مرکزي ،شعاع حفره) ،کيفيت پرتو ،ابعاد ميدان و انرژي

استوانهاي موازي سطح آب ميباشد و حرکت آن به صورت

وابسته بوده ( )24 ،20نقطة مؤثر اندازهگيري اتاقک

پيوسته است .ولتاژ قطبي اتاقک يونش  022ولت است.

انگشتانهاي مستقل از  SSDو عمق ميباشد (.)26 ،21

اندازهگيريهاي درصد دُز عمقي ( ،)PDDبراي پرتوهاي

مطالعات انجام شده بر روي اتاقک استوانهاي نشان ميدهد

با انرژي  21 ،9و  21ميليون الکترونولت در اپليکاتور با

که مقادير متفاوتي براي نقطة مؤثر اندازهگيري بهدست آمده

ابعاد  11× 11cm1،......... ،6×6 cm1يکبار بهصورت

است .انجمن فيزيک پزشکي آمريکا مقدار  r( 2/91rشعاع

جداگانه صورت گرفته است .کنترل فانتوم و الکترومترها

دروني اتاقک يونش) را توصيه کرده است ( .)29از طرف

توسط نرمافزار Ominpro-accept .انجام شده است .اين

ديگر خان و همکارانش مقدار  2/1rرا بهدست آوردهاند

مقادير بهصورت منحنيهاي درصد دُز عمقي از اين نرمافزار

( .)20دوتريکس و همکارانش نيز مقدار 2/01rرا پيشنهاد

استخراج و در نرمافزار اکسل ( )Excellذخيره شد و

کردهاند ( .)0با توجه به اينکه در اتاقک يونيزاسيون استوانه-

منحنيهاي مربوط به آنها رسم گرديد .براي تحليل دادهها از

اي تاکنون مقادير متفاوتي براي نقطة مؤثر اندازهگيري ارائه

نرمافزار  Table curve 2.Dاستفاده شد و به کمک اين
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نرمافزار نزديکترين معادلة مربوط به منحنيهاي مذکور به-

 11 ×11cm1،... ........رسم گرديد .سپس با استفاده از نرم-

دست آمد .سپس با استفاده از نرمافزار  ،6Driveريشة

افزار  Tuble curve 2.Dنزديکترين معادله را که با

مشتق دوم معادالت مذکور بهدست آمد .اين ريشه بيانگر

تقريب بااليي با اين نمودارها فيت ميشود ،بهدست آورديم

عمقي است که در آن ،منحني دچار پيچش شده و نشان-

که بهصورت يک معادلة درجة  9ميباشد.

دهندة تغيير محيط از هوا به فانتوم (آب) بوده که در واقع
همان نقطة مؤثر اندازهگيري ميباشد که مقدار آن براي
پرتوهاي الکتروني با انرژيهاي مختلف و ميدانهاي با ابعاد
گوناگون محاسبه شده است .با استفاده از محاسبة مشتق دوم
معادالت ،براي محاسبة مقدار ميانگين نقطة مؤثر اندازهگيري
بهصورت زير عمل ميکنيم ،براي هر يک از انرژيهاي ،9
 21و  21ميليون الکترونولت نمودار ،مشتق دوم معادالت بر
حسب ضلع مربع معادل ميدان را رسم کرده و نزديکترين
معادله به منحنيها را بهدست آورديم و با استفاده از رابطة
ميانگين نقطة مؤثر ،اندازهگيري را براي هر يک از انرژيها
بهدست ميآوريم .پس از اين مرحله ،نمودار ميانگين نقطة

Y=a+bx+cx2+dx3+ex4+fx5+gx6+hx7
ضرايب اين معادالت براي هر يک از منحنيها ،متفاوت
ميباشند .با استفاده از نرمافزار  ،Drive6مشتق مرتبة دوم
(نقطة عطف) معادالت را بهدست آورديم ،که مشاهده شد
به تعداد تغيير عالمتهاي ضرايب معادله ،ريشه بهدست
ميآيد .با توجه به اينکه شعاع اتاقک يونش  CC13مورد
استفاده  0mmميباشد ،ريشهاي مورد قبول ميباشد که در
داخل حجم دوزيمتر واقع شود .با اين استدالل براي هريک
از معادالت ،تنها يک ريشه مورد قبول ميباشد .در جدول 2
مقادير بهدست آمده براي نقطة مؤثر اندازهگيري آورده شده
است.
در شکلهاي ( 1 ،2و )0نمودارهاي مربوط به منحني

مؤثر اندازهگيري محاسبه شده براي هر يک از انرژيها را
برحسب انرژي رسم کرده و نزديکترين معادلة به منحني
مذکور را بهدست آورده و مانند حالت قبل ميانگين را
محاسبه ميکنيم.

درصد دُز عمقي بر حسب عمق و نمودارهاي مربوط به
محاسبه ميانگين آورده شده است .براي انرژي  9 Mevو
2

ميدان  6×6 cmضرايب معادلة درجة  9بهصورت زير مي-
باشد.
7

يافتهها

y  a  bX  c X  d X  e X  f X  g X  h X
6

5

همانطور که ذکر شد ،منحنيهاي  PDDبر حسب
عمق براي هر يک از پرتوهاي الکتروني با انرژي 21 ،9و21
ميليون الکترونولت در اپليکاتورهاي با ابعاد ،6×6cm1
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جدول  :9تغييرات نقطة مؤثر اندازهگيري برحسب ابعاد ميدان و انرژي 9999
ميانگين نقطة مؤثر اندازهگيري

ميانگين نقطة مؤثر

()mm

اندازهگيري براي هر

ابعاد ميدان ()cm2

انرژي ()Mev

انرژي ()mm

0/2

11×11

12×12

21×21

22×22

6×6

0/4

1/4

1/9

4/0

0/9

1/2

9

1/9

2/6

1/4

0/9

0/1

4/2

21

0/2

2/9

1/1

0/6

0/6

0/9

21

شکل :9منحني تغييرات  PDDبر حسب عمق را در انرژي  1 Mevو ميدان 6×6cm2

9 Mev
21Mev
15 Mev

شکل  :2نمودار نقطة مؤثر اندازهگيري بر حسب ضلع مربع معادل ميدان براي انرژيهاي  1،92و 91مگا الکترونولت
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شکل  :9نمودار تغييرات ميانگين نقطه مؤثر اندازهگيري بر حسب انرژي

بحث
نقطة مؤثر اندازهگيري اتاقک يونش به عواملي از قبيل

( )6×6 cm2با افزايش انرژي از  9Mevبه  15Mevمقدار

جزئيات طراحي اتاقک (طول حفره ،شعاع حفره ،و)...

نقطة مؤثر اندازهگيري کاهش يافته ،همچنين در يک انرژي

انرژي ،ابعاد ميدان و کيفيت پرتو بستگي دارد ( )20و از

ثابت( ،به عنوان مثال )9Mevبا افزايش ابعاد ميدان ،نقطة

سوي ديگر تغييرات آن با  SSDو عمق ناچيز باشد (،21

مؤثر اندازهگيري کاهش يافته است .بنابراين تغييرات انرژي

 .)26با در نظر گرفتن وابستگي نقطة مؤثر اندازهگيري به

و اندازة ميدان ميتواند باعث تغييرات نقطة مؤثر اندازهگيري

جزئيات طراحي اتاقک ،ميتوان دريافت که اتاقک

در اتاقک  cc13گردند.

يونيزاسيون  CC13مورد مطالعه ،داراي نقطة مؤثر اندازه-

در اين مطالعه اثر دو عامل  SSDو عمق را در نظر

گيري متفاوتي نسبت به ساير اتاقکهاي يونيزاسيون مي-

نگرفته و به بررسي اثرات انرژي و ابعاد ميدان پرداخته شد.

باشد.

در همين ارتباط ،داس در سال  2990نيز به بررسي اثرات

در بررسي که در سال  2990توسط داس و همکارانش

تغيير انرژي پرتوهاي الکتروني بر روي نقطة مؤثر اندازه-

صورت گرفته ،مشاهده شد که ميزان جابهجايي نقطة اندازه-

گيري پرداخته و وي دريافت که با تغيير انرژي ،6-20Mev

گيري دُز به نوع اتاقک بستگي دارد .دامنة اين جابهجايي

مقدار نقطة مؤثر اندازهگيري از  0.5r–0.9rتغيير ميکند.

 2/00-2/01شعاع دروني اتاقک يونش و باالتر از مرکز مي-

حال با در نظر گرفتن تغييرات نقطة مؤثر اندازهگيري با

باشد و از طرفي با تغيير انرژي پرتو ميزان جابهجايي تغيير

انرژي و ابعاد ميدان ،ميانگين نقطة مؤثر اندازهگيري در اين

ميکند (.)22

تحقيق ،نيز حدود  0.9rبهدست آمده است .پيشنهاد ميشود

در اين مطالعه ،با توجه به مقادير بهدست آمده در جدول

که در مطالعات بعدي ضمن بررسي اثرات احتمالي  SSDو

 2ميتوان دريافت که در يک ميدان ثابت ،به عنوان مثال
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قدرداني
نويسندگان بر خود الزم ميدانند که از معاونت پژوهشي

عمق بر روي اين نقطه از يک اتاقک صفحه موازي جهت
.اطمينان از صحت نتايج استفاده شود

دانشگاه که هزينة اين طرح پژوهشي را تقبل نمودهاند و

نتيجهگيري

همچنين از بخش دوزيمتري گروه راديوتراپي بيمارستان
،گلستان اهواز که در اجراي اين پژوهش همکاري داشتهاند
.صميمانه سپاسگزاري نمايند

 ميانگين بهدست آمده،CC20 در اتاقک يونيزاسيون
. ميباشد2/9 r براي نقطة مؤثر اندازهگيري
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Determination of the effective point of measurement of cylindrical
ionization chambers for electron beams with different energies
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Abstract
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Background and Objective: In order to measure the absorbed dose
due to electron beam irradiation at the reference point of a medium,
part of this medium is replaced by a cylindrical ionization
chambers. Thus changes will appear in attenuation and scattering of
the radiation. In order to assess the displacement effect, an effective
point of measurement uses as the reference point. This effective
point is taken upstream of the geometrical center of the chamber.
This effective point of measurement depends on every detail of the
chamber design, energy and field size. So, in the different
researches on this point, various values has been reported for
cylindrical ionization chamber. The purpose of this study was to
analyse the dosimetric information of electron beams and determine
the analytical effective point of measurement in CC13 ionization
chamber.
Subjects and Methods: In this study a CC13 ionization chamber
was used for dose determination of 9,12 and 15MeV electron beams
of Varian accelerator of Ahwaz Golestan hospital in different field
sizes of 6×6cm2up to 25×25cm2 applicators. Measurement was
made in blue phantom, up to 30mm depth. The PDD curve was
plotted separately for all treatment electron fields. The table curve
2D software was used for analyzing experimental data. Then critical
point for each curve was calculated.
Results: The torsion area is caused by changing environment from
air to phantom (water) during measuring of ionization.Also, with
increased energy and field size, mean effective point of
measurement is altered.
Conclusion: For CC13 ionization chamber, the mean value is
obtained as 0.9r.
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