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چکیده

هنگامِ پرتو درمانی بیماران با پرتوهای الکترونی ،به دلیلِ بر همکنشِ
پراکندگی الکترونها از ساختارهای مختلفِ سرِ شتابدهندۀ خط ی،
مقداری اشعۀ ایکس ناخواسته تولید م یش ود .ل اا ب رنن ش دیک ک ه
ب رنوردی از می ان دُز نل ودگی فوت ونِ ترم ی در باریک هه ای
1

گروه فی یک ،دانشگاه اراک؛ hosseini.mahsa2011@gmail.com

2

دانشیار فی یک ،دانشگاه اراک
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دانشگاه علوم پ شکی اراک
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گروه فی یک دانشگاه اراک

الکترونی شتاب دهندۀ خطی پ شکی اِلِکت ا م د  Preciseواق در
بخشِ رادیوتراپی بیمارس تان نی تا ...خوانس اری اراک ب ه و ور ِ
تجربی و با استفاده از نشکارس ازهای ترمولومینس انس در دو ان ریی
 1۵MeVو  1۰MeVبه دست نوریک .نتایجِ به دست نمد دُزِ حاو ل
از این پرتوها را در مکانه ایی ن دی ک ب ه ف انتوم ی ا ب دنِ بیم ار در
محدودۀ میلی سیور نشان میدهد.
واژههایکلیدی :باریکه های الکترونی ،نلودگی فوتونِ ترم ی،
شتاب دهندۀ خطی پ شکی.
 .1مقدّمه
امروزه از الکترونهای پر انریی با گسترۀ مفید انرییه ای  6-2۰ MeVدر رادی و تراپ ی و
درمانِ تومورهای سطحی استفاده میشود .مشخصۀ این الکترونها اُف تِ س ری دُز در ناحی ۀ
بعد از تومور است .درمانِ تومورها با الکت رون ،م ای ای همگن ی دُز در حج کِ ه د

وهک

چنین کاهشِ دُز در بافتهای عمیقتر را به همراه دارد [ .]1اما از طرفی ،تولید یک باریک ه
الکترونی با ویژگی های مناسب برای استفاده در کلینیک ،تولیدکنندگان شتابدهندهه ا را
با چالشهایی مواجه میکند [ .]2زیرا ،در پرتودرمانی بیماران با پرتوهای الکترونی همواره
مقداری دُزِ ناخواستۀ فوتونِ ترم ی تولید میشود که سهکِ عمدۀ نن مرب و ب ه ب رهمکنشِ
الکترونها با اج ای سرِ شتابدهنده و درود ناچی ی نی به دلیلِ برهمکنش پرتو با فانتوم ی ا
بدن بیمار است [ .]3-4شکل ِهندسی و ترکیبِ هریک از این ساختارها که در مس یرِ عب ورِ
پرتو الکترونی قراردارند ،در تولیدِ دُز پرتوهای  Xناخواس ته نق شِ م ثّری دارن د .بن ابراین
پارامترهای باریکۀ الکترونی تولید شده در شتابدهن دهه ای خط ی ش رکته ای مختل ف،
متفاو خواهند بود .این اختال

حتی بین شتابدهندههای تولید شده توسّط یک ش رکت

هک دیده میشود و بنابراین این پارامترها برای هر ماشین باید به طور جداگان ه توی ید داده
شوند [ .]۵به این منظور بررسیهای بسیاری بر روی لیناکهای مختلف انجام شده است ک ه
در ذیل به طور مختصر به دو مورد اشاره شده است.

در یکی از این تحقیقا  ،می ان تابش ترم ی و فوتون-نوترونهای تولید ش ده در ی ک
حف اا از ج نس ف وید ب رای ش تابدهن ده خط ی واری ان در ان رییه ای 1۵-22MeV
ان دازهگی ری ش ده اس ت [ .]6همچن ین در تحقیق ی دیگ ر ب ا اس تفاده از دزیمت ری
ترمولومینسانس ،می ان تابش ترم ی تولید شده در شتابدهنده خطی الکترون با ان ریی ب ای
برنورد شده است [.]۷
در این تحقیق مُد الکترونی شتاب دهندۀ خطی پ شکی  Preciseواق در بخ شِ رادی و
تراپی بیمارستان نیتا ...خوانساری اراک ،برای انجامِ نزمایشِ تجربی مّد نظ ر ق رار گرفت ه
اس ت ت ا ب ه و ور ِ تجرب ی می انِ دُزِ تولی دی پرتوه ای فوت ونِ ترم ی ب ا اس تفاده از
نشکارسازهای ترمولومینسانس تعیین شود.
 .2روشِ کار
دستگاه  Preciseدر مُد الکترون دارای  ۵پرتو با انریی های 1۵ ،1۰،۸ ،6و1۸مگا الکترون
ولت است .سرِ این دستگاه در مُد الکترونی متشکل از پنجرۀ خروجی ،فویل پراکنندۀ اوّلیه،
کولیماتور نخستین ،فویل پراکنندۀ ّانویه ،محفظۀ یونی اسیون ،نینۀ میلر ،فکه ای  Xو Yو
اَپلیکاتور الکترون است.در این تحقیق ،با استفاده از دو نوع نشکارسازهای ترمولومینس انس
از نوع  TLD GR-2۰۰ ،LiFو  TLD-۷۰۰به وور ِ تجربی اندازهگی ریه ایی در نق ا ِ
مختلف انجام شد تا برنوردی از می انِ نلودگی فوتونِ ترم ی در این نقا ِ انتخابی به دست
نی د .بل ور لیتی وم فلورای د ) (LiFمعم و ت رین بل ور  TLDب رای دزیمت ری ف ردی اس ت.
محدوده پاسخ این دزیمتر  ۰.۰1 mSvتا  1Svاست و قابلی ت اس تفادۀ مک رر دارد .م ی ت
دیگر این دزیمتر ن دیکی عدد اتمی مثّر نن با بافتهای بدن اس ت؛ بن ابراین ،در مح دودۀ
ب رگی از انریی دُز نن مشابه دُز بافت است .به همین دییل ،اس تفاده از TLDه ای از ن وع
 LiFدر رادیوتراپی ارجحیت دارد .نزمایش ب رای دو ان ریی  1۰و  1۵مگ ا الکت رون ول ت
انجام ش د .در ه ر دو نزم ایش از اَپلیک اتور  1۰×1۰ cm2اس تفاده ش د و ب رای پرت ودهی
TLDه ا ،دس تگاه لین اک در ش رایطِ  SSD=1۰۰ cm ، monitor unit=100 muو
 Dose rate = 300تنظیک شد.

جدول( :)1شرایط انجام آزمایشها برای انرژیهای مد نظر در تجربه.
تعداد دفعات

مدت زمان

تکرار آزمایش

پرتودهی (ثانیه)

1۰

31

4

2۰

ابعاد فانتوم
پلیاتیلنی
استوانهایشکل

شعاع  ۵cmوارتفاع
1۰cm
شعاع  ۵cmو ارتفاع
۵cm

انرژی
()MeV

نوع TLD

1۰

TLD GR-2۰۰

1۵

TLD-۷۰۰

شکل( :)1نمای کلّی از محلِّ قراردادن TLDهای GR-2۰۰

برای آزمایش در انرژی .1۰MeV

شکل( :)2نمای کلّی از محلِّ قراردادن TLDهای TLD-۷۰۰

برای آزمایش در انرژی .1۵MeV

 .3نتایج و بحث
نتایجِ تجربی حاول از پرتو گیری TLDهای قرار داده شده در نقا ِ مختلف داخ لِ ف انتوم
واتاق در انریی  1۰MeVدر جدو ِ ( )2و نتایجِ تجرب ی حاو ل از پرت وگیری TLDه ای
قرار داده شده در نق ا ِ مختل ف بی رونِ ف انتوم و ات اق در ان ریی  1۵MeVدر ج دو ِ ()3
نورده شده است .نتایج در واحدِ زمان محاسبه شدهاند.
جدولِ ( :)2نتایجِ تجربی حاصل از پرتوگیری TLDهای قرار داده شده
در نقاطِ مختلف داخلِ فانتوم واتاق در انرژی .1۰MeV
شناسۀ
TLD

1
2

محل قرارگیری

محلِّ قرارگیری TLDهای

TLDها بر حسب

GR-2۰۰

فاصله از مبدا )(cm

99.96
1۰6.11

3

1۰9.۵4

4

22۵.96

میانگین دز
دریافتی در
تجربه ()mSv

روی سطد قاعدۀ باییی فانتوم و در

۷.۵6

مرک نن
داخل فانتوم به فاولۀ  ۵.۵cmاز

4.92

قاعدۀ باییی و  2cmاز مرک فانتوم
مرک قاعدۀ پایینی و در  ۰.۵cmاز

۰.34

عمق فانتوم
زیر تخت و روی زمین درست در

۰.33

محلِ مبداء

جدولِ ( :)3نتایجِ تجربی حاصل از پرتوگیری TLDهای قرار داده شده
در نقاطِ مختلف خارجِ فانتوم و اتاق در انرژی .1۵MeV
شناسۀ
TLD

1
2

محل قرارگیری TLDها

محلِّ قرارگیری

برحسب فاصله از مبدا
)(cm

TLD-۷۰۰

1۰۰.۵2

مرک قاعدۀ باییی فانتوم

1۰۵.۸

کنار فانتوم به فاولۀ
 5.5cmاز مرک ِ فانتوم

میانگین دّز
دریافتی در تجربه
()mSv

4۰.۵2
۵.۷2

شناسۀ
TLD

محل قرارگیری TLDها
برحسب فاصله از مبدا
)(cm

3

22۵.۵2

4

246.4۸

محلِّ قرارگیری
TLD-۷۰۰

زیرِ تخت و روی زمین
درست در محلِ مبداء
روی زمین در فاولۀ یک
متری از مبداء y

میانگین دّز
دریافتی در تجربه
()mSv

۰.۷21
۰.۰3۵4

شکلِ ( :)3نمودارِ تجربی حاصل از پرتوگیری TLDهای قرار داده شده
در نقاطِ مختلفِ فانتوم واتاق در انرژی .1۰MeV

شکلِ ( :)4نمودارِ تجربی حاصل از پرتوگیری TLDهای قرار داده شده
در نقاطِ مختلفِ فانتوم اتاق در انرژی .1۵MeV

همانطورکه در نمودارِ ( )3مشاهده میشود ،نقطۀ  1این واقعیّ ت را نش ان م یده د ک ه
سهک عمدۀ تولید پرتو ترم ی ناشی از قرارگرفتنِ اج ای مختلفِ شتابدهنده سرِ راه باریکۀ
الکترونی است .چون  TLDبا شناسه  ،2درونِ فانتومِ پلیاتیلنی قرار داده ش ده اس ت ،رون دِ
کاهشِ دُز با اف ایشِ فاوله از چشمۀ ذرّا ِ شبیهسازی شده رفتاری منطق ی اس ت .چ را ک ه
فانتومِ استفاده شده در این نزمایش استوانهای به شعاعِ  ۵ cmو ارتفاعِ  1۰cmم یباش د و از
ننجاییکه که بُرد الکترونهای  1۰MeVدر پلی اتیلن ح دود  ۵.۵cmاس ت و ای ن ب دان
معنی است که باریکۀ الکترونی در فانتوم متوقف شده است .پس می توان بی ان داش ت ک ه
وجودِ فانتوم سرِ راه باریکۀ الکترونی موجب میشود تا نمودار در نقطۀ  2اُفتِ قابلِ ت وجّهی
از خود نشان نداده و از رفتارِ کاهشِ نمایی پیروی نکند .به نظر میرسد این رفتار برای نقطۀ
 3نی باید وادق باشد ،اما همانطورکه مشاهده میش ود ،رفت ارِ نم ودار در نقط ۀ  3از رون دِ
مناسبی پیروی نمیکند ،زیرا با دانستن این نکته که نقطۀ  3واق در زیر فانتوم است و تنه ا 3
سانتیمتر پایینتر از نقطۀ  2قرار دارد ،انتظار میرود که عددِ قرائت شده در نقطۀ  3اختال ِ
قابلِ توجّهی با عددِ قرائت شده با نقطۀ  2نداشته باشد ک ه ای ن ط ور نیس ت .م ی دان یک ک ه
شدّ با اف ایشِ فاوله به وور ِ عکسِ مجاوری اُفت میکند ،امّا با بررسی دو نقط ۀ 3و4
در نمودار مشاهده میشود با اینکه فاولۀ بین این نقا بیش از  1۰۰cmمیباشد ،امّا شدّ
در این فاوله و در جهتِ نقطۀ  3به  4اُفتی قاب لِ ت وجّهی از خ ود نش ان نم یده د .یک ی از
مهمترین عللِ این قرائتِ نادرست ،میتواند این حقیقت باشد که دُزیمتری در ی ک نقط ه از
طبیعت نماری پیروی میکند و این مویوع ایدۀ اس تفاده از چن د دُزیمت ر در ح والی نقط ۀ
مورد نظر را مطرح میکند .در واق بهتر اس ت ک ه ب رای دُزیمت ری در ی ک نقط ه از چن د
دُزیمتر یکسان که تحتِ شرایط کامالً مشابه کالیبره شدهاند اس تفاده کن یک و بع د از قرائ تِ
هریک از دزیمترها ،میانگین دُزِ قرائت شده را محاسبه نم اییک .همچن ین قرائ ت در نقط ۀ 4
حاکی از نن است که دُز اشعۀ ترم ی تولی د ش ده در نق اطی ب ا ب یش از  2۰۰cmفاو له از
مبداء سرِ شتابدهندۀ خطی درمانی که در فاولۀ یک سانتیمتری از ب ایی فوی ل پراکنن ده
اولیه میباشد به شدّ اُفت میکند ،امّا قابلِ اغماض نیست.

شکلِ ( )4نشان میدهد که در نقطۀ 1که ن دیکترین نقطه به سرِ ش تابدهن ده م ی باش د
بیشترین قرائتِ دُزِ فوتونِ ترم ی را داریک و رَوندِ تولید پرتو ترم ی با اف ایشِ فاوله از منب ِ
پرتو الکترونی به وور ِ نمایی کاهش مییابد .در واق این رفتار از ننجا توجی ه م یش ود
که اندازهگیریها برای نقا ِ خارجِ فانتوم و ور گرفت ه اس ت و ای ن موی وع ک ه می انِ
فوتونِ ترم ی تولیدی در موادّی با چگالی کک ناچی است موج ب م یش ود ک ه نم ودار از
نقطۀ  1به بعد با شیبِ تندی کاهش یابد .همانطور که مش اهده م یش ود دُزِ فوت ونِ ترم ی
تولیدشده در نقطۀ  4به کمترین مقدار میان قرائت های انجام شده میرسد و خود مب یّن ای ن
مویوع است که در نقا ِ دورتر این نلودگی به دُزِ زمینه تقریباً ن دیک خواهد شد .ه د
از انتخابِ این نقا بررسی می انِ نلودگی فوتونی در نواحی اطرا ِ فانتوم بوده است.
 .4نتیجهگیری
همانطورکه از جداو ( )2و ( )3بر می نید می انِ نل ودگی فوت ونی ناش ی از باریک هه ای
الکترونی شتابدهندۀ خطی اِلِکت ا  Preciseدر مح دودۀ دُزِ میل ی س یور م یباش د .ای ن
نلودگی بیشتر ناشی از اج ای سرِ دستگاه شتابدهنده بوده و سهمی ه ک مرب و ب ه ف انتوم
میباشد .همچنین دُزِ فوتونهای ترم ی تولید شده با اف ایشِ فاو له از س رِ ش تابدهن ده ب ا
شیبِ نسبتاً شدیدی کاهش مییابد و به مقدار دُزِ زمینه ن دیک میشود .این مویوع بی انگر
نن است که می انِ نلودگی فوتونِ ترم ی در فواو ل بیش تر از دو مت ر از س رِ ش تابدهن دۀ
خطی چندان قابلِ توجّه نمیباشد.
 .۵سپاسگزاری
نویسندگان برخود یزم میدانند از سازمانِ انریی اتمی به لحااِ همکاری بیدریغ ننان که
در انجامِ این تحقیق نهایتِ تشکر و قدردانی خود را ابراز کنند.
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