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Abstract
Background and purpose: Beam shaper is a type of applicator used in conjunction with the
intraoperative electron radiotherapy. This study aimed at quantitative evaluation of the photon
contamination of this applicator using Monte Carlo simulation.
Materials and methods: In this experimental study, at first the head of LIAC accelerator was
simulated along with the beam shaper applicator using MCNPX Monte Carlo code. Validity of the
simulated model was evaluated by comparing the percentage depth dose curves obtained by Monte Carlo
simulation and practical dosimetry. Finally, the photon contamination at different clinical field sizes and
electron energies was quantitatively determined.
Results: The results showed that by increase in field size, the photon contamination of the beam
shaper applicator was considerably decreased. Furthermore, increment of electron energy could increase
the photon contamination.
Conclusion: Increasing the photon contamination at the phantom surface by increment of
electron energy and decrement of field size can be attributed to increasing the probability of electron
[ Downloaded from jmums.mazums.ac.ir on 2023-01-07 ]

interaction with the steel blades of the beam shaper and production of bremsstrahlung radiation at higher
energies. Due to the photon contamination, employing the beam shaper applicator can increase the
surface dose.

Keywords: intraoperative radiotherapy, photon contamination, beam shaper applicator, Monte Carlo
Simulation
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ارزیابی آلودگی فوتونی اپلیکاتور  Beam Shaperبا استفاده
از شبیه سازی مونت کارلو
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چكیده
سابقه و هدف Beam Shaper :نوعی اپلیکاتور مورد استفاده در رادیوتراپی حین عمل توسط الکترون است .هدف از
این مطالعه بررسی کمی میزان آلودگی فوتونی ناشی از این اپلیکاتور با استفاده از شبیهسازی مونتکارلو میباشد.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربی ابتدا سر شتاب دهنده  LIACبه همراه اپلیکاتور  Beam Shaperتوسط کد مونت
کارلوی  MCNPXشبیهسازی گردید و سپس اعتبار مدل شبیهسازیشده از طریق ماایهقه منینقیهقای دردقد دوز عماقی
حادل از شبیه سازی مونت کارلو و دوزیمتری عملقی مقورد ارزیقابی رقرار گرفقت .در نمایقت میقزان آلقودگی فوتقونی در
اندازههای میدان و انرژیهای مختلف به دورت کمی در سطح فانتوم آب مورد بررسی ررار گرفت.
یافتهها :نتایج حادل از این کار نشان داد که میزان آلودگی فوتونی ناشی از اپلیکاتور  beam shaperبا افقزای
میدان بهطور رابلتوجمی کاه
استنتاج :افزای
احتمال برهم کن

مییابد .به عالوه میزان آلودگی فوتونی با افزای

میزان آلودگی فوتونی در سطح فانتوم با کاه
الکترون با تیغههای فلزی اپلیکاتور و تولید تقاب

اپلیکاتور  beam shaperبه دلیل ایجاد آلودگی فوتونی باعث افزای

ابعقاد

انرژی بی تر میشود.

ابعاد میدان و افزای

انرژی را مقیتقوان بقه افقزای

ترمقزی در انقرژیهقای بقارتر نهقبت داد .اسقتفاده از
میزان دوز رسیده به سطح خواهد شد.

واژه های کلیدی :رادیوتراپی حین عمل ،آلودگی فوتونی ،اپلیکاتور  ،Beam Shaperشبیهسازی مونت کارلو

مقدمه
( )IORTیکققی از رو هققای خققات پرتودرمققانی اسققت

پرتوهققای ایکققس کققم انققرژی ( )Low-KV IORTو

که که با تیویل یک جلهقهای دوز (از مرتبقه  01تقا 01

همچنین چشمههای پرتوزا با فعالیت بار ()HDR-IORT

گقری) بقه بهققتر تومقور بالفادقله بعققد از عمقل جراحققی

( )0اسققتفاده نمققود .شققتاب دهنققده اخت

ادققی LIAC

انجققام میشققود( .)0بققرای پیققادهسققازی  IORTمققیتققوان

( ،Sordinaایتالیا) یکی از مممتقرین شقتاب دهنقدههقای

از رو هققققای مختلفققققی شققققامل باریکققققه الکتققققرون
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رادیوتراپی حقین عمقل IntraoerativeRadiotherapy

،)Intraoperative Electron Radiation Therapy

ارزیابي آلودگي فوتوني اپليكاتور Beam Shaper

اپلیکاتورهای مورداستفاده با این شتاب دهنده ،اپلیکاتور

 8 mmسققاخته شققده اسققت .رهققمت اسققتوانهای شققکل

 beam shaperمیباشد( .)5به دلیقل اسقتفاده از تیغقههای

اپلیکاتور از جقنس پلقیمتیقل متقاکریالت ( )PMMAبقا

فلزی در انتمای این اپلیکاتور به منظور تولید میقدانهای

ضخامت  5 mmو طول  05 cmساخته شده اسقت .ابعقاد

مربعی ومهتطیلی ،احتمالآلودگی فوتونی باریکه الکترون

این اپلیکقاتور برابقر  001×051×051 mm3مقیباشقد(.)5

در اثر برخورد الکترونها بقه تیغقه فلقزی و تولیقد تقاب

نمایی از این اپلیکاتور و رهمتهای مختلف آن در

ترمققزی وجققود دارد .هققدف از ایققن مطالعققه اسققتفاده از

ت ویر شماره نشان داده شده است.

شبیهسازی مونتکارلو جمت ارزیابیکمی میزان آلودگی
فوتونی ناشقی از ایقن اپلیکقاتور در میقدانهقای بقالینی و
انرژیهای مختلف میباشد.

مواد و روش ها
شتاب دهنده اخت

ادی رادیوتراپی حین عمل LIAC

در مطالعه تجربی و شبیهسازی حاضقر از شقتابدهنقده
رادیقوتراپی حقین عمققل  LIACمققدل  00 MeVاسققتفاده

تصو یر شواره  )a( :1نمقایی از اپلیکقاتور  beam shaperکقه بخق
استوانه ای در بار و بخ

تیغقه هقای شقکل دهنقده میقدان در پقایین

شد .این مدل رادر به تولید باریکه الکترون با انرژیهقای

اپلیکاتور وارع شده است )b( ،نمای اپلیکقاتور از پقایین کقه تیغقههای

 01 ،8 ،1و  00 MeVمقیباشققد( .)1رابلیقت حرکققت سققر

فلزی در آن تعبیهشده است

شققتاب دهنققده در راسققتای عمققودی بققه انققدازه،011 cm
چرخ

سر شتابدهنده به چپ و راسقت ()roll angle

بهانققدازه  ±11درجققه و چققرخ

سققر شققتاب دهنققده در

شبیهسازی مونتکارلو
و اپلیکقاتور LIACبرای شبیهسازی سر شقتابدهنقده

(به ترتیب به سمت خارج و داخل بدنه شتاب دهنقده) از

استفاده شد .نمای دو بعدی و سه بعدی از مدل شقبیهسقازی

رابلیتهای این سیهتم است( .)1این شقتاب دهنقده بقرای

 beam shaperبه همراه اپلیکاتور LIACشده شتاب دهنده

پمن کردن باریکه الکترون به یقک فویقل پراکنقده سقاز

مت ل به آن در

آلومینیومی باضخامت  801 μmمجمقز اسقت کقه علقت

ت ویر شماره آمده است .بقرای میاسقبه منینقیهقای

میزان آلودگی

دردققد دوز عماققی ( )PDDباریکققه الکتققرون حادققل از

ادلی استفاده از فویل آلومینیومی کاه
نوترونی در انرژیهای بار میباشد(.)7

اپلیکاتور  beam shaperدر میدانهای مربعقی  1×1 ، 4×4و
 8×8 cm2و به ازای تمام انقرژیهقای اسقمی شقتاب دهنقده

اپلیکاتور Beam Shaper

اپلیکاتور  beam shaperاز چمار تیغقه تشکیلشقده
است که دوبهدو بهدورت کشویی باز و بهته میشقوند.

 01 ،8 ،1( LIACو  )00 MeVاز یققققک سققققری سققققلول
استوانهای به رطر  5 mmو ضخامت  0 mmدر داخل فقانتوم
آب استفاده شد.

حرکت تیغهها وابهته به یکدیگر بوده و تیغههای موازی
بهدورت هم زمان حرکت مقیکننقد .ایقن تیغقهها از دو

دوزیمتری عملی

ریققه شققامل (( )Polytetrafluoroethyleneتفلققون) بققا

برای اندازهگیری عملی منینقی دردقد دوز عماقی

ضخامت  01 mmو فورد زنگ نزن (استیل) با ضخامت

در beam shaperباریکه الکترون حادقل از اپلیکقاتور
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میدانها و انرژیهای مذکور از تکنیک دوزیمتری یونی
 Semifelxو Advanced Markusتوسط اتارکهای یون

اعتبار سنجی نتایج حادل از شبیه سازی مونت کارلو
برای اعتبارسنجی مدل شبیه سازی شده ،منینیهای

اسققتفاده شققد( .)7نمققایی از چیققدمان دوزیمترهققای مققورد

دردد دوز عمای حادل از شبیه سازی بقا نتقایج متنقا ر

استفاده در اندازهگیری منینیهای دردد دوز عمای در

عملی مورد ماایهه ررار گرفتند .این ماایهقه بقه دقورت

داخل فانتوم آب در

کمی و از طری به کارگیری تیلیقل گامقا بقا معیارهقای

ت ویر شماره نشان داده شده است.

دردد اختالف دوز و فادله تا تواف به ترتیب  3دردد
و  3 mmانجام شد(.)8

ارزیابی آلودگی فوتونی
برای بررسی آلودگی فوتونی مربوط به میقدانهقای
بالینی مختلف حادل از اپلیکاتور  beam shaperشقامل
میدانهای  0×0تا  01×01cm2در انرژیهای مختلقف ،1
 01 ،8و  00 MeVباریکه الکترون شتاب دهنقده ،LIAC
میزان مشارکت فوتونها در میزان دوز رسقیده بقه سقطح
فانتوم بقه دقورت کمقی و از طریق بقهکارگیری تقالی
تص یر شاره  :2مدل شبیه سازی شده از اپلیکاتور :beam shaper
( )aنمای سه بعدی )b( ،نمای دو بعدی

استاندارد  F4میاسبه شد.

یافته ها و بحث
نتایج حادل از شبیهسازی مونت کارلو در میاسقبه
منینیهای دردد دوز عمای در
تص یر شاره

و بهدورت شکلهقای هندسقی توخقالی

نشان داده شده است .خطوط مشخص شده در این ت ویر
نیز نشاندهنده نتقایج حادقل از دوزیمتقری عملقی توسقط
اتارک یون

میباشند .همانطور که مالحظه میشود نتایج

حادل از شبیهسازی مونتکارلو و دوزیمتری عملی از توافق
رابل ربولی برخوردارند .ماایههکمقی اخقتالف نتقایج توسقط

مرجع  Semiflexجمت کنترل تغییرات خروجی شتاب دهنده)c( ،

میدهد(ت ویر شماره ).

ررارگیری اپلیکاتور  beam shaperدر سطح فانتوم آب
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تص یر شاره )a( :3دوزیمتر میدان )b( ،Advanced Markusدوزیمتر

تیلیققلگامققا نیققز دققیت ایققن ادعققا را مققورد تائیققد رققرار

ارزیابي آلودگي فوتوني اپليكاتور Beam Shaper

تص یر شاره  :4منینی های دردد دوز عمای حادل از شبیه سقازی مونتکقارلو (شقکل هقای توخقالی) و انقدازه گیقری عملقی (خطقوط تقوپر) در
انرژیها و ابعاد میدان مختلف

تص یر شاره  :5ماادیر شاخص گاما به تفکیک انرژی در عم ها و میدان های تاب

نتایج مربوط به میزان دوز ناشی از آلودگی فوتونی
در سطح فانتوم آب در میدانها و انرژیهای مختلف در
ت ویر شماره نشان دادهشده است .رابقلذکر اسقت کقه

مختلف

انرژی الکترون میزان تاب

ترمزی حادل از بقرهمکن

باریکه با تیغههای فلقزی  beam shaperافقزای
به دنبال آن میزان آلودگی فوتونی افزای

یافتقه و

مییابد.

ماادیر دوز ناشی از آلودگی فوتونی بر حهب دردد بیشینه
دوز در امتداد میور بالینی باریکه الکترون در انرژی و ابعقاد
میدان متنا رگزار
میشود با کاه

شده است .همقانطور کقه مالحظقه

ابعاد میدان در یک انرژی مفروض میقزان

آلودگی فوتونی بهطور رابلتوجمی افزای
کاه

مقییابقد .بقا

ابعاد میدان بخشی از تیغههای فلزی مورد استفاده

ررار میگیرد ،افقزای
تاب
افزای

و بقه تبقع آن میقزان فوتقونهقای

ترمزی تولید شده و آلودگی فوتونی متنا ر بقا آن
مییابد .به همین ترتیب با افزای

دلیل خارج شدن بخ

ابعاد میدان بقه

تص یر شاره  :6دردد دوز نهبی ناشی از آلودگی فوتونی در سطح
فانتوم برای میدانهای مربعی 0×0cm2تا  01×01cm2در انرژیهای
مختلف

بی تقری از تیغقههقای فلقزی از

در نمایت با توجه به نتایج به دست آمقده مقیتقوان

معرض باریکه الکترون فرودی ،میزان آلقودگی فوتقونی

گفقققت کقققه اسقققتفاده از اپلیکقققاتور  beam shaperدر

انرژی در یک میدان

رادیوتراپی حقین عمقل ،میقزان دوز رسقیده بقه سقطح را

مییابقد.

بقه دلیقل مشقارکت

کاه

مییابد .به عالوه با افزای

تابشی مفروض ،میزان آلودگی فوتونی افزای
به طور کلی احتمال تولید تاب
الکترون فقرودی افقزای
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ترمزی با افزای

انرژی

مقییابقد .بنقابراین بقا افقزای

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

افزای

خواهد داد که ایقن افقزای

آلودگی فوتونی حادل از ایقن اپلیکقاتور در میقزان دوز
رسیده به سطح است .البته باید خاطرنشان کرد که میزان
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در اپلیکاتور  beam shaperکه در ماابل باریکه الکترون
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 میققزان دوز ناشققی از آلققودگی،رادیققوتراپی حققین عمققل

مشارکت آلودگی فوتونی در میزان دوز رسیده به سقطح

 مقیتوانقد بقهbeam shaper فوتونی حادل از اپلیکاتور

 دردقد اسقت (ت قویر0 در بی ترین حالت در حقدود
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