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Abstract
Background and purpose: High-energy photon beams above 8-10 MV used in external
radiation therapy produce neutron in dealing with the linear accelerator components and other parts in
radiation field. The weakening of neutrons due to the closing jaws collimator angle, in smaller field sizes
can also be a contributing factor in changing the neutron spectrum. Since a direct measurement of the
neutron flux and spectrum require complex measurements in treatment room, the Monte Carlo is an
alternative method for determining the true environmental neutron spectrum.
Materials and methods: Geometry of linear accelerator Elekta SL75/25 was designed in
FLUKA simulation code and its validation was tested. Spectrum of neutrons produced in the accelerator
was determined in the center of four field sizes of 20 × 20, 15 × 15, 10 × 10, and 5 × 5 cm2. Data
analysis was done applying Mann-Whitney test.
Results: In the condition with flattening filter, significant differences was found in the neutron
spectrum only in 5 × 5 to 15 × 15 cm2 and 5 × 5 to 20 × 20 cm2 field sizes (P<0.05).
Conclusion: Our results of the neutron spectrum using FLUKA simulation code are in a good
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conformity with the results of practical dosimetry of other researchers; therefore, checking the neutron
flux in radiotherapy by simulation can be an appropriate solution to improve patient treatment and
protection issues. Since neutron dose increases with an increase in field size, so, we can conclude that
field size influences secondary effects of treatment.
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چكیده
سابقه و هدف :فوتونهای با انرژی بیش از  8-01مگا ولت در شتابدهنده خطی در طول مسیر خود از هدف تاا طاط
پوطت بیمار با اجزای مختلفی برخورد میکنند که میتواند منجر به تولید آلاود ی ناوترونی اردد باا توجاه باه ت ا یف
نوترون به دلیل بسته شدن زاویه فکهای کولیماتور در اندازه میدانهای کوچک تر ،اندازه میدان میتواند یک عامل موثر
در تغییر بیناب نوترون باشاد از آنجاایی کاه انادازه یاری مسات یم شاار و بینااب ناوترون در داخال اتاار درماان نیااز باه
اندازه یریهای پیچیده دارد ،مونت کارلو یک روش جایگزین برای ت یین درطت بیناب نوترون اطت
مواد و روشها :هندطه طر شتابدهنده خطی  Elekta SL75/25در کاد شاهیه طاازی  FLUKAطراحای شاد و ماورد
اعتهار طنجی قرار رفت بیناب نوترون تولید شده در این شتابدهنده ،در مرکز چهار اندازه میدان 01×01 ،01×01 ،21×21
و  1× 1طانتیمتر مربع ت یین شد جهت آنالیز دادهها از آزمون آماری من ویتنی اطتفاده شد
یافتهها :در حالت با فیلتر پهن کننده ،ف ط از اندازه میدان  1× 1تا  01×01طانتیمتر مربع و  1× 1تاا  21×21طاانتیمتار
مربع ،اختالف در بیناب نوترون م نیدار اطت ()p<1/11
استنتاج :نتایج بیناب نوترون توطط کد شهیه طازی  Flukaبا نتایج مربوط به دزیمتری عملی طایر مح ین تطابق خوبی
داشت؛ بنابراین بررطی شار نوترونی در رادیوتراپی به وطیله شهیهطازی میتواند راهکاری مناطا

در جهات بههاود درماان

بیمار و مهاحث حفاظتی باشد هم چنین با توجه به افزایش دز نوترون با افزایش اندازه میدان ،می توان بیان کرد اندازه میدان
بر بروز آثار ثانویه درمان تأثیر ذار اطت
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در رادیوتراپی باا انارژی بااف ،فوتاونهاا باا انارژی

ضای ات باافتی افازایش ماییاباد( )3برخای از مطال اات
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در مورد تاثیر اندازه میادان بار تولیاد فوتوناوترون،

ف ال ردید ت داد ذرات انتخاب شاده بارای ترابارد در

اختالف نظر وجود دارد برخی مطال ات بیان کردناد باا

این اندازه یریها 013 ،ذره انتخاب شاد کاه باه خطاای

افزایش اندازه میادان ،تولیاد ناوترون کااهش ماییاباد،

کمتر از  1درصد منجر شود

برخی دیگر با افزایش اندازه میدان ،شاهد افزایش تولیاد
نوترون بودند()00-7

ابتدا به منظور اعتهارطنجی م ادل دز نوترون ،م ادیر
مربوط به م ادل دز نوترون در فواصل  11 ،01 ،1و 011

از آنجاییکه روشهای عملی ،محدودیتهای زیادی

طانتیمتری از میدان باز  21×21طانتیمتر مرباع محاطاهه

ه از کد شهیهطازی FLUKA

ردید طپس جهت بررطی تاثیر اندازه میدان بار بینااب

اطتفاده شد کد فلوکا یک ابزار محاطهاتی قاوی باه منظاور

نوترون ،با اطتفاده از کارت  ،USRTRACKبیناب ناوترون

محاطهه انت ال و برخوردهای ذرات با ماده محسوب میشود

باارای چهااار اناادازه میاادان مختلااف ،01×01 ،21×21

از این کد در شهیهطازی شتابدهندهها ،بررطی برهمکنشهاا

 01×01و  1× 1طااانتی مترمربااع در  SSD=100در یااک

دارند ،لذا برای انجاش این مطال

و اندازه یری دز به طور

سترده اطتفاده میشود()02

هدف این مطال ه بررطی تاثیر اندازه میدان فوتاونی
بر شاار ناوترون آفیناده در حاین رادیاوتراپی باه روش

فانتوش کروی به ش اع  01طانتی متر اندازه یری شد

یافته ها و بحث
نتایج محاطهات درصد دز عم ای و پروفایال دز باه

مونت کارلو میباشد

منظور اعتهارطنجی هندطه شهیهطازی شده ،صحی تارین
میزان تطابق را در انارژی  07/8نشاان داد کاه باه عناوان

مواد و روش ها
در این مطال اه از کاد شاهیهطاازی  FLUKAبارای
مدلطازی هندطه طار شاتابدهنده خطای Elekta SL75/25

در انرژی  MV 08اطتفاده شد کل مطال ه انجاش شده باه
صورت شهیه طازی بوده و تنهاا باه منظاور اعتهارطانجی
اولیه ،هندطه شهیه طازی شده از نظر تولید فوتون ،نتاایج
مرباوط باه درصاد دز عم ای و پروفایال دز باه صااورت
تجربی اندازه یری شد
جهت شهیه طازی شتابدهنده ،اطالعاات کااملی در
دهنده شتابدهنده مورد نظر تهیه شد پارامترهای مرباوط
به میدان تابشی از جملاه انارژی ،ناوع ذره و مکاان منهاع
ت ریف ردید به عالوه از روش کاهش واریاانس قطاع
در این مطال ه اطتفاده شد با توجه به این که ناوترون در
فوتونهای باا انارژی باافتر از  8 MeVتولیاد مایشاود،
م دار انارژی قطاع را بارای فوتاون و الکتارون7 MeV ،
قرار دادیم که طه

افزایش طرعت محاطهات ردید به

منظور بررطی برهمکنشهای مربوط باه فوتوناوترونهاا
در کارت فیزیک ،کارت فوتونوکلیر ()PHOTONUC
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نتایج مربوط باه اعتهارطانجی م اادل دز ناوترون باا
نتایج مربوط به مطال ه هاشمی و همکاران در هماین شارایط
م ایسه شد کاه در جادول شاماره  0و نماودار شاماره 0
مشاهده میشود( )03آزمون آماری من ویتنای نشاان داد
این دو منحنی اختالف م نیداری ندارند ()p>1/11
محاطهات انجاش شده برای بیناب ناوترون در انادازه
میدانهاای  01×01 ،01×01 ،21×21و  cm2 1×1نشاان داد
که با افزایش اندازه میدان از میدان  1×1تاا cm2 01×01

و  1× 1تا  cm2 21×21م نایدار اطات و میازان ناوترون
آفینده و شار نوترون افزایش مییابد ( )p<1/11بینااب
نوترون در اندازه میدان های مختلف در نمودار شماره 2
نشان داده شده اطت
جدول شماره  :1نتایج م ادل دز نوترون در میدان باز
اندازه میدان ()cm2

21× 21

21× 21

شهیه طازی

مطال ه هاشمی

1

3/077±1/11

3/7±1/7

01

2/48± 2/14

2/4±0/14

11

1/718± 0/16

1/8± 1/2

011

1/13± 1/38

1/2± 1/4

فاصله از مرکز ()cm
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مورد هندطه طر دطتگاه ،جنس و ترکیا

ماواد تشاکیل

انرژی دطتگاه شهیهطازی شده ،انتخاب ردید

اندازه ميدان فوتوني در شتابدهنده خطي Elekta SL75/25

بااه یااک میاادان مرجااع ( )11×11cm2ت

ریااف شااود()2

بنااابراین باارای نرمااال کااردن دادههااا بااه منظااور م ایسااه
صحی اندازه میدانهای مختلف با هم ،باید ضاری

Sc

در محاطهات اعمال ردد
در این مطال ه ،با افزایش اندازه میدان از میدان 1×1
نمودار شماره  :1اعتهارطنجی تولید نوترون در انادازه میادان 21× 21
طانتی متری در مرکز میدان و فواصل  11 ،01و  011طانتی متری

تا  cm2 21×21شار نوترون افزایش یافت این مطلا

باا

نتایج ارائه شده توطاط اکرار پهوهشاگران مطاب ات دارد
( )03-04 ،01هرچند که پهوهشگرانی هستند کاه خاالف
این نظار را دارناد( ،)23-21کاه در نظار نگارفتن فااکتور
پراکند ی کولیماتور ،بررطی اندازه میدانهای بزرگتر
از  ،21×21cm2خطا در محاطهات عملی و اطتفاده نکاردن
از هندطه دقیق برای شهیهطازی ،میتوانند دفیال وجاود
اختالف نظر در نتایج مطال ات ذشته باشند

نمودار شماره  :2بیناب انرژی نوترون در اندازه میدان هاای  21×21و
 01× 01و  01×01و  1× 1طانتی متر مربع

ا رچه کلیماتور ثانویه به دلیال عادد اتمای باافیی
کااه دارد ،بااه عنااوان یااک عاماال تولیااد نااوترون مطاار
میباشد ،با این حال بهدلیال ضاخامت زیاادی کاه دارد،

زمانی که اندازه میادان افازایش ماییاباد ،باه علات

فوتونوترونهای تولید شده دوباره در خود فکهاای آن

افزوده شادن پراکناد ی ناشای از کولیمااتور کاه باا دز

متوقااف ماایشااوند و از ایاان رو فااکهااای کلیماااتور در

ناشی از باریکه اولیه جمع می شود ،خروجی نیز افزایش

کاهش نوترونهای ثانویه ن ش موثرتری را ایفا میکناد

مییابد فاکتور پراکند ی کولیماتور ( )Scمایتواناد باه

و با نزدیک شدن فکها به یکدیگر ،هم دز فوتون و هم

عنوان نسهت خروجی در هوا برای یک میادان مشاخ

دز نوترون کمتری به بیمار میرطد
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