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چکیده :مهمترین مزیت دزیمترهاي ژلی توانایی منحصر به فرد آنها در تعیین توزیع سهبعدي دز است .دزیمترهاي ژلی -پلیمري در حقیقت
مونومرهایی هستند که در یک شبکهي ژالتینی به طور یکنواخت توزیع شدهاند .در اثر پرتودهی ،مونومرهاي موجود در ژل به پلیمر تبدیل شده و
برخی خواص دزیمتر ژلی تغییر میکنند که قابل آشکارسازي است .یکی از این تغییرها ،خواص مغناطیسی دزیمتر ژلی -پلیمري است که از طریق
تصویربرداري تشدید مغناطیسی ) (MRIقابل آشکارسازي است .در این پژوهش سعی شده است اثر تغییر قدرت میدان مغناطیسی سیستم
تصویربرداري تشدید مغناطیسی بر پاسخ دزیمتر ژلی  MAGICAمورد بررسی قرار گیرد .براي این منظور دزیمتر ژلی -پلیمري  MAGICAپس
از ساخته شدن در آزمایشگاه ،توسط نوترونهاي گرمایی در ستون گرمایی رآکتور تهران مورد پرتودهی قرار گرفت و سپس به وسیلهي دو سیستم
تصویربرداري تشدید مغناطیسی با قدرتهاي مغناطیسی  0/6و  2/6تسال با پارامترهاي نرمافزاري بهینه مورد تصویربرداري قرار گرفت .پارامترهاي
دزیمتري بررسی شد .حساسیت دزیمتر در تصویربرداري با سیستم تصویربرداري تشدید مغناطیسی با قدرت مغناطیسی  2/6تسال (ساخت شرکت
زیمنس) 0/21±0/006 ،گري بر ثانیه و براي سیستم تصویربرداري تشدید مغناطیسی با قدرت مغناطیسی  0/6تسال (ساخت شرکت فیلیپس) ،معادل
 0/25±0/006گري بر ثانیه به دست آمد .مقدار  R1در تمام نقاط براي سیستم با قدرت مغناطیسی  0/6تسال بیشتر بود .قدرت تفکیک دز براي
تصویرهاي حاصل از سیستمهاي با قدرت مغناطیسی  2/6و  0/6تسال تا دزهاي حدود  21/6گري تفاوت چندانی نداشت و در وراي آن تفاوت
قدرت تفکیک دز قابل توجه میشد .چنین نتیجه گرفته شد که در کاربردهایی که حداکثر دز جذبی در آنها  21/6گري است ،میتوان از سیستم
تصویربرداري مغناطیسی با قدرت میدان مغناطیسی  0/6تسال و  8اکو استفاده نمود و در کاربردهایی که با دزهاي باالي  21/6گري سروکار دارد
الزم است از سیستم با قدرت میدان مغناطیسی  2/6تسال و  91اکو استفاده شود.

کلیدواژهها :دزیمتر ژلی -پلیمری ،MAGICA ،اثر قدرت میدان مغناطیسی

The Effects of Magnetic Field Strength on MAGICA Polymer Gel
Dosimeter Response
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Abstract: The most considerable advantage of gel dosimeters is their unique ability to determine three
dimensional dose distribution. Polymer gel dosimeters are, in fact, monomers distributed in a gelling
matrix. Upon the irradiation, these monomers convert to polymers and as a result some of their
detectable properties will be changed. One of them is the magnetic property which is detectable by the
use of the MRI photography. In this research, the effect of magnetic field strength and echo numbers of a
MRI system on the response of the MAGICA gel dosimeters was investigated. Consequently, after
irradiation of the MAGICA polymer gel dosimeters, this dosimeter was imaged by 0.5T and 1.5T MRI
systems with 8 and 32 echo, respectively. Sensitivity of the gels imaged by the 1.5T and 0.5T systems
were 0.17±0.005 Gy/s and 0.16±0.005 Gy/s, respectively. The R2 values obtained from 0.5 T system
were found to be higher compared with the 1.5T system in all the measured doses. Up to dose rate of
17.5Gy the resolution difference of the 1.5T and 0.5T imaged gels was ignorable and beyond this point
this difference was increased notably. It can be concluded that when the absorbed dose is applied up to
17.5Gy the 0.5T MRI system is suitable but beyond this dose the 1.5T system is recommended.
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بازهي مشخص  T1میتوان  ESرا طوري تعیین کرد که قدرت

 .1مقدمه
دزیمترهاي ژلی -پلیمري ابزاري امیدبخش براي تعیین توزیع

تفکیک دز بهینه شود .نقص کار آنها عدم توجه به اثر قدرت

سه بعدي دز است .دزیمترهاي ژلی -پلیمري در حقیقت

میدان مغناطیسی بر قدرت تفکیک دز بود .در سال  1001دودین و

مونومرهایی هستند که در یک شبکهي ژالتینی بهطور یکنواخت

بالدوک ] [29بهینهسازي دنبالهي اسپین اکو براي خواندن

توزیع شدهاند .در اثر پرتودهی ،مولکولهاي آب پرتوکافت شده

دزیمترهاي ژلی را مورد بررسی قرار دادند .آنها پس از توصیف

و محصوالت پرتوکافت در اندرکنش با مونومرها ،ایجاد رادیکال

ریاضی قدرت تفکیک دز ،چنین نتیجه گرفتند که بهتر است

مونومري مینمایند ] .[1 ،2این رادیکالهاي مونومري در

فاصله بین اکوها کمترین مقدار ممکن بوده و تعداد اکوها براي

اندرکنش با مونومرهاي دیگر توسعه یافته و تولید زنجیرههاي

کاهش خطاي دز بهینه شود .آنها براي سیستم  2/6تسال فاصلهي

پلیمري مینمایند .سرانجام این فرایند با بازترکیب دو رادیکال

بین اکوها را  10msدر نظر گرفتند و براي بازههاي مختلف R1

پلیمري ،یک رادیکال پلیمري با یکی از محصوالت پرتوکافت

تعداد بهینهي اکو را ارایه کردند .آنها نیز به تأثیر قدرت میدان

و یا با بازترکیب دو محصول پرتوکافت پایان مییابد ] .[2برد

مغناطیسی توجهی نداشتند .در سال  1004دودین آرتیفکتهاي

محصوالت پرتوکافت در دزیمتر ژلی -پلیمري از مرتبهي

تصویربرداري تشدید مغناطیسی و راه کم کردن آنها را بررسی

نانومتر و در حد فاصل بین مولکولهاي دزیمتر ژلی -پلیمري

کرد ] .[3در همان کار ،او الگوریتمی را براي بهینه کردن تعداد

است ] .[9بنابراین با تقریب بسیار خوبی میتوان گفت که

اکوها با توجه به تعداد قسمتها ارایه نمود .او همچنین روشی را

محصوالت پرتوکافت موجود در هر نقطه مربوط به انرژي جذب

براي بهینه کردن زمان تکرار بیان کرد .در سال  ،1008وایتنی و

شده یا دز جذبی در همان مکان است .در اثر پلیمريشدن،

همکارانش امتیازات انتقال مغناطیسی ) (MTبه جاي آهنگ

برخی خواص دزیمتر مانند خواص نوري ،عدد هانسفیلد،

واهلش مغناطیسی را بررسی نمودند ] .[26در سال  ،1022واتاناب

پارامترهاي فراآوایی مانند سرعت انتشار صوت ،تضعیف صوت و

و همکارانش تأثیر تعداد متغییر اکوها بر پاسخ ژل را بررسی

شدت عالمت عبوري و خواص مغناطیسی مانند آهنگ واهلش

نمودند ] .[21آنها نتیجه گرفتند که تعداد بهینهي اکوها وابسته به

اسپین -اسپین( ،)1آهنگ واهلش اسپین -شبکه و انتقال مغناطیسی

دز جذبی است و هرچه دز جذبی بیشتر باشد تعداد اکوي

بین استخرهاي مختلف پروتون( )9در آن تغییر میکند .با توجه به

کمتري مورد نیاز است آنها بازهي تعداد اکو را از  4اکو براي

این تغییرات روشهاي مختلفی براي خواندن پاسخ دز در

 46گري تا  92اکو براي دزهاي پایین برآورد کردند .آنچه تا

دزیمترهاي ژلی -پلیمري وجود دارد .این روشها عبارتاند از:

حال از دید پژوهشگران این زمینه پنهان مانده اثر قدرت میدان

توموگرافی کامپیوتري نوري ] ،[6 ،4توموگرافی کامپیوتري ]،5

مغناطیسی سیستم تصویربرداري تشدید مغناطیسی بر پاسخ

 ،[1تصویربرداري فراآوایی ] ،[8و تصویربرداري تشدید

دزیمترهاي ژلی است .در کنار مزایاي زیاد و کاربردهاي

] .[22 ،20 ،3مرسومترین روش براي بررسی

گستردهي دزیمترهاي ژلی -پلیمري ] [25از معایب روش

تغییرات ایجاد شده ،اندازهگیري میزان تغییر واهلش اسپین-

دزیمتري ژلی -پلیمري پرهزینه بودن این روش دزیمتري است.

اسپین دزیمترها پس از پرتودهی است ] .[21براي این منظور الزم

یکی از مراحل پرهزینهي این روش مرحلهي خواندن به وسیلهي

است ژلها توسط سیستم تصویربرداري تشدید مغناطیسی مورد

تصویربرداري تشدید مغناطیسی است .هدف این پژوهش بررسی

تصویربرداري قرار گیرند .روش بهینهي تصویربرداري میتواند

امکان استفاده از سیستم تصویربرداري مغناطیسی با میدان

تأثیر به سزایی در افزایش کیفیت پاسخ نهایی دزیمتر داشته باشد

مغناطیسی ضعیفتر براي دزیمتري ژلی -پلیمري بود.

] .[29تا حال پژوهشگران زیادي در زمینهي بررسی پارامترهاي

تصویربرداري با چنین سیستمهایی نسبت به سیستمهاي با میدان

مختلفی که بر بهتر شدن صحت و قدرت تفکیک دزیمتر -ژلی

مغناطیسی قوي ارزانتر بوده و باعث کاهش هزینهي دزیمتري

مؤثرند به مطالعه پرداختهاند .در سال  1002بالدوک و همکارانش

میشود .در این پژوهش دزیمتر پلیمري  MAGICAابتدا در

] [24اثر فاصله بین اکوها ) (ESبر قدرت تفکیک دز را مورد

آزمایشگاه ساخته شد و پس از پرتودهی در ستون گرمایی

بررسی قرار دادند .آنها نتیجه گرفتند که انحراف معیار ،تابعی از

رآکتور تهران ،توسط دو سیستم با قدرتهاي میدان مغناطیسی

فاصله بین اکوها و زمان  T1دزیمتر ژلی است .بنابراین در یک

متفاوت ،با حداکثر تعداد اکوهاي در دسترس و با پارامترهاي

()2

()4

مغناطیسی

3

بررسی اثر قدرت میدان مغناطیسی بر پاسخ دزیمتر ژلی . . .

جدول  .1ترکیب  2000ccدزیمتر ژلی MAGICA

نرمافزاري بهینه مورد تصویربرداري قرار گرفتند تا تأثیر تغییر
قدرت میدان مغناطیسی بر بهبود نتایج دزیمتر پلیمري MAGICA

مورد بررسی قرار گیرد.
 .2مواد و روشها
 1.2تولید دزیمتر ژلی

مواد الزم براي تولید دزیمتر ژلی  MAGICAدر جدول 2
آورده شده است ] .[21براي تولید دزیمتر ژلی -پلیمري

نوع ماده

وزن )(gr

ژالتین

80

آگاروز

6

متا اکریلیک اسید

30

آسکوربیک اسید
مس سولفات

0/961
0/026

هیدروکینون

1

آب دوبار تقطیر شده

819

 MAGICAابتدا ژالتین به مدت  20دقیقه در آب خیسانده شد.
سپس محلول سرد بر روي گرمکنندهاي که داراي همزن

 2.2پرتودهی

مغناطیسی بود قرار داده شد تا ژالتین در آب کامالً حل شود .با

پرتودهی ژلها در ستون گرمایی رآکتور پژوهشی تهران انجام

استفاده از گرمکننده و همزن دیگري محلول آگاروز مانند

شد .بنابراین ژلها تحت تابش نوترونهاي گرمایی خالص قرار

ژالتین تهیه شد 56% .آب سهم ژالتین و  16%آب سهم آگاروز و

گرفتند .ابعاد ستون گرمایی براي قرار دادن نمونهها

 20%براي بقیهي مواد درنظر گرفته شد .وقتی ژالتین و آگاروز به

 20cm×20cm×100cmاست .در این ستون که با حفاظهایی از

طور کامل حل شدند هر دو محلول به دماي یکسان 46˚C

جنس سرب و بتون و گرافیت از قلب جدا شده است پرتوهاي

رسانیده و هر دو با هم مخلوط شدند .وقتی محلول شبکهي

گاما و نوترونهاي غیرگرمایی تا حد قابلمالحظهاي کاهش داده

ژالتینی به دماي  91˚Cرسید ،پس از اضافه کردن محلول

شدهاند به طوري که در بسیاري از مقاصد عملی میتوان از آنها

هیدروکینون ) (HQبه آن ،ابتدا متااکریلیک اسید ،پس از آن

صرفنظر کرد .مدت پرتودهی  40دقیقه و توان رآکتور در طول

مس سولفات و سپس آسکوربیک اسید اضافه شد .محلول

پرتودهی  2MWبود.

حاصل در ظرفهاي غیرقابل نفوذ در برابر اکسیژن ریخته و یک
شب در دماي  4˚Cقرار داده شد .ژالتین و آگاروز از شرکت

 1.2تصویربرداری و تهیهی نقشهی R2

سیگما آلدریچ ،متااکریلیک اسید از شرکت مرک و بقیهي مواد

براي خواندن پاسخ دزیمتر ژلی ،از آشکارسازي تغییر مغناطیسی

از شرکت بی دي اچ تهیه شدند .نقش ژالتین و آگاروز ایجاد

پروتونها به روش تصویربرداري تشدید مغناطیسی استفاده شد .به

شبکهي ژالتینی براي نگهداري پلیمرها و حفظ مونومرها و

منظور بررسی اثر قدرت میدان مغناطیسی از دو سیستم با قدرتهاي

پلیمرها در شبکهي سه بعدي و حفظ توزیع سه بعدي دز با

مغناطیسی متفاوت براي تصویربرداري استفاده شد .سیستم اول

گذشت زمان در بعد از تابش است .در آب معمولی ،همیشه

یک سیستم تصویربرداري تشدید مغناطیسی  2/6Tمدل سیمفونی

مقداري رادیکال آزاد وجود دارد که این رادیکالهاي آزاد

ساخت شرکت زیمنس و سیستم دوم یک سیستم تصویربرداري

میتوانند باعث شروع واکنش پلیمریزاسیون یا به اصطالح

تشدید مغناطیسی  0/6Tمدل جایرواسکن انتی ساخت شرکت

خودپلیمریزاسیون شوند .هیدروکینون به رادیکالهاي آزاد متصل

فیلیپس بود .تصویربرداري با این دو سیستم ،به ترتیب 11 ،و 32

شده و از خودپلیمریزاسیون احتمالی جلوگیري میکند .در اثر

ساعت پس از پرتودهی انجام شد .تصویربرداري پس از این

برخورد پرتو ،رادیکالهاي آزاد • OHو • Hتشکیل میشود که

مدت با تقریب خوبی فرصت تکمیل فرایند پلیمریزاسیون را نیز
()6

فراهم آورد ] .[10 ،23براي تصویربرداري ،ژلها در بوبینسر

آغازگر واکنش پلیمریزاسیون هستند ] .[2متااکریلیک اسید

()5

قرار داده شدند ،چرا که نسبت عالمت -به -نوفه در بوبینسر

نقش مونومر را دارد که در اثر فرایند فوق شبکهي پلیمري را

()1

بیشتر است ] .[12قبل از

تشکیل میدهد .آسکوربیک اسید به عنوان آنتیاکسیدان است

به مراتب از بوبین درونی

یعنی با اکسیژن پیوند تشکیل داده و از اثر بازدارندهي اکسیژن در

تصویربرداري الزم است ژلها براي همدما شدن ،براي مدت چند

پلیمریزاسیون جلوگیري میکند .مس سولفات به عنوان

ساعت در اتاق تصویربرداري قرار داده شوند ،تا از آرتیفکت

کاتالیزور در پیوستن اکسیژن به آنتیاکسیدان عمل میکند ].[28

ناشی از حرکت گرمایی پروتونها جلوگیري شود ] .[11براي
این منظور ،قبل از هر مورد تصویربرداري ،ژلها حدود  8سـاعت
20
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جدول  .2قراردادهاي تصویربرداري با دو سیستم  0/6Tو 2/6T

در اتاق تصویربرداري قرار داده شدند ،هر چند به دلیل افزایش

سیستم

2/6T

0/6T

ضخامت برش

4

6

زمان تکرار

9300

2600

فاصله بین برشها

28

6

تعداد برشها

5

3

تعداد تصویربرداري در میانگینگیري

2

2

ابعاد ماتریس

165×165

165×165

تأثیر به سزایی در بهینهسازي قراردادهاي تصویربرداري دارد

تعداد اکو

91

8

میدان دید

165×165

190×190

زمان بین پژواکها است .با توجه به کار بالدوک و همکارانش

قدرت تفکیک تصویر

2

0/348

زمان بین اکوها

10

10

دما به میزان  9˚Cدر حین تصویربرداري آرتیفکت حرکتی وجود
خواهد داشت ] .[11قراردادهاي تصویربرداري در جدول 1
آورده شده است .این قراردادها با توجه به امکانات سیستمهاي
موجود و کارهاي پژوهشگران پیشین ] ،[24 ،29پارامترهاي
بهینهي تصویربرداري هستند .یکی از مهمترین پارامترهایی که

] [24و با توجه به اینکه  T1در این پژوهش داراي مقداري در
حدود  160ms-200است  ES=10msکمینه مقدار انحراف
معیار  T1را به دست خواهد داد .تأثیر این انحراف معیار بر خطاي

که در آن ◦و R1عرض از مبدأ منحنی درجهبندي و زمینهي ژل

دز در بخش بعد بررسی خواهد شد .پارامتر مهم دیگر که بر

پرتوندیده α ،شیب خط برازش شده در بازهي پویا یا همان

خطاي دز و زمان تصویربرداري مؤثر است تعداد پژواک است.

حساسیت دزیمتر و  Diدز دریافتی ویال iام است.

همانطور که در مقدمه ذکر شد براي بازههاي دز باال تعداد

اگر  D pرا به صورت کمترین فاصلهي جدایی بین دو مقدار

پژواک کمتر کفایت میکند .اما چون در این پژوهش ویالهاي

دز جذبی قابل تشخیص در نقشهي دز با سطح اطمینان  Pتعریف
p


درجهبندي دزهاي پایین تا دزي بیش از  90گري را جذب کرده

کنیم D ،با استفاده از رابطهي زیر به دست میآید .این کمیت

بودند ،از حداکثر تعداد پژواک هر سیستم استفاده شد .یک

قدرت تفکیک دزیمتر نیز نامیده میشود ][24

 M-Fileدر محیط نرمافزار  MATLABبراي به دست آوردن
نقشهي  R1از تصویر تشدید مغناطیسی با روش چند نقطهاي ][19

Dp  k p 2D

() 9

نوشته شد.

()20

که  σDدر آن انحراف معیار دز و  kpضریب پوشش

بوده و

 9.2محاسبهی خطای دز و کمترین دز قابل آشکارسازی

براي سطوح اطمینان مختلف در  ISO1995داده شده است

در روش چند نقطهاي ،نقشهي  R1از برازش شدت عالمتهاي

(جدول  .)9لیپیج و همکارانش ] [14گزارش کردند که میتوان

()8

عناصر تصویر

به جاي  σDاز رابطهي زیر استفاده کرد

پژواکهاي مختلف با معادلهي نمایی زیر به

دست میآید

D
) u (T2
T2

() 4
()2

)S  S exp( R2TE

D 

که ( u)T1در آن ،نایقینی استاندارد  T1است و میتوان آن را با
که در آن  TEزمان پژواک S ،شدت عالمت در زمان پژواک

( S(T1یعنی مقدار تجربی انحراف معیار جايگزین کرد.

 S◦ ،TEشدت عالمت غیرواهلیده( )3یا از دیدگاه نظري شدت

کریستیان بایردر و همکارانش ] [16اثبات کردند که در این

عالمت در زمان ◦= TEو  R1آهنگ واهلش است .براي به

رابطه به جاي  T1میتوان  R1را قرار داد .در روش چند نقطهاي

دست آوردن نقشهي دز از تصویر  R1الزم بود کالیبراسیون انجام

که روش مورد استفاده در این پژوهش است ،اثر پارامترهاي

شود .پاسخ دزیمتر ژلی نسبت به دز دریافتی در بازههاي مشخص،

مختلف بر مقدار  σR1چنین محاسبه میشود ][19

خطی بوده و از رابطهي زیر پیروي میکند
()1

S
6e
 Isq
s N( N2  1)TE
R 2T E1

()6

R 2i  R 2,   Di
22

R 2 

بررسی اثر قدرت میدان مغناطیسی بر پاسخ دزیمتر ژلی . . .

جدول  .1ضریبهاي پوشش بر طبق [24] ISO1995

مقایسه قرار گرفت .حساسیت تصویربرداري با سیستم ،2/6T

سطح اطمینان ()%
36
58
61

kp

2/35
2

1/ 2

 0/21±0/006گري بر ثانیه به دست آمد که اندکی از حساسیت
تصویربرداري  0/25±0/006گري بر ثانیهي سیستم  ،0/6Tبیشتر
بود .این اختالف ،بسیار جزیی و در حد  0/02±0/001بود .شکل
 2مقایسهي منحنی دز R1-حاصل از دزیمتر ژلی -پلیمري

که در آن  σsانحراف معیار شدت عالمت در تصویر S◦ ،شدت

 MAGICAتصویربرداري شده با دو سیستم مذکور را نشان

عالمت مربوط به مغناطیسیسازي غیرواهلیده TE2 ،زمان اولین

میدهد.

پژواک ΔTE ،فاصله بین پژواکها و  Nتعداد پژواکها است.

آنچه به وضوح از شکل  2برمیآید ،این است که در تمام

 ξIsqاز رابطهي زیر قابل محاسبه است
( N  1)2 (N 2  1)2
(1  ) 3

نقاط بازهي پویا ،مقدار  R1حاصل از تصویربرداري با سیستم
 0/6Tو  8پژواک از مقدار  R1حاصل از تصویربرداري با سیستم

 ISq  ( N  1)2 (1  N 2 )  2( N2  3)(N  1) 

 2/6Tو  91پژواک بیشتر است.

()5

 2.1قدرت تفکیک دز

که در آن  λچنین محاسبه میشود

در شکل  1قدرت تفکیک دز با سطح اطمینان  58%براي
تصویربرداري دزیمتر ژلی -پلیمري  MAGICAبا استفاده از

  e2R2T E

() 1

دو سیستم  2/6Tو  0/6Tنشان داده شده است .همانطور که در

شکل  1دیده میشود کمترین فاصلهي جدایی دز یعنی D p
دودین و بالدوک رابطهي زیر را براي خطاي دز معرفی

براي تصویربرداري با سیستم  0/6Tبیشتر است .بنابراین قدرت

کردند ][9

تفکیک دز براي دزیمتر وقتی که با سیستم  0/6Tو  8پژواک
R 2


()8

تصویربرداري شده است ،نسبت به حالتی که با سیستم  2/6Tو 91

Dp  k p 2

پژواک تصویربرداري میشود ،کمتر است .این اختالف در
دزهاي باالتر بارزتر است .همانطور که از شکل  1برمیآید تا

البته گاهی ترجیح داده میشود که به جاي رابطهي ( )8از

دزي در حدود  21/6Gyکمترین فاصلهي جدایی دز تفاوت

رابطهي زیر استفاده شود ][2

چندانی ندارد .مقدار عددي کمترین فاصلهي جدایی دو مقدار
D
)
D max  D min

()3

کمترین دز قابل تشخیص )(MDD

()20

()22

دز قابل تشخیص براي سیستم  0/6Tتا دز 2/1Gy-2/4 ،21/6Gy

( D p %  2k p

و براي سیستم  2/6Tتا همان دز 2/1Gy-0/1 ،است .مقدار عددي
 D pدر بازهي دز  90Gy-21/6براي سیستم 2/1Gy-2/2 ،2/6T

چنین تعریف میشود ][24

است ،یعنی حداکثر فاصلهي جدایی دو مقدار دز قابل تشخیص
در تمام بازهي پویا از  2/1Gyتجاوز نمیکند در حالی که براي

) MDD  lim D (Dp

سیستم  0/6Tدر دزهاي باالي  21/6Gyکمترین فاصلهي جدایی
بین دو مقدار دز قابل تشخیص مقدار  9Gy-2/1را دارا است که

 .1نتایج

به طور قابلتوجهی بیش از سیستم  2/6Tاست .بنابراین در حالت

 1.1منحنی دزR2-

کلی براي خواندن دزیمترهایی که دزهاي باالي  21/6گري

پس از تصویربرداري توسط سیستمهاي  0/6Tو  ،2/6Tتغییرات

جذب کردهاند ،سیستم تصویربرداري تشدید مغناطیسی با قدرت
میدان  2/6Tتوصیه میشود.

 R1برحسب دز جذبی براي دو سیستم تصویربرداري مورد
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 .9بحث و بررسی
همانطور که در مقدمه ذکر شد کارهاي گذشته در رابطه با
بهینهسازي روش تصویربرداري تشدید مغناطیسی براي خواندن
(R2 )1/1

سیستم  0/6تسال

پاسخ دزیمتر ژلی در یک میدان مغناطیسی ثابت انجام شده
بودند .اثر قدرت میدان مغناطیسی بر پاسخ دزیمتر ژلی -پلیمري،

سیستم  2/6تسال

براي بررسی امکان جايگزینی سیستم با میدان مغناطیسی
ضعیفتر تا حال مورد بررسی قرار نگرفته بود .در حالی که
استفاده از سیستم با قدرت میدان مغناطیسی ضعیفتر میتواند در
کاهش هزینهها مؤثر باشد ،میتوان با توجه به بازهي دز جذب

دز (گری)

شده توسط دزیمتر ،با از دست دادن مقدار کمی از قدرت

شکل  .1مقایسهي منحنی دز R1 -دزیمتر ژلی -پلیمري MAGICA

تفکیک ،هزینه تمام شده دزیمتري را تا حد قابل توجهی کاهش

تصویربرداري شده با دو سیستم  0/6و .2/6 T

داد.
دزیمتر ژلی -پلیمري  MAGICAپس از پرتودهی ،با
استفاده از دو سیستم تصویربرداري تشدید مغناطیسی با قدرتهاي

مغناطیسی  0/6Tو  2/6Tو با پارامترهاي نرمافزاري بهینه ،مورد
قدرت تفکیک دز (گری)

سیستم  0/6تسال

تصویربرداري قرار گرفت .پس از تبدیل تصاویر به نقشه R1

منحنیهاي دز R1-براي دو دسته تصویر حاصل مورد
مقایسه قرار گرفت .حساسیت تصویربرداري با سیستم 2/6T
 0/21±0/006گري بر ثانیه به دست آمد که اندکی از حساسیت
 0/25±0/006گري بر ثانیهي تصویربرداري با سیستم ،0/6T
بیشتر بود .از دیدگاه نظري نیز چنین انتظاري میرفت چرا که با

سیستم  2/6تسال

افزایش دز ،درصد تبدیل مونومر به پلیمر افزایش یافته و تعداد
دز (گری)

پروتونهاي بیشتري تحت تأثیر قرار میگیرند ،بنابراین افزایش

شکل  .2مقایسهي قدرت تفکیک دز براي سطح اطمینان  58%براي

قدرت میدان در دزهاي باالتر تأثیر بیشتري خواهد داشت .لذا

تصویربرداري از دزیمتر ژلی -پلیمري  MAGICAبه وسیلهي دو سیستم

افزایش  R1در اثر افزایش دز ،در میدان قويتر به مقدار جزیی

 )♦( 0/6و .)▲( 2/6 T

بیشتر خواهد بود .اما همانطور که مالحظه شد این افزایش در
حدود  6/8%است .به جز در مواردي که شیبهاي تند دز وجود

 1.1کمترین دز قابل تشخیص )(MDD

دارد مانند براکیتراپی  ،LDRاین افت حساسیت تأثیر مشهودي

مسلماً اختالف در  D pباعث اختالف در کمترین دز قابل

را در دزیمتري ایجاد نمیکند .مسأله بعدي افزایش مقدار R1

تشخیص میشود ،براي سیستم  2/6Tمقدار کمترین دز قابل

براي سیستم  0/6Tبود که با توجه به مبانی نظري تصویربرداري

تشخیص براي سطح اطمینان  58%برابر با  0/51±0/02Gyو براي

تشدید مغناطیسی ] [15این موضوع نیز قابل توجیه است .افزایش

سیستم  0/6Tمقدار کمترین دز قابل تشخیص براي همان سطح

()21

قدرت میدان مغناطیسی ،بردار مغناطیسی خالص ()NMV

اطمینان تا  2/41±0/04Gyافزایش یافت .بنابراین در کاربردهایی

بزرگتري را در مادهي مورد تصویربرداري سبب میشود و این

که نیاز به تشخیص دز در بازهي  2/41Gy-0/51است ،الزم است

موضوع ،عالمت بزرگتري را ایجاد مینماید .هر چه عالمت

از سیستم تصویربرداري با قدرت میدان مغناطیسی  2/6Tاستفاده

بزرگتر شود ،زمان  T1یعنی زمانی که طول میکشد تا

شود .البته الزم به ذکر است که در صورت کاهش سطح اطمینان

مغناطیسسازي در صفحهي عرضی  59%کم شود بیشتر است

با توجه به جدول  9این کمینهي دز قابل تشخیص کاهش مییابد.

بنابراین  R1کوچکتر خواهد بود .از دیدگاه دیگر میتوان
29
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گفت که با افزایش قدرت میدان مغناطیسی ،بسامد تشدید که

دزهاي پایین برآورد کردند ] .[21کار تجربی واتاناب و

برابر با بسامد الرمور هستههاي هیدروژن است طبق رابطهي زیر

همکارانش با توجه به رابطههاي ( )6تا ( )1قابل توجیه است .دو

افزایش مییابد

متغیر دیگر نیز در رابطههاي ( )6تا ( )1وجود دارند که در کنار
تعداد پژواک بر قدرت تفکیک دز مؤثر هستند .این دو مقدار
  B  

که در آن  بسامد فرایند B ،قدرت میدان مغناطیسی و γ

e R 2T E1
شدت عالمت و  R1هستند .براي هر دز مشخص،
S
مقدار ثابتی است که این مقدار تعداد پژواک بهینه براي کاهش

نسبت چرخش مغناطیسی هیدروژن است .با توجه به رابطهي ()22

انحراف معیار  R1را به دست میدهد .اما با توجه به اینکه در

میتوان گفت که افزایش قدرت میدان مغناطیسی مستلزم انتقال

کار حاضر در یک چارچوب تصویربرداري هم دزیمترهاي ژلی

انرژي بیشتر از طریق میدان بسامد رادیویی ( )RFبراي ایجاد

که دز کم جذب کرده بودند و هم آنهایی که بیش از  90گري

تشدید است .زمان  T1زمانی است که پس از حذف تپ بسامد

دز جذب کرده بودند ،وجود داشتند ،از حداکثر تعداد پژواک

رادیویی مغناطیسیسازي عرضی به  91%مقدار اولیهي خود

ممکن هر سیستم استفاده شد .نقص کار واتاناب و همکارانش

واپاشیده شود .این کاهش از طریق تبادل انرژي هستههاي

اوالً این بود که براي هر دز جذبی یک پژواک خاص را معرفی

هیدروژن با هستههاي مجاور انجام میشود .بنابراین میتوان نتیجه

کردند که این کار عمالً غیر قابل استفاده است چرا که در یک

گرفت که هر چه هستههاي هیدروژن حامل انرژي باالتري باشند

فانتوم اگر دز باال وجود داشته باشد حتماً دز پایین هم به دلیل

انتقال انرژي به هستههاي مجاور زمان بیشتري را طلب میکند

پراکندگی و تضعیف وجود خواهد داشت ،پس عمالً باید همیشه

که افزایش مقدار  T1و کاهش مقدار  R1را نتیجه میدهد.

از حداکثر تعداد پژواکها استفاده شود .نقص دوم کار آنها

موضوع بعد قدرت تفکیک دز بود که با توجه به نسبت عالمت

عدم توجه به اثر قدرت میدان مغناطیسی سیستم بر پاسخ در

به نوفه قابل توجیه است .با افزایش شدت میدان مغناطیسی ،تعداد

راستاي بهینهسازي روش خواندن بود .در پژوهش حاضر که

هستههاي اسپین باال نسبت به تعداد هستههاي اسپین پایین افزایش

مسألهي اثر قدرت میدان مطرح شد ،دیده شد که در دزهاي پایین

مییابد .بنابراین مغناطیسیسازي بیشتري براي تصویر در

قدرت میدان ضعیفتر جوابگو است .پس وقتی حداکثر دز از

دسترس بوده و نسبت عالمت به نوفه افزایش مییابد .تعداد

 21/6گري تجاوز نمیکرد سیستم  0/6Tقابل استفاده بود .در کار

پژواک نیز بر انحراف معیار  ،R1به دنبال آن بر قدرت تفکیک

دودین و بالدوک ] [29نیز به بهینهسازي برخی پارامترهاي

دز مؤثر است .این موضوع هم از لحاظ کیفی قابل درک است

تصویربرداري تشدید مغناطیسی براي دزیمتر ژلی پرداخته شد اما

چرا که هر چه تعداد پژواکها بیشتر شود برازش دادههاي

آنها نیز اثر قدرت میدان مغناطیسی بر پاسخ را بررسی نکردند.

شدت عالمت دقیقتر بوده و تفاوت مقدار  R1دز دو عنصر

این نقص که در کارهاي پیشین وجود داشت در پژوهش حاضر

تصویر که دز یکسانی را دریافت کردهاند کمتر خواهد بود.

مورد بررسی قرار گرفت.

() 22

داراي

بنابراین در تعداد پژواک بیشتر قدرت تفکیک دز بهتر خواهد

همانطور که مالحظه شد تا دز حدود  21/6گري قدرت

بود .از دیدگاه نظري نیز این موضوع با مالحظهي معادلههاي ()6

تفکیک در تصویربرداري با سیستم  2/6Tو  91پژواک نسبت

تا ( )1قابل استنتاج است .در معادلههاي مذکور هر چه تعداد

سیستم  0/6Tو  8پژواک کمی بهتر بود و پس از آن بهبود قدرت

پژواکها بیشتر شود انحراف معیار  R1کمتر است و قدرت

تفکیک در تصویربرداري با سیستم  2/6Tقابل توجه شد .این

تفکیک دز بهتر میشود .مقدار این بهبود با استفاده از رابطهي

موضوع با استفاده از معادلههاي ( )6تا ( )1و نتایج مقدار R1

( )6با تقریب خوبی قابل استخراج است .واتاناب و همکارانش

(شکل  )2نیز قابل توجیه است .در صورت کسر معادلهي ( )6و

که اثر تعداد پژواک بر پاسخ دزیمتر ژلی را بررسی کردند چنین

همچنین در رابطهي مربوط به  ξIsqدر معادلهي ( )5یک جملهي

نتیجه گرفتند که تعداد بهینهي پژواکها وابسته به دز است و

نمایی مشاهده میشود که در توان آن  R1وجود دارد .بنابراین

هرچه دز جذبی بیشتر باشد تعداد اکوي کمتري مورد نیاز است.

انحراف معیار  R1با افزایش  R1به صورت نمایی افزایش مییابد.

آنها این بازه را از  4پژواک براي  46Gyتا  92پژواک براي

همانطور که در شکل  2مشاهده میشود در تمام نقاط مقدار R1
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