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 امکان به کارگیري یک فانتوم کوچک براي تعیین صحت و عملکرد ماشینهاي پرتودرمانی مگاولتی از طریق یک بازبینی، این مقاله:چکیده
 فانتوم کوچکی براي بررسی باریکههاي فوتونی شتابدهندههاي خطی تحت شرایط مرجع و غیرمرجع در دو.کیفی مقایسهاي را بررسی میکند
 براي محاسبهي ضریب تبدیل دز در.مرکز رادیوتراپی در تهران طراحی و از دزیمترهاي ترمولومینسانس براي انجام دزسنجی تجربی استفاده شد
 نتایج این.) به شرایط معمول بخشهاي پرتودرمانی از یک اتاقک یونش و کد مونتکارلو استفاده شد99cm×99cm×99cm( فانتوم کوچک
مطالعه نشان داد که ضریب تبدیل به دست آمده از اندازهگیري در عمق یکسان در دو فانتوم کوچک و استاندارد با مقادیر به دست آمده از
 برابر92MV  و6  میزان اختالف بین اندازهگیري تجربی و شبیهسازي براي هر دو انرژي، در شرایط مرجع.شبیهسازي به خوبی مطابقت میکند
 درصد و در میدان با ابعاد9/1  و9/8  به ترتیب برابر با7cm×7cm  در میدانهاي با ابعاد92MV  و6  این اختالف براي انرژيهاي. درصد بود9/5
 با استفاده از فانتوم طراحی شده دو شتابدهندهي واریان تحت شرایط مرجع و. درصد به دست آمد9/6  و9/9  برابر با، به ترتیب89cm×89cm
 تغییرات ضریب تبدیل دز با ابعاد میدان حاکی از این.غیرمرجع بررسی شدند و میزان انحراف بین دز اندازهگیري شده و محاسبه شده به دست آمد
 نتایج این مطالعه تأییدکنندهي.است که این فانتوم نه تنها براي میدانهاي با ابعاد کوچک بلکه براي میدانهاي با ابعاد بزرگ نیز مناسب است
 به عنوان یک سیستم مناسب براي مقایسهي متقابل دزیمتري در بین،کارآمدي فانتوم ساده ي طراحی شده همراه با دزیمترهاي ترمولومینسانس
.مراکز پرتودرمانی است
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Abstract: This paper evaluate the functionality of a designed small phantom for determining the
accuracy and performance of megavoltage radiotherapy machines through an external quality audit. The
small phantom was designed to check the photon beams at the reference and some non-reference
conditions on a linac at two radiotherapy centers in Tehran. LiF TLDs were used for experimental
dosimetry. A standard phantom with an ionization chamber and the Monte Carlo code were used to
calculate the conversion factor of the doses in the small phantom to the conventional condition. The
result of this study showed that the dose conversion factors derived from the measurements made in the
designed and standard phantoms are in good agreement with those calculated from the MCNPX
simulations. At the reference condition, the amount of difference between the simulation and
measurement were 0.5 at 6 and 18 MV. The differences for the 7cm×7cm field were 0.2% and 0.3%
respectively, while for the 20cm×20cm field were 0.1% and 0.6%, respectively for the above energy.
Using the designed phantom, two similar Varian linacs were checked at the reference conditions and
amounts of their deviation between the planned and measured doses were estimated. The amount of
variations of the phantom dose conversion factor with the field size indicates that the small designed
phantom is not only appropriate for the small field sizes but also for the large ones. The results confirmed
the functionality of the designed simple phantom with TLDs as an appropriate mailing system to carry
out dosimetric intercomparison among different radiotherapy centers.
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 .1مقدمه

بنابراین احتمال بروز خطدا در هدر کددام از آنهدا وجدود دارد .بدا

تقریباً یک سوم مردم جهان در طول زنددگیشدان دچدار سدرطان

افزایش پیچیدگی این مراحل دستیابی به درمان مطلوب مشکلتدر

میشوند در حالیکه نصف این جمعیت معالدجه میشوند .از ایدن

میشود .از اینرو وجود یدک سدرویس آنکولدوژي پرتدوي ،کده

تعداد ،بیست و دو درصد از راه جراحی ،هجده درصدد از طریدق

توانایی برآورده کردن این هدف را داشته باشدد ،ضدروري اسدت

پرتودرمانی ،و پنج درصد نیز با شیمی درمانی یا ترکیبی از هر دو

[ 4 ،1و  .]5براي رسیدن به این هدف ،رعایت توصیههاي مربدو

معالجه میشدوند .بندابدرایدن پرتودرمدانی نقدش مهمدی در درمدان

()4

به برنامهي کنترل و ت دمین کیفدی و در پدی آن خطداي مجداز

بیماران سرطانی دارد و به طور معمدول تقریبداً ندود و پدنج درصدد

پارامترهدداي مختلددف ،و رعایددت اسددتانداردهاي مربددو بدده آنهددا

درمانهاي پرتوي با استفاده از پرتودرمانی خارجی انجام میشدود

الزامددی اسددت [ ICRU .]8در گددزارش شددماره  84بددا بررسددی

[ .]9هدف نهایی پرتودرمانی انتقدال یدک دز مشدخه بده هددف

دادههاي احتمال کنترل تومور ( ،)TCP()5نایقینی  5%در انتقال دز

همراه با رساندن حداقل میزان دز به بده بافدت سدالم مدیباشدد ،از

جذبی به هدف را مجداز دانسدته کده ایدن مقددار بده عندوان یدک

اینرو باید بین درمان تومور و احتمال بروز عوارض جانبی ناشدی

استاندارد اعالم شده است .میجنیر( )6و همکارانش در سدال 9127

از پرتو تعادل برقرار شود .با توجه به این موضوع دقدت و صدحت

()2

با در نظر گرفتن احتمال بیماري بافت سالم ( ،(NTCP))7برامده

باال در این نوع درمان از ضروریات است زیرا یک افزایش بسدیار

و همکارانش در سال  9122با در نظر گرفتن آثار تغییدرات دز بدر

کم در دز تابشی ،به طور همزمان بر روي احتمال موفقیت درمدان

روي احتمال کنترل تومور ،ندایقینی  1تدا  1/5درصدد بدا انحدراف

و بروز اثدرات ندامطلوب در بافدت سدالم تدأثیر مدیگدذارد [ .]8از

معیددار ( 9بددراي مثددال  6یددا  7%در سددطا اطمینددان  )15%را پیشددنهاد

اینرو در گزارشات و مقاالت ،بسیار به مباحث خطا پرداخته شده

کردهاند [.]6

است .به طور کلی به هر اختالفی بین مقدار عدددي یدک کمیدت

چگونگی بررسی و کنتدرل حصدول ایدن اسدتانداردها روز بده

ماننددد دز مربددو بدده یددک نقطدده و مقدددار واقعددی آن خطددا گفتدده

روز در حددال پیشددرفت اسددت کدده یکددی از آنهددا بررسددی دقیددق
()1

میشود .منابع خطا در پرتودرمانی را معموالً به چهار دسته تقسدیم

کیفیت و اثر بخشی برنامدهي ت دمین کیفدی مراکدز مدیباشدد.

میکنند:

بررسددی و بددازبینی عملکددرد تجهیددزات پرتودرمددانی و دزیمتددري

-

اشددتباهات انسددانی بدده دلیددل بددیتددوجهی ،فهددم و ق دداوت

توسط افراد خارج از مرکدز ،مقایسدهي متقابدل دزیمتدري در بدین
()99

نادرست،

مراکز پرتودرمانی

اشددتباهات دسددتگاهی ناشددی از نقددههدداي مکددانیکی یددا

اندازهگیري شده توسدط تجهیدزات دزیمتدري خدارج از مرکدز بدا

الکتریکی،
-

دزهاي اندازهیابی شده در آن مراکز مطابق با شرایط تعریف شده
()9

خطاهدداي تصددادفی ناشددی از دالیددل ناشددناخته یددا شددرایط

است .این نوع بررسی در سطوح مختلفی ،از کالیبراسیون سدادهي

()8

تجربی کنترل نشده در حین طرح درمان و انتقال دز،
-

نامیدده میشود که شامل مقایسدهي دزهداي

باریکههاي فوتونی و الکترونی گرفته تا آزمایشهاي پیچیده ،بدا بده
()1

خطاهددداي سیسدددتماتیک مانندددد خطاهددداي یکسدددویه در

کارگیري فانتومها و آزمون سیستمهاي طرح درمان و روش کدار،

فرایندهاي یکسان.

قابل اجرا است .برخی از این مقایسههاي برون مرکزي بده صدورت

در اکثر گزارشات  IAEAدر زمینهي پرتودرمانی ،خطا به دو

فعالیتهاي یک باره (نه چندباره) و بع دی بده صدورت پیوسدته و

دستهي عمدهي تصادفی و سیستماتیک تقسیم شده است .ایدن دو

برخی دیگر به صورت یک برنامهي بررسی مقایسدهاي کیفدی در

نوع خطا را نمی توان به طدور کامدل از بدین بدرد امدا کداهش ایدن

سطا ملی اجرا میشوند .طبق تعریف سدازمان بدینالمللدی اندرژي

نددایقینیهددا ،بددا تکددرار اندددازهگیددريهددا و بهبددود تکنیددکهدداي

اتمی مقایسهي متقابل برون مرکزي به سه سطا تقسدیم مدیشدود:

اندازهگیري و انتقال دز امکانپذیر است [.]8

در سطا اول خروجی باریکههاي تابشی اندازهگیري میشدود .در

از آنجایی که درمان پرتوي بیماران سرطانی فراینددي اسدت

سدددطا دوم عدددالوه بدددر دزیمتدددري خروجدددی باریکدددهي تابشدددی،
()99

بسیار پیچیده ،و افراد زیادي در هر یک از مراحل آن نقش دارند،

اندازهگیري در شرایط غیرمرجع (همراه با گوه  ،بالک و غیدره) و
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در سطا سوم انددازهگیدري دز در یدک فدانتوم آنتروپومورفیدک در

 8سانتیمتر و  5ورقه به ضخامت  9سانتیمتر و  8ورقه به ضدخامت

یک شرایط درمانی مشخه انجام میشود [.]7

 9/5سانتیمتر که بعد از روي هم قرار گرفتن آنها مکعبی به ابعاد

به طور کلی هدف تمام این نوع بررسدیهدا در تمدام سدطوح،

 99cm×99cm×99cmحاصل شد ،ساخته شد .در یکی از ورقههاي

دسددتیددابی بدده اسددتانداردها در کارآمدددي تجهیددزات درمددانی و

 9سانتیمتري شیارهایی براي جايگذاري سده عددد  TLDتعبیده

دزیمتري در هدر مرکدز شدرکتکنندده در ایدن ندوع بررسدیهداي

گردید .در شکل  9جزییات این فانتوم نمایش داده شده است.

میددانمرکددزي و بدده دنبددال آن فددراهمسددازي اسدداو و پایددهي
روششناسی دزیمتري عملی و خطو راهنماي مناسب به عندوان

 2.2تجهیزات دزیمتری

مرجع براي بررسی مقایسهاي در سطا وسیعتر مدیباشدد [ .]8ایدن

در ایدددددن بررسدددددی از اتاقدددددک یدددددونش فدددددارمر مددددددل

نددوع بررسددی بدده دو روش بررسددی در محددل [ 2و  ]1و بررسددی بددا

 PTW30001/30010بددراي آزمددایشه داي تجربددی مربددو بدده

دزیمترهاي ارسالی [ 99تا  ]91انجام میشود .سازمانهایی از قبیل

ضریب تبددیل( )94دز و از دزیمترهداي ترمولومینسدانس  chipsاز

مرکددز فیزیددک رادیولددوژیکی ( (RPC))98و  IAEA/WHOاز

نوع ( )LiF: Mg, P, Cuبا ندام تجداري  GR207Aبده قطدر 4/5

فانتومهاي کوچدک و سداده بدراي تکنیدکهداي سداده و اهدداف

میلیمتر و ضخامت  9/2میلیمتر و دستگاه خواندن  LTMساخت

مقایسهاي ابتدایی و از فانتومهاي آنتروپومورفیک براي تکنیکهداي

شرکت فیمل( )95فرانسه و کورهي  PTWسداخت کشدور آلمدان،

پیچیده در سطا ملی و بینالمللی ،استفاده میکنند [ .]94گروهدی

موجود در آزمایشگاه دزیمتري گدروه فیزیدک پزشدکی دانشدگاه

در تایوان با استفاده از فانتوم مکعبی از جنس پرسپکس و به ابعداد

تهران ،براي اندازهگیري دز استفاده شد.

 ،5cm×6cm×6cmدزیمترهاي  TLDو کدد  ]95[ Beamnrcو
مراکددز دیگددري نیددز در کشددورهایی از قبیددل الجزایددر ،جمهددوري

 3.2آمادهسازی و کالیبراسیون دزیمترهای ترمولومینسانس

چک ،استرالیا از فانتومهاي طراحدی شدده توسدط خودشدان و یدا

در این تحقیق از جعبهاي از جدنس پرسدپکس کده داراي سدطوح

فانتوم هاي آنتروپومورفیک این کار را بده صدورت مسدتقل و بدین

 99cm×99cmو ضخامت تقریباً  9cmو فرورفتگیهایی به عمدق

چند مرکز انجام دادهاند [ 96تا .]91

معادل ضخامت TLDها و یک درب از همان جنس بود ،استفاده
شد.

با بررسی گزارشهاي تعددادي از سدازمانهداي بدینالمللدی و
مقدداالت ارایده شددده در ایددن زمیندده توسددط محققددین مختلددف ،بدده

براي حصول اطمینان از یکسانی پاسخ TLDها و با توجه به ایدنکده

ضرورت طراحی یک سیستم دزیمتري براي انجام یک مقایسدهي

اطالعدددات موجدددود در TLDهدددا بددده صدددورت اعددددادي ارایددده

متقابل برون مرکزي دزیمتري به عندوان بخشدی از بدازبینی کیفدی

میشوند که داراي تغییرات تصدادفی مدیباشدند ،بدراي بده دسدت

محدود جزیی( ،)91پی برده شدده اسدت .در ایدن مقالده کارآمددي

آوردن میددزان دز جددذبی ،ابتدددا کالیبراسددیون انفددرادي و گروهددی

سیستم دزیمتري طراحی شده براي انجدام بررسدی مقایسدهاي بدین

TLDها انجام شد .براي این منظورTLD ،ها شمارهگذاري شدده

مراکددز رادیددوتراپی ارزیددابی شددده اسددت و در نهایددت نسددبت دز

و در چندد ردیدف ندزدیک هم روي ظدرف نگدهدارنددهي TLD

اندازهگیري شده به دز محاسبه شده توسط این سیسدتم دزیمتدري
متشدددکل از فدددانتوم طراحدددی شدددده ،همدددراه بدددا دزیمترهددداي
ترمولومینسانس و دستگاهخواندن  ،TLDتعیین شده است.
 .2مواد و روشها
 1.2فانتوم

یدددک فدددانتوم از جدددنس پرسدددپکس و متشدددکل از ورقدددههددداي

() a

( )99cm×99cmبا ضخامت مختلف شدامل  8ورقده بده ضدخامت

()b

شکل  .1نماي طرحوار جانبی ( )aو باالیی ( )bفانتوم طراحی شده.

89

طراحی و ارزیابی یک فانتوم کوچک ساده به منظور مقایسهي . . .

گذاشته شده و یدک ورقده از جدنس پرسدپکس بدا ضدخامت 9/5

 1.2ضریب تبدیل دز در فاانتوم طراحای شاده باه دز در فاانتوم

سانتیمتر بدر روي آنهدا قدرار داده شدد تدا دزیمترهدا در ناحیدهي

14cm×14cm×14cm

تعدددادل الکتروندددی قدددرار گیرندددد و سدددپس تحدددت تدددابش دز

با توجه به این که فدانتوم طراحدی شدده بده دلیدل ابعداد کدوچکش

 29سانتیگري پرتو گاماي کبالت  69در میدان  89cm×89cmو

( )99cm×99cm×99cmشددرایط یددک فددانتوم اسددتاندارد بددراي

 SSD)96(=29cmقرار گرفتند .قابل ذکر است از طریق هدر کددام

دزیمتري را نداشت یدک ضدریب تبددیل بدراي تبددیل دز بده دز

از مراکز در رابطه با کنترل کیفی مربو به بررسی تطابق میدان پرتو

فانتوم استاندارد مورد استفاده در بخشهاي رادیدوتراپی موردنیداز

و میدان نوري از کالیبره بودن میدان پرتو اطمینان حاصل شد.

بدددود .بدددراي بد ده دسدددت آوردن یدددکچندددین ضدددریبی ،از کدددد

پس از خواندن دزیمترها ضدریب تصدحیا جدز ((ECC))97

 MCNPX 2.4.0و هدمچندین بدراي انددازهگیدري تجربدی طبدق

مربو به هر  TLDبا استفاده از رابطهي زیر به دست آمد
x
xi

()9

پروتکل  ،TRS398از اتاقک یونش در عمق مرجع ( 5سانتیمتر)
در هر دو فانتوم استفاده شدد ] .[89هددف از تدابشدهدی اتاقدک

ECC 

یددونش در عمددق یکسددان از هددر دو فددانتوم کوچددک و بددزرگ و
شددبیهسددازي ،بدده دسددت آوردن ضددریبی بددراي جبددران حددذف

که در آن  xمقدار میانگین خوانشها و  xiپاسخ  TLDشماره i

پراکندگیهاي جانبی در فانتوم کوچک بوده است.

میباشد.

بدددین ترتیددب طبددق دادههدداي ارایده شددده توسددط کارخانددهي

از ضرب عدد به دست آمده از خواندن هر کدام از TLDهدا

سدددددازنده ،سددددداختارهاي سدددددر شدددددتابدهنددددددهي واریدددددان

در  ECCنظیر آن میتوان از اثر تغییرات تصادفی خواندن TLD

( 6 )Varian 2100Clinacو  92مگددداولتی و دو فدددانتوم آب

کاسته و به یک عدد مشخه دست یافت .همچنین بدراي تبددیل

(معدددددادل بافدددددت بددددددن) در ابعددددداد  49cm×49cm×49cmو

اعداد حاصدل از خوانددن دزیمترهدا ،بده دز جدذبی ،کالیبراسدیون

 99cm×99cm×99cmدر فاصدددلهي  999سدددانتیمتدددر از سدددطا

گروهی انجام شد .بدین منظور دزیمترها دسدتهبنددي شدده و هدر

چشمه ،با استفاده از کد  ،MCNPX 2.4.0شدبیهسدازي شدد .در

گروه تا دز مشخصی در محدودهي  9/1تا  4گري پرتودهی شدند.

عمق  5سانتیمتري از هر کددام از فدانتومهدا اسدتوانهاي بده شدعاع

پس از خواندن آنها نمودار دز (میلیگدري) برحسدب شدمارش،

9سانتیمتدر و بده طدول  9/8سدانتیمتدر منطبدق بدر محدور مرکدزي

رسم و معادلهي کالیبراسیون از این نمودار به دست آمد

شتابدهنده شبیهسازي گردید.
()91

با استفاده از تکنیک کداهش واریدانس ف داي فدازي
y=0.501x+0.057

()8

کدد

یکبار اجرا گردیدد ] 89تدا  [84و تاریخچدهي ذرات عبدوري در
صفحهاي که در  8سانتیمتري دهانه در نظدر گرفتده شدده بدود در

بددا اسددتفاده از ایددن معادلدده ،تبدددیل عدددد حاصددل از خواندددن

فایلی ذخیره گردید .چون با تغییر اندازهي میدان ،قطعدات بداالیی

دزیمترها به دز جذبی امکانپذیر شد .در این معادلده  yدز جدذبی

ثابت بودند ،براي هدر بدار اجدراي کدد ،از همدان فایدل بده عندوان

برحسب گري و  xتعداد شمارش بوده و با میانگینگیري از اعداد

چشمهي اولیه پرتوهدا اسدتفاده شدد .بدراي مدوارد گدوهدار مقددار

حاصل از خواندن TLDها به دست میآیدد .بعدد از کالیبراسدیون

 BNUMدر  PHYS:CARDالکترون بدراي اندرژي  6و 92MV

دزیمترها و قبل از تابشدهی آنها بازپخت( )92دزیمترها در کوره

بهینه شد و این بهینهسازي زمان اجرا را تا حد قابلقبولی کاهش داد.

در دماي  849درجهي سانتیگراد به مدت  99دقیقه همراه با یک

با استفاده از تالی  ،*F8که انرژي به جا گذاشته شده را برحسب

سرد شدن سریع انجام شد .قابل ذکر است چدون در ایدن تحقیدق،

مگا الکترون ولت به دست میدهد و بدراي محاسدبهي دز جدذبی در

TLDهاي تازه خریداري شده استفاده شد ،بعدد از خدارج کدردن

یک سلول به کار میرود ،نتیجه بدا خطداي آمداري کدمتدر از  9%بده

آنها از بستههایشان و پیش از کالیبراسدیون آنهدا عمدل بازپخدت

دست آمد .در نهایت نسبت انرژيها در دو فانتوم محاسبه و ضدریب

انجام شد.

تبدیل دز حاصل از شبیهسازي نیز بدین طریق به دست آورده شد.

88
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براي انددازهگیدريهداي تجربدی در همدین شدرایط از اتاقدک

دز تحت شرایط ذکر شده ،بدا روش مدورد اسدتفاده در آن مرکدز

یونش استفاده شد .بدین صورت که اتاقک تحت شرایط یکسدان

(بددا اسددتفاده از سیسددتم طددرح درمددان یددا روش محاسددبات دسددتی)

بددا شددرایط تعریددف شددده بددراي تددابشدهددی TLDهددا در عمددق

محاسبه و TLDها تحت آن شرایط تابشدهی شوند .بندابراین در

 5سانتیمتري از هر دو فانتوم پرسپکس  99cm×99cm×99cmو

صورت استفاده از سیستم طرح درمان ،انتقال دادههاي  CTبه آن

 49cm×49cm×49cmتا  999مدانیتور یونیدت (واحدد شدمارش)

سیستم ضروري است .لذا از فانتوم ساخته شده یدک تصدویر CT

تحت تابش قرار گرفت .در هر یک از شرایط فوق عدد به دسدت

تهیه و داده هاي مربو به آن به سیستم طرح درمان در هدر مرکدز

آمده از تابشدهی اتاقک یونش در فانتوم بزرگ بر عدد حاصدل

منتقل و تعداد مانیتور یونیدت مطدابق بدا دز جدذبی  9Gyو تحدت

براي اتاقک در فانتوم کوچک تقسیم و از عدد حاصل بده عندوان

شرایط زیر براي تابشدهی فانتوم حاوي دزیمترها محاسبه شد.
-

ضریب تبدیل دز در فانتوم کوچدک بده دز در شدرایط اسدتاندارد
دزیمتري استفاده شد

شرایط مرجع :اندازهگیري دز محور مرکدزي بدا تدابشدهدی
دزیمترها در عمق  5سانتیمتدري فدانتوم کوچدک در میددان

D p10cm

()1

D p 40cm

 SSD=999cm ،99cm×99cmو در دو انرژي  6و .92MV

Cf 

-

شرایط غیرمرجع:

الف) اندازه گیدري دز محدور مرکدزي بدا تغییدر در میددان تدابش:

کددددده در آن  Dp49cmو  ،Dp99cmدز در فدددددانتوم بددددده ترتیدددددب

تابشدهی دزیمترها در عمق  5سانتیمتري فانتوم در میدان بزرگ

 49cm×49cm×49cmو  99cm×99cm×99cmمیباشد.

 SSD=999cm ،89cm×89cmو در دو انرژي  6و .92MV

در نهایت براي مقایسدهي ضدریب تبددیل بده دسدت آمدده از

تابشدهی دزیمترها در عمق  5سانتیمتري فانتوم در میدان کوچدک
 SSD=999cm ،7cm×7cmو در دو انرژي  6و .92MV

شبیهسازي و تجربی ،از رابطهي زیر استفاده شد
CFSim  CFmeas
CFmeas

()4

ب) اندازهگیري دز محور مرکزي در باریکههاي تابشی گدوهدار:
 درصد اختالف

تابشدهی دزیمترهدا در عمدق  5سدانتیمتدري فدانتوم و در میددان
 SSD=999cm ،99cm×99cmو همراه با دو گوهي  19درجه و

براي ارزیابی کارآیی فانتوم طراحی شده در انددازهگیدري دز

 69درجه در دو انرژي  6و .92MV

در میدانهاي کوچکتر و بدزرگتدر از ابعداد آن ،تغییدرات دز و

محاسبات مانیتور یونیت براي هر کدام از شرایط فدوق بدا هدر

تغییرات ضریب تبدیل به دسدت آمدده از انددازهگیدري تجربدی و

دو انرژي  6و  92MVانجام شد و براي هر یک از شرایط  1عدد

شبیهسازي بده صدورت تدابعی از ابعداد میددان مدورد بررسدی قدرار

 TLDدر درون شددیارها تددابشدهددی شددد .عددالوه بددر دزیمترهدداي

گرفت .همچنین براي بررسی میزان صدحت و دقدت دزیمترهداي

اصلی 1 ،عدد دزیمتر هم براي پرتوهاي زمینه و ثبدت تدابشهداي

ترمولومیسانس ،نتایج مربو به حاصلضرب ضریب تبدیل در دز

محیطی در نظدر گرفتده شدد .ایدن دزیمترهدا در طدول تدابشدهدی

TLDها با دز به دست آمده با استفاده از اتاقک یونش مقایسده شده

خارج از اتداق درمدان قدرار گرفتندد و همیشده و در همده حدال بدا

و نسبت  D T LD  CFدر عمق  5سانتیمتري SSD=999cm ،و میدان

دزیمترهاي اصلی حمل و نقل شدند .با کمکردن مقدادیر خواندده

با ابعاد  99cm×99cm ،7cm×7cmو  89cm×89cmبه دست آمد.

شدهي دزیمترهاي زمینه ،از دزیمترهاي اصلی نتایج دز اندازهگیدري

D IC

شددده ب ده دسددت آمددد .اندددازهگیددريهددا در دو مرکددز کدده داراي
 5.2تابشدهی دزیمترها در مراکز مورد مطالعه

شتابدهندهي خطی واریان بودند ،انجام و میزان انحدراف در هدر

همانطور که در تعریف بازبینی کیفی مقایسدهاي گفتده شدد ایدن

یک از شرایط اندازهگیري از رابطهي زیر به دست آمد

نوع بررسی توسط افراد خارج از مرکدز و سیسدتمهداي دزیمتدري
()5

مسددتقل از تجهیددزات دزیمتددري مددورد اسددتفاده در بخددشهدداي
پرتودرمانی ،انجام میشود و از هر مرکز خواسته مدیشدود مقددار
81

D
 D  ( T LD  1)  100
Dst at e

طراحی و ارزیابی یک فانتوم کوچک ساده به منظور مقایسهي . . .

کدده در آن  ΔDدرصددد انحددراف DTLD ،دز بدده دسددت آمددده از

Reading p40×40×40cm3

Reading p10×10×10cm3

15.5

دزیمترهدداي ترمولومینسددانس و  Dstateدز داده شددده بدده سیسددتم

15

طراحی درمان ( 9گري) میباشد.

14.5

nc

14
13.5

 .3نتایج

13
12.5

براي تبددیل دز انددازهگیدري شدده در فدانتوم کوچدک بده دز در

12
20×20

فانتوم پرسپکس  ،49cm×49cm×49cmاز ضریب تبدیل بده دسدت

7×7

10×10

ابعاد میدان

آمده از شبیهسازي و آزمایشهاي تجربی (جدول  )9استفاده شد.

شکل  .2تغییرات دز با ابعاد میدان در دو فانتوم در انرژي .6MV

تغییرات دز به دست آمدده بدا اسدتفاده از اتاقدک یدونش و از
شددبیهسددازي و تغییددرات ضددریب تبدددیل حاصددل از شددبیهسددازي و

Reading p40×40×40cm3

17

آزمایشهاي تجربی بدا ابعداد میددان در دو اندرژي  6و  92MVدر

Reading p10×10×10cm3

16.5

ارزیددابی میددزان دقددت نتددایج دز  ،TLDنسددبت حاصددلضددرب دز

15.5

nc

شددکلهدداي  4 ،1 ،8و  5نشددان داده شددده اسددت .هددمچنددین بددراي

16

15

 TLDدر ضدددددریب تبددددددیل دز بددددده دز اتاقدددددک یدددددونش

14.5

DoseT LD  CF
)
Dose IC
در جدول  8نشان داده شده است.

( در هر سه میدان محاسبه شد .نتایج حاصدل

14
20×20

7×7

10×10

ابعاد میدان

شکل  .3تغییرات دز با ابعاد میدان در دو فانتوم در انرژي .92MV

پس از انجام هر کدام از مراحدل ذکدر شدده و ارزیدابی نتدایج
آنها مرحلهي بعد تحقیق که انددازهگیدري دز در دو مرکدز بدود،

1.060

Cfmeas

Cfsim

انجام و میزان انحراف در هر یک از شرایط اندازهگیري با استفاده

1.050
1.040

Cf

از رابطهي ( )5به دست آمد .نتایج حاصل براي دو مرکدز  Aو B

1.030
1.020

در جدولهاي  1و ( 4شرایط ،به ترتیب ،بددون و بدا گدوه) نشدان

1.010

داده شده است.

1.000
0.990
0.980

جدول  .1ضرایب تبدیل دز به دست آمده از شبیهسدازي و از آزمدایشهداي

20×20

تجربی در انرژيهاي  6و 92MV
شرایط اندازهگیري

تجربی

شرایط مرجع

9/981

9/981

مقطع باریکه عمق:
 5cmو
ابعاد میدان:
7cm×7cm
89cm×89cm

9/992
9/959

10×10

ابعاد میدان

انرژي 6MV
شبیهسازي

7×7

شکل  .1تغییرات ضریب تبدیل با ابعاد میدان در انرژي .6MV

انرژي 92MV
درصد
اختالف
9/6

تجربی

شبیهسازي

درصد
اختالف

9/998

9/997

9/5

Cfmeas

Cfsim

1.035
1.030

1.020
1.015

مقطع باریکه با گوه

1.010

عمق،5cm :
 999 :SSDو
ابعاد میدان:
99cm×99cm
گوه 19 :درجه
 69درجه

1.005

9/999
9/988

9/996
9/997

9/5
9/5

9/999
9/981

9/991
9/981

1.000

9/9
9/6

0.995
20×20

10×10

7×7

ابعاد میدان

شکل  .5تغییرات ضریب تبدیل با ابعاد میدان در انرژي .92MV

84

Cf

9/999
9/959

9/8
9/9

9/992
9/985

9/999
9/919

9/1
9/6

1.025
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جدول  .2نسبت دز  TLDبه دز اتاقک یونش در سه میدان با ابعاد متفاوت در انرژيهاي  6و 92MV
میدان
()cm×cm

DTLD×CF
)(6MV

DTLD×CF
)(92MV

DIC
)(6MV

DIC
)(92MV

D T LD  CF
)
D IC

(

D T LD  CF
)
D IC

)(6MV

)(92MV

7× 7
99×99

9/985
9/124

9/999
9/124

9/911
9/992

9/991
9

9/127
9/126

9/128
9/142

89×89

9/165

9/127

9/177

9/118

9/122

9/115

(

جدول  .3میزان انحراف در سه میدان با ابعاد متفاوت در دو انرژي  6و 92MV
دز
ابعاد میدان
7cm×7cm
99cm×99cm
89cm×89cm

DTLD×CFmeas
)(6MV

DTLD×CFmeas
)(92MV

ΔD
)(6MV

ΔD
)(92MV

A: 9/985

A: 9/999

A: 8/5%

A: 9/9%

B: 9/957

B: 9/918

B: 5/7%

B: 1/8%

A: 9/125

A: 9/142

A: -9/4%

A: -5/8%

B: 9/96

B: 9/962

B: 6%

B: 6/2%

A: 9/166

A: 9/127

A: 1/1%

A: -9/1%

B: 9/978

B: 9/921

B: 7/8%

B: 2/1%

جدول  .1میزان انحراف در باریکههاي تابشی گوهدار
دز
گوه
 19درجه
 69درجه

DTLD×CFmeas
)(6MV

DTLD×CFmeas
)(92MV

ΔD
)(6MV

ΔD
)(92MV

A: 9/127

A: 9/157

A: -9/8%

A: -4/1%

B: 9/127

B: 9/986

B: -9/8%

B: -8/6%

A: 9/179

A: 9/111

A: -8/2%

A: 9/9%

B: 9/986

B: 9/911

B: 8/5

B: 1/1%

اسددتاندارد اسددتفاده شددد .ایددن ضددریب از آزمددایشهداي تجربددی و

 .1بحث و نتیجهگیری
مقایسهي متقابل دزیمتري برون مرکزي به صورت مستقل ،بخشی

شبیهسازي با اختالف قابل قبول به دست آمد که مؤید کارآمددي

از برنامددهي ت ددمین کیفددی روش تخمددین میددزان انحددراف دز

این فانتوم ساخته شده ،به عنوان بخشی از یدک سیسدتم دزیمتدري

اندازهگیري شده از دز محاسبه شده در شرایط ابتددایی و سدادهي

ساده و سبک در انجام بررسی مقایسهاي جزیی به صورت مستقل

دزیمتري در مراکدز مدیباشدد .انجدام چندین مقایسدههدایی توسدط

بود .در مرحلهي دوم از فانتوم طراحی شده و دزیمتر  TLDبراي

سددازمانهددا و مراکددز آموزشددی گوندداگون بدده طددرق مختلددف و بددا

اندددازهگیددري دز اسددتفاده شددد و بددا مقددادیر محاسددبه شددده توسددط

سیستمهاي دزیمتري گوناگون در کشدورهاي دیگدر انجدام شدده

سیستمهاي طرح درمان در دو مرکز مقایسه گردید.

است .این تحقیق نیز با هدف انجام این نوع بررسی طی دو مرحله

ضریب تبدیل دز با دو روش تجربی و شدبیهسدازي بده دسدت

انجام شد .در مرحلهي اول یک فانتوم از جنس پرسپکس طراحی

آمد .نتایج حاصل ،از توافق خوبی برخوردار بودند .اختالف بدین

و کارآمدي آن ارزیابی شد .در مرحلدهي دوم بدا اسدتفاده از ایدن

شبیهسازي و تجربی در شرایط مرجع و براي اندرژي  6MVبرابدر

فانتوم میزان انحدراف دز انددازهگیدري شدده نسدبت بده مقددار دز

 9/6درصد به دست آمد .در مطالعهي مشابهی که در تایوان انجام

محاسبه شده در دو مرکز به دست آورده شد .با توجه بده ایدنکده

و از یک فانتوم با ابعاد  5/5cm×6cm×6cmاز جنس پلیاستیرین

ابعاد فانتوم ساخته شده کوچک بود و دزیمتري بدا ایدن فدانتوم بدا

و از  TLD100براي بررسی مقایسدهاي بدین مراکدز اسدتفاده شدد

حذف پرتوهاي پراکندهي جانبی و برگشتی همراه بود ،از ایدنرو

[ ،]95و براي به دست آوردن ضریب تبدیل دز در فانتوم طراحدی

براي به دست آوردن نتایج متناظر با شرایط استاندارد دزیمتري از

شددددده بدددده دز در فددددانتوم آب  19cm×19cm×19cmاز کددددد

یددک ضددریب تبدددیل دز فددانتوم کوچددک بدده فددانتوم پرسددپکس

 ،BEAMnrcو از شتدابدهنددهي واریان  21EXو از TLD100
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براي آزمایشهاي تجربی استفاده گردیدد ،تحدت شدرایط مرجدع،

TLDهدداي تددابش داده شددده در فددانتوم کوچددک ،دز در شددرایط

اختالف  9/5درصد به دست آمد ] .[94مقددار ضدریب تبددیل از

استاندارد دزیمتري به دست آمد و میزان انحراف دز اندازهگیري

شبیهسازي برابر  9/961و از آزمایشهاي تجربدی برابدر  9/962بده

شده با  TLDنسبت بده دز محاسدبه شدده تعیدین شدد .محددودهي

دست آمد که بزرگتر از مقادیر به دست آمده در تحقیق حاضدر

قابل قبول براي میزان انحراف دز اندازهگیري شدده نسدبت بده دز

میباشد .این اختالف را میتدوان بده کوچدکتدر بدودن انددازهي

محاسددبه شددده براسدداو گددزارش شددماره  ±5 ،ICRU84درصددد

فانتوم استفاده شده در آن مطالعه نسبت به فانتوم طراحی شدده در

است .نتایج انحرافات حاصل از این مطالعه بایسدتی براسداو ایدن

تحقیق حاضر نسبت داد.

محدودهي مجاز تغییرات مورد بررسی قرار گیرد.

به نظر میرسید کده انددازهي کوچدک فدانتوم طراحدی شدده

به طور کلی نتایج این مطالعه نشداندهنددهي اهمیدت هدر چده

موجب بروز خطا در میدانهاي بدزرگ شدود ،بدراي بررسدی ایدن

بیشتر مقایسهي دزیمتري در شرایط مرجع و غیرمرجع در سدطا

موضوع روند تغییرات دز و ضریب تبددیل بدا ابعداد میددان مدورد

وسیعتر و با شدرکت تعدداد مراکدز بدیشتدر مدیباشدد .هدمچندین

مطالعه قرار گرفت .نتایج به دست آمده حاکی از افزایش ضدریب

کارآمدي فانتوم سدادهي اسدتفاده شدده در ایدن مطالعده همدراه بدا

تبدیل با افزایش ابعاد میدان بدود .بدراي میددان بدا ابعداد کوچدک

دزیمترهاي ترمولومینسانس میتواند آن را به عنوان یدک سیسدتم

( )7cm×7cmنسدددبت دز در فدددانتوم بدددزرگ بددده دز در فدددانتوم

مناسب ،براي مقایسهي متقابل دزیمتري در بین مراکز پرتودرمانی

کوچک ،همانگونه که انتظار میرفت ،کوچکتر است زیدرا دو

پیشنهاد کند .عالوه بر این به نظر میرسد که بتوان از ایدن سیسدتم

فانتوم از لحدا پرتوهداي پراکندده تقریبداً داراي شدرایط یکسدان

دزیمتري براي اندازهگیري کمیدتهداي معمدول دیگدر ،نظیدر دز

بودند .اما در میدان با ابعاد بزرگ این نسدبت بدزرگتدر بدود کده

محور مرکزي در میدانهاي با ابعاد متفاوت و یدا در عمدق بیشدینه

دلیل آن حذف پرتوهاي پراکندهي جانبی در فانتوم کوچک و به

) (dmaxو براي سایر شرایط معمول در بخشهاي پرتودرمانی ،بده

تبع آن کاهش دز در فدانتوم کوچدک و افدزایش نسدبت تعریدف

عنوان مثال در شرایط  SSDو بدراي فوتدونهدایی بدا اندرژيهداي

شددده مددیباشددد .ایددن تغییددرات در نتددایج آزمددایشهداي تجربددی و

متفاوت و با شرکت تعداد مراکز بیشتر اسدتفاده کدرد .در مرحلدهي

شبیهسازي کامالً نمایان است .بنابراین بدا اسدتفاده از ایدن ضدریب

بعدي این تحقیق ،سعی بر این است که این نوع اندازهگیريها در

امکان دزیمتري در میدان بزرگتر از فانتوم نیز وجود دارد.

دو مرکددز دیگددر در ایددران کدده داراي شددتابدهندددهي واریددان
میباشند ،به منظور تجزیه و تحلیل آماري انحرافات بدین  4مرکدز

براي ارزیدابی دزیمترهداي اسدتفاده شدده و ضدریب تبددیل و

انجام شود.

بدررسدی دقت نتدایج TLDهدا ،دز TLDها در فدانتدوم پدرسپکس
 49cm×49cm×49cmبا دز اتاقک یونش براي سه میدان با ابعاد
مدذکور در هدر دو اندرژي مقدایسه و نتدایج نسبت  D T LDگدزارش

تشکر و قدردانی

شدد .در تحقیدق مشابهی ،ایزوسکا( )89و همکارانش در سال 8997

ایدن مقداله حداصدل یک پروژهي تحقیقاتی در دورهي کارشناسی

از سیستم دزیمتري  IAEAو پودر  TLDبراي برسدی مقایسدهاي

ارشد در دانشگاه تربیت مدرو اسدت کده بدا حمایدت مدالی ایدن

در سطا وسیع استفاده کردند .آنها نسبت دز  TLDبه دز اتاقک

دانشگاه و همکاري صمیمانهي دو بیمارستان در تهران انجام شده

یونش در میدان  99cm×99cmو انرژي  ،6MVرا برابر  9/999و

اسددت .خواندددن دزیمترهدداي ترمولومینسددانس نیددز بددا همکدداري

در میدان  89cm×89cmرا برابر  9/997گزارش کردند .در حالی

صمیمانهي مسئول آزمایشدگاه دزیمتدري گدروه فیزیدک پزشدکی

که این مقادیر در مطالعهي حاضر برابر  9/176و  9/122بده دسدت

دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد .لذا بر خود الزم مدیداندیم

آمد .این اختالف را میتوان به تفاوت در نوع دزیمترهداي مدورد

کمال تشکر خود را از مسئولین محترم در دانشگاه تربیت مدرو،

استفاده در این دو تحقیق نسبت داد .با ضدرب ضدریب تبددیل بده

در بیمارستانهداي مربوطده ،و از گدروه فیزیدک پزشدکی دانشدگاه

دست آمده از آزمایشهاي تجربی در مقادیر دز به دست آمده با

علوم پزشکی تهران ابراز کنیم.

D IC
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:پینوشتها
9.Random

99. Wedge

8. Experimental Conditions

98. Radiological Physics Center

1. Biases

91. Partial Quality Audit

4. Tolerance Limit

94. Conversion Factor

5. Tumor Control Probability

95. Fimel

6. Mijnheer

96. SSD: Source Surface Distance

7. Normal Tissue Complication Probability

97. ECC: Element Correction Coefficient

2. Brahme

92. Anneal

1. Quality Audit

91. Phase Space

99. Dosimetry Intrcomparison

89. Izewska
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