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چکیده
در این تحقیق بهمنظور مطالعه ،از ژل پلیمر  MAGIC-fجهت تعیین میزززان دز جززذبی بززه روش پرتودرمززانی خززارجی اسززتفاده شززده اسززت .ژل
 MAGIC-fدر شرایط نرمال فشار و دما ساخته شده و تحت تابش دستگاه شتابدهنده خطی زیمنس پریمززوب بززا انززرژی  6مگاولززت در میززدان
 10×10سانتیمترمربع و در عمق  10سانتیمتری قززرار گرفتززه اسززت .ززمن شبیهسززازی سززر دسززتگاه شززتابدهنده بززهروش مونتکززارلو بززا کززد

شده است .همچنین پس از پرتودهی ژل ،خوانش ژل توسط دستگاه سی تی اپتیکی ) (OCTطراحی و ساخته شده در آزمایشگاه هستهای دانشگاه
مازندران انجام شده است .نتایج حاصل از کار تجربی و شبیهسازی انجام شده حاکی از این است که نمودار  PDDو پروفایل دز با میزززان خطززای
حداکثر  %2انطباق بسیار خوبی داشته و این نتایج تأییدی بر دقت و کارایی دستگاه  OCTطراحی شده در خوانش دز در پرتودرمانی میباشد.

کلیدواژگان :پرتودرمانی خارجی ،ژل پلیمر  ،MAGIC-fدز جذبی ،روش مونتکارلو ،درصد دز عمقی) ،(PDDسی تی اپتیکی).(OCT

 .1مقدمه
در محدوده تابشهای درمانی میباشززند .همچنززین ایززن ژلهززا

دزیمتر قابلیت تایید دزهای پیچیده در تنظیمات کلینیکززی نظیززر

همزمان به عنوان فانتومی عمل میکننززد کززه توزیززع دز جززذب

رادیززوتراپی تطبیقززی و سززایر روشهززای درمززانی را دارد .ای زن

شززده در آرایززش سززه بعززدی کامززل را انززدازهگیری میکننززد.

ابزارهای اندازهگیری دز سه بعدی ،دزیمترهای مبتنی بززر پلیمززر

دزیمترهای ژلی ،دزیمترهایی بززا قابلیززت تبززت توزیززع دز کلززی

میباشند که خاصیت ماده را در واکنش به پرتو تغییزر میدهنزد

درون خود هستند .قابلیت شکلپذیری با هر فرم بافتی از بززدن

] .[2 ،1ایزن دزیمترهزا اطالعات توزیع دز پرتزو را بهصززورت

] [ DOI: 10.22052/8.5.23

ژلهای پلیمری حساب به تابش تنها روش دزیمتری سه بُعدی

انسان ،آنها را در نوع خززود منحبززربهفرد نمززوده اسززت .ایززن

] [ Downloaded from rsm.kashanu.ac.ir on 2022-11-29
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سززهبعدی تبززت میکننززد و بهصززورت انززواع ژل بززا نامهززای

بیولززوژیکی بززا انززدازهگیری نززور انعکاسززی و بززا قابلیززت

MAGIC-f5 ،MAGIC4 ،BANANA3 ،BANG2 ،PAG1

تفکیکپذیری باال انجام میشود ] .[6تباویر  ،OCTمجموعززه

و  ...همچنین در شکل جامد به عنوان دزیمتر پالستیکی جامززد

داده دوبعدی هستند که انعکاب نور را در سززطم مقطززع از راه

موجود هستند .دزیمتززری ژل بززا هززدا اراطززه اطالعززات دقیزق

ژل معززادل بافززت نشززان میدهنززد .گززور در سززال  1996روش

سهبعدی از دز در برنامههای پرتودرمانی پیچیده ،مورد بررسزی

جدیدی را برای دزیمتری سهبعدی بززا اسززتفاده از پرتونگززاری

گسترده قرار گرفته است .ژل پلیمری که در این کار تحقیقززاتی

نوری ،بززرای اسززکن ژل معززادل بافززت کززه تحززت تشعشززعات

مورد بررسی قرار گرفته است ،ژل  MAGIC-fمیباشززد .ایزن

یونیزهکننده انرژی باال بهنمایش گذاشته شده بود ،معرفزی کززرد

ژل بهدلیل دارا بودن نقطه ذوب  69درجه سززانتیگراد و حفز

].[7

عالی در پاسخ برخززوردار میباشزد ] .[3واکنشهززای شززیمیایی

شبیهسازی مونتکارلو است کززه بهصززورت آزمایشزی میتززوان

القای تابشی باعث تغییر خواص فیزیکی و شیمیایی مختلف در

دادههای این روش را بززا دزیمتززر اعتبارسززنجی کززرد .از طززرا

ژلها می گردد .این تغییرات متناسب با دز جززذب شززده در ژل

دیگر شبیهسازی مونتکارلو 9یکزی از پرکززاربردترین ابزارهززای

است .البته میزان این تغییرات در ترکیبات ژلی مختلف میتواند

کمک زی در دزیمتززری اسززت .اسززتفاده از کززدهای شبیهسززازی

متفاوت باشد .از این تغییرات شیمیایی یا فیزیکی میتوان برای

مونتکارلو در پزشکی هستهای میتواند با ترکیب بززا دادههززای

تعیین دز جذبی با بهرهمندی از شیوه مناسب اسززتخراد دادههززا

دزیمتری ،دقیقتر عمل کند ] .[8شبیهسازی مونتکارلو معموالً

اسززتفاده نمززود .ژل دزیمتززر بززا اسززتفاده از چنززدین شززیوه

بهعنوان ابزاری بززرای پیشبینزی توزیزع دز در فززانتوم اسززتفاده

تبززویربرداری سززه بعززدی از جملززه تبززویربرداری تشززدید

میشود ،بهخبوص در مواردی کزه انززدازهگیری دز آزمایشزی،

مغناطیسززی ، (MRI)6پرتونگززاری پرتززو ایکززس (XCT)7و

بسیار دشوار میباشد .بهمنظور استفاده از کد مونتکززارلو بززرای

پرتونگاری نوری (OCT)8قابل خوانش میباشد].[4

محاسبه میزان دز یک بیمار نیازمند برآورد خوبی از توزیع بززار،

پرتونگزززاری نزززوری ) (OCTنزززوع جدیزززدی از روش

انززرژی ،موقعیززت و جهززت ذرات در خروجززی سززر درمززان

تبویربرداری است که تبویر ساختار مقطعی داخلی بافززت بززا

شتابدهنده خطی است .تمام این اطالعززات در فززایلی بززه نززام

استفاده از اندازهگیری انعکاب نوری ) ،(OCTبرای اولزین بززار

دادههای فضای فاز 10گنجانده شده است ].[9

در سززال  1991بززه نمززایش درآم زده اسززت ] .[5در ایززن روش

در این مطالعه به توانایی ژل  MAGIC-fبرای ارزیززابی دز

تبویربرداری مقطعی از سززاختار داخلزی مززواد و سیسززتمهای

جذبی بهروش  OCTخواهیم پرداخت و نتایج آن را بززا نتززایج
حاصل از شبیهسازی مونتکارلو با کززد محاسززباتی EGSnrc11

1

دستگاه سی تی اپتیکی طراحی شده برآورد خواهد شد.
9

Monte carlo simulation
Phase space
11
Electron gamma shower(EGS) National Research
)Council of Canada(nrc
10

] [ DOI: 10.22052/8.5.23

Polyacrylamide gel
Bis, acrylamide, nitrogen, and gelatin
3
Bis, acrylamid, nitrous oxide and agarose
4
Methacrylic and ascorbic acid in gelatin initiated by
copper
5
Methacrylic Ascorbic acid in Gelatin Initiated by
Copper added formaldehyde
6
Magentic resonance imaging
7
X-ray Computed Tomography
8
Optical Coherence Tomography
2

مقایسززه و میزززان خطززا و دقززت و کززارایی خززوانش دز توسززط

] [ Downloaded from rsm.kashanu.ac.ir on 2022-11-29
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 .2مواد و روشها
 .1.2ساخت ژل
با توجه به دستورالعملهای موجود در مراجع ،ژل MAGIC-f

تهیه گردید ] .[10فرایند تهیه ژل بسیار حساب به دمززا بززوده و
در تمام مراحل تهیه باید کنترل دمایی انجام گیرد .این نززوع ژل

شکل ( :)2نمایی از ژل ساخته شده درون ویالهای ژل.

ژالتین 5/8 ،درصززد متااکریلیکاسززید 3 ،درصززد فرمالدهیززد2 ،

تززابشدهی ژلهززا 24 ،سززاعت بعززد از ساختشززان توسززط

درصد سولفاتمس و  0/0352درصد آسکوربیکاسید میباشززد

شزتابدهنز ززده خز ززطی زیمز ززنس پریمز ززوب  6مگزززاولتی

( مجتمع شیمیایی دکتر تقی اا ،آمل ،مازندرن ،ایززران  .جهززت

( Primus linac Siemensموجود در مرکز پرتودرمانی شهید

تهیه  600میلیلیتر ژل  480، MAGIC-fمیلیلیتر آب خززال

رجایی بابلسر انجام شده است .برای پرتززودهی از شززش ویزال

را داخل ظرا ریخته و 49/2گرم ژالتین در دمای اتاق بززه آب

ژل استفاده شد که به پنج عدد از ایزن ویالهززا دز ،1/5 ،1 ،0/5

مقطر ا افه و تززا دمززای  45درجززه توسززط هیتززر گززرم شززد و

 2و  4گری داده شده است .به ویال باقیمانده بهعنوان ژل با دز

همزمان بههمزده میشوند تا ژالتین کامالٌ ذوب گززردد .بعززد از

صفر گری هیﭻگونه پرتویی داده نشده اسززت .ایزن ویالهززا در

تقریباً  30دقیقه هیترخاموش شد تا به دمززای  35درجززه برسززد.

عمق  10سانتیمتری بهصورت عمودی در فانتوم آب از جززنس

سپس  0/2112گرم اسیدآسکوربیک 12 ،میلیگرم سولفاتمس

پرسپکس به ابعاد  15×15×30سانتیمترمکعب با فاصله چشززمه

و  18میلیلیتر فرمالدهید ا افه شدند و بعد از 5دقیقه  30گززرم

تا سطم  SSD(12برابر  100سانتیمتر  ،انززدازه میزدان 10×10

متاکریلیکاسید ا افه شد (شکل  . 1پس از آماده شدن ژل ،آن

سانتیمترمربع و با آهنز

دز  237 MU⁄minمززورد پرتززودهی

را وارد ویالهززایی اسززتوانهای بززهارتفاع  9سززانتیمتر و قطززر 3

قرار گرفتند .فانتوم در حالیکززه ظراهای ژل در آن جای داده

سززانتیمتراز جززنس پرسززپکس نمززوده و سززپس بززا اسززتفاده از

شده بودند روی تخت درمان قرار داده شد .در شکل  3مشاهده

درپوشهای تهیه شده کامالً بسته شدند ،بززهطوری کززه از نفززوذ

میشود که ژل پس از پرتوگیری مات و کدر شززده و هززر چزه

هوا به داخل آنها جلوگیری شود .شکل  2ژل آماده شده درون

میزان دز پرتو بیشتر شده ،کدری ژل نیز افزززایش یافتززه

اسززت.

ظروا ژل را نشان میدهد .سپس تمامی محلول بهمززدت یزک

شززکل  4نحوهی قرارگیری تیوبهززا برای پرتودهززی را نشان

روز در دمای  4درجه ،در یخچال نگهداری شدند.

میدهد.

Source to Surface Distance

12

] [ DOI: 10.22052/8.5.23

شکل ( :)1ژل  MAGIC-fدرحال ساخت.

شکل ( :)3نمونه ژلهای تابش داده شده در این مطالعه.

] [ Downloaded from rsm.kashanu.ac.ir on 2022-11-29

از مواد اولیه شیمیایی شامل  82درصد آب مقطززر 8/2 ،درصززد

 .2.2پرتودهی
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شکل ( )5نمودار کالیبراسیون مربوط به دستگاه .OCT

شکل ( :)4ﻓانتوم آب و نحوه چینش ویالها در ﻓانتوم آب.
نمایی از دستگاه  IMRTو نحوه قرارگیری ﻓانتوم آب.

 .4.2شبیهسازی مونتکارلو
در این پروژه از شتابدهنده خطی زیمنس پریموب واقع در
بیزمارسزتان شزهید رجزاطی بابلسزر که دارای انزرژی تابزشزی

تبززویربرداری  24سززاعت پززس از سززاخت بززهکمک دسززتگاه

اول با استفاده از کد  BEAMnrcسر شتابدهنده خطی

برشنگاری نوری-کامپیوتری ساخته شده در دانشگاه مازندران

زیمنس پریموب طراحی شده و یک فایل فضای فازی از

انجام شده است .ژل تابشدیده ،درون آب از جنس پرسززپکس

شبیهسازی کد  BEAMnrcتولید شد .این فایل حاوی

به ابعاد  15×15×30سانتیمترمکعب ساخته شززده اسززت ،قززرار

دادههای بخش عر ی برای ذرات با انرژی جنبشی کمتر از

گرفته و ویال ژل بهوسیله گیزرهای بززه موتززور چرخززان متبززل

 0/01 MeVبرای تمام مواد مختلف مورد استفاده در

میگردد .با استفاده از این وان آب ،باریکه پززس از برخززورد بززا

شتابدهنده است .در بخش دوم ،فایلهای فضایی فاز بهعنوان

نمونه با زاویه شکست کمتری منحززرا میشززود .بززرای کنتززرل

یک منبع برای  DOSXYZnrcمورد استفاده قرار گرفتند و

موتور و حرکت دورانی ویال ژل مداری طراحزی گردیزد .ایزن

محاسبه دز در فانتوم آب انجام شد ] .[12خزروجی اصلی

مدار امکان چرخش ویال ژل با زوایای  1درجززه را در فواصززل

 3D-Doseاست که همان ماتریس سهبعدی دز است که این

زمانی  1تانیه فراهزم میکند .بنابزراین  360تبزویر در مززدت

یک فایل متنی است و اطالعات موجود در آن را میتوان به

 6دقیقه تبت میشود .مبدل آنالوگ به دیجیتال موجززب تبززدیل

محیط اکسل برده و نمودارهای الزم را رسم نمود.

تباویر خام ایجاد شززده توسززط دوربزین بززه مقززادیر دیجیتززال
میشود .دادهها به محیط نرمافزار  MATLABمنتقل و تبززویر
نمونه اسکن شده بازسازی میشود ] .[11بززرای رسززم منحنزی

 .3نتایج
 .1.3نتایج حاصل از خوانش ژل با اسکنر کااامویوتری-

ژل با دزهای مختلف پرتو ،بهدست آمززد کززه تضززعیف نززور بززا

بعزززد از تزززابشدهی ژل ،تمزززام ویالهزززای ژل بزززا سیسزززتم

میانگینگیری اعداد پیکسل در حجززم کلزی مقززاطع ویالهززا بززا

تبویربرداری کامپیوتری نوری ساخته شززده (شززکل  6اسززکن

استفاده از برنامه متلب محاسبه گردید (شکل. 5

شد.

] [ DOI: 10.22052/8.5.23

کالیبراسیون میزان تضعیف نور در برشهای مقطعزی ویالهززای

نوری

] [ Downloaded from rsm.kashanu.ac.ir on 2022-11-29

 .3.2تصویربرداری اپتیکی)(OCT

 6مگاولتی فوتون پرتو ایکس بوده استفاده شده است .در بخش
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شکل ( :)6نحوه قرارگیری ویال ژل جهت تصویربرداری با دستگاه

شکل ( :)8نمودار درصد دز عمقی حاصل از اندازهگیری با ژل دزیمتر و
خوانش با اپتیکال سی تی.

.OCT

پس از پردازش دادهها در نرمافزار متلب و بهدسززت آوردن
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 .2.3شبیهسااازی شااتابدهنده زیماان

پریمااوس 6

تباویر سطم مقطعی(شکل  ، 7منحنی کالیبراسیون مربززوب بززه

مگاولتاژ

دسززتگاه ( OCTشززکل 5و نمززودار درصززد دز عمقززی رسززم

بزهکمک کززد  BEAMnrcسززر شززتابدهنده خطزی

شدهاند .شکل  8تغییززرات درصززد دز عمقززی بززرای اسززکن ژل

طراحی شده است (شکل  . 9فانتوم استفاده شده در این بخش،

 MAGIC-fتوسط دستگاه تبویربرداری سززی تززی اپتیکززی را

یک فززانتوم مکعبزی بززه ابعززاد 15×15×30سززانتیمتر بززوده کززه

نشان میدهد ،همانگونه کززه مشززاهده میشززود در عمززق 1/59

ویالهای ژل استوانهای حاوی ژل  MAGIC-fبهطور عمززودی

سانتیمتری ،دز جززذبی بززه بیشززینه مقززدار خززود در ژل رسززیده

در مرکز آن قرار داده شده است .فاصله چشمه تا سززطم فززانتوم

است.

( SSDبرابر  100سانتیمتر میباشد.

linac(13

 6×6و  4×4سززانتیمترمربع انجززام شززد .سززپس محاسززبه دز و
طراحی فایل دز  3بعدی توسط کد  DOSXYZnrcانجام شده
است.
الف

شکل ( :)7الف) یک برش از ویال حاوی ژل یکنواخت.

شکل ( :)9سر شبیهسازی شده شتابدهنده خطی زیمن

پریموس.

ب) نمونهای از تصاویر پراجکشنهای بهدست آمده از ویالهای حاوی
ژل.

Linear accelerator

13

] [ DOI: 10.22052/8.5.23

ب
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شبیهسازی در عمق  10سانتیمتری و در سه میدان ،10×10
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دز بیشزززززززینه در میزززززززدانهای  6×6 ، 4×4و 10×10

واقززع در عمززق  10سززانتیمتر و در میززدانهای  6×6 ، 4×4و

سززانتیمترمربع بززهترتیب در عمززق  1/7 ،1/4و  1/6سززانتیمتر

 10×10سانتیمترمربع تعریف شززدهاند .شززکل  11نشززاندهنده

بهدست آمده است .میزان دز در این عمقهزا بززهترتیب ،1/444

پروفای زل دز در میززدانهای مختلززف اسززت کززه بززهکمک کززد

 1/496و 1/635گری بوده اسززت .ایززن درحززالی اسززت کززه در

 EGSnrcبهدست آمده است.

شرایط مشابه با کار تجربی ،دز بیشینه در ژل در میززدان 10×10
سانتیمترمربع در عمق  1/59سانتیمتری بهدسززت آمززده اسززت.
خطای محاسبه شده بین کار تجربی و شبیهسازی انجام شده بززا
مقدار  2%برآورد میشود.
در شززکل  10نمززودار درصززد دز عمقززی بززرای میززدانهای
مختلف اراطه شده است .بهمنظور نمززایش سززه منحنززی در یززک
نمززودار ،منحنیهززای مربززوب بززه میززدانهای  6×6و 10× 10
سززانتیمترمربع بززهترتیب در ززرایب  2و 3ززرب شززدهاند.

شکل ( :)11نمایش پروﻓایل دز بهدست آمده از کد  EGSnrcدر صفحه

مشاهده میشود که میزززان دز در میززدان  10×10سززانتیمترمربع

واقع در عمﻖ  10سانتیمتر برای میدانهای  6×6، 4×4و 10×10

بیشتر از دو میدان دیگر میباشد.

سانتیمترمربع.

شکلهای ( 12و  13بهترتیب نشاندهنده درصد دز عمقی
و توزیزززع دز نسزززبی برحسزززب فاصزززله برای میدان 10×10

توجه به این نمودارها نقطه بیشینه مقادیر محاسباتی بهکمک کد
 EGSnrcو اندازهگیری دز بززا ژل دزیمتززر تطبیق خوبی با هم
دارند ،بززهطوری کززه حززداکثر اخززتالا دز نقززاب ،حززدود  %2و
شکل ( :)10مقایسه درصد دز عمقی محاسبه شده با  EGSnrcبر روی

حداقل اختالا دز حدود  0/01 %میباشد.

محور مرکزی برای سه میدان  6×6 ،4×4و  10×10سانتیمترمربع در
شرایﻂ نرمالیزه شده نسبت به عمﻖ  10سانتیمتر.

توزیع دز در طول محور مرکزززی باریکززه فقززط قسززمتی از
اطالعات موردنیاز برای توصیف دز دقیق در بیمززار را میدهززد.

] [ Downloaded from rsm.kashanu.ac.ir on 2022-11-29

سانتیمترمربع است که با دادههای تجربی مقایسه شده است .با

توزیع دز در دو بعد و سه بعد با اطالعات محور مرکزی همراه

سطحی در هر عمق در فانتوم با تعریف سزززلول انجزززام شزززده

شکل ( :)12مقایسه تغییرات دز جذبی محاسبه شده با کد  EGSnrcو

است ،این سززلولها در امتززداد دو محززور  Xو  Yدر صززفحات

اندازهگیری شده با ژل در میدان  10×10سانتیمترمربع.

] [ DOI: 10.22052/8.5.23

با پروفایلهای خارد از محور تعیین میشود .بررسی توزیع دز
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 .4بحث و نتیجهگیری
در این مطالعه از ژل پلیمر  MAGIC-fجهت تعیین میززان دز
جززذبی بززه روش پرتودرمززانی خززارجی در میززدان 10×10
سانتیمترمربع و عمززق  10سززانتیمتری اسززتفاده شززد .ژل پلیمر
 MAGIC-fاز لحاظ حساسیت ،پایداری و نقطه ذوب نسبت
به سایر دزیمترهای پلیمر ژل نورموکسیک ،برتری دارد .نتزززایج
حاصل از بازسازی تبززاویر گرفتززه شززده از ژل معززادل بافززت
شکل ( :)13مقایسه پروﻓایل دز بهدست آمده از کد  EGSnrcو

نشاندهنده آن است که دستگاه سی تزی اپتیکزی بززهدلیل دقززت

اندازهگیری شده با ژل دزیمتر در میدان  10×10سانتیمترمربع.

زیاد ،هزینه کم و کاربری آسان ،اطمینان باالیی را برای پزشکان
تضمین خواهززد نمززود .درستی کارکرد این سیستم با استفاده از

دریافتی رفتهرفته کززاهش مییابززد .انطبززاق خززوب نمودارهززای

توسط طراح و سازنده دستگاه مورد بررسی قرار گرفتززه اسززت.

تجربی و شبیهسازی شده تأییدی بززر عملکززرد خززوب سیسززتم

پس از مقایسه دستگاه  OCTبا سیستم تبویربرداری  MRIکه

 OCTساخته شززده میباشززد .بنززابراین سیسززتم تبززویربرداری

یک سزیستم استانزدارد میباشد ،میزان خطزای ایززن دسززتگاه را

نوری-رایانهای با خطای اندک و قابززل قبززول میتوانززد جهززت

 1/3 %برآورد گردید ] .[6این سیستم با الگوریتم بززهکار گرفتززه

خوانش ژل مورد استفاده قرار گیرد .درنهایزت بززا کززاربرد ایزن

شده ،قادر به بازسازی تباویر سهبعززززدی از تباویر برشززززی

سیستم در دزیمتری پرتودرمانی میتوان به بهبود درمان بیماران

مقطعی جسم میباشد .همانگزززونه که در این تحقیق بیان شده،

و همچنین افزایش کیفیت پرتودرمززانی کمززک کززرد .همچنزین

نتایج بسیار خوبززی از این سیستم تبویربرداری حاصل گردید.

نتایج بهدست آمده نشاندهنده ایزن اسززت کززه کززد شبیهسززازی

امید است با مطالعزززززززات بیشتر در زمینه روشهای خوانش

 EGSnrcدارای دقت خوبی برای محاسبه دز در بیماران مبززتال

دزیمترهای پلیمر ژل و رفع محدودیتها و افزایش حساسیت

به سززرطان اسززت .لززذا از ایزن کززد شبیهسازی میتوان بهمنظور

آن ،ایزززززن روش اندازهگیری بتواند بهعنوان یک ابززززززار در

پیشبینی توزیع دز در میدانهززای درمانی مختلف از نظر وجود

دسزترب و کزمهزینه جایگزین روشهای متداول مثل  MRIو

و تأتیر عواملی نظیر ناهمگنیهای بافتی استفاده نمود.

 CTشود.

] [ Downloaded from rsm.kashanu.ac.ir on 2022-11-29

مشاهده میشود که با افزززایش فاصززله از سززطم ،میززان دز

یک منبع نور مرطی و چندین نمونهی آزمایشی در مرجزززززع 6
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