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اندازهگیری فاکتور پراکندگی کولیماتور برای میدانهای فوتونی با استفاده از فیلم گاف
کرومیک  EBT2و اتاقک یونش
ناهید چگنی ،1محمدجواد طهماسبی بیرگانی ،2سید محمد حسینی ،3فریبا عینی،*4
مریم عطارد ،زینب عسگریان دهکردی ،حمید امامی

چکیده

 -1استادیار گروه فیزیک پزشکی.

زمینه و هدف :در رادیوتراپی اندازهگیری فاکتور پراکندگی کولیماتور( ،)Scیکی از
-2استاد گروه فیزیک پزشکی.
پارامترهای ورودی برای راهاندازی سیستمهای طراحی درمان و مدلسازی پرتو
-3استادیار گروه رادیوتراپی آنکولوژی.
-4دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک است .هدف از این مطالعه اندازهگیری  Scو طراحی مینیفانتوم مناسب برای
دزیمتری با فیلم گافکرومیک  EBT2میباشد.
پزشکی.
روش بررسی :فاکتور خروجی در هوا برای شتابدهنده خطی زیمنس پریموس
پالس با پرتوهای فوتونی  6MVبرای میدانهای مربعی به ضلع 4,6,8,10,15,
 20cmکه تحت تابش  200MUقرار گرفته بودند ،اندازه گیری شد .اندازه
گیریها با استفاده از فیلم  EBT2و اتاقک یونش فارمر  0/6ccانجام و نتایج با
گزارش  TG74ارائه شده توسط  AAPMمقایسه شد .برای حفظ تعادل جانبی
1و2و-4گروه فیزیک پزشکی ،دانشکده
الکترون و حذف اثر آلودگی الکترونی ،دو  Topاز جنس آب و سروبند برای فیلم
پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی جندی-
دوزیمتری طراحی و یک سرپوش انباشت دوز پلیاستایرن برای اتاقک فارمر
شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
استفاده شد.
 -3گروه رادیوتراپی آنکولوژی ،بیمارستان یافتهها :فاکتور خروجی با افزایش ابعاد میدان افزایش مییابد و افزایش در Top
گلستان اهواز ،اهواز ،ایران.
سروبندی کمتر از آب و دوزیمتر فارمر است .در مقایسه ای که با نتایج گزارش
 TG74انجام شد ،نتایج دزیمتری فیلم با  Topآب و اتاقک فارمر به ترتیب
دارای میانگین درصد اختالف در حد  0/35و  0/68بودند و این در حالی است
که برای فیلم دزیمتری با  Topسروبندی درصد اختالف برابر با  1/48بدست
آمد.
نتیجهگیری :فیلم  EBT2با مینیفانتوم ساخته شده از آب جایگزین خوبی برای
* نویسندۀ مسؤول:
اتاقک یونش بعنوان یک دوزیمتر استاندارد می باشد بخصوص که فیلم را می توان
فریبا عینی؛ دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم
برای گستره وسیعتری از میدانهای تابشی ،بهویژه میداهای کوچک مورداستفاده
پزشکی جندیشاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
قرار داد.
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مقدمه
در میدانهای تابشی فوتونی برای اندازهگیری

شده ،سپس طبق قانون عکس مجذور فاصلۀ نتایج به

خروجی از یک شتابدهندۀ درمانی ،دوز در هر نقطه از

ایزوسنتر منتقل میشود ( .)5برای طراحی مینی فانتوم

ماده تحت تابش را میتوان با مؤلفههای دز اولیه و

چهار فاکتور مهم وجود دارد :مادۀ سازنده ،ارتفاع،

پراکنده تحلیل نمود .دوز اولیه بهوسیلۀ فوتونهای

پهنای سطح و ضخامت دیواره ( .)6مطالعاتی در مورد

اصلی یا ابتدایی نشرشده از چشمه ایجاد میشود و دوز

سرپوشهای انباشت دوز ساختهشده از گرافیت ،مس،

پراکندهشده نتیجۀ فوتونهای پراکندهشده میباشد.

سرب ،آلومینیوم ،تنگستن و مایلر انجام شده است (-7

فاکتورهای پراکندگی شامل فاکتور پراکندگی کولیماتور

 .)0در پروتکل  TG74برای اندازهگیری فاکتور
2

) (Scو فاکتور پراکندگی فانتوم ( )SPمیباشد .فاکتور

خروجی در هوا ،در میدانهای بزرگتر از ،3×3cm

پراکندگی کولیماتور که معموالً فاکتور خروجی در هوا

جهت حذف آلودگی الکترونی ناشی از سرِ درمانی

نیز نامیده میشود( ،)1نسبت خروجی در هوا برای

شتابدهنده و فیلتر تختکننده و تعادل جانبی الکترون

میدان مورد نظر به مقدار آن در میدان مرجع

در ایزوسنتر ،از مینیفانتوم معادل آب استفاده میشود؛

( )cm210×10تعریف میشود ،فاکتور پراکندگی

بهطوریکه ابعاد آن از میدان تشعشعی کوچکتر باشد

کولیماتور به عوامل مختلفی از جمله ،طراحی

( .)1دوزیمتری با فیلمهای رادیوکرومیک بهطور

کولیماتور ،پراکندگی از اتاق مانیتورینگ دوز ،پراکندگی

گسترده در پرتودرمانی شامل درمان خارجی و براکی-

از فیلتر تختکننده ،اثر جابهجایی کولیماتور ،دستگاه-

تراپی کاربرد دارد .خواندن داده های این نوع فیلم نیاز

های اصالح پرتو مانند گوه بستگی دارد ( .)2برآورد

به هیچگونه فرایند گرمایی و یا شیمیایی و مراحل ظهور

شده است که فوتونهای پراکنده سر دستگاه تقریبأ

و ثبوت ندارد .دوزیمتری با فیلم رادیوکرومیک بهدلیل

شامل  12درصد از مجموع شار اولیه پرتوهای فوتونی

خصوصیاتی مانند محدودۀ حساسیت وسیع انرژی،

با انرژی  6 MVخارجشده از دستگاه میباشند (.)3 ،1

قابلیت تکرارپذیری خوب ،قدرت تفکیک مکانی باال و

بنابراین دقت در الگوریتم محاسبۀ دوز بهطور غیر

شرایط بازخوانی و حمل آسان مورد توجه است.

مسقیم به صحت فاکتورهای پراکندگی کولیماتور

همچنین این فیلمها معادل بافت بوده و در آب یا

بستگی دارد Sc .را میتوان با استفاده از یک اتاقک

محیطهای معادل بافت باعث اغتشاش جدی در میدان

یونش با سرپوش انباشت دوز ،که دارای ضخامت کافی

تابشی نمیشوند .حساسیت این نوع فیلم میتواند تابع

برای انباشت دوز یک باریکه با انرژی معین باشد،

انرژی باریکۀ تابشی ،امولسیون فیلم ،شرایط پس از

اندازهگیری نمود .برای این منظور فانتوم استوانهای

تابش و نوع دانسیتومتر باشد ( .)12-10این نوع فیلم

باریک و عمود بر محور پرتو (با ضخامت دیواره برابر با

در صفحاتی به ابعاد  20/3×25/4 cm2تولید میشود

 ،)dmaxیا مینیفانتوم (با قطر حدود  )4 cmپیشنهاد

که تعیین دوز در سطح بزرگتری نسبت به انواع دیگر

میشود ،که عمق اندازهگیری به حد کافی بزرگتر از

فیلمهای رادیوکرومیک را امکانپذیر میکند .طبق

 dmaxباشد تا از آلودگی الکترونی جلوگیری کند (.)4

اطالعات سازنده ،حساسیت فیلم در محدودۀ 1-900

همچنین در پرتوهای با انرژی باال برای میدانهای

سانتیگری است .این فیلمها قابلیت برش و انعطاف-

کوچک مینیفانتوم با ابعاد بزرگ نمیتوان بهکار برد ،در

پذیری مناسبی دارند .در گزارشات مختلفی ،فاکتور

این مواقع از سرپوش انباشت دوز با عدد اتمی باال

پراکندگی کولیماتور با استفاده از مینیفانتومهای ساخته-

استفاده میشود و یا در فاصلۀ دورتر اندازهگیری انجام

شده از مواد گوناگون اندازهگیری شده است .کیس
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ناهید چگني و همکاران

( )Kaseو سونسن ( ،)Svenssonفاکتور پراکندگی

اتاقکهای یونش  0/6ccو  0/13ccانجام شده است

کولیماتور را برای چند شتابدهنده با انرژیهای

( .)2نتایج نشان داد که فاکتور خروجی با افزایش ابعاد

 ،4-22MVبا استفاده از سرپوش انباشت دوز از جنس

میدانهای وج دار بهدلیل افزایش زاویه تضعیف ،افزایش

پلیاستایرن و برنج اندازهگیری کردند و فاکتور

مییابد .افتخار ( )Iftikharفاکتور خروجی فوتون با

پراکندگی کولیماتور را با اختالف  5درصد گزارش

انرژیهای  6و  15مگا ولت را با استفاده از اتاقک

کردند که دلیل اصلی این اختالف ،تفاوت در فیلترهای

یونش فارمر و سرپوش انباشت دوزهایی با عمق مؤثر

هانگ

( )Zeffنزدیک به آب و از جنس اکریلیک و برنج اندازه-

( )Hungو همکاران ،اثر پرتوهای بازگشتی از شتاب-

گیری و نتیجه گرفت که فاکتور خروجی با افزایش ابعاد

دهندۀ خطی برای انرژی  4-15MVرا بررسی کردند و

میدان ،افزایش مییابد؛ بهطوریکه این افزایش سرپوش

نتیجه گرفتند که اثر تفاوت در جنس سرپوش قابل

انباشت دوز برنجی نسبت به اکریلیک کمتر است (.)19

اغماض بوده و تغییرات فاکتور خروجی با ابعاد میدان

وارنر ( )warrenerو همکاران فاکتورهای

ناشی از پرتوهای پراکندهشده از سر دستگاه میباشد

خروجی را با استفاده از دزیمترهای  FODو فیلم

( .)14داگالس( )Douglasفاکتور پراکندگی کولیماتور

رادیوکرومیک  EBTبرای میدانهای کوچک اندازه-

را با استفاده از مینیفانتومها با طراحی و اندازههای

گیری کردند ،برای اندازهگیری  Scاز مینیفانتوم برنجی

مختلف و با عدد اتمی و ضخامتهای متفاوت اندازه-

در دو طراحی ویژه بهکار برده شد .مینیفانتوم با دیوارۀ

گیری کرد ( .)15ژو ( )Zhuو ژارنگارد ()Bjarngard

 ،Capو مینیفانتوم بدون دیواره  Topنام گرفت .در

برای پرتوهای فوتونی  6MVبا استفاده از چهار شتاب-

اندازهگیری  Scبا دوزیمترها و مینی فانتومهای متفاوت،

دهندۀ خطی Sc ،را برای میدانهایی به عرض -40cm

توافق  1درصد وجود داشت .نتایج نشان داد که طراحی

 ،0/9با اتاقک یونش  0/1 cm3و با استفاده از دو

مینیفانتوم سهم مهمی در اندازهگیری فاکتور خروجی

سرپوش انباشت دوز از جنس سرب و اکریلیک اندازه-

در هوا دارد ،که استفاده از مینیفانتوم با دیواره ()Cap

گیری کردند .آنها دریافتند که اختالفی بین اندازهگیری

ضروری نیست .برای ایجاد تعادل جانبی الکترون،

با مینی فانتوم سرب و اکریلیک وجود ندارد ( .)16مک-

کمترین ارتفاع ( ،)dmaxکافی است .پهنای مینیفانتوم

کراچر ( )McKerracherو همکاران  scرا برای

نیز باید از ناحیۀ دوز باال ،کوچکتر باشد ،ولی برای

میدانهای کوچک با انواع دوزیمتر و مینیفانتومهایی از

دقت و تکرارپذیری پهنا باید به اندازۀ کافی باشد (.)6

جنس معادل آب و برنج اندازهگیری کردند و دریافتند

در مطالعات دیگر نشان داده شده است که آشکارساز-

که برای دوزیمتر حالت جامد در شرایط تعادل جانبی

های نیمههادی و آشکارسازهای اتاقک یون و با یک

الکترونی با یک مینیفانتوم با پهنای دوزیمتر تفاوت

سرپوش مشابه مقادیر یکسانی از  Scرا برای پرتوهای

کمی ( 0/3درصد) بین اندازهگیریها با استفاده از مینی-

فوتونی از کبالت تا انرژی  50MVاندازه میگیرند

فانتوم معادل آب و مینیفانتوم با چگالی باال دیده می-

( .)23-10در مطالعات زیادی فاکتور خروجی کل با

شود ( .)17در تحقیق دیگری برای اندازهگیری فاکتور

استفاده از فیلم رادیوکرومیک اندازهگیری شده است

خروجی فوتون در هوا و انرژی  15MVبرای میدان-

( ،)29-24ولی برای فاکتور خروجی در هوا با استفاده

های کوچک ،مینیفانتوم از جنس برنج و برای میدان-

از فیلم رادیوکرومیک گزارشات کمتری وجود دارد.

تختکننده

شتابدهندهها

بیان

شد(.)13

های بزرگ از مینیفانتوم پلیمری و با استفاده از
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هدف از این مطالعه ،بررسی قابلیت فیلم گاف-

شدن اسکنر و تأثیر در میزان قرائت باید در حداقل

کرومیک  EBT2در اندازهگیری فاکتور پراکندگی

دفعات تکرار متوالی اسکن دقت شود .برای حذف

کولیماتور برای پرتوهای فوتونی با انرژی  6MVتوسط

آرتیفکت سطح اسکنر از یک قاب پالستیکی به

شتابدهندۀ خطی زیمنس پریموس پالس میباشد.

ضخامت  1/5mmاطراف هر قطعه فیلم قرار داده شد.
برای کاهش اثر تغییرات رنگ پس از اتمام تابشدهی
فاصلۀ زمانی  49ساعته لحاظ شد .انجام اسکن قبل از

روش بررسي
دستگاه شتابدهندۀ خطی زیمنس پریموس پالس

تابش بهمنظور تشخیص غیر یکنواختی فیلم و نقاط

با انرژی  6MVمورد استفاده قرار گرفت .در این

مخدوش صفحۀ اسکنر انجام شد .فیلمها بر روی

تحقیق ،برای اندازهگیری فاکتور پراکندگی ،اتاقک فارمر

صفحۀ اسکنر در وضعیت افقی (بعد کوتاهتر فیلم به

 0/6ccو یکی از جدیدترین انواع فیلمهای

موازات بعد درازتر صفحۀ اسکنر) قرار داده شد و

رادیوکرومیک با نام تجاری(International ( EBT2

اسکن با قدرت تفکیک مکانی  ،127dpiدر وضعیت

 Specialty Products, Inc, Wayneمورد استفاده

عبوری و در حالت  RGBانجام شد .تصویر ذخیره-

قرار گرفت .تمام مراحل کار با فیلم اعم از احتیاطهای

شده با فرمت  TIFFبا استفاده از برنامۀ نوشتهشده در

الزم در نگهداری ،جابهجایی ،کالیبراسیون و خوانش بر

محیط  MATLABآنالیز شد .بهدلیل باال بودن قابلیت

اساس پروتکل ارائهشده در  )10( AAPM TG55و

جذب اپتیکی این نوع فیلمها در ناحیه  633نانومتر ،در

پروتکل  Devicانجام شد (.)20

هنگام آنالیز تصاویر مقادیر کانال قرمز استخراج و مورد

الف :منحني کالیبراسیون فیلم

استفاده قرار گرفت .برای هر ناحیه از تصویر ،دانسیتۀ

با توجه به فرایند پالریزاسیون که در اثر تابش در

اپتیکی خالص با کسر دانسیتۀ اپتیکی زمینه از مقدار

فیلم ایجاد میشود ،جهتگیری فیلم  EBT2در هنگام

متناظر هر یک از قطعات فیلم با استفاده از رابطۀ ()1

قرار گرفتن در اسکنر ،همچنین حالت افقی و عمودی

بهدستآمد.

فیلم با توجه به قطبش و نحوۀ برش فیلم اهمیت دارد.
بهمنظور حفظ راستا و جهت ،فیلمها به شکل مستطیلی
در قطعات  2×3سانتیمتر مربع بریده شده است ،سپس
ناحیۀ کوچکی از گوشۀ هر قطعه عالمتگذاری و در
دمای اتاق نگهداری شد .برای انجام کالیبراسیون قطعات
فیلمها در مرکز یک میدان ثابت  10×10و در تحت
تابش بین  300-25سانتیگری قرار گرفتند .برای هر
سطح دوز از چهار قطعه فیلم استفاده شد .فیلمها بر
روی آب جامد با ارتفاع  10سانتیمتر (برای درنظر
گرفتن پرتوهای برگشتی) و در  SSD=100cmقرار
گرفته ،سپس در روی فیلم یک الیه آب جامد به ارتفاع
 1/5cmقرار داده شد .خوانش فیلمها با اسکنر
 Microtek9800XL Plusدر  2مرحله ،قبل و بعد
از تابش و  3بار برای هر گروه انجام شد .بهدلیل گرم

(رابطۀ )30( )1
بهطوریکه در رابطۀ مذکور برای فیلم  iامIunexp ،
شدت نور عبوری اندازهگیریشده از فیلم تابش ندیده،
 Iexpشدت نور اندازهگیریشده از فیلم تابش داده شده
و  Ibckgشدت نور اندازهگیریشده از یک قطعه فیلم
کامالً تیره میباشد .منحنی کالیبراسیون فیلم جهت
تبدیل چگالی اپتیکی فیلم به دوز ،مطابق با پروتکلهای
اشارهشده مورد استفاده قرار گرفت .برای هر فیلم
خطای دادههای شدت ( Iexpو  )Iunexpاز ناحیۀ تحت
تابش استخراج شده ،سپس با مشتقگیری از رابطۀ ()1
خطای چگالی اپتیکی به ازای هر تابش محاسبه شده
است.
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ب) اندازهگیری فاکتور پراکندگي کولیماتور

شد .جهت از بین بردن اثر آلودگی الکترونی و حفظ

میدانهای مربعی به ضلع ()20 ،15 ،10 ،9 ،6 ،4

تعادل جانبی الکترون در دوزیمتری با فارمر از یک

سانتیمتر توسط شتابدهندۀ خطی زیمنس با پرتوهای

سرپوش پلیاستایرن با ضخامت  1/5 cmو برای فیلم

فوتونی  6MVتحت تابش  200MUقرار گرفتند .برای

دوزیمتری از مینیفانتومی مکعبی حاوی آب دارای

هر میدان سه فیلم بر روی پایۀ کوچکی در

دیوارههای پلیاستایرن با ضخامت  ،1mmسطح مقطع

 SSD=100cmو در ارتفاع  30cmباالتر از تخت

2

برای حذف پرتوهای پراکنده آمده از تخت درمانی،

بهمنظور کاهش حجم مینیفانتوم و حذف آلودگی

تحت تابش قرار گرفت .سپس دانسیتۀ اپتیکی بهدست

الکترونی و با توجه به اینکه ترکیبات سازنده سروبند

آمده از فیلمها با استفاده از منحنی کالیبراسیون به دوز

شبیه سرب میباشد و قابلیت ذوب شدن و شکلپذیری

تبدیل شده و مقادیر بهدست آمده برای همۀ میدانها به

دارد ،میتوان برای طراحی و ساخت مینیفانتوم در

مقدار بهدست آمده برای میدان مرجع به ضلع 10

شکل و ابعاد مورد نیاز از سروبند استفاده کرد .مینی-

سانتیمتر نرمالیزه شد .برای اندازهگیری با اتاقک یونش

 3×3cmو ارتفاع  10cmاستفاده شد .در این پژوهش

فانتوم سروبند ،به شکل مکعب با سطح مقطع 1×1cm2

از دوزیمتر فارمر با حجم حساس  ،0/6ccکالیبرهشده

و ارتفاع ( 0/0cmتقریباً معادل عمق  10cmآب)

توسط مرکز  SSDLسازمان انرژی اتمی ایران استفاده

ساخته و اندازهگیری فاکتور پراکندگی تکرار شد (شکل

و توسط الکترومتر  PTW- Dose-1قرائت انجام

.)1

شکل  :1مینيفانتومهای طراحيشده از جنس سروبند و آب برای اندازهگیری با فیلم گافکرومیک EBT2

(الف)

(ب)

شکل ( :2الف) فیلم گاف کرومیک  EBT2تابشديده ،برای اندازهگیری فاکتور پراکندگي کولیماتور با استفاده از Top
سروبند و مینيفانتوم آب؛ (ب) استخراج کانال قرمز با استفاده از نرمافزار MATLAB
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يافتهها
مقادیر چگالی اپتیکی برحسب دوز تابششده در

کرومیک  EBT2با سرپوش سروبند وآب و اتاقک

جدول ( )1نشان داده شده است .همچنین مقادیر

یونش فارمر 0/6 ccو درصد اختالف فیلم با اتاقک

میانگین درصد خطای چگالی اپتیکی برای سه بار

یونش در جدول ( )2نشان داده شد.
مقادیر فاکتور پراکندگی کولیماتور بهدست آمده از

اندازهگیری محاسبه شد.
پس از تعیین مقادیر دانسیتۀ اپتیکی خالص ،منحنی

فیلم گافکرومیک  EBT2با تاپهای ( )Topساخته-

کالیبراسیون فیلم به صورت دوز جذبی برحسب دانسیتۀ

شده از آب و سروبند ،اتاقک یونش فارمر و همچنین

اپتیکی خالص استخراج گردید و در محیط نرمافزار

نتایج بهدست آمده از گزارش  TG74در شکل ()2

 MATLABنسخۀ  7. 11رسم شد (شکل  .)1در

دیده میشود.

نرمافزار  MATLABبرای دادههای بهدست آمده،

میانگین درصد اختالف نتایج بهدستآمده از

معادلۀ  2با ضریب همبستگی باال (R-0/0067

دزیمتری فیلم با سرپوش سروبند ،دزیمتری فیلم با

 )Square:برازش شد:

سرپوش آب و دزیمتری اتاقک فارمر با مقادیر فاکتور
3

Dose=1441/7 (OD) – 417/0 (OD)2 +

پراکندگی کولیماتور ارائهشده توسط  AAPMدر

(403/62 (OD) –14/632 )2

گزارش  TG74بهترتیب برابر با 0/69 ،0/35 ،1/49

مقادیر اندازهگیریشده فاکتور پراکندگی کولیماتور برای

میباشد (شکل .)4

میدانهای مربعی با فوتون  ،6Mvتوسط فیلم گاف-
جدول  :1مقادير چگالي اپتیکي و دوز تابشي و میانگین درصد خطای چگالي اپتیکي اندازهگیریشده
)%OD Error=∆(log (Iunexp/Iexp

)OD=log (Iunexp/Iexp

)Does (cGy

0/26905

0/10154

25

0/24100

0/17729

50

0/22659

0/24295

75

0/22200

0/29159

100

0/22112

0/3207

125

0/22204

0/35616

150

0/24206

0/44417

200

0/29967

0/53067

300
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جدول :2مقادير اندازهگیریشده فاکتور پراکندگي کولیماتور برای میدانهای مربعي با استفاده از اتاقک يونش  0/6ccو فیلم
گافکرومیک  EBT2با بیلداپ سروبند وآب و درصد اختالف فیلم با اتاقک يونش
)Sc(C
)(Water+Film

)Sc(B
)(Cerroben+Film

)Sc(A
)(PMMA+0/6cc

Field
)Size(cm2

Percentage of Deviation
(B-A)/A×100
(C-A)/A×100
-0/91694

0/097925

0/036290

0/053325

0/044

4×4

-0/00460

1/022759

0/061225

0/070021

0/07

6×6

-0/54774

0/561701

0/090500

0/001539

0/096

9×9

0

0

1

1

1

10×10

0/240006

1/305274

1/012525

1/024002

1/01

15×15

0/072051

1/370633

1/029741

1/042193

1/029

20×20
300

Dose vs. OD
fit 1

250

150

100

50
0.16

0.14

0.12

0.1

0.08

0.06

0.04

Optical Density
شکل  :3منحني کالیبراسیون فیلم  ،EBT2نقاط ،نتايج تجربي را نشان ميدهد و خط توپر منحني تابع درجه سه برازش شده بر

نتايج است.
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شکل  :4فاکتورهای خروجي بدست آمده از اتاقک يونش ،فیلم EBT2با  Topهای آب و سروبند و مقادير ارائه شده توسط
 AAPMدر گزارش .TG74

شکل  :5درصد اختالف نتايج اندازهگیری با فیلم و دزيمتر فارمر با دادههای ارائهشده در گزارش TG74
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بحث و نتیجه گیری
هدف از این مطالعه ،اندازهگیری فاکتور پراکندگی

گفته شد با افزایش ابعاد میدان فاکتور خروجی در هوا

کولیماتور با استفاده از فیلم گافکرومیک  EBT2و

که توسط فیلم  EBT2اندازهگیریشده افزایش مییابد،

طراحی مینیفانتومهایی از جنس آب وسروبند ،همچنین

با توجه به شکل  ،4این افزایش  Scبا ابعاد میدان ،برای

مقایسۀ نتایج با اتاقک یونش فارمر بهعنوان یک دوزیمتر

سرپوش انباشت دوز سروبند نسبت به آب کمتر است،

استاندارد برای اندازهگیری فاکتور پراکندگی کولیماتور

همچنین سرپوش انباشت دوز از جنس سروبند فاکتور

در میدانهای تابشی بزرگ (< )4×4cm2میباشد.

پراکندگی کولیماتور را به میزان قابل توجهی بیشتر از

مقادیر  Scبهدست آمده از دو دزیمتر فارمر و فیلم

مینیفانتوم آب نشان میدهد .با توجه به عدد اتمی

برای همۀ میدانها یک افزایشی را با زیاد شدن ابعاد

سروبند و آب ( ZCerr=70/9و  )ZWater=6/56میتوان

میدان نشان میدهد .افزایش  Scبا ابعاد میدان ناشی از

علت را افزایش آلودگی الکترونی با افزایش ابعاد میدان

پرتوهای پراکنده از کولیماتور اولیه و فیلتر تختکننده

برشمرد ،که در تاپ با عدد اتمی باالتر پرتوهای

در هد درمانی است .با بازشدن فکهای کولیماتور برای

الکترونی پراکندهشده بیشتر است و همانطور که وارنر

افزایش ابعاد میدان ،پرتوهای پراکنده بیشتری از هد

( )Warrenerدر مطالعهاش نشان داد در اندازهگیری

دستگاه ایجاد میشود .همچنین با افزایش بازشدگی

فاکتور پراکندگی کولیماتور با فیلم گافکرومیک

فکها تعداد کمی از فوتونهای برگشتی نیز از فکها به

 EBT2استفاده از مینیفانتوم با عدد اتمی باال بهمنظور

اتاقک مانیتور یونیت میرسد که این روند تکرار شده و

ایجاد تعادل جانبی الکترون ،برای میدانهای کوچک

در نهایت موجب افزایش جریان در تیوپ شتابدهنده

مناسب است .در صورتیکه برای میدانهای بزرگ

میشود .این دو ،دالیلی هستند که فاکتور خروجی با

استفاده از مینیفانتوم ساخته شده با عدد اتمی باال

ابعاد میدان افزایش مییابد ،همچنین با افزایش ابعاد

اجتناب شود .با افزایش ابعاد میدان ،فوتونهای عبوری

میدان یک سری پراکندگیها نیز از الکترونهای دورتر

از نواحی بیرونی فیلتر تختکننده نیز میتوانند به

از اتاقک یونش هستند که موجب افزایش فاکتور

آشکارساز برسند ،بنابراین موجب افزایش فراوانی در

خروجی در میدانهای بزرگ میشوند ،ولی مقدار آن

بخش کمانرژی طیف اشعۀ  Xمیشوند (.)32 ،31 ،10

کم است ( .)19در مقایسهای که بین نتایج این تحقیق و

این تغییر طیف انرژی با ابعاد میدان تغییر خواهد کرد ،و

گزارش  TG74انجام شد (شکل  ،)5مشخص شد که

با نوع برهمکنش و پراکندگی و ناحیۀ انبوهش دوز در

نتایج دوزیمتری فیلم (با  Topآب) و اتاقک فارمر (با

سرپوش تغییر میکند ،این تغییرات در ساختار سرپوش

سرپوش پلیاستایرن) نسبت به  TG74بهترتیب دارای

انباشت دوز باعث ایجاد  Scهای متفاوت برای مواد با

میانگین درصد اختالف در حد  0/35و  0/69درصد

 Zمتفاوت میشود .با مقایسۀ شکل  4و  5در میدانهای

هستند .این در حالی است که نتایج فیلم دوزیمتری (با

بزرگتر از  10cmفاکتور خروجی اندازهگیری شده با

 Topسروبندی)  1/49درصد با نتایج  TG74اختالف

فیلم  EBT2با  Topمحتوی آب و اتاقک یونش توافق

دارد که تقریباً سه برابر نتایج بهدست آمده از  Topآب

بهتری مشاهده شد .فیلم  EBT2همانند دیود و

میباشد .بنابراین فیلم گافکرومیک  EBT2با مینی-

آشکارسازهای سوسوزن یک جایگزین مناسب برای

فانتوم آب مانند اتاقک یونش فارمر برای اندازهگیری

اندازهگیری فاکتور خروجی است .همچنین برای اتاقک

میدانهای بزرگ ،انتخاب خوبی است .همانطور که

یونش استفاده از سرپوش انباشت دوزی که عدد اتمی
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برای گسترۀ بزرگتری از میدانهای تابشی مورد استفاده

) آن به آب نزدیک است همانند پلی استایرنZeff( مؤثر

.قرار داد

 نتایج فاکتور خروجی برای فیلم و.انتخاب خوبی است

قدرداني

 اما از آنجایی که اتاقک،اتاقک یونش همخوانی دارند

مؤلفین الزم میدانند از حمایت مالی معاونت

یونش بهدلیل حجیم بودن برای میدانهای کوچک گزینۀ

پژوهشی دانشگاه جندیشاپور اهواز و همکاری

 را بهعنوان دوزیمترEBT2 مناسبی نیست میتوان فیلم

صمیمانۀ بخش رادیوتراپی بیمارستان گلستان اهواز

مناسب برای اندازهگیری فاکتور پراکندگی کولیماتور

.تشکر و قدردانی نمایند
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Abstract
Background and Objective: In radiotherapy, measurement
of the output factor in the air is one of the input parameters
for Implementation of treatment planning systems and beam
modeling. The aim of this study is to design a mini-phantom
and select the appropriate detector for measuring the output
factor.
Subjects and Methods: In-air output factor was measured
for Siemens linear accelerator 6MV energy and field sizes of
4, 6, 8, 10, 15, 2 cm irradiated by 200MU. Measurements
were performed using a Gafchromic film EBT2 and 0.6cc
Farmer ion chamber and then the results were compared with
Report of AAPM Therapy Physics Committee Task
Group74. For lateral electron equilibrium and electron
contamination removal, two top of the water and Cerrobend
were designed for film dosimetry and plexiglass buildup cap
for Farmer chamber was applied.
Results: The output factor increases with field size, and this
increase in Cerrobend top is less than water top and Farmer
dosimeter. In comparison between the results reported by
TG74 and this study shows that film dosimetry with water
top and Farmer chamber have 0.35 and 0.68 mean
percentage differences with TG74 respectively and
meanwhile the film dosimetry with Cerrobend top presents
1.48 mean percentage differences.
Conclusion: EBT2 film with mini phantom made of water
as a good alternative to ion chamber dosimeters known as a
standard dosimeter especially the film can be used for a
wider range of field sizes.
Keywords: Collimator scatter factor (Sc), In-air output
factor, Top, Gafchromic film EBT2.
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