اعتبارسنجی کد  MCNPتوسط نرمافزار Flexiplan
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 -1دانشگاه شهيد بهشتي ،دانشكده مهندسي هستهای ،گروه پرتوپزشكي
 -2بيمارستان امام خميني تهران ،بخش راديوتراپي انكولوژی ،انستيتو كانسر
 -3بيمارستان آتيه ،بخش براكي تراپي

چکیده
نرمافزار  ، Flexitronنرمافزار مدیریت زمان و مکان توقف در روش براکی تراپی  HDRمیباشد  .کد مونتکارلوی
 MCNPیکی از دقیقترین کدهای محاسباتی به منظور ترابرد ذرات میباشد .هدف از این تحقیق مقایسه دادههای به
دست آمده از شبیهسازی کد محاسباتی مونتکارلو  MCNPبا نتایج حاصل از اندازهگیری با نرمافزار  Flexiplanو
اعتبارسنجی کد  MCNPتوسط نرمافزار  Flexiplanاست .کد  MCNPاز روشهای محاسباتی برای ترابرد تابش های
یونیزان نظیر الکترون ،نوترون و فوتون استفاده می کند که در آن توزیع دز با شبیهسازی ترابرد ذرات در هندسه مورد
نظر تعیین میگردد.

واژگان کلیدی:
براکی تراپی  -پروتکل  - TG-34توزیع دوز  -کد – MCNPنرمافزار

Flexiplan

مقدمه
در براکی تراپی  HDRدوز بسیار باالیی در مدت زمانی اندک و در دفعات محدودی به حجم تومور اعمال
میگردد .مزیت عمده براکی تراپی ،امکان اعمال دوز باالی تابشی به تومور و درعینحال دوز پایین به
بافتهای سالم اطراف می باشد و همچنین احتمال اثر حرکت اعضا و خطاهای مربوط به کاشت ماده پرتوزا
نسبت به روش درمان از راه دور کمتر میباشد ].[1
سرطان پروستات شایعترین بدخیمی شناختهشده در مردان و دومین علت مرگ ناشی از سرطان در جهان به
شمار می رود .براکی تراپی ،یکی از روشهای متداول درمان سرطان پروستات میباشد که برای این کار از
نرمافزار  Flexiplanو دستگاه  Flexitronاستفاده میشود ].[2
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مواد و روشها:
 -1مشخصات چشمه
چشمه ایریدیوم با نیمه عمر  18.31روز به ازای هر واپاشی در  59درصد موارد با گسیل ذرات بتا با بیشینه
انرژی  212 Kevو میانگین انرژی 130.1 Kevبه  152Ptواپاشی میکند و در  9درصد موارد با جذب
الکترون 1به  152Osواپاشی میکند .در هر واپاشی ایریدیوم به طور متوسط  2.8گاما با طیف انرژی بین
 21 Kevتا  1813 Kevو میانگین انرژی  Kev 899 Kevساطع میشود .با توجه به اکتیویته ویژه باالی آن،
سیدهای ایریدیوم با اکتیویته باال و اندازه کوچک ،جهت مصارف براکی تراپی تولید شده است .چشمه با
طیفی مطابق شکل  ،1با طول و قطر ظاهری به ترتیب  5.9و  0.5میلیمتر و طول و قطر فعال به ترتیب  8.2و
 0.29میلیمتر از جنس ماده ایریدیوم  152در محیط  MCNPشبیهسازی شد.

شکل  :1طیف گاماهای گسیلی ایریدیوم [4,3] 152

 -2فانتوم شبیهسازی شده
با توجه به این که نرمافزار  Flexiplanبر مبنای پروتکل  TG-58محاسبات را انجام میدهد و در پروتکل
 TG-58برای انجام محاسبات دوزیمتری ،فانتومی از جنس آب در اطراف چشمه در نظر گرفته میشود ]،[9
در این کار نیز فانتومی از جنس آب با ابعاد  10cm*10cm*10cmو در مرکز آن استوانهای با شعاع و ارتفاع
1 Electron capture
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به ترتیب  1.29و  100میلیمتر از جنس هوا به عنوان مسیر حرکت چشمه ایریدیوم در محیط MCNP

شبیهسازی شد( .شکل )1

شکل  :2شکل نحوه قرارگیری چشمه و دتکتورها در فانتوم

 -3دوزیمتری
برای انجام دوزیمتری ،مجموعه میکروکرههای شامل  9میکرو کره با شعاع  0.2میلیمتر و به فاصله ارتفاع 1
سانتیمتر از هم میباشد با فاصله طولی  1.9میلیمتر از محور مرکزی استوانه ،در نظر گرفته شد و از تالی F2
برای محاسبه دوز درون میکروکرهها استفاده شد .سپس با شبیهسازی نقاط متناظر هر تالی در محیط MCNP

به محاسبه دوز رسیده به تالی ها پرداخته شد .در جدول  1مکان و زمانهای توقف چشمه که در شبیهسازی
و نرمافزار  Flexiplanدر نظر گرفته شد نشان داده شده است.
جدول  :1ارتفاع محل مرکز چشمهها
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نتایج
جدول  :2دوز رسیده به میکرو کرهها بافاصله  1.9میلیمتر
اختالف درصد دوز

دوز رسیده ()Gy
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بحث و نتیجهگیری:
با توجه به اینکه کد مونتکارلوی  MCNPیکی از قدرتمندترین کدهای شبیهسازی بوده و قابلیتهای
بسیاری دارد و اختالف نتایج حاصل از نرم افزار طراحی درمان و نتایج حاصل از کد مونتکارلو  MCNPو
نرمافزار  Flexiplanکمتر از  %1درصد بود  ،میتوان از کد مونتکارلوی  MCNPجهت دوزیمتری در نقاط
مختلف در زمانی که شباهت بسیاری بین سیستم دوزیمتری و طراحی درمان از نظر نوع چشمه و هندسه
وجود دارد ،استفاده کرد.
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نویسندگان این مقاله از گروه براکی تراپی بیمارستان آتیه تهران کمال تشکر و قدردانی مینمایند.
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