طراحی و ساخت فانتوم سه بعدی آبی جهت اندازه گیری پارامترهای دزیمتری میدانهای
تابشی ایکس وگاما در پزشکی
سجاد بیات -1مجتبی شمسایی ظفرقندی - 1محمدرضا قاسمی –2ارژنگ شاهور -2سیدمیالد وهابی

1

()1دانشگاه امیرکبیر،دانشکده مهندسی هستهای و فیزیک  ،گروه مهندسی هستهای
()2سازمان انرژی اتمی ایران ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهای،پژوهشکده تحقیقات کشاورزی ،پزشکی و صنعتی

چکيده:
اندازهگیری مستقیی دز درون بدن بیمار جهت یک طراحی درمان دقیق استاستاا امنانیریر نیستد در ایاساست ن نی
فتانقم های با مماد معادل بافت نمایان میگرددد در این میالن بن چگمنگی طراحی و ستتتاات اولین نممنن ایرانی فانقم
آبی ستن بعدی در ژووهکتنده کتاورزیشژی تنی و یتاعقی را ژردااقن تده استد آزمایکات انسا

ده نکان از

مااسب بمدن این فانقم جهت دزیمقری میبا دد
کلمات کليدي :فانقم سن بعدیش اتاقک یمنسازش دزیمقری تاب ش ژارامقرهای دزیمقریش درید دز عمییش تمزیعهای همدز

مقدمه :
دزیمقری تاب

در ژرتمدرمانی بن لحاظ تحمیل یک دز تابکی دقیق بن تمممر و اه

آسیبهای بیملمژینی

بن بافت های سال اطراف آن از اهمیت بسیایی برامردار استد اندازهگیری مسقیی این تمزیع دز در حین
ژرتمدرمانی از لحاظ عملی غیرممنن بن نظر میرسدد بدین ترتیب بن دسقگاهی نیاز است ن بقماند نی

بدن

بیمار را بازی ادد دادههای مربمط بن تمزیع دز و همچاین اندازهگیریهای درید دز عمیی در فانقم های معادل
بافت بدن انسان بدست میآیاد[]1د
بن مرور زمان فانقم های مخقلف با اربردهای مخقلفی سااقن دندد ینی از فانقم های اااقن ده عالوه بر
فانقم های همگنش فانقم راندو 1است ن در بردارنده مماد بینسازی ده بافتهای مقفاوت بدن انسان است
[]2د وایت و همناران

در سال  1711دسقمرالعملهایی برای جایگیین ردن بافت ارائن ردند بطمرینن

ژر اادههایی ااص بن رزین های اژم سی برای نل دادن بن یک تر یب با اصمییات تابکی تیریب اا نیدیک
بن یک بافت ویوه اضافن ردندد جداول همراه با جیئیات امل در ممرد جایگیینهای بافت در قالب گیار ی
تمسط  ICRUماقکر ده است [ ]3و []4د در سال  1792اسقانقیام و همناران

بن جای آب از آب جامد

بن عامان جایگیین بر ژاین رزین اژم سی اسقفاده نممدند []5د در حال حاضر ر تهای  IBAو PTW
 Freiburgآلمان گسقره وسیعی از فانقم های جامد و آب را جهت دزیمقری باریننهای النقرونی و فمتمنی
بر اساس ژروتنلهای بین المللی ارائن می اادد از جملن فانقم هایی ن این ر تها مبادرت بن ساات آنها
Alderson Rando
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1

نممدهاند میتمان بن فانقم آبی 1ا اره نممدد با تمجن بن قابلیت های عمده فانقم سن بعدی از جملن محاسبن و
بررسی وابسقگی درید دزعمیی )PPD(2بن اندازه ی میدانش عمق ممرد نظرش فایلن چکمن تا سطح)SSD(3
و انرژی باریننش محاسبن فا قمر نسبت بافت–هما)TAR(4ش بدست آوردن ماحایهای همدز و اندازه گیری دز
در سن بعد در مرا ی بالیای در حین ژرتمدرمانی با تاب

های فمتمنی و النقرونی لیو ساات این نمع فانقم

احساس می مدد

روش کار :
فانقم بایسقی از جاس ماده ای با د ن ااییت جرب و ژرا ادگی فمتمنی آن مکابن بافت بدن انسان با دد
بدنن فانقم از جاس ژلنسیگالس انقخاب دد از جملن اجیای ایلی فانقم سن بعدی میتمان بن سن عدد
ممتمر ژلنای 5ش قطعات آلممیایممیش تسمن و ژملی تایمیاگش میلنهای اسقیل و برد اقرلر ممتمر ژلنای ا اره ردد
در ابقدا ورق های ژلنسی گالس با ضخامت  22 mmجهت سااقن بدنن فانقم انقخاب دد در ینی از وجن
های بدنن یک ژاسره بن ضخامت  5 mmو ابعاد 22 mm× 22 mmدر مر ی جهت ورودی عرضی بارینن و
مقر دن تضعیف آن تعبین دد بدنن طراحی ده فانقم در نل ماره  1نکان داده ده استد

شکل شماره  1بدنه فانتوم ساخته شده

در مرحلن بعد ساات قطعات آلممیایممی انسا

دد  4قطعن جهت نگهدا قن میلن اسقیل بر روی وجن باالیی ( نل

ماره )2ش  2قطعن جهت تاظی حر ت در راسقای محمر  yو ارتباط این حر ت با بیین حر تهای سیسق فانقم ( نل
ماره )3ش  2قطعن جهت حر ت سیسق در راسقای محمر  ( zنل ماره  )4ش  1قطعن بن عامان جایگاه آ نارساز و
اقرلگر حر ت در راسقای محمر  (xنل ماره  )5و دو قطعن بن عامان تنبادهای سیسق فانقم ( نل ماره )6
طراحی و سااقن دندد طرز انقخاب جهت حر قی سیسق و طرح اولین تاظی حر ت سیسق در راسقای محمر  yبن
ترتیب در نل ماره  1و نل ماره  9نکان داده ده استد طرح نهایی فانقم در نل ماره  7نکان داده ده
استد
1Blue phantom
2Percentage Depth Dose
3Source-Surface Distance
4Tissue – Air Ratio
5Stepping motor
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شکل شماره  .3قطعات ساخته شده جهت تنظيم حرکت در
شکل شماره  .2قطعات ساخته شده بر روي وجه باالیی فانتوم

شکل شماره  .4قطعات ساخته شده جهت تنظيم حرکت در

راستاي محور y

شکل شماره  .5قطعات ساخته شده جهت تنظيم حرکت در
راستاي محور x

راستاي محور z

شکل شماره  .6تهبندهاي فانتوم
شکل شماره  .7جهت حرکتی سيتم فانتوم

شکل شماره  .8طرح اوليه تنظيم حرکت سيستم در راستاي
شکل شماره  .9فانتوم سه بعدي ساخته شده

محور Y

فانقم سااقن ده دارای ابعاد  52 cm × 52 cm × 52 cmبا قابلیت اسنن در سن بعد و ما ییم حس آب
 125لیقر میبا دد در انسا آزمایکات از یک النقرومقر PTW-UNIDOSش اتاقک های یمنساز از نمع فارمر و
Roos Chamberش فیل رادیم رومیک  Gafمدل  M55و چکمن بالت 62-اسقفاده ده استد
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نتایج :
بعد از ستتاات فانقم و تاظی ممتمرها و تستتمن تایمیاگش اتاقک تا ارتفاع  42 cmاز آب میطر ژر تتد و در
میابل چکمن بالت 62-در رایط گمناگمن قرار داده دد نقایج زیر حایل دند:
 )1تمزیع دز عمیی محمر مر یی بالت 62-در میدان 12cm×01cmدر  :SSD=92 cmدر این آزمای
اتاقک فارمر با حس حساس  2/6cm3اسقفاده دد نقیسن این آزمای

از

در قالب ماحای تمزیع دز عمیی بر

حسب عمق در آب در نل ماره  12نکان داده ده استد
100

60

60

Co ; Field Size = 10*10 cm2 , SSD=80 cm

PDD for

40

20

Percentage Depth Dose

80

0
10

8

6

4

2

0

)Depth in Water (cm

شکل شماره  .11منحنی توزیع دز عمقی براي کبالت  61بر حسب عمق در آب

)2بررسی وابسقگی درید دز عمیی بن اندازه میدانش عمق و فایلن چکمن تا سطح ( :)SSDدر این آزمای
 Roosاسقفاده دد درید دز عمیی برای تاب

از اتاقک

بالت 62-در عمق های مخقلف  5 cmو  12 cmدر فانقم بن ترتیب

در فمایل  92 cmو  122 cmاز سطح آب برای میدان های مخقلف بدست آورده د و نقایج آن در جدول ماره 1
نکان داده ده استد نل ماره  11نکاندهاده روند آزمای

استد

)3محاسبن نسبت بافت–هما :این میت بن یمرت نسبت دز در یک نیطن معین از فانقم بن دز در فضای آزاد در همان
نیطن تعریف می مدد نسبت بافت -هما با افیای

اندازه میدان افیای

می یابدد نقایج در جدول ماره  2نکان داده

دهاندد

شکل شماره  .11نمایش شماتيک محاسبه درصد دز عمقی Depth=5cm، SSD=81 cm:و Depth= 11 cm
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جدول شماره  .1درصد دز عمقی براي کبالت  61در عمق  5 cmو  11 cmزیر آب براي فاصله چشمه تا سطح  81و
 111سانتيمتر
اندازه میدان)(cm2
عمق)(cm

22×22

5 cm

بدست آمده
درید دز عمیی
مرجع
دریداطا()%
درید دز عمیی

12 cm

بدست آمده
درید دز عمیی
مرجع
دریداطا()%

12×12

122

82

122

82

122

82

122

82

83/1

81/3

82/5

82/3

81/2

78/7

78/2

75/4

)SSD (cm
درید دز عمیی

15×15

5×5

83/2

82/8

82/2

82/1

82/4

78/5

76/6

75/2

2/12

2/62

2/61

2/25

2/22

2/25

1/82

2/27

63/7

62/7

62/5

58/7

52/8

56/2

54/4

52/2

63/3

62/2

61/6

58/4

58/7

55/6

53/3

51/2

2/63

2/83

1/52

2/51

1/22

1/12

2/22

2/52

جدول شماره  .2نسبت هاي بافت -هوا براي کبالت  61در عمق  5 cmآب براي ميدان هاي مختلف در SSD= 81 cm
عمق

اندازه میدان )(cm2

22×22

15×15

12×12

5 ×5

نسبت بافت بن هما بدست آمده

2/741

2/721

2/975

2/932

نسبت بافت بن هما مرجع

2/751

2/736

2/725

2/941

دریداطا()%

1/22

2/76

1/12

1/92

)(cm

5

)4ماحایهای همدز :امل نیاطی است ن دارای دز ینسانی هسقادد در این آزمای

از فیل رادیم رومیک

 Gafمدل  M-55با اندازه  12/5 × 12/5cm2اسقفاده ده استد نحمه انسا آزمای

در نل ماره 12

نکان داده ده استد فیل بصمرت افیی در فانقم قرار می گیردد ماحایهای همدز در نل ماره  13نکان
داده ده استد

بحث ونتيجه گيري :
با تمجن بن افیای

روزافیون تتقاب دهاده های اطی و ما تتین های بالت در رادیمتراژی و ژی

بیای تعیین

دز بیمار و محاسبن ژارامقرهای دزیمقری لیو ساات و طراحی فانقم سن بعدی آب حس می مدد با تمجن بن
نقایج بدستت آمده میتمان نقیسن گرفت ن ارایی فانقم برای محاسبن ژارامقرهای دزیمقری چکمن های گاما
و بقا از حد قابل قبملی برامردار بمده استتد تما نقایج بدست آمده بگمننای بمده است ن در بدترین حالت
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 منحنی هاي همدز در صفحه اي عمود بر محور.13 شکل شماره
SSD= 81 cm  وField Size =6×6 cm2 مرکزي باریکه براي

 فانتوم در حين آزمایش.12 شکل شماره
اندازهگيري پروفایل دز براي حالت
،Field Size =5×5 cm2
Depth= 11cm  وSSD= 81 cm

 دریتتد اطا با میدار استتقاندارد داراستتتدعلیرغ امنانات محدودش نقایج امیدبخکتتی در این2 ممنن حدوداا
زمیان حایتل د و همین امر ارآمد بمدن رو های مخقلف وممرداسقفاده در مسیر ساات فانقم سن بعدی
ده را بن عامان زمیانساز و روعی هرچاد مچک بن سمت

را نکتان میدهدد باابراین بهقر استت ار انسا

تحیییات بیکقر و بممیسازی این نمع فانقم در نظر گرفتد
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