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 )1پژوهشکده فیزیک و شتابگرها ،پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ،کرج ،ایران

تاریخ پذیرش5991/5/59 :

تاریخ دریافت5991/9/02 :

مقدمه :تحقیقات انجام شده با تشعشعات ایکس سینکروترون نشان داده است که روش درمانی با میکرو باریکه های پرتو ایکس در معالجه
تومورهای سرطانی مزایای منحصر به فردی دارد .تعیین توزیع دز و محاسبه پارامتر نسبت دز قله به دره در این روش ،از مهم ترین مراحل طرح درمان
می باشند .نسبت دز قله به دره ،معیاری برای سنجش میزان نابودی سلول های سرطانی و حفظ سلول های سالم موجود در اطراف بافت تومور می
باشد.
مواد و روش ها :با استفاده از یک کلیماتور چند شکافه ،پرتوهای ایکس خروجی از یک المپ مولد اشعه ایکس تبدیل به صفحات باریک موازی
شده تا بتوان توزیع دز ناشی از پرتوهای باریک را در یک فانتوم از جنس پلکسی گالس به دست آورد .اندازه گیری دز جذبی توسط یک اتاقک
یونیزاسیون دیسکی انجام شد که به علت بزرگ بودن سطح حساس اتاقک نسبت به پهنــــای باریکه ها ،از یک کلیماتور تنگســــتنی با یک
شــکاف به ابعاد  0/3×7/5 mm2در وسط آن و در مقابل اتاقک یونیزاسیون ،استفاده شده است .عالوه بر این  ،با استفاده از کد شبیه سازی Geant4
مدلی شامل چشمه پرتوهای ایکس ،کلیماتور چند شکافه ،فانتوم ،کلیماتور تک شکافه و آشکارساز طراحی شده است تا بتوان نتایج اندازه گیری و شبیه
سازی را مقایسه نمود.
یافته های پژوهش :بررسی توزیع دز در داخل فانتوم از هر دو روش ،وجود قله ها و دره ها را نشان می دهد .در اندازه گیری تجربی به علت
پایین بودن شار پرتوهای ایکس و محدودیت زمان پرتودهی ،خطای نتایج به دست آمده قابل توجه است .پارامتر نسبت دز قله به دره در عمق  8میلی
متری فانتوم برای کلیماتور ) 1 mm)Air(+0/5 mm(Wبا اتاقک یونیزاسیون و شبیه سازی به ترتیب  8/7و  10/5می باشد .در حالی که مقدار این
پارامتر با کلیماتور ) 11/1 ،1 mm)Air(+1 mm(Wو  13/3به ترتیب برای اتاقک و شبیه سازی به دست آمده است.
بحث و نتیجه گیری :بر اساس نتایج ،استفاده از کلیماتور چند شکافه از جنس تنگستن می تواند پرتوهای باریک ایکس ایجاد نماید .برآورد
توزیع دز ناشی از پرتوهای مذکور ،به روش شبیه سازی با کد  Geant4نسبت به اتاقک یونیزاسیون ،از دقت باالتری برخوردار می باشد که به دلیل
امکان تعریف آشکارساز در ابعاد بسیار کوچک تر ،در کد  Geant4است.

واژه های کلیدی :باریکه های ایکس ،دز قله به دره ،اتاقک یونیزاسیون ،کلیماتور چند شکافه ،کد Geant4
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مقدمه
انتشار سلول های سرطانی در بین سلول های سالم،
عدم تخمین صحیح از میزان گستردگی تومور ،قرار
گرفتن تومور در عمق و حساسیت بافت های مجاور
تومور از مهم ترین مشکالت درمان سرطان می باشند.
از آن جایی که حفظ سلول های سالم ،حائز اهمیت
بوده و آسیب دیدگی آن ها در حین درمان ممکن است
صدمات جبران ناپذیری را به بیمار تحمیل کند ،لذا
انتخاب یک روش درمانی دقیق با کارایی باال نقش
مهمی در کیفیت زندگی بیمار ،بعد از درمان خواهد
داشت .روش های معمول درمان ،مانند جراحی و یا
شیمی درمانی عالوه بر آسیب رسانی به بافت های
ســـالم و باقی گـــذاشتن سلول های سرطانی در
ابعاد میکروسکپی ،درمانی مطمــئن و قطعی نمی
باشـــند .با وجود پیشرفت در روش های معمولی
رادیوتراپی تومور ،به علت آسیب رساندن به سلول های
سالم موجود در مسیر پرتوها و اطراف تومور ،عوارض
نامطـــلوبی را در بیماران ایجاد می کنـــند .از این رو
به کــــار گیری روش های نوین درمانی ضروری به
نظر می رسد(.)1
درمــــــان با میـــکرو بـــاریـــــکـــه های
ایکس ) (Micro-beam Radiation Therapyاز
روش های جدید درمان به منظور کاهش عوارض
نامطلوب بیان شده و افزایش راندمان درمان می باشد.
توسعه روش مذکور با ساخت و پیشرفت شتابدهنده
های سینکروترون رشد چشمگیری پیدا کرده است .به
طوری که مراکز متعددی در جهان ،تحقیقات
گســـترده ای در زمینه به کار گیـــری شتـــابدهنده
های سینکروترون در درمان بافت های سرطانی به
خصوص تومورهای مغزی ،در دست انجام دارند .در این
روش ،پرتوهای ایکس سینکروترون با شار باال ،به
صورت صفحات باریک با پهنایی در حدود  55 µmو
فاصله مرکز به مرکز در حدود  500 µmبه بافت
سرطانی تابانده می شوند .در این صورت توزیع دز،
شامل تعدادی قله و دره می باشد که مقدار دز در ناحیه
دره به همراه نسبت دز قله به دره (Peak to Valley
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) Dose Ratioاز پارامترهای تعیین کننده ،برای ترمیم
سلول های سالم آسیب دیده(ناشی از پرتودهی با دز
باال) و ریشه کنی سلول های سرطانی ،می باشند(.)5،3
اکنون مراکزی نظیر  ESRFدر فرانسهAustralian ،
 Synchrotronو  Elettraدر ایتالیا ،نیز به تحقیق در
مورد این روش درمانی مبادرت ورزیده و در تالش
هستند که بتوانند آن را به صورت کلینیکی در آورند.
تعیین توزیع دز و محاسبه نسبت دز قله به دره در
این روش ،از مهم ترین مراحل طرح درمان می باشند.
در سال های اخیر مطالعاتی بر روی پارامترهای موثر
این روش درمانی از قبیل :هندسه پرتوها( ،)5،5طیف
انرژی( )6و دز مورد نیاز( )7،8صورت گرفته است .برای
تخمین انرژی به جا مانده در بافت های تحت درمان و
ارگان های مجاور با استفاده از کدهای کامپیوتری
 )10(PENELOPE ،)9(EGS4و )11،15(Geant4
شبیه سازی هایی انجام شده که با نتایج حاصل از
دزیمتری ،توســــط  ،)13،15(MOSFETفیــــلم
 )15(Gaf-chromicو  ،)16(TLDمقایسه شده اند.
در این تحقیق با استفاده از یک کلیماتور چند
شکافه ،پرتوهای ایکس خروجی از یک المپ اشعه
ایکس به پرتوهای باریک تبدیل شده اند .سپس با
استفاده از یک اتاقک یونیزاسیون و تمهیدات ویژه،
توزیع دز و نسبت دز قله به دره ناشی از پرتوهای
ایکس در یک فانتوم مکعبی از جنس پلکسی گالس،
اندازه گیری و با نتایج حاصل از شبیه سازی با کد
 ،Geant4مقایسه شده است.
مواد و روش ها
کلیماتور چند شکافه :برای ایجاد پرتوهای باریک
صفحه ای از تشعشعات المپ اشعه ایکس ،از کلیماتور
چند شکافه استفاده می شود .از آن جایی که ضخامت و
تعداد صفحات باریک با توجه به ابعاد تومور ،دز مورد
نیاز و تعداد جهت های پرتودهی انتخاب می شود ،لذا
در کلیماتور مورد نظر باید تغییر پهنای باریکه های
ایکس ،به آسانی انجام شود .این کار با استفاده از دو
بلوک ثابت و متحرک در مقابل یکدیگر انجام خواهد
شد(شکل شماره .)1
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شده است .بدین ترتیب پرتوهای باریک صفحه ای به
ضخامت یک میلی متر(فاصله هوایی) و با فاصله ای
معادل ضخامت ورق های تنگستن ،ایجاد خواهد شد.
آزمایـــش ها با دو ضـــــخامت  0/5و )0/5+0/5( 1
میـــلی متـر تنگــــستن انجام شـــده
است(جـــدول شماره .)1

بعد از تنظیم اولیه بلوک های ثابت و متحرک در
کلیماتور ،در صورت نیاز به تغییر ضخامت می توان ،با
پیچ تنظیم ریز سنج(با دقت  ،)10 µmبلوک متحرک را
جا به جا نمود و ضخامت پرتوهای باریک را به اندازه
مورد نظر رساند .در این بررسی از کلیماتوری که شامل
ورق های تنگستن و فاصله هوایی می باشد ،استفاده

جدول شماره  .1ضخامت ورق های تنگستن و پهنای باریکه اشعه ایکس
فاصله بین باریکه های ایکس()mm
0/5
1

پهنای باریکه ایکس()mm
1
1

طول ورق های تنگستن در مسیر پرتوهای ایکس
 8mmاست که برای توقــــف بیش از  99درصد از
فوتون ها کافی می باشد( .)17معموالً برای کاهش اثر
فوتون های کم انــــرژی و دز سطحــــی ،در بــین
ورق های تنگـــستن از ورق های آلومینیوم استفاده
می شود .اما ،به کار گیری آلومینیوم موجب توقف
تقریباً  30درصد فوتون ها و کاهش شار فوتونی خواهد
شد که در این جا ،به دلیل کم بودن شار فوتون ها در
مولد المپ اشعه ایکس ،به جای آلومیــنیوم از
فاصـــله هوایی در بین ورق های تنگستن استفاده
شده است.
فانتوم چند الیه :مشکالت تکنیکی استفاده از فانتوم

ضخامت ورق تنگستن()mm
1
1

حاوی آب و محدودیت های موجود برای اندازه گیری
دز در آن به وسیله اتاقک یونیزاسیون موجب شد که
طراحی یک فانتوم چنـــد الیه از جنــس پلـــکسی
گالس ( )Pelexiglassمد نظر قرار گیرد .برای ساخت
این فانتوم چند الیه ،از صــفحات پلکـــسی
گـــالس با ضــــخامـــت های  5 cmو یا  1 cmو
با مساحت  13×13cm2استفاده شده است .الیه های
مختلف این فانتوم طوری طراحی شده اند که قابلیـــت
جا به جایی آن ها در طبقات فانتوم ،ساده باشد و بتوان
اجزا مختلفی نظیر کلیماتور و دزیمتر را به آسانی در
طبقات مختلف آن قرار داد(شکل شماره .)5
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مولد اشعه ایکس :در این تحقیق ،از پرتوهای یک
مولد اشعــــه ایکـــس ،مدل Siemens Stabilipan

) 2(300kVدر ولــــتاژ  180کـــیلو ولت استفاده
شده است(جدول شماره .)5

جدول شماره  .2مشخصات مولد اشعه ایکس) Siemens Stabilipan 2(300kVدر ولتاژهای مختلف
فاصله)(cm
30
50
50
50

میدان)(cm2
10×15
6×8
6×8
8×10

مقدار نیم الیه)(mm
 0/5مس
 0/5مس
 1/0مس
 5/0مس

طیف انرژی فوتون های ساطع شده در ولتاژ 180
کیلو ولت جزء اطالعات مورد نیاز برای شبیه سازی
توزیع دز می باشد .این طیف انرژی بر اساس نتایج
اعالم شده توسط  Verhaegenبرای این نوع مولد
اشعه ایکس ،تخمین زده شد(.)18
اتاقک یونیزاسیون و کلیماتور تک شکافه :در این
بررسی از اتاقـــک یونیزاســـیون مدل PTW-
 23344استفاده شده که حجم موثر آشکارساز آن
 500mm3بوده و به صورت دیسکی به قطر  13 mmو
ضخامت  1/5 mmمی باشد که ولتاژ بین صفحات آن
روی  500Vتنظیم شده و مقدار بار الکتریکی ایجاد
شده از پرتودهی را اندازه گیری می کند .پاسخ این

فیلتر)(mm
 5آلومینیوم
 0/5مس
 0/5مس
 1/0مس

جریان)(mA
18
18
18
15

ولتاژ)(kV
150
180
500
550

اتاقک برای پرتوهای ایکس در محدوده انرژی
 10-100keVتخت می باشد .از آن جایی که سطح
حساس این اتاقک در مقایسه با قدرت تفکیک مکانی
مورد نیاز ،به ویژه برای پرتوهای باریک ،بسیار بزرگ
است لذا از یک کلیماتور تنگستنی تک شکافه به ابعاد
 50×30mm2و با ضخامت ( 8 mmدر راستای مسیر
فوتون ها) که شکافی به ابعاد  0/3×7/5 mm2در
مرکزش دارد ،در مقابل اتاقک استفاده شده تا پنجره
ورودی پرتوها به دزیمتر محدود شود .این کلیماتور
توسط یک ریزسنج ،در طول  10میلی متر و با دقت 10
میکرومتر قابل جا به جا شدن بوده و می تواند دزیمتری
مکــانی را میـــسر نمـــاید(شکل شماره .)3
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الکترومغناطیسی ) (EMانرژی پایین ،استفاده شده
است .برهمکنش های محتمل در فایل کتابخانه ای کد
 ،Geant4شامل کوهرانت ،فوتو الکتریک ،کامپتون و
تولید زوج می باشند که به علت پایین بودن انرژی
فوتون های فرودی ،از برهمکنش تولید زوج صرف نظر
شده است(.)19
یافته های پژوهش
محاسبه ( PVDRنسبت دز قله به دره) با استفاده از
اتاقک یونــــیزاسیون مـــــــدل  ،PTW-23344در
ولتاژ  180kVالمــــپ بـــــرای دو نوع کـــلیماتور
چنـــــد شــــکـــــافه )1mm)Air(+0/5mm(W
و ) 1mm)Air(+1mm(Wانجام شده است .زمان
پرتودهی در هر نقطه  30ثانیه بوده که دز مربوطه بعد
از متوسطگیری( 5بار تکرار) و بهنجار شدن ،منظور شده
است .جا به جایی کلیماتور تک شکافه مربوط به اتاقک
یونیزاسیون در هر مرحله 0/1 mm ،می باشد.
با عنایت به این که مقدار واقعی دز جذبی معـــلوم
نمی باشد لذا ،با استفاده از روش تکرار آزمایش و

پاسخ دزیمتر  PTW-23344نسبت به پرتوهای
ایکس در قرائتگر مربوطه( )UNIDOSبه صورت بار
الکتریکی نشـــان داده می شــود(مقـــدار نمونه ای
 .)7nC/Gyاز آن جایی که در اندازه گیری با این
دزیمتر ،دز بهنجار(نرمالیزه) مد نظر بوده و نیازی به
محاسبه دز مطلق نمی باشد ،لذا نسبت بار الکتریکی
خوانده شده در دو نقطه مختلف ،معادل نسبت دز جذبی
آن دو نقطه و یا دز بهنجار می باشد.
تعیین توزیع دز با کد  :Geant4به منظور شبیه
سازی ،مدل طراحی شده شامل چشمه ،کلیماتور چند
شکافه ،کلیماتور تک شکافه ،فانتوم مکعبی چند الیه و
آشکارساز می باشد .پرتوهای ایکس ساطع شده از
چشمه به صورت پالریزه نبوده(همانند المپ اشعه
ایکس) و امتداد انتشار آن ها در جهت محور  Zفرض
شده است .به منظور افزایش دقت مکانی دز دریافتی،
آشکارسازهای مکعب مستطیلی با مقطع7/5 mm2 ،
× 0/01در نظر گرفته شدند تا اندازه آن ها در راستای
پهنای پرتو ،یک دهم جا به جایی مکانی کلیماتور تک
شکافه( )0/1 mmباشد .تعداد فوتون های اولیه منتشر
شده از چشمه سطحی طوری در نظر گرفته شده که
خطای نســــبی نتایج شبیه سازی توزیع دز ،همواره
کمتر از  5درصد باشد( 5×107فوتون) .برای برهمکنش
های احتمالی فوتون با مواد ،از اطالعات فایل های

∑

 )µدز جذبی ،درصد
محاسبه مقدار میانگین(
خطای نسبی تعیین می شود .در این صورت ،درصد
خطای نسبی برابر است با:
در قسمت آزمایش های تجربی ،اندازه گیری هر
نقطه 5 ،بار تکرار شده و در مورد شبیه سازی ،با توجه
27

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 1:22 IRST on Friday March 5th 2021

شکل شماره  .3نگهدارنده افقی برای اتاقک یونیزاسیون و کلیماتور تک شکافه از جنس تنگستن
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σ

برای دو

انحراف استاندارد از فرمول:

∑

√

مطابق جدول ،مقدار

محاسبه شده و سپس مقدار عدم قطعیت )(Error bar

به صورت پاره خطی به طول  ±σنشان داده شده
است(شکل شماره .)5
شکل های شماره  5و  6توزیع دز را ،در برابر دو نوع
کلیماتور چند شکافه مذکور نشان می دهند .همان طور
که در این شکل ها مشخص است ،تغییرات دز بهنجار
شده ،برای اتاقک و شبیه سازی در راستای پهنای پرتو
از روند یکسانی برخوردار است .به عبارت دیگر افت و
خیز دز جذب شده در هر دو حالت ،یکدیگر را دنبال
کرده و پهنای ناحیه قله ،با پهنای شکاف(ناحیه )Air
در کلیماتور چند شکافه و پهنای ناحیه دره نیز با
ضخامت ورقه تنگستن(ناحیه  )Wدر کلیماتور چند
شکافه ،مطابقت دارد .به نظر می رسد که افزایش دز در
ناحیه دره برای دزیمتر اتاقک یونیزاســــیون نسبـــت
به شبیه سازی ،ناشی از ورود فوتـــون های ایـــکس
به آشکارساز از فضای بین ورق های تنگستن در
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نوع کلیماتور چند شکافه و در دو حالت اندازه گیری
تجربی(اتاقک یونیزاسیون) و شبیه سازی محاسبه شده
است .با افزایش ضخامت ورقه تنگستن(افزایش پهنای
ناحیه دره) میزان  PVDRافزایش یافته که با نتایج
 PVDRداده شده در مرجع  16نیز مطابقت دارد .علت
افزایش  PVDRبا افزایش پهنای ناحیه دره را بدین
صورت می توان توضیح داد که ،در این حالت احتمال
رسیدن پرتوهای پراکنده و نیم سایه پرتو عبوری از
شکاف ،به ناحیه مرکز ناحیه دره کمتر شده و لذا سبب
کاهش انرژی جذب شده(دز جذبی) در این ناحیه می
شود .میزان در صد اختالف  ،PVDRدر روش شبیه
سازی و اتاقک را می توان بدین صورت در نظر گرفت
که از تقسیم قدر مطلق تفاوت  PVDRدر دو حالت ،بر
 PVDRحالت شبیه سازی ،طبق فرمول ذیل ،به دست
می آید.

] [ DOI: 10.29252/sjimu.26.3.72

به اعداد شروع( )seedمتفاوت ،شبیه سازی توزیع دز
نیز  5بار تکرار شده که حداکثر خطای نسبی در مورد
روش تجربی و شبیه سازی به ترتیب  5و  5درصد به
دست آمده است.
میزان عدم قطعیت مقادیر نتایج تجربی ،به صورت
 Error barدر شکل های شماره  5و  6نشان داده شده
است .در هر نقطه بعد از محاسبه میانگین( ،)µمقدار

کلیماتور تک شکــافه(البته تعداد این فــــوتون ها
بسیار اندک می باشند) و عمود نبودن راستای صفحات
کلیماتور بر سطح پنجره اتاقک یونیزاسیون باشد .این
افزایش دز در ناحیه دره ،در اندازهگیری با اتاقک
یونیزاسیون موجب کاهش  PVDRنسبت به شبیه
سازی می شود .نتایج مربوط به محاسبات کمی شکل
های مذکور و  PVDRدر جدول شماره  3آمده است.
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شکل شماره  .4آرایش اجزاء مختلف برای اندازه گیری نسبت دز قله به دره با استفاده از اتاقک یونیزاسیون

] [ DOI: 10.29252/sjimu.26.3.72

شکل شماره .6توزیع دز در برابر کلیماتور ) 1mm)Air(+1mm(Wو مولد اشعه ایکس با ولتاژ 180kV

جدول شماره  .3پارامتر  PVDRبا استفاده از اتاقک یونیزاسیون(خطای نسبی  5درصد)
و شبیه سازی(خطای نسبی در حدود  2درصد)
درصد اختالف نتایج اتاقک یونیزاسیون و شبیه سازی

17/1
16/5

نسبت دز قله به دره

کلیماتور چند شکافه

شبیه
سازی
10/5

8/7

)1mm)Air(+0/5mm(W

13/3

11/1

)1mm)Air(+ 1mm(W

نکته قابل توجه ،اختالف میان نتــــایج مـــربوط
به شبیه سازی دز در ناحیه دره برای کـــدهای مختلف
شبیه سازی است که توسط  M. De Feliciنیز تحت
مقاله ای منتشر شده است( .)50نتایج محاسبه دز جذبی
در اطراف مسیر پرتوهای باریک نشان می دهد که در
ناحیه قله ،توافق میان کدها وجود داشته اما اختالف در
ناحیه دره ،تا  50درصد نیز می رســـد .به عبارت دیگر،

اتاقک یونیزاسیون

نمی توان به طور مطلق نتایج به دست آمده از یک کد
را به دلیل پیچیدگی های بــــسیار زیاد واکنـــش
های هسته ای و تصادفی بودن وقایع ،دقیق دانست .به
خصوص زمانی که تعداد ذرات در یک ناحیه به هر
دلیلی (مثالً استفـــاده از کلیماتور برای جلوگــــیری
از عبور ذرات) کم می باشــــد .عالوه بر مــــواردی
که بیان شد ،عدم یکسان بودن مشخصـــات بعضی از
27
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شکل شماره  .5توزیع دز در برابر کلیماتور ) 1mm)Air(+0/5mm(Wو مولد اشعه ایکس با ولتاژ 180kV
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اجزاء مورد اســـتفاده در آزمایش ها با مشـــخصات
منظــــور شـــده در برنامه شبیه سازی می تـــواند
عامل بروز اخـــتالف باشـــد که در ذیــل به آن
هــــا اشــــاره می شود.
از آن جایی که فوتون های ایکس منتشره از المپدارای طیف انرژی بوده و امکان اندازه گیری دقیق این
طیف نبود لذا در مدل طراحی شده ،از طیف شبیه
سازی شده به روش مونت کارلو برای دستگاه مولد
اشعه ایکس مذکور در مرجع( )18استفاده شده است.
مسلماً عدم تطابق طیف واقعی(که به پارامترهای
دیگری غیر از ولتاژ المپ نیز بستگی دارد) با طیف
شبیـــه ســـازی شده ،می تواند سبب اختالف در
نتایج شود.
عدم دسترسی به صفحات تنگستنی با ضخامتمورد نظر ،موجب شد که برای به دست آوردن ضخامت
مورد نیاز از کنار هم گذاشتن دو صفحه با ضخامت
کمتر استفاده کنیم که فاصله هوایی میـــان این دو
صفحه می تواند باعث اختالف شود .نکته دیگر،
استفاده از تنگستن غیر خالص(حدود  90درصد) در
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کلیماتور است (به دلیل پر هزینه بودن تهیه صفحات
تنگستنی با خلوص باال) که می تواند یکی دیگر از
عوامل بروز اختالف در نتایج باشد.
بحث و نتیجه گیری
نحوه توزیع دز در ناحیه تومـــور و مقدار  PVDRاز
مهم ترین پارامترهای موثر در نابودی سلول های
سرطانی و ترمیم سلول های سالم مجاور در روش
استفاده از ریز باریکه های پرتو ایکس( )MRTبا شار
باال می باشد .تعیین پارامترهای مذکور توسط دو روش
انجام و مقایسه شده اند .به نظر می رسد در روش
اندازه گیری تجربی نیاز به آشکارسازهایی است که ابعاد
موثر آن ها باید نسبت به ابعاد باریکه کوچک تر باشند
تا نتایج از دقت باال برخوردار باشد .البته می توان با
استفـــاده از روش های شبیه سازی ،نظیر به کارگیری
کد شبیه سازی  ،Geant4مدل مناسبی طراحی نمود و
پارامترهای مذکور را محاسبه و با نتایج اندازه گیری
تجربی مقایسه نمود.
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Calculation of peak to valley dose ratio due to multi-slice
X-ray beams using ionization chamber and
Geant4 simulation code
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Abstract
Introduction: Studies carried out with
synchrotron radiation have shown that
micro-beam radiation therapy (MRT) has
unique advantages in the treatment of
cancerous tumors. In this method, the
determination of dose distribution and
calculation of peak to valley dose ratio
(PVDR) are considered as the most
important steps in treatment planning. The
PVDR is a criterion to evaluate the
destruction of cancer cells and protection of
normal cells in the tissues surrounding a
tumor.

designed to compare experimental and
simulation results.
Findings: The investigation of dose
distribution in the phantom with both
methods indicated the presence of peaks
and valleys. Given the low intensity of Xray beam generated by the X-ray generator,
and limited exposure time, the experimental
errors were considerable. When using 1 mm
(Air)+0.5 mm (W) collimator, PVDRs were
obtained as 8.7 and 10.5 for ionization
chamber and simulation, respectively, in the
depth of 8 mm of the phantom. On the other
hand, with a 1 mm (Air)+1 mm (W)
collimator, the values obtained for this
parameter were 11.1 and 13.3 for ionization
chamber and simulation, respectively.

Materials and Methods: Using a multi-slit
collimator, planar sliced beams were
generated in an X-ray generator in order to
determine dose distribution in a multilayer
phantom made of plexiglass. An ionization
chamber was used to measure absorbed
dose. Given the large size of the sensitive
area of the chamber in comparison with the
narrow beams, a mono-slit collimator made
of tungsten with a slit of 0.3×7.5 mm2 in its
center was placed in front of the ionization
chamber. Furthermore, by using Geant4
computer code, a model, including X-ray
source, multi-slit collimator, phantom,
mono-slit collimator, and detector, was

Conclusions: Based on the results, a multislit collimator made of tungsten could
produce multi-slice X-ray. The estimated
dose distribution using the Geant4 code was
more accurate than the one obtained
through ionization chamber, which can be
due to the possibility of using a detector in
much smaller dimensions in the Geant4
code.
Keywords: Multi-sliced X-ray, Peak to
valley dose ratio, Ionization chamber,
Multi-slit collimator, Geant4 code
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