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ارزیابی مقدار دوز جذبی مؤثر و شرایط درمان یک تومور
خارج از مرکز فانتوم سر در روش گيراندازي نوترون با بور با
سميرا ميرزايي ،1روحاله قيصري

 1و *2

 1گروه فيزيک ،دانشكده علوم پايه ،دانشگاه خليجفارس بوشهر
 2مرکز پژوهشي انرژي هستهاي ،دانشگاه خليجفارس بوشهر

(دريافت مقاله -79/11/8 :پذيرش مقاله)79/12/22 :

چكيده
زمينه :در زمينهي درمان تومورهاي مغزي به روش گيراندازي نوترون با بور ،مقادير دوز مؤلفههاي نوترون و گاما و شرايط درمان يک
تومور خارج از مرکز فانتوم سر ،شبيهسازي شده است .اهداف اين مطالعه ،محاسبهي ميزان دوز مؤثر و مقدار دوز دريافتي در فانتوم سر
و تعيين مدت درمان با توجه به حد مجاز تعيين شده از سوي کميسيون  ،ICRPبوده است.
مواد و روشها :در اين تحقيق ،يک فانتوم سر انسان روبروي يک سيستم نوتروني (شامل چشمه کاليفرنيوم  ،212کندکننده ،بازتابنده و
فيلترهاي فوتوني و نوتروني) شبيهسازي شد .يک تومور کروي شكل ،خارج از مرکز فانتوم ،در نظر گرفته شد .فانتوم سر ،شامل سه
بخش پوست ،جمجمه و مغز ميباشد .شبيهسازي به کمک کد محاسباتي  MCNPX2.6.0انجام گرديد .در اين شبيهسازي ،تومور به
شعاع  1/1سانتيمتر در عمق  2سانتيمتري مغز ،در نظر گرفته شد.
يافتهها :درمان تومور با غلظت هاي مختلف بور در فانتوم سر ،بررسي شد .بيشترين دوز دريافتي حدود  1/111سيورت بر ساعت است و
مربوط به شرايطي است که در بافتهاي سالم ،بور جذب نشود .ميزان دوز جذبي نوترونهاي فوق حرارتي در شرايطي که در بافتهاي
سالم بور جذب نشود ،در ورودي جمجمه و بافت مغز شديداً افت پيدا ميکند و رفتهرفته کاهش مييابد.
نتيجهگيري :محاسبات نشان داد وقتي يک بيمار حدود  1دقيقه پرتو دريافت نمايد ،مقدار دوز دريافتي حدود  4/6ميليسيورت خواهد
بود .تحت اين شرايط از درمان ،دوز معادل تمام بدن وي در يک سال ،از  1ميليسيورت تجاوز نمينمايد.
واژگان کليدي :نوترون درماني با بور ،تومور خارج از مرکز سر ،غلظت بور ،دوز جذبي مؤثر ،مدت درمان ،کد محاسباتي
MCNPX2.6.0
* بوشهر ،گروه فيزيک ،دانشکده علوم پايه ،دانشگاه خليجفارس
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استفاده از شبيهسازي مونت کارلو
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در اين مقاله ،در روش درمان گيراندازي نوترون با

مقدمه
درمان تومورهاي مغزي استفاده ميشود .در اين روش،

خارج از مرکز فانتوم سر انسان (به ازاي غلظتهاي

ابتداء دارويي حاوي ترکيبات بور به بيمار تزريق

مختلف بور در تومور و بافت سالم) ،شبيهسازي

ميگردد .سپس ناحيهاي که تومور در آن قرار دارد،

ميشوند که در پژوهشهاي قبلي به طور کامل انجام

تحت تابش نوترون قرار ميگيرد .طي پرتودهي،

نشدهاند .دوز مؤثر حاصله از اشعهي گاما و

فرآيند جذب نوترون توسط بور ( )11Bو تبديل آن

نوترونهاي با انرژي متفاوت در فانتوم سر (شامل

به * 11Bصورت ميپذيرد .پس از واپاشي *،11B

تومور) محاسبه و مدت درمان نيز با توجه به

ذرات آلفا ( ،)αليتيم  )7Li( 7و فوتون گاما توليد

3

استانداردهاي کميسيون  ICRPتعيين ميگردد.

ميشوند .ذرات  αو  7Liانرژي خود را در محدودهي
سلولهاي تومور از دست ميدهند و باعث تخريب

مواد و روشها

آنها ميگردند .تابشهاي ثانويهاي که بهوسيلهي

سيستم درمان تحت بررسي ،توسعه يافتهي سيستم

راديوايزوتوپهاي توليدي بعد از جذب نوترونها

نوتروني مرجع ( )5است؛ که در خروجي آن تعداد

گسيل ميشوند ،به بافتها و اعضاي بدن انسان آسيب

نوترونهاي حرارتي و سريع و شدت گاماي خروجي

ميزنند .در واقع ،تابشهاي گاما طي اندرکنش با

حتي االمکان کمينه شدهاند .در اينجا ،شبيهسازي محل

الکترونهاي اتمي ميتوانند انرژي خود را به سلولها،

تومور ،مواد تشکيل دهندهي تومور ،هندسهي درمان،

بافتها و اعضاي بدن منتقل نمايند (.)1

ترابرد ذرات (نوترون ،فوتون گاما و غيره) با استفاده از

در دههي اخير ،با شيوع و افزايش انواع سرطانها

کد محاسباتي  MCNPX2.6.0انجام پذيرفت .براي

بهويژه تومورهاي مغزي ،روشهاي نوترون درماني

شبيهسازي روشهاي درماني  ،BNCTاغلب از روش

به کمک چشمههاي نوتروني مختلف مورد مطالعهي

مونت کارلو استفاده ميشود .در اين روش سعي

بيشتري قرار گرفتهاند .در سال  9112ميالدي ،گاسون

ميشود آنچه در درمان رخ ميدهد ،شبيهسازي گردد.

( )Ghassounو همکاران به ارزيابي آهنگ دوز و

با توجه به اينکه حرکت ذرات و انجام واکنشها کامالً

تأثير ميزان غلظت  11Bبر آهنگ دوز براي چشمه

کاتورهاي هستند و در آمار باال رخ ميدهند؛ روش

کاليفرنيم  959پرداختند ( .)9در سال 9119ميالدي،

مونت کارلو موفقتر از روشهاي تحليلي است

از چشمهي  D-Tاستفاده گرديد و دوز دريافتي در

( .)6-8سيستم نوتروني شامل چشمه ،کند کننده،

فانتوم سر محاسبه شد ( .)3در سال  9112ميالدي،

بازتابنده ،فيلترهاي مختلف نوتروني و گاما و حفاظي

تاکادا ( )Takadaو همکاران از  PHITS9بهعنوان

از بتون است .مشخصات و ويژگيهاي مواد ،در مرجع

چشمه استفاده نمودند و فانتوم کامل بدن را

( )5داده شده است .چشمهي مورداستفاده ،کاليفرنيم

شبيهسازي کردند (.)2

 959ميباشد .چشمه موردنظر ،استوانه اي شکل (به
شعاع  1/1و طول  1/119سانتيمتر) است و يک

)Boron Neutron Capture Therapy (BNCT
Particle and Heavy Ion Transport System
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نوتروندرماني با بور 1روشي است که اغلب براي
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ميليگرم وزن دارد .فانتوم بيضوي سر انسان روبروي

احتساب اثر ناشي از نوع پرتو ،دوز جذبي بهدست

دريچه خروجي سيستم نوتروني شبيهسازي گرديد،

آمده از هر برنامه با استفاده از ضرايب تبديل به دوز

(شکل .)1

معادل تبديل شدند (:)11

فانتوم شبيهسازيشده (به قطر بزرگ  18و قطر کوچک

H=wR×D
()1
که در آن H ،دوز معادل پرتو بر حسب سيورت بر

 12سانتيمتر) شامل سه بخش پوست سر ،جمجمه و
مغز است .ترکيبات عناصر براي مغز ،پوست سر و
جمجمه از  )2( ICRU 26دريافت شدند .توموري
کروي شکل (به شعاع  1/5سانتيمتر در عمق 9

ساعت ( )Sv/hrو  Dدوز جذبي ميباشندwR .
ضريب تبديل است .در جدول  1ضرايب تبديل دوز
جذبي به دوز معادل ،داده شدهاند.
جدول  )1ضرايب تبديل دوز جذبي به دوز
معادل ()11
نوع پرتو

انرژي

ضريب

فوتون

هر انرژي

1

نوترون

(E>11)Kev

5

نوترون

(11)Kev( >E>111)Kev

11

نوترون

(111)Kev(>E>9)Mev

91

نوترون

(9)Mev(>E>91)Mev

11

با در نظر گرفتن محل عبور پرتو يا نوع بافت ،دوز
مؤثر بهدست آمد .ضرايب تبديل دوز معادل به دوز

براي به حداقل رساندن ميزان خطرات ناشي از تابش،

مؤثر در جدول  9داده شدهاند.
جدول  )2ضرايب تبديل دوز معادل به دوز مؤثر
()11

بايستي فانتوم را در وضعيتي قرار داد تا تومور

عضو يا بخش

ضريب

نزديکترين فاصله را تا دريچه داشته باشد .در اين

سلولهاي سطح استخواني

1/11

مغز

1/15

پوست

1/11

کار ،تومور از دريچه حدود  5/5سانتيمتر فاصله دارد.
به منظور تعيين مقدار موضعي دوز ،محاسبات
کامپيوتري به ازاي غلظتهاي مختلف بور (مشتمل بر

يافتهها

چهار برنامهي مجزا) انجام شدند .بسته به وجود تومور

در شکلهاي  9و  ،3دوز مؤثر مؤلفههاي نوترون و

در مغز و مقادير مختلف غلظتهاي بور (در تومور و

همچنين دوز گاما در فانتوم سر انسان (فاقد تومور) به ازاي

مغز) برنامهها ،نوشته شدند .با اجراي هر برنامهي

غلظتهاي مختلف بور (صفر و  )21ppmداده شدهاند.

کامپيوتري و با استفاده از فاکتور تبديل شار به دوز در

در شکلهاي  2و  ،5دوز مؤثر (با فرض وجود يک

برنامه  MCNPXمقادير دوز جذبي نوترونهاي

تومور خارج از مرکز فانتوم) به ازاي غلظتهاي مختلف

حرارتي ،فوق حرارتي و سريع و اشعه گاما برحسب

بور بهدست آمدند .در شکل  ،6دوز مؤثر نوترونهاي

گري بر ساعت ( )Gy/hrبهدست آمدند .براي

حرارتي در شرايط مختلف با هم مقايسه شدهاند .بيشترين

http://bpums.ac.ir
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سانتيمتري مغز) نيز در نظر گرفته شد

شکل  )1هندسهي شبيهسازي پيشنهادي درمان ،در روش .BNCT
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/ 74طب جنوب

دوز دريافتي حدود  1/155 Sv/hrاست و مربوط به
شرايطي است که در بافتهاي سالم ،بور جذب نشود.
در شکل  ،7دوز مؤثر نوترونهاي فوق حرارتي با هم
مقايسه شدهاند .ميزان دوز جذبي نوترونهاي فوق
حرارتي در شرايطي که در بافتهاي سالم بور جذب
نشود ،در ورودي جمجمه و بافت مغز شديداً افت پيدا
ميکند و رفتهرفته کاهش مييابد.

تومور  21ppmاست .بافتهاي سالم فاقد بور هستند.

شکل )9دوز مؤثر مؤلفههاي نوترون و اشعه گاما (فوتون) در عمقهاي مختلف
فانتوم فاقد تومور .غلظت بور در مغز صفر است.

شکل  )6دوز مؤثر نوترون حرارتي در عمقهاي مختلف فانتوم سر انسان در
شرايط متفاوت.

شکل  )3دوز مؤثر مؤلفههاي نوترون و اشعه گاما (فوتون) در عمقهاي مختلف
فانتوم فاقد تومور .غلظت بور در مغز  21ppmاست.

شکل  )7دوز مؤثر نوترون فوق حرارتي در عمقهاي مختلف فانتوم سر انسان در
شرايط مختلف.

بحث
در اين کار ،در روش درمان گيراندازي نوترون با بور،
مقدار دوز جذبي مؤثر و شرايط درمان براي يک
شکل )2دوز مؤثر نوترون و اشعه گاما در عمقهاي مختلف سر انسان .غلظت بور
در تومور و بافت سالم مغز به ترتيب  21ppmو 11ppmميباشند.
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متفاوت در عمقهاي مختلف سر (شامل مغز و تومور)

حداکثر ميزان دوز موثر بيانگر اين است که اگر بيمار

بهدست آمدند .با توجه به وضعيت ،موقعيت ،جنس

به مدت يک ساعت تحت درمان قرار گيرد ،دوز

تومور و جنس مواد بخشهاي مختلف سر ،محاسبات

دريافتي وي حدود  55 mSvخواهد بود .بر اين

به کمک کد شبيهسازي  MCNPX2.6.0به ازاي

اساس ،بيمار در هر دقيقه از درمان ،حدود 1/2 mSv

غلظتهاي مختلف بور انجام شدند .به کمک چهار

پرتو دريافت خواهد کرد .در نتيجه ،در پنج دقيقه

برنامهي کامپيوتري جداگانه ،نتايج کار در شکلهاي

ميزان دوز دريافتي حدود  2/6mSvخواهد شد .بنابر

 9-7داده شدند .مقادير مختلف بور ،با توجه به ميزان

محاسبات فوق چنانچه بيمار حدود  5دقيقه پرتو

جذب بور در بافتو آنچه که در مطالعات قبلي

دريافت نمايد دوز معادل تمام بدن وي در يک سال،

ديگران فرض شده است ( 3و  ،)11تعيين گرديد و

از حد مجاز تجاوز نمينمايد .چنانچه بخواهيم درمان

وارد کد شبيهسازي شد .محاسبات نشان داد بيشترين

را طي دو مرحله انجام دهيم و در هر مرحله ،زمان

دوز دريافتي ناشي از نوترونهاي حرارتي ،مربوط به

پرتودهي  9دقيقه باشد؛ مقدار دوز دريافتي حدود

شرايطي است که بور در بافتهاي سالم جذب نشود.

 1/8mSvخواهد بود .در اين مطالعه ،به بررسي ميزان

در  ،BNCTنوترونهاي حرارتي براي درمان مفيدند و

دوز مؤثر در غلظتهاي مختلف بور و همچنين تعيين

از سوي ديگر افزايش شار اشعه گاما و به ويژه

مدتزمان درمان پرداخته شد که در پژوهشهاي قبلي

نوترونهاي فوق حرارتي در ناحيهي مغز مضر

بهطور کامل به آن اشارهاي نشده بود .از لحاظ

ميباشد .در اين کار ،کمترين مقدار دوز ناشي از

اقتصادي ،هزينه حمل و تهيه کاليفرنيم  959نسبت به

نوترونهاي فوق حرارتي بهدست آمد .حداکثر ميزان

ساير چشمههايي که در بخش مقدمه اشاره شد کمتر

دوز مؤثر در حدود  1/155 Sv/hrميباشد .براي

است .با اين وجود ،در بررسيهاي آينده ،ميتوان با

جلوگيري از خطرات ناشي از تابش بايستي مدت

تغيير نوع و طيف چشمه ،درمان را براي تومورهاي

زمان درمان را به کمترين مقدار رساند تا ميزان دوز

مختلف در عمقهاي متفاوت سر ،امکانسنجي نمود.

دريافتي از حد مجاز بدن تجاوز ننمايد .کميسيون
 ICRPدوز دريافتي تمام بدن را حدود  5 mSvدر

سپاس و قدرداني

سال پيشنهاد کرده و معتقد است که دوز متوسط افراد

نويسندگان بر خود الزم ميدانند از حوزه معاونت

تحت تابش ،ميبايست کمتر از اين مقدار باشد.

پژوهش و فناوري دانشگاه خليجفارس تشکر و

بنابراين براي جلوگيري از خطرات ناشي از تابش

قدرداني نمايند.

بايستي مدتزمان درمان را به کمترين مقدار رساند تا
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Abstract

Background: In the field of the treatment of brain toumors by Boron Neutron Capture Therapy, the dose
amounts of the neutron components and gamma, and also treatment conditions for a brain tumor out of the
head phantom center were simulated. The objectives of this study were to calculate the effective dose and
the received dose in a head phantom and determine the duration of treatment, according to the extent
permitted by the ICRP commission.
Materials and Methods: In this research, a human head phantom in front of a neutron system
(including 252Cf source, moderator, refelector and neutron and photon filters) was simulated. A sphericalshaped tumor was considered outside of the phantom center. The head phantom consists of three parts of
the skin, skull and brain. The simulation was done by the MCNPX 2.6.0 computational code. In this
simulation, the tumor with a radius of 1.5 cm at a depth of 2 cm inside the brain was considered.
Results: Tumor treatment was investigated with different boron concentrations in the head phantom. The
maximum dose is approximately 0.055 Sv/hr, and is related to the conditions that Boron is not absorbed in
healthy tissue. The absorbed dose amount of the epithermal neutrons, under the conditions that Boron is
not absorbed in healthy tissue, at the entrance of the skull and in brain tissue extremily drops, and
gradually decreases.
Conclusion: The calculations showed when a patient receives radiation about 5 minutes, the received dose
equals approximately 4.6 mSv.Under these treatment conditions, the whole body equivalent dose does not
exceed 5 mSv per year.

Key words: Boron neutron capture therapy, brain tumor outside of heat phantom center, boron concenteration,
absorbed effective dose, duration of treatment, MCNPX2.6.0 computational code
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