
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

555 

 

 (BNCT)بررسی قابلیت استفاده از ژل دزیمتری جهت کاربرد در درمان بوسیله گیراندازی نوترون 

 1فائزه رحمانی ،2، حسین خلفی1، سید محمود رضا آقامیری1*سید محمد مهدی ابطحی

 دانشکده مهندسی هسته ای -دانشگاه شهید بهشتی -1

 پژوهشکده کاربرد پرتوها -پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای -سازمان انرژی اتمی ایران -2

 چکیده:

در مقایسه با فانتوم های  BNCTبه عنوان ماده جایگزین مغز در درمان  ی ژلیهدف این مقاله بررسی عملکرد انواع دزیمترها 

می باشد. به این منظور شار نوترون های حرارتی و دز نوترون های فوق حرارتی حاصل از بیم نوترون های فوق حرارتی  مرسوم
پاسخ مناسب تر را از نظر معادل بافت  LMD2 فانتوم ها، دزیمتر ژلیدر مقایسه با دیگر  .اسبه شدمح BNCT بهینه یک سیستم

برای شار نوترون های حرارتی و دز نوترون های  cm 1/6مغز بودن بدست داد. اختالف پاسخ این دزیمتر با بافت مغز در عمق 
رد، اما برخی بهتر از ژل دزیمترها عمل می ک در برخی موارد TEبدست آمد. اگرچه  50/71و % 72/1فوق حرارتی به ترتیب %

 ممتاز می کند.  BNCTرا برای کاربرد در دزیمتری  LMD2 ،مزایای دزیمترهای ژلی

 ، فوق حرارتی نوتروندز ، فانتوم، BNCT ،شار نوترون حرارتی کلمات کلیدی: دزیمتری ژلی،

 

 مقدمه .1

ن ذاتی و منحصر به فرد سه بعدی بودن، یکی بود خصوصیاتی که دارند از قبیل خاصیت دزیمترهای ژلی با توجه به

فانتوم و دزیمتر، استقالل از شار و انرژی و... برای اهداف دزیمتری در روش های مختلف درمان، در کانون توجه 

تری تا کنون بیشتر معطوف به دزیمتری روشهای درمان با اگرچه کاربرد ژل دزیم .[1]پژوهشگران قرار گرفته اند 

. یکی از [7]پرتوهای گاما بوده است اما دزیمتری دیگر پرتوها نیز با این تکنیک مورد پژوهشگران مختلف می باشد 

کاربردهای ژل دزیمتری که توجه گروه های مختلف پژوهشی را به خود جلب کرده است استفاده از این تکنیک برای 

 Farajolahiمی باشد. از این جمله می توان به کار  (BNCT)تعیین توزیع های دز در درمان بوسیله گیراندازی نوترون 

و  Simola تحقیقو  [0]و همکارانش  Bartesaghi، کار [4]و همکارانش  Ghambarini، پژوهش [3]و همکارانش 

اگرچه معادل بافت بودن دزیمترهای ژلی در مقابل تابش های گاما به اثبات رسیده است  اشاره نمود. [6]همکارانش 

دزیمترها -اما با توجه به تفاوت اساسی در جاگذاشت دز در نوترون و گاما الزم است معادل بافت بودن این فانتوم [2]

هدف این پژوهش بررسی معادل بافت بودن دزیمترهای ژلی  در مقابل تابش های نوترونی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

نوع ژل  12دز در  به این منظور مولفه های مختلف می باشد. BNCTمختلف در مقابل بیم نوترون های فوق حرارتی 
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دزیمتر و برخی دیگر از فانتوم های مرسوم توسط روش مونت کارلو مورد بررسی قرار گرفتند، تا با توجه به پاسخ 

 معرفی گردد. BNCT، فانتوم مناسب جهت کاربرد در حاصل

 مواد و روش ها .2

 ژل دزیمترها و فانتوم ها. 1.2

، BANG-1 ،BANG-2 ،BANG-3 دزیمترهای ژلی که در این پژوهش مورد برسی قرار گرفتند عبارت بودن از

VIPAR  ،PABIG ،PAG ،nPAG ،nMAG ،MAGIC ،PAGAT ،MAGAS ،MAGAT ،FGX ،TGB، 

PERSAGE ،LMD1  وLMD2.  ،بعالوه دزیمترهای ژلی مذکور آبPMMA  ،A151، TE  پلی اتیلن ، نیز بررسی ،

مورد مقایسه قرار  [8]چربی و عضله و بافت مغز به شد و با ختلف دز در تمامی مواد مذکور محاس. مولفه های مشدند

 گرفتند.

 شبیه سازی و محاسبات .2.2

نیاز به رد گیری صد میلیارد  %1انجام شد. به جهت کاهش خطای آماری به زیر  MCNP5 [9]محاسبات توسط کد 

ذره بود که زمان اجرا تا حد قابل مالحظه ای افزایش می یافت. به این منظور از روش های کاهش واریانس به همراه 

 که توان محاسباتی باالتری را دارند استفاده شد. بیم فوق حرارتی بر اساس Xenonهسته  8بر روی  اجرای موازی کد

 BNCT، بیم فوق حرارتی مناسب جهت درمان BSAاندر کنش فوتونوترون تولید نوترون می شد و سپس توسط یک 

تولید فوتون های مورد نیاز جهت  برای Mev 21با انرژی  (linac)فراهم می آمد. به این منظور یک شتابدهنده خطی 

و فوق حرارتی  (E<1.55ev)نوترونها به دودسته حرارتی در این پژوهش  اندرکنش فوتونوترون شبیه سازی شد.

(E>1.55ev) سیستم تولید نوترون را نمایش می دهد. 1شکل  .تقسیم شدند 

 

 .شبیه سازی شد MCNP5که توسط کد  و فانتوم سر BSAبر پایه شتابدهنده خطی به همراه  BNCTسیستم  -1شکل

که با مواد  Snyderفانتوم سر فوق حرارتی به طرف نشان داده شده است بیم نوترون های  1در شکل  همانطور که

میلی متر  4مختلف پر شده است تابیده شد. شار نوترون های حرارتی و دز نوترون های فوق حرارتی به فاصله هر 
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از آنجائی که پاسخ دزیمترهای ژلی به فوتون توسط پژوهشگران  محور مرکزی فانتوم سر محاسبه شد.در راستای 

های  مولفه .گاما مورد بررسی قرار نگرفت بررسی پاسخ نسبت به ، در این پژوهش[2]دیگر مفصال بررسی شده است 

)ارتفاع در راستای محور مرکزی قرار داده شد( محاسبه  mm 4و ارتفاع  mm 16ب های به طول و عرض دز در مکع

رائب ض ضرائب تبدیل شار به کرما در فانتوم های معادل بافت، از ضرائب تبدیل مربوط به بافت مغز استفاده شد. شد.

 استخراج شد. JENDL 3.2از  Sو  Clو برای  ICRU 63 (ENDF/B-VI)از   Pو  H ،C ،N، Oکرما برای 

 نتایج .3

توزیع شار نوترون های حرارتی، دز نوترون های فوق حرارتی و دز گاما در فانتوم های مختلف و بافت نرم مورد 

توزیع مولفه های مذکور را در بافت مغز نشان می دهد. مقادیر مربوط به هر مولفه نسبت  7مقایسه قرار گرفت. شکل 

 نرمالیزه شده است. به مقدار بیشینه خودش

 

مقادیر مربوط به هر مولفه نسبت به  توزیع شار نوترون های حرارتی، دز نوترون های فوق حرارتی و دز گاما در بافت مغز. -7شکل 

 مقدار بیشینه خودش نرمالیزه شده است.

 توزیع شار نوترون های حرارتی .1.3

نماایش داد شده است. خطال  3نسبت توزیع شار نوترون های حرارتی در فانتوم های مختلف به بافت مغز در شکل 
بدست آمد. همانطور که در شکل  2/5برای تمام مواد کمتر از %  MCNP5آماری حاصل از محاسبات توسط کد 

دیگر  PERSAGEاتیلن می باشند. به جز و پلی  LMD2مشاهده می شود بهترین و بدترین پاسخ به ترتیب مربوط به 
بهترین عملکرد را دارد و پس از  cm 0/4تا عمق  TEدزیمترهای ژلی عملکرد بهتری را بسبت به آب نشان می دهند. 

 عملکرد بهتری را نشان می دهد.  LMD2آن 
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 نسبت توزیع شار نوترون های حرارتی در فانتوم های معادل بافت به بافت مغز.  -3شکل 

 توزیع دز نوترون های فوق حرارتی .2.3

زیمتر د توزیع دز نوترون های فوق حرارتی در فانتوم های معادل بافت نسبت به بافت مغز را نمایش می دهد. 4شکل 
مترین اختالف را در توزیع دز نوترون های فوق ک cm 2/2در عمق  4/5با بیشینه اختالف % nMAGژلی پلیمری 

  حرارتی نسبت به بافت مغز از خود نشان می دهد.

 

 

 

(b) (a) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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 توزیع دز نوترون های فوق حرارتی در فانتوم های معادل بافت نسبت به بافت مغز -4شکل 

 بحث و بررسی  .1

فت نشان می داد، اما باتطابق بیشتری را با  cm 0/4 TEهرچند در محاسبات توزیع شار نوترون های حرارتی تا عمق 
و کمترین اختالف در عمق های باالتر در کنار مزایائی همچون سه  cm 0/4فت مغز تا عمق بابا  LMD2اختالف کم 

ن دزیمتر ژلی را از دیگر گزینه از دیدگاه توزیع شار نوترون های حرارتی بعدی بودن و یکی بودن فانتوم و دزیمتر، ای
ممتاز می کند. این تطابق با بافت مغز را می توان به اختالف کم چگالی هیدروژن در دو فانتوم مذکور و بافت مغز و 

لی اتیلن و بافت مغز نسبت داد. حال آنکه اختالف زیاد چگالی هیدروژن در پ Cl11و  Na11 ،S11وجود عناصر جاذب 
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نوترون های با انرژی فوق حرارتی بیشتر از طریق پس  ( به نوترون های حرارتی شد.34سبب اختالف عمده پاسخ )%
زنی پروتون دز خود را بر جای می گذارند. بیشترین اختالف در توزیع دز نوترون های فوق حرارتی مربوط به 

PMMA دزیمتر ژلی -و کمترین آن مربوط به فانتومnMAG آنچه از  ،بود. در محاسبه دز نوترون های فوق حرارتی
اهمیت ویژه ای برخوردار است طیف نوترون های فوق حرارتی می باشد که این موضوع نیز به چگالی هیدروژن 

ی فوق حرارتی درصد هیدروژن و چگالی وابسته است. پس انتطار می رود برای اختالف کمتر در توزیع دز نوترون ها
این موضوع را تامین می کند و این نظریه با پاسخ  nMAGاختالف کمی داشته باشند که فانتوم دزیمتر ژلی  ،فانتوم

نیز پاسخ های قابل قبولی را  PAGو  LMD1دزیمترهای ژلی -شبیه سازی نیز تطابق خوبی را نشان می دهد. فانتوم
دزیمترهای  -پاسخ خوبی را بدست می داد. اما در بقیه موارد پاسخ فانتوم TEوم های غیر ژلی بدست دادند. در فانت

 ژلی نسبت به فانتوم های غیر ژلی تطابق بیشتری با بافت مغز داشت. 

 نتیجه گیری .2

 این در تطابق توزیع شار نوترون های حرارتی و پاسخ قابل قبول LMD2با توجه به پاسخ بسیار مساعد دزیمتر ژلی 
 در مقایسه  BNCTکاندیدای مناسبی جهت کاربرد در این دزیمتر  ،دزیمتر در توزیع دز نوترونهای فوق حرارتی -فانتوم

 است.با فانتوم های مرسوم مانند آب، پلی اتیلن و ... 
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