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 نوترون تراپی با بورطراحی فانتوم سر مناسب 
   2خلفیحسین  -*1 ممتاز صدرلیرضا ع -1باورنگین الهام 

 گروه فیزیک  -دانشکده علوم -دانشگاه گیالن  1
 کاربرد پرتوها زمان انرژی اتمی ایران، پژوهشکدهسا 2

 

 :دهيچک
 پیشنهاد ساخت جهت (Snyderریاضی مدل)نزدیک به  بور با نوترون تراپی مناسب ،بیضیگون سر فانتوم یک تحقیق این رد

های  با مغز انسان داشته و دستگاه مشابهی خواص ،نوترونی میدان در که اند شده انتخاب ای گونه به آنترکیبات  شده است.
فانتوم مورد نظر شبیه  MCNPXبا استفاده از کد، در این مقاله ن قابل تعبیه باشند.نقاط متعددی از آ دز در اندازه گیری

از آب پر شده و یک بار از مغز واقعی  حجم آن و مؤلفه های دز در نقاط مختلف آن برای دو حالتی که یک بار سازی
 دهایک محک در پیشنهادی فانتوم .دست آمدب مغز واقعی از دز در آب مقادیر تفاوت ،نتایج روی از محاسبه گردید. ،انسان

  .کاربرد دارد برای درمان  فرودی باریکه مناسب بودن تست جهتدز  بعدی مؤلفه های سه سازیتصویر درمانی و

 اندازه گیری دز.دستگاههای  ،با بور نوترون تراپی ،محاسبه توزیع دز ،فانتوم :کلمات کليدی

 : مقدمه

ها الگوهای  تومفان کنند. می استفاده دزیمتری مقاصد برای بیمار سازی شبیه برای از فانتوم ها رادیوتراپیانواع  در    

ای هستند که کل یا قسمتی از بدن انسان را شبیه سازی می کنند. هر چقدر این مدل ها به واقعیت  آزمایشی

یک  فانتوم یا هندسه ی مرجع نوترون تراپی نیز تعیین  در.[1]است تر دقیق گیری ها نزدیکتر باشند، نتایج اندازه

ز د  از جمله پارامترهای دزی که در نوترون تراپی با بور وجود دارند، عبارتند از: دز گاما، حائز اهمیت است.

باید به گونه ای طراحی شود که از نظر  نوترون های حرارتی،  دز بور و دز نوترون های سریع. بنابراین فانتوم

اندازه گیری دز  مختلف د و نیز دارای این قابلیت باشد که دستگاههایمواد به واقعیت نزدیک تر باش ل وشک

و با استفاده  نوترون تراپی با بور ارائه مناسب سر یک فانتوم در این تحقیق، در نقاط متعدد آن قابل تعبیه باشند.

  مؤلفه های دز در نقاط مختلف آن محاسبه شده است. شبیه سازی شده و  ،MCNPXاز کد 

 

 

 طراحی فانتوم 

 .[2]ه استشداستفاده  ،نزدیک می باشد Snyderل بیضیگون که به مدل سر مدیک از  ، در طراحی فانتوم سر

با ضخامت  acrylicصفحه  درون آن از آب پر شده است. پایه های فانتوم دو بوده و acrylic دیواره آن از جنس
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(d) 

پائین تر از خط وسط بیضیگون شروع می شود. برای وارد کردن  cm5/9از  بوده و cm 359/0 و cm22/1 های

 تشکیل شده است cm5 و ارتفاع cm2 آشکارسازها در داخل حجم آب، پایه ی فانتوم از ورودی هایی به قطر

وارد این  cm 90/1 و قطر خارجی cm15/1 لوله هایی به قطر داخلی به کف فانتوم چسبیده اند. ورودی هااین 

وجود دارد. ابزار سنجش دز، برای گذاشتن  acrylicدر انتهای هر لوله جاهایی از جنس  می شوند. ها ورودی

ورودی   6 در وسط و ورودییک  د،از فانتوم قابل اندازه گیری باش برای اینکه مقادیر دز در تعداد نقاط زیادی

از  درجه 60در زاویه های  ها ورودی متر قرار دارند. سانتی 6/10و 6به قطر های  مرکز هم ی در دو دایره هر کدام

 است.  نشان داده شده  1 در شکل فانتوم جانبی و هم قرار دارند. نمای پایینی

  

 

 

   

 

    نمای جانبی و پایینی فانتوم  (:1شکل)

 چشمه مورد استفاده

 حرارتی شبه 0.5eV) ،)83%>نوترون حرارتی %10 با BNCT ایده ال نوترونی چشمه یک استفاده، مورد چشمه

10KeV) 0.5)تاeV  سریع  نوترون %1 و(>10KeV) توزیع نوترون  ،این بازه های انرژی از یک هر در باشد. می

 cm 5 بوده و مرکز آن cm 10است. قطر چشمه  zاست. چشمه تک جهته و موازی محور  E/1به صورت 

ترکیبات استفاده شده برای مغز و  .[9]باشدمی  s2cm#/ 310. شار نوترون ها قرار دارد. باالتر از سطح سر

 .[4]اند گرفته شده -ICRU 69 فاکتورهای کرمای نوترون که برای تبدیل شار نوترون به دز به کار می روند، از

 .[5]شد هگرفت NISTفیزیکی ضرایب تبدیل شار فوتون به دز نیز از آزمایشگاه اندازه گیری

 محاسبه دز

 ،C 14N (n, p) 14به بافت سالم و تومور می رسد، به طور عمده ناشی از واکنش های BNCTدزی که در 

 Li2α) B (n, 10  ،H2H (n,Ɣ) 1   وH1H (n, nʹ) 1 می باشد. که به ترتیب با دز حرارتیthD دز ناشی از اندرکنش ،

که ذرات با انرژی یکسان از لحاظ بیولوژیکی  ییاز آنجانشان داده می شوند.  fastDو دز سریع ƔD، دز گاماBDبور

، را نیز در نظر گرفت.  RBEاثرات مختلفی دارند لذا باید ضریب مربوط به اثر بیولوژیکی آنها، یعنی ضریب 
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(d) 

است. با تعریف در نظر گرفته شده  9/1و  2/9، 2،1/9به ترتیب   BDو ƔD ،thD  ،fastD برایمقادیر این ضرائب 

  .های گفته شده، دزکل به صورت رابطه زیر تعریف می شود

BBfastfastththtotal RBEDRBEDRBEDRBEDD ....  
 

 نتایج:

مؤلفه های دز و دز کل در نقاطی از فانتوم که  ،BNCTبرای طیف نوترونی ایده ال  MCNPX با استفاده از کد

 انواع گردید و تصویری سه بعدی از( محاسبه 19تا 1های ورودی  ) ههای دزیمتری قابل تعبیه هستنددستگا

در تمام موارد پرتودهی از  (.6الی  2به دست آمد )شکل های پر شده از آب و مغز واقعی برای دو حالت دز

  ها است. zباالی سر و در راستای محور 

 
   دز بور درفانتوم پر شده از آب )الف( و مغز واقعی)ب( (:2شکل)                    

 
 درفانتوم پر شده از آب )الف( و مغز واقعی)ب(   نوترون های سریعدز  (:9شکل)                  

 ب الف

 ب الف
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(d) 

 
 درفانتوم پر شده از آب )الف( و مغز واقعی)ب(   گامادز  (:4شکل)                        

 

 درفانتوم پر شده از آب )الف( و مغز واقعی)ب(   های حرارتینوترون دز  (:5شکل)             

    

 

درفانتوم پر شده از آب  کلدز  (:6شکل)                     

 )الف( و مغز واقعی)ب( 

نشان  8و 2( در شکل های 1ورودی شماره ) مرکزی ورودی برای مقدار دزها بر حسب عمق نفوذ در فانتوم

 ورودی دیگر نیز قابل ترسیم می باشد. 12این نمودارها برای  داده شده است.

 الف

 ب الف

 ب
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(d) 

          
 (1)ورودی  فانتوم مرکزی خط در حسب عمق نفوذ بر سریع نوترون های دز)ب(و دز فوتون )الف( (:2)شکل

              
  (1)ورودی  فانتوم مرکزی خط برای عمق نفوذ حسب بر حرارتی نوترون های زد )ب( ودز بور )الف( (:8شکل)

 

شکل  به طور واضح تر برای ورودی مرکزی، و نیز (6الی  9)شکل های  همان طور که از شکل های سه بعدی

زها در حالتی که داخل فانتوم از آب پر شده به مقدار دزها در مغز مقادیر د ،مالحظه می گردد، 8و  2های 

لر کلر وجود دارد وک دز فوتون در آب کمتر از مغز واقعی می باشد. چون در مغز نزدیک می باشد. بسیار واقعی

ه آب کسطح مقطع گامای قابل توجهی دارد و  بنابراین در اثر جذب نوترون گاما گسیل می کند و از آنجایی 

ز در دو حالت یکسان به نی نوترون های سریعدز  )الف(. 2فاقد کلر است، دز کمتری را نشان می دهد شکل 

عدم وجود نیتروژن و کلر در آب باعث افزایش شار نوترون حرارتی در آب نسبت به  .)ب( 2شکل  دست آمد

)الف(و  8شکل  ترون حرارتی و بورون بیشتری نسبت به مغز نشان می دهدمغز واقعی است و به نسبت دز نو

ن دو حالت مشاهده می شود، می توان از آب به عنوان عالرغم تفاوت های اندکی که در مقادیر دز در ای )ب(.

 استفاده کرد. تجربی یه ماده ی معادل مغز برای مقاصد دزیمتری

 ب الف

 ب الف
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(d) 

 بحث و نتيجه گيری

 دزیمتری ط بهمربو تمامی تست های باید تحت تابش قرار گیرد ،مستقیما قبل از اینکه بیمار  ها رادیوتراپی در

قاصد م تعیین یک فانتوم مناسب برای   همواره یا هندسه ی مرجع انجام شود. بنابراین فانتومروی یک   بر

در این مقاله یک فانتوم برای نوترون تراپی معرفی شده و با استفاده از  اهمیت برخوردار است. از دزیمتری

ه این شد معرفی فانتوم شبیه سازی مناسب ترین ابعاد برای قسمت های مختلف آن به دست آمد. از مزایای

را ف مختلدزیمتری  های دستگاه می توان از لحاظ شکل ظاهری به کاسه ی سر انسان شبیه بوده و است که

 19قرار گیرند)  نقاط زیادی از حجم آن این دستگاهها در نیز دارای این قابلیت است که کرد.و وارد حجم آن

ک مح دز جهت تست مناسب بودن باریکه فرودی ودر تصویرسازی سه بعدی مؤلفه های  عدد ورودی(و بنابراین

جهت نوترون تراپی با بور در ایران پیشنهاد می  برای ساخت فانتوم طراحی شده. کدهای درمانی  کاربرد دارد

  شود.
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