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ه جهت استفاد دهنده الکترونهای نوترونی مبتنی بر شتابچندمنظوره برای چشمه طراحی هدف

 BNCTدر 

 

 *سید فرهاد ،مسعودی  - رسولی، فاطمه سادات

 ای کاربردیهسته، گروه فیزیک دانشکده، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه 

 

 دهيچک
دارد. در این مقاله با استفاده از  BNCTدر روش  عمقی دی درمان تومورهایطراحی باریکه نوترونی مناسب، نقش کلیدی در کارآم

الکترونی  شببتابدهنده مهتنی برتولید نوترون  برای منظوره( چندtargetی )، هدفMCNPXهای انجام شببده به کمک کد سببازیشببهیه

با چهار کاربرد همزمان وره از یک ماده منظو استفاده چند ،طراحی شده است. اهمیت هدف طراحی شده در هندسه بسیار ساده آن

به منظور  هینهب پیشنهاد شده، طیف چشمه نوترون، و کندکننده است. بر پایه تکثیرکنندهنوترون، -مولد فوتونفوتون، -مولد الکترون
 قرار گرفته و نمودارهای توزیع دوز بر حسب عمق نفوذ به فانتوم سر مورد بررسی همچنین است. ی شدهطراح BNCT استفاده در

  اند.پارامترهای درون فانتوم نیز مشخص شده

 (، دزیمتریBSAدهنده طیف )، چشمه فوتونوترون، مجموعه شکلBNCT:کلمات کليدي 

 

 مقدمه

ی اآید. به عنوان زیرشاخهتراپی روشی مناسب برای درمان تومور، به ویژه درمان تومورهای عمقی به شمار مینوترون

به منظور درمان تومورهای  BNCT (Boron Neutron Capture Therapy) تراپی با بور یاتوان به نوتروناز این روش، می

بدخیم مغزی اشاره کرد. طیف نوترونی مورد استفاده برای درمان به این روش، بسته به نوع تومور و عمق آن، باید به 

شود، دوز رسیده به بافت سالم از مقدار مجاز فراتر یای طراحی شود که درحالیکه بیشترین دوز در تومور تخلیه مگونه

دف های طراحی پرتو برای دستیابی به این هترین قسمتهای تولید نوترون مناسب، یکی از کلیدینرود. استفاده از چشمه

ا معیارهای بگیرد، بر اساس موقعیت تومور، آید. شایستگی پرتو نوترونی که در درمان مورد استفاده قرار میبه شمار می

گرمایی دارد، دلیل  هایمقطع باالیی برای جذب نوترونسطح B10شود. اگرچه [ سنجیده می1] IAEAپیشنهاد شده توسط 

ا هتوان با از دست رفتن انرژی این نوترونگرمایی قهل از ورود به فانتوم را میهای فوقوجود معیاری برای شار نوترون

ی ههای گرمایی وارد شده به ناحیگرمایی توجیه کرد. نوترون از تومور و رسیدن به محدوده در اثر عهور از بافت سالم قهل
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های سرطانی در این روش و تولید ذرات آلفا و لیتیم، که عامل نابودی سلول B10های گیراندازی توسط هسته تومور، آماده

 شوند، خواهند بود.  محسوب می

آیند، با این به شمار می BNCTهای تولید نوترون جهت بکارگیری در تنها چشمهای اگرچه تاکنون راکتورهای هسته

ای هها، طراحی چشمهاندازی و عدم امکان استفاده در بیمارستانوجود به دلیل مشکالتی مانند هزینه باالی ساخت و راه

های مختلف پیشنهاد شده برای رسد. از میان روشها ضروری به نظر مینوترونی مناسب به عنوان جایگزینی برای آن

های پروتونی و الکترونی از اهمیت باالیی برخوردارند. در این های مهتنی بر شتابدهنده، چشمهBNCTتولید نوترون برای 

گرفته، راری مورد توجه قهای الکترونی در بین محققین ایرانهای فوتونوترونی با استفاده از شتابدهندهمیان، طراحی چشمه

های صورت [. یکی از مشکالت اصلی بیشتر طراحی2-3انجام و منتشر شده است ] قات مختلفی در این زمینهو تحقی

گرفته در این زمینه، نامناسب بودن هدف نهایی، چه از نظر جنس و چه از نظر هندسه است. در این مقاله بر آن هستیم تا 

یرد گگرمایی طراحی کنیم. طراحی به قسمی صورت میفوق ترین شار نوترونای را برای تولید مناسبهدف چند منظوره

و  ،نوترون، تکثیرکننده-فوتون، مولد فوتون-هدف نهایی عالوه بر کاربری همزمان به عنوان مولد الکترون که هندسه

و انجام ( BSAطیف ) دهندهسازی مجموعه شکلو بهینه طراحیای ساده برخوردار باشد. با کندکننده نوترون، از هندسه

برای دستیابی به درمان  BNCTمحاسهات دزیمتری، نشان خواهیم داد که چشمه طراحی شده قابلیت بکارگیری در روش 

 مناسب را داراست.
 

 روش کار

-برای دستیابی به نتایج مطلوب استفاده شده است. با استفاده از شهیه MCNPXکارلوی کد مونت در این مقاله، از

های مختلف، از نظر جنس و به هدف MeV 22های ای از الکترونبه کمک این کد، باریکه های صورت گرفتهسازی

هندسه، تابیده شده و بهترین هدف با توجه به بیشترین توان تولیدی انتخاب خواهد شد. چنین طراحی برای هر دو هدف 

اهد ت آمده، هدفی مورد استفاده قرار خونوترون انجام خواهد گرفت. در نهایت از بین نتایج بدس-فوتون و فوتون-الکترون

بعد، تالش خواهد  ترین شکل ممکن باشد. در مرحلهترین هندسه و سادهگرفت که از نظر طراحی در عمل، دارای مناسب

عملکرد  برآورده گردد. به منظور مطالعه IAEAدهنده مناسب، معیارهای پیشنهاد شده توسط شد تا با طراحی مجموعه شکل

، محاسهات BNCTاحی شده درون بافت و بررسی میزان شایستگی آن برای درمان تومورهای عمقی به روش طیف طر

تعداد ذرات دنهال های انجام شده، سازیانجام خواهد گرفت. در کلیه شهیه SNYDER سر دزیمتری با استفاده از فانتوم

 درصد باشد.شده به قسمی انتخاب شده است که میزان خطا در نتایج کمتر از یک 
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 نتایج

ا ب اورانیوم، تنگستن، سرب، و تانتال ، بهره تولید فوتون برای مواد مختلف1در جدول : طراحی هدف چندمنظوره

های فوتونی برای تمامی هدف شود، بهرهچنانکه مشاهده می های مختلف ارائه شده است.کروی و برای شعاع هندسه

وان تبا تقریب خوبی یکسان است. با توجه به این جدول، و انتخاب ماده مناسب، می مورد استفاده، در مقدار بیشینه هریک،

 هات مربوط به چنین طراحی بنوترون را بهینه کرد. محاس-هدف فوتون
های شعاع با تانتالاورانیوم، تنگستن، سرب، و  هدفچهار به  MeV22 : بهره تولید فوتون در برخورد باریکه الکترونی 1جدول

 مختلف.

 (cm) شعاع 1/0 5/0 52/0 3/0 4/0 2/0 6/0 52/0 52/1

11/2 11/3 22/3 52/3 00/1 33/3 31/3 10/2 22/1 U 

01/2 01/3 11/3 33/3 01/1 53/3 11/3 03/3 32/1 W 

13/2 50/3 52/3 22/3 22/3 22/2 31/2 12/1 03/1 Pb 

13/2 11/3 32/3 12/3 10/3 12/3 02/3 21/2 12/1 Ta 

 

تنگستن  [ انجام شده است. موادی مانند اورانیوم و2]فوتون در مرجع -تنگستن به عنوان هدف الکترون cm 1/0برای 

ارش هایی که در مقاالت اخیر گزآیند. طراحینوترون به شمار می-های مناسهی برای بکارگیری به عنوان هدف فوتونگزینه

[، استفاده از یک نیمکره تنگستن که توسط 1ثال در مرجع ]شده نیز بر اساس نتایجی مشابه انجام شده است. به عنوان م

ی اعنوان بهترین هندسه گزارش شده است، که به دلیل مشکالت عملی، طراحی بهینه یک کره اورانیومی احاطه شده، به

 یاای ساده است. مطابق نتایج فوق، ماده، طراحی یک هدف چندمنظوره با هندسهحاضر پژوهش هدفشود. محسوب نمی

ورد آید. بنابراین در صورت برخنوترون مناسهی به حساب می-فوتون و هم هدف فوتون-مانند تنگستن هم هدف الکترون

نش کهای اولیه نقش تولیدکننده فوتون را ایفا خواهند کرد، و از برهمبه تنگستن، شعاع MeV 22های مستقیم الکترون

(، که بهره نوترون 1شتر، نوترون تولید خواهد شد. با توجه به شکل )های بیهای تولیدشده با تنگستن در ضخامتفوتون

منجر به  cm 1دهد، استفاده از هندسه کروی با شعاع های متفاوت نشان میهای مختلف تنگستن با هندسهرا برای شعاع

 بهترین نتیجه خواهد شد.

های تولید شده با استفاده از تنگستن در محدوده مناسب برای استفاده در درمان مناسب، انرژی نوترون علیرغم بهره

با تنگستن کروی به شعاع  MeV 22های های تولید شده در برخورد الکتروننیست. به عنوان مثال، میانگین انرژی نوترون

cm 1 برابر ،MeV 22/1 ی انرژی سریع بوده و بنابراین های تولید شده متعلق به محدودهاست؛ بدین معنی که نوترون
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دارد. با این وجود،  داللت BSA بکارگیری انرژی آنها برای استفاده در درمان باید کاهش پیدا کند. این نکته بر ضرورت

تر خواهد بود. دلیل این امر، نیاز به تر و پیچیدهمشکل BSAهای تولید شده بیشتر باشد، طراحی هرچه انرژی نوترون

ی خواهد گرمایهای فوقهای بیشتری از کندکننده است که نهایتاً منجر به از دست رفتن شار نوترونضخامت استفاده از

، بهره نوترون تقریهاً ثابت خواهد ماند. از سوی دیگر، cm 2تا  cm 1(، با افزایش شعاع هندسه کروی از 1شد. طهق شکل )

تر مهای مختلف نشان داد که به ازاء هر یک سانتیبرای شعاع نتایج محاسهات انجام شده برای انرژی میانگین نوترون

ترتیب در صورتی که به جای درصد کاهش خواهد  یافت. بدین 1-10ها به میزان افزایش شعاع، انرژی میانگین نوترون

ه ها بترونهای تولید شده، انرژی میانگین نواستفاده شود، ضمن حفظ بهره نوترون cm 2تنگستن، از شعاع  cm 1شعاع 

درصد کاهش خواهد یافت. بکارگیری این هندسه، به این دلیل که بدون کاهش شار، منجر به کاهش انرژی  20میزان 

بسیار تأثیرگذار خواهد بود.  BSAگرمایی نهایی خروجی از ها خواهد شد، در دستیابی به شار مناسب نوترون فوقنوترون

 خواهد بود. MeV 33/0، برابر cm 2ها در شعاع انگین نوتروندهد که انرژی مینشان می MCNPXمحاسهات 

 

 
با هدف تنگستن. نتایج از باال به پایین مربوط به هندسه  A 2/2-MeV 22های های تولید شده در برخورد الکترونبهره نوترون: 1شکل 

 متر، و نیمکروی است.سانتی 1و  2/1، 2/2، 3های ای به طولکروی، استوانه

 

های تولید شده از هدف چندمنظوره، برای درمان انرژی میانگین نوترون: (BSAدهنده طيف )شکل مجموعه طراحی

 IAEAبهینه، طیفی حاصل شود که معیارهای  BSA مناسب نیست. بنابراین در این مرحله تالش بر این است که با طراحی
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در طراحی کندکننده اول، ماده و ضخامت بهینه به قسمی را فراهم کند. برای چنین طراحی، از دو کندکننده استفاده شد. 

ز گرمایی به شار نوترون سریع نیگرمایی، نسهت شار نوترون فوقهای فوقکه ضمن افزایش شار نوترون هانتخاب شد

این دهد. با توجه به ی مورد بررسی نشان میهای مختلفِ چند ماده( این دو کمیت را برای ضخامت2افزایش یابد. شکل )

گرمایی قهای فوبه عنوان کند کننده اول انتخاب شد. به منظور افزایش بیشتر نسهت شار نوترون 3TiFمتر سانتی 15نتایج، 

 است.  پیشنهاد شدهبه سریع، استفاده از کندکننده دوم 

ده سنجی IAEAبا معیارهای  BSAبه منظور بررسی شایستگی پیکربندی طراحی شده، طیف نوترونی در خروجی 

لیتیم  mm 1(، چند نمونه از محاسهات انجام شده برای پیکربندی شامل کندکننده دوم، که در آن از 2شود. در جدول )می

 از، که بسوازیبنیکل به عنوان م cm 15ایی، و بهای گرموان فیلتر نوترونببه عن

 
لف به های مختهای سریع برای مواد با ضخامتبه شار نوترون گرماییشار نوترون فوقنسهت گرمایی و )ب( )الف( شار نوترون فوق :5شکل 

 عنوان کندکننده اول.

 
 .پیشنهاد شدههای پیکربندی چند نمونه از برایمقادیر محاسهه شده  و ،IAEA پیشنهاد شده توسط پارامترهای :5جدول 

 چیدمان کندسازها شماره
)s2cm/n(

epi
 epi/

thermal





 
)2cm.Gy(

epi/fnD 

 
)2cm.Gy(

epi/D 


 

1 12 cm MgF2 10/2˟105 012/0  0/312 ˟10-13 23 ˟2/10-13 

2 13 cm Al2O3 + 12 cm Teflon 1/12 ˟105 021/0  0/323 ˟10-13 2/21 ˟10-13 

3 13 cm MgF2 + 12 cm Al2O3 1/33 ˟105 023/0  0/351 ˟10-13 12 ˟2/10-13 

 ب الف
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1 1 cm Teflon + 5 cm MgF2 + 5 cm Al2O3 1/51 ˟105 011/0  0/222 ˟10-13 2/32 ˟10-13 

- IAEA recommended criteria 2 ˟105 20/0  2 ˟10-13 2 ˟10-13 

 

مربوط به  حالتترین شود، مناسبچنانکه مشاهده می( را احاطه کرده استفاده شده، گزارش شده است. Biفیلتر گاما )

ازی سدهد که استفاده از هدف چندمنظوره طراحی و بهینهنتایج برای این پیکربندی نشان می ( است.1بندی شماره )پیکر

 را داراست. BNCTسازی باریکه نوترونی مناسب برای استفاده در شده، قابلیت فراهم

ت احی شده درون بافکه به منظور بررسی عملکرد پرتو طر محاسهات دزیمتری، انجام برای: محاسبات دزیمتري

( توزیع دوز در عمق فانتوم برای 3تابیده شد. در شکل ) SNYDERباریکه طراحی شده به فانتوم سر  گیرد،صورت می

در بافت سالم، و پارامترهای درون فانتوم مربوطه نشان داده شده است. زمان  ppm 15در تومور و  ppm 22 بور غلظت

توجه دوز در تومور در طول زمان درمان، بر مناسب بودن باریکه جهت استفاده در درمان مناسب به همراه افزایش قابل

BNCT .داللت دارد 

 

 
 درون فانتوم. ، و پارامترهایدوز رسیده به تومور و بافت سالم به فانتوم سر در اثر تابش طیف نوترون طراحی شده :3شکل 

 

 گيريبحث ونتيجه
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شده برای طراحیسازیشهیه شان داد که  های انجام  ساده ن سه  شمه فوتونوترون با بازده نوترونی باال و هند یک چ

 ،مزیاز طریق تابش تر هدفی مناسب برای تولید فوتونتواند به عنوان ، میسانتیمتر 2با شعاع بهینه  تنگستن کروی شکل

که در طراحی این ، دف مختلفبکارگیری دو ه بهاین امر نیاز  بکار رود. (nγ,کنش )از طریق برهم نوترون تولید نیز و

نه تنها باعث کاهش  این ماده عالوه بر این، نتایج نشان داد که استفاده ازسازد. را برطرف می، ها مرسوم استنوع چشمه

شده انرژی نوترون سمت بازههای تولید  سهتاً ثابتی حفظ می BNCTمطلوب در  به  سطح ن شود، بلکه تعداد آنها را در 

  با طراحینامیده شببد،  چندمنظورهزمان آن می تولید شببده از این هدف، که با توجه به کاربردهای هرونطیف نوتکند. می

BSA  سط شده تو شنهاد  ساس معیارهای پی سب و بر ا شده سازی عملکرد پرشهیهشد.  دهیشکل IAEAمنا تو طراحی 

شده شان داد که طیف طراحی  سهه پارامترهای درون فانتوم ن سر و محا  BNCTقابلیت بکارگیری در روش  درون بافت 

   برای دستیابی به درمان مناسب تومورهای عمقی را داراست. 
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