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شبیه سازی بخش درمان  BNCTبا استفاده از چشمه مولد نوترونی توسط کد MCNPX
3

راستگو ،مظاهر 1؛ جهانبخش ،حسین2؛ محبی نژاد ،محسن
1
2
3

گروه فیزیک ،دانشگاه جامع امام حسین(ع) ،تهران
گروه فیزیک ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،اصفهان
گروه مهندسی هسته ای ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان

چكیده
برای راه اندازی مرکز نوترون تراپی با بور ( ،)BNCTطراحی بخش درمان با توجه به استاندارد های حفاظ سازی و رعایت حدود مجاز دز خارج از بخش درمانی برای
جلوگیری از اثرات مضرر تابش و انتخاب چشمه نوترونی مناسب بسیار ضروری است .در این مقاله ،طرح بخش درمان با استفاده از کد محاسباتی  MCNPXشبیه سازی
شده و مقادیر دز در قسمت های مختلف بخش درمان روی فانتوم کروی شکل به شعاع  ،11 cmبا توجه به انرژی  2/51 MeVچشمه نوترونی پالسمای کانونی و حاالت
مختلف قدرت و موقعیت چشمه محاسبه شده است.
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Abstract
For Center Setup of boron neutron Capture therapy (BNCT), Treatment department design is essential According
to shield standards and dose allowable limits observance outside the Treatment department to prevent harmful
effects of radiation and selection to suitable Neutron Source. In this paper, treatment department plan is simulated
using MCNPX computational Code and Dose Values is computed in different parts of treatment department on
spherical phantom with radius 15cm, according to the Energy 2.45MeV plasma focus neutron source, and different
States power and position of source.
PACS No. 28, 87

تابشی به سمت تومور به دلیل کياهش انيرژی در مسيیر حرارتيی

مقدمه

4

یکييی از روشهييای نييوین درمييان سييرطان بييه خصييو

میشوند و به تومور میرسند .ذرات پرانرژی بيا بيرد کي  Heو

تومورهييای مغييزی و سييرطان پوسييت اسييتفاده از روش نييوترون

 7Liحاصل از اندرکنش نوترون با بور ،با تخلیيه انيرژی خيود در

درمانی با بور( )BNCTمی باشيد[ .]1در ایين روش ابتيدا داروی

محدودهای با ابعاد  9میکرومتر(قابل مقایسه با ابعاد سلولی) باعث

با قابلیت جذب باال در تومور به بیمار تزریق میگردد.

نابودی سلولهيای سيرطانی در محيدوده واکينش ميیشيوند[.]3

حامل

سپس ناحیه تومور توسط نوترونهای فوق حرارتيی بيا انيرژی و
شدت مناسب بمباران ميیشيود[ .]2نيوترونهيای فيوق حرارتيی
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بازههای انرژی نوترونهای فوق حرارتی از  0/1 eVتيا 10 keV
میباشد[ .]3-5تجربه کنونی نشان میدهد که حداقل شدت پرتيو
-2 -1

9

نوترون اپیترمال  10 ncm sخواهد بود .به طور کلی می توان
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چشمههای نوترونی مورد اسيتفاده در  BNCTرا بيه راکتورهيای

از آنها را ارائه میدهی  .برای کاهش چشمگیر هزینيههيای حفياظ

هستهایی ،شتابدهنده ها ،مولدهای نيوترون و رادیوایزوتيو هيا

سازی ،تصمی بر آن شد که بخيش درميان  BNCTدر فاصيلهی

دستهبندی کرد[ .]3برای شبیه سيازی بخيش درميان از میيان ایين

چند متری زیرِ سهح زمین بنا گردد .در این حالت محاسيبه دز در

چشمهها ،مولدهای نوترون مناسب شمرده شده اسيت .موليدهای

راهرو و روی سقف بخش درمان اهمیيت ميییابيد .طيرح اولیيه

نوترون بر اساس واکنشهای زیر کار میکنند:

شبیهسازی بخش درمان بر مبنای حفياظسيازی بيرای پرتيو گاميا
2

(En=2/51MeV )2

Q=3/270MeV

He + n

3

D + H

(En=15/1MeV )3

Q=17/190MeV

He + n

4

D + 3H

صورت پذیرفتيه اسيت .بيا توجيه بيه گاميای حاصيل از فرآینيد
پسپراکنی نوترون و نظر به اینکه مقدار ضخامت  21سيانتی متير

در این مقاله برای شيبیه سيازی بخيش درميان چشيمه موليد

بتن ،شار فرودی گاما را  10برابر کاهش میدهد[ ]7و حيداکرر دز

نوترون پالسمای کانونی به دلیل عدم تابش در حالت خاموشيی و

مييوثر مجيياز کييه توسييط آژانييس بييینالمللييی انييرژی اتمييی

قابل تنظی بودن و کاربرد آسان و امن ،هزینه سياخت کي  ،ابعياد

( 1برای افراد پرتوکار با  12هفته کار در سيال و

کوچک و قابلیت حمل و جابجایی و داشتن شار خروجيی ميورد

20

 1روز در هفتييه و  8سيياعت در روز) گييزارش شييده[ ،]8مقييدار

نیاز برای  ،BNCTدر نظر گرفته شده است[.]1

ضخامت دیوار بتنی برای کاهش شار پرتوی گاما به دز مجياز ،بير

روش کار

اساس محاسبات به صورت زیر خواهد بود[:]7

برای شبیه سازی بخيش درميان  BNCTاز کيد محاسيباتی
) MCNPX Visual Editor (version 2.6استفاده شيده [ ]6و
محاسبات دز روی فانتوم نماد انسان در راهروی بخيش درميان و
خارج از آن برای بررسی مجاز بودن دز ،در حاليتهيای مختليف
موقعیت چشمه و شار نوترون بدست آميده اسيت .محاسيبات دز

3

قدرت گسیل ویژه ی گاما

با توجه به حداکرر اکتیویتيه ی  10000 Ciکباليت موجيود در
رادیوتراپی ها و قرار دادن آن در رابهه ی قدرت گسیل ویيژه ی
گاما در واحد متر مربع به نرخ دوز گاما می رسی :

برای اطمینان از حفاظ سازی مناسب بخش درمان برای جلوگیری
از خروج غیر مجاز تابشهای نيوترون و گاميا حاصيل از فرآینيد
درمان  BNCTصورت می گیيرد .در شيبیه سيازی اولیيه بخيش
درمان و محاسبات و نتایج دز ،چشمه نوترونی پالسيمای کيانونی
به گونهای در نظر گرفته شيده کيه بصيورت نقهيهای بيا حيداکرر
قدرت

 109و

 1010و  1011و انيرژی 2/51 MeVبيدون

فیلتر و موازیساز و دریچه به همه جهات پرتودهی میکنيد .ایين
حالت برای این است که در صورت عدم کارایی مناسب هر یيک
از اجزای مولد نوترون پالسمای کانونی نظیر فیلتر ،موازی سياز و
دریچه و ، ...حفاظ طراحی شده جوابگوی حداکرر شيار و انيرژی
ناشی از چشمه باشد و دز خارج از بخيش درميان در حيد مجياز
باشييد .در نهایييت ،شييبیه سييازی نهييایی را بييا چشييمه سييهحی
 11cm*11cmبا انرژی)10 kevحيداکرر انيرژی پرتوهيای فيوق
حرارتی) توسط کد  MCNPX2.6انجام داده و نتایج دوز حاصل
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7

از اینرو برای کاهش  10برابری دوز گاما برای رسیدن بيه دوز
مجاز به حدود  110 cmبتن نیاز داری  .بيتن بکيار رفتيه در ایين
شييبیه سييازی از عناصيير اکسييیژن ( ،)%13سييیلیکن(،)%33/7
کلسييی ( ،)%5/5آلومینیييوم( ،)%3/5سييدی ( ،)%1/6آهيين(،)%1/5
پتاسييی ( ،)%1/3هیييدروژن( ،)%1منیييزی ( )%0/2و کييربن()%0/1
تشکیل شده است.

نتایج و بحث
پس از محاسبه ی ضخامت الزم برای حفاظ سازی پرتوی
گاما ،طرح اولیه و ساده ی بخش درمان  BNCTشبیه سازی
گردید .با توجه به شکل  1در طرح اولیه شبیه سازی از وجود
حفاظ سایه با ابعاد مشخص شده در شکل استفاده شده است و
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چشمه  2/51MeVدر فاصله یک متری از سهح زیرین بخش
درمان و در کنار حفاظ سایه قرار گرفته است .حفاظ سایه همواره
در پشت چشمه قرار دارد .برای دقت در محاسبات و جلوگیری
از اتالف نوترون و حصول نتیجهی منهقی و نزدیک به واقعیت
طرح اولیه توسط کد محاسباتی  MCNPX Visual Editorو با
تکنیک  Cell Splittingبه سلولهای مختلف و با اهمیت

شکل  3نمای داخلی (دید از باال) بخش درمان به همراه فانتوم

های(دستوری در کد برای اهمیت هر سلول )imp:متفاوت

حاالت ذیل برای اطمینان از حفاظسازی مناسب بخش درمان

تقسی بندی شدهاند(شکل .)2در شبیه سازی بخش درمان

بررسی شدند :حالت ( )1و( )2بترتیب محاسبه دز با وجود حفاظ

 ،BNCTچشمه به دو صورت نقههای و صفحهای در نظر گرفته

سایه برای چشمه نقهه ای  2/51MeVدر فانتوم ابتدای راهيرو و

شده است .برای محاسبه دز از یک فانتوم نماد یک انسان که

روی سقف (شکل 2و.)3

کرهای به شعاع  11 cmمحتوی عناصر موجود در بدن()H,C,O
استفاده شده است .برای محاسبه دز روی فانتوم ،از تالی  F4و
فاکتور های تصحیح (تبدیل)  DEو  DFاستفاده شده است[.]7

شکل  5موقعیت چشمه نقهه ای(حالت های  )15-3و حفاظ سایه(حالت های
 )13-3و موقعیت چشمه صفحه ای(حالت های )19-11

حال برای اطمینان از مجاز بودن دز در راهروی بخش درميان
 BNCTمکان چشمه نقهه ای و حفاظ سایه را به فاصله نزدیيک
درب بخش درمان انتقال می دهی (شکل  .)5حالت ( )3اليی ()12
محاسبه دز با تغییر مکان حفاظ سيایه و چشيمه نقهيه ای MeV
 2/51در فانتوم های ابتدای راهرو تا انتهای آن ،که به فاصله cm
شکل  1ابعاد داخلی طرح اولیه شبیه سازی شده بخش درمان توسط کد
محاسباتی MCNPX Visual Editor

الزم به ذکراست که در اجرای کدمحاسباتی  MCNPXخهای
همه نتایج حاصل ،کمتر از  0/01درصد بوده است و برای محاسبه
دز ،مجموع دز نوترون و دز گاما در نظر گرفته شده است.

 31از ه قرار دارند(نمودار  ،)1حالت ( )13محاسبه دز با اضيافه
کردن سرب و کادمیوم و پليی اتيیلن بهميراه بيتن در درب بيرای
چشمه  2/51 MeVدر فانتوم ابتدای راهرو(در ایين حاليت قهير
درب از  10 cmبه  50 cmکاهش یافته) وحاليت ( )15محاسيبه
دز بدون وجود حفاظ سایه بيرای چشيمه  2/51MeVدر فيانتوم
ابتدای راهرو می باشد .برای حاالت دیگر موقعیت چشيمه را بيه
دیواره بخش انتقال (شکل )5می دهی و از حفياظ سيایه اسيتفاده
نمی کنی  .این طرح نمایی از یک بخش درمان  BNCTبا شيرایط
مناسب قرارگیری چشمه میباشد .در این طرح از یيک چشيمهی

شکل  2بخش درمان با سلولهای مختلف و اهمیتهای متفاوت
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سهحی  11 cm*11 cmبا انرژی 10 kevاسيتفاده شيده اسيت.
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حالت ( )11و ( )16بترتیب محاسبه دز برای چشمه  10 KeVدر

میباشد .فقط برای قدرت چشمه  1011در بعضی حاليت هيا دز

فانتوم موجود در ابتدای راهرو و انتهای آن ،حالت ( )17محاسيبه

غیرمجاز خواهد بود .حالت ( )15بدلیل بدون حفاظ سيایه بيودن

دز با اضافه کردن  0/1سرب به درب برای بهبيود حفياظ حاليت

چشمه نقههای بخش درمان در شبیهسازی حصيول دز غیيرمجياز

16برای چشمه  10 KeVدر فانتوم در انتهای راهرو ،حالت ()18

طبیعی میباشد .همچنین دز غیرمجاز در چشيمه سيهحی حاليت

محاسبه دز برای چشمه  10 KeVدر فيانتوم در بياالی سيقف و

( )16با اضافهکردن مقداری سرب به درب در حالت ( )17به حيد

حالت ( )19کيه در آن درب بخيش درميان حاليت  11از انتهيای

مجازی رسیده است .باید توجه داشيت در نيواحی نزدیيک درب

راهرو به ابتدای آن انتقال یافته است.

بخش درمان (نميودار )1بيدلیل نزدیکيی بيه چشيمه نقهيه ای دز

جدول  2محاسبه دز حالت های مختلف(قسمت های قرمز دز غیرمجاز)
وضعیت برای قدرت چشمه

وضعیت برای قدرت چشمه
حاالت

دز نوترون

دز مجموع

مقداری غیر مجاز خواهد بيود کيه ایين مشيکل بيا اضيافه کيردن
مقداری از مواد جاذب و کندکننده نوترون بيه حفياظ قابيل حيل
خواهد بود .اما در چشمه سيهحی حاليت نهيایی( )19کيه طيرح

دز مجموع

دز مجموع

0/00265

0/0521

0/05115

0/511

5/11

2

0/000081

0/00169

0/00177

0/0177

0/177

13

0/025

0/0961

0/120

1/20

12

15

0/227

0/188

0/511

5/11

51/1

رسیدن به نتایج بهتر در حفاظسازی بخش درمان و همچنین شبیه

11

0/0019

0/0278

0/0297

0/297

2/97

16

0/0292

0/202

0/231

2/31

23/1

سازی واقعیتر و ک هزینهتر ميی تيوان عيالوه بير بيتن از ميواد

1

دز گاما

واقعیتری برای بخش درميان محسيوب ميیشيود حفياظ بخيش
درمان برای هر سه قدرت چشمه کامال مناسب می باشد .در اکرير
حالت ها برای حفاظ بخش درمان از بتن استفاده شده است .برای

مختلفی مانند اکسید آلومین ،گرافیت و پلی اتیلن بيه عنيوان کنيد

18

0/000021

0/00031

0/00033

0/0033

0/033

19

0/0039

0/0521

0/0565

0/565

5/65

مواد جاذب استفاده کرد.

50

مراجع

)(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(11)(12
دز شار 10^11
دز شار 10^10
دز شار 10^9
حد مجاز

39.9
33.5

28.5
16.8

12.1 13.2
7.18 10.8

40
30
20
10

4.58 5.39

0
400

300

200

100

فاصله از ابتدای راهرو تا درب اصلی بخش درمان )(cm

دز (میکرو سیورت برساعت)

17

0/0185

0/175

0/192

1/92

19/2

کننده نوترون و موادی مانند کادمیوم و تیتانیوم و سرب به عنيوان

0

نمودار  1توزیع دز در راهروی بخش درمان از ابتدا تا انتهای آن (حالت )3-12

شکل  1مواد بکار رفته در درب حالت ()13

نتیجه گیری
با توجه به نتایج بدست آمده و محاسبات انجام شده توسط کد
محاسباتی MCNPXمقدار حفياظ بخيش درميان  BNCTبيرای
چشمه های با قدرت
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