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بررسي تاثير زمان در ميزان جذب بور در مغز موش صحرايي به روش آلفا 

  اتوراديوگرافي

 ، نسرين باغبان خجسته، بهنام جامعي*علي پذيرنده

  گروه مهندسي هسته اي دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم تحقيقات،

  چكيده:

به دو گروه كنترل و  ناتاحيو مغز موش صحرايي انجام گرفت. سه ناحيهدر  10Bبراي تعيين توزيع تحقيق حاضر 

ساعت بعد حيوانات كشته شده و مغز  6 و 2،4 دريافت كردند. محلول خنثي بورگروه تزريقي  تزريقي تقسيم شده و

بين دو پلي كربنات ساندويچ شده و تحت تابش شار  بافت مغز ميكروني تهيه شده از 20آنها خارج گرديد. مقاطع 

و تهيه  نوترون حرارتي قرار گرفت.  از آشكارسازي رد ذرات آلفا بر روي پلي كربنات به روش آلفااتوراديوگرافي

آنها، نمودارهايي از نحوه توزيع بور در نواحي مختلف مغز به دست آمد كه نشان دهنده ميزان  هاي ديجيتالي ازعكس

ساعت بعد از تزريق حامل بور در هر سه ناحيه مورد مطالعه و همچنين بيشترين جذب بور در 4جذب باالي بور در 

  د.و خلفي بو پيشين نسبت به مغز ميانيناحيه مغز 

  ني با بور، آلفا اتوراديوگرافي، مغز موش، اسيد بوريككليدي: نوترون درماكلمات 

  مقدمه- 1

، ]2[، مالنوما]1[ها مانند گليوبالستومانوترون درماني با بور يك روش جديد درمان براي بعضي از سرطان

اساس اين روش بر پايه  و ... در چند دهه اخير بوده است. ]4[، كارسينوما تيروئيد]3[هاي سر و گردنسرطان

  .هاي حرارتي استو نوترون 10Bهاي اندكنش اتم

ميكرومتر) باعث 10 ~هاي باردار سنگين آلفا و ليتيم به علت انتقال انرژي خطي باال و برد كوتاهشان(يون

اگر بور به صورت گزينشي در بافت جذب شود، اين برد كوتاه نسبتا  شوند.هاي سرطاني ميتخريب سلول

اندازه گيري دقيق غلظت بور در بافت سالم، تومور و  شود.هاي سرطاني ميباعث نابودي انتخاب گرانه سلول

مهمترين فاكتور محدود كننده دز،  خون براي تعيين ميزان دز رسيده به تومور و بافت سالم حياتي است.

. ]5[سالم اساسي است نس بافت سالم است. از اين رو تعيين دقيق ميزان بور جذب شده در بافتتولرا
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بنابراين غلظت بور تعيين شده در  ؛هاي مختلف به داليل متابوليكي متفاوت استغلظت بور معموال در باف

متفاوت باشد. يك  هاي تومور به بافت سالمتمام نواحي بافت مورد مطالعه ممكن است بسته به نسبت سلول

آلفا اتوراديوگرافي روشي است كه  ؛كندروش سريع براي بيان اين تفاوت به تخمين كمي ميزان بور كمك مي

با  تواند براي تعيين كمي غلظت بور در بافتاين روش مي .به اين منظور در مطالعه حاضر به كار رفته است

 كربناتهاي حرارتي بر روي پليهاي بور و نوترونتماستفاده از شمارش رد ذرات آلفا ناشي از اندركنش ا

  .]6[بكار رود

  

  هامواد و روش - 2

  كربناتآشكار سازي رد ذرات آلفا بر روي پلي -2-1

Amهاي پلي كربنات براي به دست آوردن شرايط بهينه آشكار سازي، با چشمه آلفا پالستيك
پرتودهي  241

شده و با تغيير زمان، دما و ميزان اتانول افزوده شده به محلول خورنده، بهترين شرايط به صورت زير به 

  دست آمد:

كربنات هاي پليآماده شده، پالستيك % اتانول30نرمال و  25/7% پتاس 70محلول خورنده متشكل از 

دقيقه در دستگاه حمام  90و مدت زمان    c ̊  65پرتودهي شده در محلول خورنده قرار داده شده و در دماي

ها را با آب مقطر شستشو داده و رد ذرات آلفا را با استفاده از سپس پالستيك آب قرار داده شدند.

  ميكروسكوپ نوري مشاهده گرديد.

  تعيين توزيع بور در مغز موش  -2-2

 استفاده شد. براي تعيين توزيع بور نژاد ويستار گرم) 160- 150(در اين مطالعه از موش صحرايي نر بالغ

گروه كنترل با استفاده از تزريق داخل صفاقي تركيبي از  حيوانات به دو گروه كنترل و تزريقي تقسيم شدند.

به صورت داخل قلبي هاي آلدئيدي كتامين و گزيالزين عميقا بيهوش شده و سپس كشته شده و با محلول

اسيد بوريك و  mg5متشكل از  )PH,7.4(محلول بور خنثي ml2روه تزريقي و فيكس شدند. گ ز،پرفيو

mg5 كه در  بوراكسml10 گروه  را به صورت تزريق داخل صفاقي دريافت كردند. آب مقطر حل شده بود

ساعت بعد به همان روش  6و  4، 2تزريقي بعد از تزريق حامل بور به سه گروه تقسيم شده و به ترتيب 

ساعت در محلول  24گفته شده در باال پرفيوز و فيكس شده و بافت مغز خارج گرديد. بافت مغز را به مدت 
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با استفاده از  خلفي تقسيم شد. فيكساتيو نگهداري شده و سپس به سه ناحيه مغز پيشين، مغز مياني و مغز

ميكرومتري از بافت هاي هر سه ناحيه تهيه شد. بافت ها بين دو ورقه  20 كورونال ميكروتوم انجمادي مقاطع

n/s.cmكربنات ساندويچ شده و در راكتور تحقيقاتي تهران تحت تابش شار نوترونيپالستيك پلي
2109*8 

هاي حاوي بافت ها پس از پرتودهي و جدا كردن كربناتپلي قرار گرفتند. kW4در محل رابيت و قدرت 

شده و رد ذرات آلفا با استفاده از ميكروسكوپ نوري  (etch)بافت در شرايط بهينه گفته شده در باال اچ

  مشاهده شد.

  نتايج:- 3

mmهاي ديجيتالي در ابعادعكس
راستاي  ها در دورد ذرات آلفا به جا مانده بر روي پالستيكاز  5/0*5/0 2

 Image pro-plusو رد ها با استفاده از دو نرم افزار فتوشاپ و ) تهيه شده 1افقي و عمودي ( شكل 

ساعت بعد  6و  4، 2در  در سه ناحيه مغز پيشين، مغز مياني و مغز خلفي نمودارهاي توزيع بور شمرده شدند.

هاي حرارتي هاي بور و نوترونبا استفاده از شمارش رد ذرات آلفا ناشي از اندركنش اتم از تزريق حامل بور،

  شدند. ، بررسي و مقايسهتهيه

  
  

-ميكروني از بافت مغز پيشين كه بين دو پالستيك پلي 20. مقطع 1شكل

هاي ديجيتالي در راستاهاي كربنات ساندويچ شده و نحوه تهيه عكس

  افقي و عمودي

كربنات اي تعداد ردهاي شمرده شده بر روي يك پلينمودار مقايسه. 2شكل

  كربنات بدون بافتحاوي بافت تزريقي، ديگري حاوي بافت كنترل و يك پلي

ساعت بعد از تزريق  6و  4، 2توزيع بور در سه ناحيه مغز پيشين، مغز مياني و مغز خلفي در  3-6هاي شكل

ها رد ذرات كربناتكسب اطمينان از اينكه ردهاي شمرده شده بر روي پليدهند. براي حامل بور را نشان مي

كربنات حاوي بافت تزريقي، ديگري حاوي اي بين ردهاي به جا مانده بر روي يك پليباشند مقايسهآلفا مي

) تفاوت معني داري بين 2كربنات بدون بافت انجام گرفت. نمودار تهيه شده (شكل بافت كنترل و يك پلي

  شمرده شده نشان داد.عداد ردهاي ت
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مشاهده  3-6تفاوت فاحشي در توزيع بور در سه ناحيه مغز پيشين، مغز مياني و مغز خلفي در نمودارهاي 

شود. ميزان بور جذب شده در ناحيه مغز پيشين نسبت به دو ناحيه ديگر بيشتر بوده، بعالوه همانطور كه مي

در هر سه ناحيه مورد مطالعه، در چهار ساعت بعد از تزريق حامل  دهند ميزان جذب بورنمودارها نشان مي

  گذارد.بور به بيشترين مقدار رسيده و سپس رو به كاهش مي

  . نمودار ميانگين توزيع بور در مغز مياني4شكل   . نمودار ميانگين توزيع بور در مغز پيشين3شكل 

  . نمودار ميانگين توزيع بور در مغز پيشين، مياني و خلفي6شكل   خلفي. نمودار ميانگين توزيع بور در مغز 5شكل 

  بحث  -4

در مطالعات قبلي، توزيع بور در بافت مغز پيشين و عروق خوني بصورت همزمان و بدون انجام پرفيوژن و با 

انجام  هاي خوني حيوان در اثر عدمبه دليل وجود خون در رگ  گيري شده بود.اندازه CR-39استفاده از 

. در تحقيق حاضر به دليل ]7[تواند مبين توزيع در بافت به تنهايي باشدپرفيوژن، توزيع بور تعيين شده نمي

هاي خوني حيوان، توزيع به دست آمده صرفا مربوط به بور انجام پرفيوژن خارج كردن خون موجود در رگ

بور جذب شده در خون به دليل ايجاد آسيب به سيستم گردش خون در حين  باشد.توزيع شده در بافت مي

حايز اهميت است. بنابراين، مطالعات بيشتر با استفاده از روش حاضر و مطالعات پيشين منجر  BNCTانجام 
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يج هاي ما مويد نتاعالوه بر اين، آزمايششود كه نسبت بور خون به بافت بهتري دارند.هايي ميبه تهيه حامل

تحقيقات پيشين مبني بر ميزان جذب باالي بور در ناحيه مغز پيشين كه غده صنوبري در آن قرار گرفته است، 

باشد. غده صنوبري ساختاري است كه از طريق ترشح هورمون مالتونين وظيفه تنظيم ريتم شبانه روزي مي

توانند در اين اي بور به راحتي ميهبه همين دليل اتم مغزي است.-بدن را بر عهده داشته و فاقد سد خوني

  .]7[ناحيه نفوذ كنند

-كربنات) و توزيع رد ذرات آلفا به جا مانده بر روي پلي3-6هاي مطالعه نواحي مختلف مغز (شكل

بنابراين، نتايج مطالعه  به ناحيه آناتوميك و احتماال سيستم گردش خون مغز دارد. 10Bتجمع ها نشان داد كه 

رسد كه دانسيته دهد كه جذب و توزيع بور در نواحي مختلف مغز يكسان نيست. به نظر ميحاضر نشان مي

مغزي بر توزيع بور -ها و نوروگلياها، جريان خون موضعي، ساختار مولكولي و نفوذپذيري سد خونينورون

 نسبت به مغز در مورد مغز پيشين كه در تحقيق حاضر باالترين جذب و توزيع بور گذارند.در بافت تاثير مي

رسد وجود هسته هاي اعصاب كرانيال كه مناطق با تراكم نوروني دهد بنظر ميمياني و مغز خلفي را نشان مي

باشد، هر چند كه نمي توان نقش گردش خون باشند باعث جذب و توزيع بيشتر در اين ناحيه ميباال مي

باشد. بر اساس نتايج به تحقيق بيشتر مي مغزي را ناديده گرفت كه نياز –ناحيه اي و ساختار سد خوني 

10بدست آمده جذب و توزيع بهتر 
B ناحيه مغز  يو درمان بهتر تومورها 1در مغز پيشين منجر به پيش بيني

جدب نوترون  ،دارند شود. در نواحي كه جذب بور بيشتريپيشين با استفاده از نوترون درماني با بور مي

دهد. حرارتي باالست و منجر به ناهمگني در آسيب سلولي شده و حتي شار نوترون حرارتي را كاهش مي

هاي هاي طبيعي و تخريب سلولي كمتر در سلولاين ناهمگني ممكن است منجر به ايجاد آسيب در سلول

هاي براي تخمين كارايي حامل ppmهاي بيولوژيكي با حساسيت سرطاني گردد. توزيع دقيق بور در نمونه

10هاي ما غلظت اساس يافتهمختلف بور بسيار مهم است. بر 
B  در مغز پيشين به طراحي درمان موثرتر از

جذب بور بيشتر در ناحيه مغز پيشين  ،كند. بعالوهجمله ميزان شار نوترون حرارتي و زمان پرتودهي كمك مي

در  است. BNCTكه غده صنوبري در آن قرار گرفته است نشانگر اهميت اين ناحيه در طراحي درمان 

نوترون درماني با بور ميزان غلظت بور در بافت يكي از عوامل براي تعيين دز تابش است. بر اساس نتايج اين 

ز ساختارهاي حياتي كه ميزان جذب بور بااليي دارد در طراحي صنوبري بايد به عنوان يكي ا غده ،تحقيق

شود. نوترونهاي فوق حرارتي قادر به رساندن مقادير بااليي از شار نوترونها به درمان در نظر گرفته 

بايد از احتمال آسيب به  BNCTباشد. پزشك اند ميساختارهاي داخل مغز كه در اعماق بيشتري قرار گرفته

هاي ما كه مويد نتايج تحقيقات پيشين كه با باشد.نتايج بررسي آگاه BNCTعد از انجام غده صنوبري ب

، نشان ]8[اند استانجام گرفته ICPو روش آشكار سازي جرمي  BPA استفاده از حامل بور تومور گزين 

                                                           
1
Prognosis 
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مغز مياني و  ،داد كه چهار ساعت پس از تزريق حامل بور ميزان بور جذب شده در هر سه ناحيه مغز پيشين

-رسد و پس از اين مدت ميزان بور در هر سه ناحيه فوق رو به كاهش ميمغز خلفي به باالترين حد خود مي

تواند بدان معني باشد كه پس از گذشت حدود چهار ساعت از تزريق حامل بور بدن شروع به گذارد. اين مي

وني تابيده شود راندمان نوترون درماني با بور كند و اگر پس از چهار ساعت شار نوتردفع بيولوژيكي بور مي

يابد. بنابراين از آنجا كه معموال راكتورهايي كه از شار نوتروني آنها براي نوترون درماني با بور كاهش مي

به اين نكته توجه داشت كه  BNCTشود دورتر از مراكز شهرها هستند بايد به هنگام انجام عمل استفاده مي

اي عمل كند. با اتخاذ تدابيري بايد به گونهيكي بور در بدن از حدود  چهار ساعت تجاوز نمينيمه عمر بيولوژ

هاي سالم رسيده كرد كه بيمار در طي اين مدت تحت تابش شار نوتروني قرار گيرد تا كمترين آسيب به بافت

  هاي سرطاني انجام گيرد.و بيشترين تخريب در سلول
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