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ارزیابی و مقایسه دزتجمعی کبد و اندام های مجاور در براکی تراپی کبد به کمک کدFLUKA
کریمیان،آرزو*-حدادی ،اصغر-سعیدزاده ،الهام
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،گروه مهندسی هسته ای ،تهران ،ایران

چکيده:
یکی از روشهای درمان سرطان کبد اوّلیه و متاستاتیک ،براکی تراپی با استفاده از  90Yاست .اما در این روش توزیع دز و غلظت
دز در تومور و اندام های مجاور تومور دیده نمیشووود .ببابراین برای رفع این مشووکا از رادیونوکلیدها 153Smو  177Luو  166Hoو
فانتوم وک سلی  ICRP110-Famaleبرای محا سبات دزیمتری ا ستفاده شده که با توجه به دقت و رزولو شن مبا سب این فانتوم
برای شبیه سازی و محاسبات دزیمتری داخلی مباسب می باشد و به کمک کد FLUKAشبیه سازی محاسبات دزیمتری داخلی
انجام شد و دز تجمعی رادیونوکلیدها 177Lu ،153Sm، 90Yو  166Hoمقایسه شد 166Ho .برای مطالعات بعدی انتخاب شد.
کلمات کليدي:

90

سرطان کبد  ،براکی تراپی  ،مونت کارلو  ،دزیمتری Y،

مقدمه :
رادیونوکلید 90Yبتا با انرژی متوسط 0/9267 ±0/0008 MeVمبتشر میکبد و نیمه عمر  2/66±0/0013روزدارد .حداکثر
برد تابش بتا  90Yدر آب  11میلی متر اسوووت ] .[1تومور در کبد میتواند با تزریق دانههای کوچک رادیواکتیو به داخا
شوووریان کبدی درمان شوووود .دانههای رادیواکتیو را در نزدیک تومور ،در کبد قرار می دهبد .به این روش درمان امن که
میکروکرهها در داخا کبد قرار میگیرند Radioemblizationمی گویبد ،این میکروکرهها از جبس شی شه یا رزین ه ستبد
که نوع شی شه ای آن  TheraSphereو نوع رزیبی آن  SIR-Sphereا ست ] .[2اما ت صویر برداری با  90Yبه کمک تابش
177

ترمزی یا چرنکوف یا  PETانجام می شود که چالش برانگیز و مشکا است ] .[3ببابراین از رادیونوکلیدها 153Smو Lu

و  166Hoبه دلیا گامازا بودنش استفاده شده تا عالوه بر درمان ،توزیع دز و غلظت دز هبگام درمان دیده شود.
 153Smبا نیمه عمر  46/3سوواعت ،با واپاشووی رات بتا سوولو های مجاور را از بین میبرد153Sm .برای تصووویربرداری
مفیداسووت و میتواند جایگزین در درمان با نشوور بتا خالص به خصووود در  Radioembolizationکبد با  90Yشووود
 Radioembolization.کبد یک درمان غیرفیزیولوژیکی هدفمبد اسووت ،که رات رادیوامبولیک نشووانه دارشووده از طریق
پوسوووت به تومور مبتقا میشووووند .عالوه بر این یافته ها نشوووان میدهد که میکرو رات  153Smمیتواند جایگزین
میکرو رات90Yشووود و مزیت آن تولید تابش گاما برای تصووویربرداری اسووت ] Radioembolization .[4با میکروکرهها
 90Yبرای درمان بیماران مبتال به سووورطان کبد مورد اسوووتفاده قرار میگیرد .اما در طی دهههای گذشوووته میکروکرههای
) )166Ho-PLLA-MS ( ، holmium-166 poly(L-lactic acidبه عبوان جایگزین احت مالی Radioenbolization 90Y
166

توسووعه یافتهاسووتHo .

در کبار داشووتن انرژی بتا با، ،همیبین گاما هم مبتشوور میکبد،که اجازه تصووویربرداری با
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 gamma scintigraphyمیدهد .نیمه عمر این رادیونوکلید 26/8سوواعت و تابش گاما با انرژی  81 keVوتابشهای بتا با
انرژیهای )48/7%( 1/77 MeVو )50%( 1/85 MeVا ست ] 177Lu .[5به تازگی به عبوان یک رادیونوکلید برای کاربرد
های درمانی به دلیا خواد مباسووب واپاشووی آن مورد توجه قرار گرفته اسووت .نیمه عمر این رادیونوکلید 6 /73روز و
حداکثر انرژی تابش بتای آن 0/49 MeVو انرژی تابش گاما آن  208keVاست ].[6

روش کار :
دراین تحقیق به دلیا دقت با ،،وکسوووا فانتوم  ICRP110-Femaleبرای محاسوووبات دزیمتری اسوووتفاده شوووده و از
کد FLUKAبه دلیا دقت با ،برای محاسوووبات دزیمتری با رادیونوکلیدهای  177Lu ، 153Sm ، 90Yو166Hoدر اندام های
کبد  1،ریه را ست  2،بافت چربی پ ستان را ست ،3بافت غدد لبفاوی پ ستان را ست 4و غده تیموس5ا ستفاده شده و جدولی
شاما جرم وحجم این  5اندام آورده شده است .تومور مورد نظر به صورت یک کره با شعاع  2.3سانتی متر و از جبس
بافت کبد در ق سمت لوب را ست در نزدیکی لوب چپ کبد تعریف شده و چ شمه رادیونوکلید به صورت همگن داخا
تومور توزیع شدها ست.همیبین گ سیا رات به صورت ایزوتروپیک بودها ست .برای کاهش خطا به کمتر از  %1تعداد
تاریخیه برابر با  500میلیون ره در نظر گرفته شده و برای ثبت دز اندامهای مختلف از کارت  USRBINاستفاده شده
ا ست .در کد  FLUKAم ستقیما انرژی خیره شده در بافت محا سبه شده و بر جرم بافت تق سیم شده ا ست م ستقیما با
کمک کارت  USRBINمحاسبه میشود و مثا کد  MCNPبا استفاده از شار محاسبه نمیشود.
مقدار دز جذبی برای رادیونوکلیدهای 177Lu ،153Sm ،90Yو 166Hoدر اندامهای کبد ،ریه راسووت ،بافت چربی پسووتان،
بافت غدد لبفاوی پستان و غده تیموس محاسبه شدهاست.
برای محاسبه دز تجمعی باید 6BSAمحاسبه گردد .این پارامتر از طریق فرمو زیر محاسبه میگردد ] :[7
()1

)BSA (m2 ) = 0.20247 × height0.725 (m) × weight 0.425 (kg

باتوجه به قد و وزن فانتوم  ICRP110-Famaleبه ترتیب اسوووت 163 cmو وزن بیمار که  60 kgاسوووت ومقدار BSA

برابر 1/644 m2میباشد ].[8

Liver1
Right Lung2
Breast Right adipose tissue3
Breast Right glandular tissue4
Thymus5
Body surface area6
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مقدار اکتیویته تزریقی برای درمان با رابطه زیر محاسبه میگردد ]:[7
)A(GBq) = BSA (m2) - 0.2 + (% tumor involvement / 100

()2

با توجه به حجم تومور و کبد ،در صد حجمی بافت تومورا کبد  7برابر است با3/822:
بدین ترتیب مقدار اکتیویته تزریقی برابر با 1/482GBqمیباشد.
با معلوم بودن اکتیویته تزریقی و جرم کبد ،با رابطه زیر می توان مقدار دز تجمعی را محاسبه نمود ].[1
)D(Gy)= 49.38×A(GBq)/M(kg
()3

با استفاده از رابطه فوق،مقدار دز تجمعی کبد برابراست با52/272:
جدو شماره ( :)1توزیع دز تجمعی بر حسب  Gyدراندام های اطراف تومور
اندام

153

90

Sm

Y

177

Lu

166

Ho

کبد

52/227 ±1/31 e-3

52/272 ±1/47 e-3

52/272±1/8 e-3

52/272 ±1/55 e-3

ریه راست

0/0124±2/32 e-5

0/658 ±1/4 e-4

0/485 ±2/14 e-4

0/096±1/23 e-4

بافت چربی سیبه راست

3/79 e-4±2/31 e-6

0/0188 ±1/3 e-5

0/02±2/2 e-5

3/82 ±1/5 e-5

بافت غدد لبفاوی سیبه راست

2/84 e-4 ±2/28 e-6

0/015 ±1/3 e-5

0/015 ±2/3 e-5

2/82 e-3±1/5e-5

غده تیموس

2/77 e-5 ±6/1e-7

1/51 e-3±8/1 e-6

2/8 e-4 ±4/13 e-6

1/44 e-3 ±4/6e-6

Tumor involvement7
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شکل شماره ( :)1دز تجمعی برای رادیونوکلید ها  166Ho،177Lu، 153Sm، 90Yبر حسب  Gyدر اندام های مختلف بدن

a

b

)Y(cm

)Y(cm

)x(cm

)x(cm
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d
c
)Y(cm
)Y(cm

)x(cm

)x(cm

شکا( :)2توزیع دز دوبعدی برای رادیونکلیدها )Ho (d) ،177Lu (c)،153Sm (b) ،90Y (a

166

زمان پرتودهی برابر با نیمه عمر رادیونوکلیدها در نظر گرفته شده است.

نتايج :
این مطالعه به دلیا نگرانی که از توزیع دز تجمعی اندام های اطراف به خاطر تابش گاما ایجاد شده بود انجام شد تا میزان
توزیع و پراکبدگی دز تجمعی در اندامهای اطراف بررسی شود .در این مطالعه دز تجمعی کبد و تومور برابر با دزتجمعی
رادیونوکلید  90Yقرار داده شد تا رادیونوکلیدی که در شرایط یکسان دز کمتری به اندام های مجاور داده اند مشخص
شود .باتوجه به شکا ( )1و جدو ( )1میزان دز تجمعی رادیونوکلیدهای Ho ،177Lu ،153Sm ،90Y
رادیونوکلیدها Ho ،177Lu ،153Sm

166

166

محاسبه و در

برای اندامهای اطراف تومور( به جز کبد) مقایسه شد .با مقایسه اندامهای اطراف

تومور(به جز کبد) ،در ریه راست مشاهده کردیم که دز تجمعی برای رادیونوکلید  153Smاز همه بیشتر و سپس به ترتیب
166

میزان دز تجمعی در رادیونوکلیدهایHo ،177Lu

میشود.در غدد چربی سیبه راست مشاهده شده که دز تجمعی

رادیونوکلید177Luاز همه بیشتر و سپس به ترتیب میزان دز تجمعی در  166Ho ،153Smمیشود .در بافت غدد لبفاوی سیبه
راست مشاهده شد که میزان دز تجمعی در رادیونوکلیدهای 177Lu ،153Smاز به ترتیب همه بیشتر و میزان دز تجمعی در
166

رادیونوکلید Ho

از همه کمتر می شود.در غده تیموس مشاهده شده دز تجمعی در رادیونوکلید 177Luاز همه بیشتر و
5
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9  این نتایج با توجه به مقاله مرجع شمارهی.میشود166Ho ،

153

Sm سپس به ترتیب دز تجمعی در رادیونوکلیدهای

.[9] راستی آزمایی دادهها شدهاست
 اندامهای.ن شان داده شده ا ست166Ho ،177Lu ،153Sm ،90Y) توزیع دو بعدی دز در رادیونوکلیدهای2(با توجه به شکا
میزان دز در.تری دریافت کرده و هر چه از تومور دورتر شوووده میزان دز کاهش می یابد،نزدیک به تومور میزان دز با
 دز اندام های مجاور.میباشوود166Ho تر و سووپس رادیونوکلید،دراندامهای مجاورش با

177

Lu و153Sm رادیونوکلیدها

. به دلیا تابش ترمزی این رادیونوکلید است و شدت تابش فوتون ها تاثیر گذار بوده است90Y رادیونوکلید

: بحث ونتيجه گيري
میزان153Sm  در بین رادیونوکلیدها.تر و در غده تیموس از همه کمتر ا ست،دز تجمعی در ریه را ست از همه با
به دلیا ایبکه دز

166

Ho  رادیونوکلید.دهد

میزان دز کمتری را به اندام های اطراف تومور می

.کمتر است برای مطالعات بعدی انتخاب شد

166

Ho

دز بیشوووتر و

177

Lu ،153Sm تجمعی آن به نسبت رادیونوکلیدها
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