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  MOF-oH166Dy/166ژنراتور درون تنی  محاسبات دزیمتری
 

 (3)، مریمقپانوری ، (2)بهرامی سامانی، علی،(2) *نفیسه،سالک  ، (1) سارا ،وثوقی
  پژوهشکده کاربرد پرتوهاازمان انرژی اتمی  ، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ، س -1

 سته ایهپژوهشکده چرخه سوخت ،  ایپژوهشگاه علوم و فنون هسته ،   سازمان انرژی اتمی-2

 ازمان انرژی اتمی  ، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ، پژوهشکده پالسما و گداخت هسته ایس -3

 

 :دهيچک
ستخوانابه  166-های تحويل هلميوماز روش يكي سايش مغز ا ستفاده از ژنراتور درون تنيستخوان به منظور  ميoH166Dy/166 ، ا

زمان که مادر و دختر در بافت مورد نظر بطور هماز آنجاييو  بوده های غير ه ف ح اقلژنراتورها، پرتوگيری بافتدر اين . باشدد 
دز جذبي  ه،در اين مطالع بيشددتر از راديوداروهای مشددابه ديسر اسددت. ژنراتوهاکنن ، ميزان دز جذبي ناشددي از اين واپاشددي مي

ستخوان خواه  کمپلكسراديو ستفاده از روش  MOF-oH166Dy/166ا و  محاسبه گردي  MCNPXمونت کارلو  ک و  MIRD، با ا
ايج مورد استفاده راديوکمپلكس های رمقايسه نتايج دزيمتری راديو کمپلكس مذکور با  همچنين .نتايج با يك يسر مقايسه ش ه است

 برای سايش مغز استخوان ، انجام ش ه است.

 166Dy/166Ho-MOF,In vivo generator,MIRD,MCNPX  :کلمات کليدي 

 

 : مقدمه

های زن ه گردد. بنابراين ارزيابي اين اثرات در انسان برای يک رويه پزشكي توان  باعث اثرات آسيبي به سيستمتابش مي

ها به تع ادی از درون تني يک راديودارو ضروری است. اثرات آسيبي حاصل از جذب انرژی در بافتای در تجويز هسته

راديوداروی تجويز ش ه، نيمه عمر فيزيكي و بيولوژيكي راديودارو، توزيع و سرنوشت متابوليک  1پرتوزاييا مانن  فاکتوره

های ه ف و مشددختددات راديودارو در ب ن، کسددر انرژی آزاد شدد ه و شددكل، ترکيل و محل قرارگيری  شددمه و ان ام

که به  -ق کميت فيزيكي دز جذبي فيزيكي يک راديودارو بسدددتسي دارد. اثرات بيولوژيكي درمان با راديونوکلي  از  ري

راديو محاسددبه دز جذبي در اين مقاله،  .]1[شددودبيان مي -گرددصددورت انرژی جذب شدد ه در واح  جرم تعري  مي

ستخوان خواه،  ستفاده از روش کمپلكس های ا ست. کارلوروش مونتو  MIRDبا ا ش ه ا در حالت کلي ک های  انجام 

 (Historyشددون . ک هايي که از روش تاريخچه فشددرده دسددته تقسدديم مي ری به دوکارلو مورداسددتفاده در دزيمتمونت

Condense) ء زج به ءزکه از روش تاريخچه ج يکنن  و ک هايمي های الكترون استفادهکنشه برهمببرای محاس(Detail 
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History) ک های  اصددط   کنن  که بهمي های الكترون اسددتفادهکنشبرای برهمStructure Track 2[شددون نامي ه مي[. 

MCNPX شلو ميای مبتني بر روش مونت کاراز جمله ک های هسته ستبا سيار در زمينه هسته  که موارد ا د. ای دارفاده ب

تولي ی و بررسددي  کمپلكس هایشدد ه از راديومنظور ترابرد ذرات بتا و همچنين پرتوهای گامای گسدديل، بهمقالهدر اين 

روش تاريخچه ، از اين ک الزم به ذکر اسددت که  ای مورد مطالعه از اين ک  اسددتفاده شدد ه اسددت.هميزان دز جذبي بافت

 . کنفشرده استفاده مي

 : روش کار

 و MIRDخواه، با استفاده از روش استخوان کمپلكس های، دز جذبي سطح و مغز استخوان ناشي از راديومطالعهدر اين 

MCNPX  .پرتوزاييازای محاسبات تئوری دز جذب ش ه در سطح و مغز استخوان، بهب ين منظور محاسبه گردي ه است 

سپرسيم سكلت،  بق روش  166-دي فاکتور(  Sو با در نظر گرفتن فاکتورهای تب يل دز ) ]MIRD ]3تجمع يافته در کل ا

Dy166  وHo166 ستخوان ميله ستخوان 3و متراکم 2ایاز سطو  ا سبت ICRPشنهاد انجام ش ه است.  بق پي ]4[، به مغز ا ، ن

ستخوان ميله سفنجيتجمع اسكلتي بين ا ستخوان ا 0.62 ای و ا

0.38
 رابطهمنظور محاسبه دز در اين حالت از به .]5[ بوده است 

 ( استفاده ش ه است.1)

(1)                                                                        
~

( ) ( )k h h i i k hD r r A r r    
 

ست که  Ho166Dy/166زوج  ستم ژنراتوری با تعادل گذرا ا سي سيم پرتوزايييک  سپر ر در ه )HA(و هلميوم  )DA( دي

 آي .( ب ست مي3( و )2های )زمان از رابطه

(2)                                                                                        D 0,D DA A exp( t)   

(3)                                                            

H 0,D

H D H

H D

A
A ( )[exp( t) exp( t)]


   

   

ستخوان،  Dy166اوليه  پرتوزايي  D0A,در اين روابط  ش ه به ا سپرسيم پرتوزايي HAو  DAمتتل  ر زمان و هلميوم د دي

t و ،Dλ  وHλ های واپاشي ثابتDy166  وHo166 .است 
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عمر فيزيكي راديونوکلي  عمر بيولوژيكي  ن ين مرتبه بزرگتر از نيمهتجمع اسكلتي سريع بوده و نيمهکه با فرض اين

عت و ديسپرسيم سا26روز، نيمه عمر فيزيكي هلميوم  1000نيمه عمر بيولوژيكي ديسپرسيم و هلميوم تقريبا برابر  (باش 

 ( بيان شود.5( و )4ط )توان  با روابانباشت در سطح استخوان مي پرتوزايي، )ساعت 5/81

 (4                                                                                  )

0,D

D D
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(5)                                                       
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H H
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 آي .( ب ست مي6از رابطه ) )MR(دز کل مغز استخوان 

(6)RM D,TB D(RM TB) D,CB D(RM CB) H,TB H(RM TB) H,CB H (RM CB)D A (0, )S A (0, )S A (0, )S A (0, )S           

 Sمقادير  HSو  DSو  )Cortical Bone(اسددتخوان متراکم  CB(، Trabecular Boneای )اسددتخوان ميله TBدر اين رابطه 

 است. Ho166و  Dy166برای 

در  خواههای مجاور آن هنسام تزريق راديوداروهای اسددتخوانان امسددازی دز جذبي اسددتخوان و سدداير منظور شددبيهبه

MCNPX (1)شددكل  شددود، از يک فانتوم متشددكل از مغز قرمز اسددتخوان، اسددتخوان و بافت نرم ا راف اسددتفاده مي .

. ع وه بر بوده است %5/0های محاسبه ش ه کمتر از انجام ش ه و خطای تالي 4ها با يک تا دو ميليون تاريخچهسازیشبيه

منظور از بين بردن مغز خواه بهعنوان راديوداروهای اسدددتخوان، بهDOTMP-Ho166و  EDTMP-Sm153 که اين از آنجايي

ستفاده مي ستخوان، ا سبات به روش، دودر هر  شون ،ا ش ه و با  Sm153و  Ho166 پرتوزايياز  MBq1ازای محا نيز انجام 

 مقايسه ش ه است. Ho166Dy/166نتايج حاصل از ژنراتور درون تني 

 . 

 سازي شده.هندسه فانتوم مدل :1شکل
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، در اين ]6[شددون  خواه به دليل عامل فسددفونات روی سددطح اسددتخوان جذب ميکه راديوداروهای اسددتخوانآنجايياز 

ستوانه ش  که اين راديوداروها در بافت ا شعاع تحقيق فرض  ستخوان از  ستوانه سانتيمتر و کل  3/1تا  1/1ای ا ارتفاع ا

شون .سانتيمتر به 5 ول به شبيه  ور همسن توزيع  ساني منطبق بر ها از دادهسازی، ترکيل و  سالي بافتدر اين  های ان

 استفاده ش .  F8*، از تالي MCNPXدر ک   هامنظور محاسبه دز جذبي بافتبه و ]5[ب ست آم   ICRPهای توصيه

 : جينتا

سبات تئوری دز جذبي  ستخوانمحا ستفاده از  مغز ا شان داد که به ازای واح  MIRDروش با ا باقيمان ه در  پرتوزايي، ن

برابر دز جذبي ناشددي از  4، تقريبا Ho166Dy/166انباشددت(، دز جذبي سدديسددتم ژنراتور درون تني  پرتوزاييکل اسددكلت )

Sm153  برابر  3/1وHo166  (. 1بوده است )ج ول 

-باقي oH166Dy/166 و ژنراتور درون تني Sm153 ،Ho166 پرتوزاييازای واح  دز جذبي سطح و مغز استخوان به -1ج ول

 .MIRDبا استفاده از روش  مان ه در کل اسكلت

 راديونوکلي 

 انباشت در سطح استخوان پرتوزايي

 بكرلگيسا  83×410 بكرل مسا1

دز سطح استخوان 

 گری()ميلي

 دز مغز استخوان

 گری()ميلي

دز سطح استخوان 

 )گری(

دز مغز استخوان 

 )گری(

 01/6 73/1 25/7×6-10 08/2×6-10 153-ساماريم

 1/19 03/4 1/23×6-10 86/1×6-10 166-هلميوم

ژنراتور درون تني 

-ديسپرسيم

 166-هلميوم/166

10-6×6/5 10-5×3 64/4 25 

 

باشددن  و با توجه به روابط حاکم بر تعادل گذرا ، تعادل گذرا ميدارای  166-و هلميوم 166-ديسددپرسدديم کهاز آنجايي

سپرسيم MBq1توان گفت به ازای مي ستخوان،  166-دي شته ش ه در ا در داخل ب ن تولي   Ho166 پرتوزايياز  MBq1انبا

ست از انرژی دپوزيت مي ستم ژنراتور درون تني عبارت ا سي شي از  ستخوان نا ش ه در مغز ا شود. بنابراين دز کل تولي  

ش ه با همان واح  از به Dy166 پرتوزاييش ه با هر واح   ضافه انرژی دپوزيت  ش ه در داخل  پرتوزاييا هلميوم تولي  

Dy166-از  GBq410×83، مق ار [8, 7]ز اسدددتخوان را نابود کن  توان  مغگری مي 35-25که دز تابشدددي از آنجايي ب ن.

MOF  انباشت از  پرتوزاييکه منجر به تولي  همان مق ارMOF-Ho166 مغز توان  باعث نابودی شود، ميدر داخل ب ن مي
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ستخوان از ح  قابل تحمل آن ) ست که در اين حالت، دز ا ستخوان گردد. اين در حالي ا ش  گری( باالتر نمي 70-50ا با

در استخوان، دز مورد نياز برای از بين بردن  153-ساماريممشابه از  پرتوزاييشود، دي ه مي 1. همانطور که از ج ول [9]

 پرتوزاييکن . در اين حالت برای رسددي ن به دز مورد نظر جهت از بين بردن مغز اسددتخوان، مغز اسددتخوان را تامين نمي

 باش .مورد نياز مي 153-ساماريماز  GBq 510×35انباشت 

سبات به  ستخوان، در ج ول  پرتوزايياز  MBq1ازای تجمع به،  MCNPX روشنتايج محا ش ه  2در بافت ا شان داده  ن

 است.

 و ژنراتور درون تني MBq1 ،Sm153 ،Ho166ازای تجمع ، بهMCNPXها حاصل از محاسبات دز جذبي بافت  2ج ول

oH166Dy/166  استخوان.در روی سطح 

 دز جذبي مغز استخوان )گری( راديونوکلي 
دز جذبي استخوان غير 

 اکتيو )گری(

دز جذبي سطح استخوان 

 اکتيو )گری(
 دز جذبي عضله )گری(

β γ β γ β γ β γ 

ژنراتور درون تني 

-ديسپرسيم

 166-هلميوم/166

9-10×9/2 7-10×3 6-10×3/2 7-10×7/4 5-10×4/1 7-10×9/2 6-10×6/3 7-10×7/5 

 3/4×10-7 5/3×10-6 8/1×10-7 1/1×10-5 9/2×10-7 1/2×10-6 2/2×10-7 4/2×10-9 166-هلميوم

 1×10-7 2/1×10-8 1/8×10-8 8/4×10-6 4/1×10-9 1/2×10-7 5/7×10-8 6/3×10-10 153-ساماريم

 

باقيمان ه در سطح استخوان فانتوم، دز جذبي مغز استخوان ناشي از  پرتوزاييشود که به ازای واح  دي ه مي 2از ج ول 

ستم ژنراتور درون تني  سي شي از  Ho166Dy/166 ،1/8تابش بتا در  ست. Ho166برابر  2/1و  Sm153برابر دز جذبي نا  بوده ا

ش ه در نتايج به ست آم ه از روش مونت کارلو و روش تفاوت دي ه  ست که در روش  MIRDد ، MIRDبه اين دليل ا

های ميانسين بتای تابشي بوده و همچنين اين فاکتورها برای جذب در کل اسكلت محاسبه ش ه برای انرژی Sفاکتورهای 

صورتي ست، در  شبيهبوده ا ستخوان ران  ش ه و م لي از فانتوم ا سازی که در روش مونت کارلو  ي  بتا در نظر گرفته 

ای و استخوان متراکم در نظر گرفته ش ه ، محل تجمع راديودارو استخوان ميلهMIRDبر اين در روش  ش ه است. ع وه

سانتيمتر در سطح استخوان در نظر گرفته  2/0ای به ضخامت سازی توزيع يكنواخت راديودارو در استوانهاما در اين شبيه

نادي ه MIRD شددد ه اسدددت. ع وه بر اين موارد، مح وديت عم ه ديسری که در روش به  گرفتن وجود دارد مربوط 
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های ثانويه تولي  ش ه در محيط است که اين شرايط باعث بيشتر در نظر گرفته ش ن انرژی واگذار ش ه در محيط الكترون

 166-و هلميوم153 -سدداماريماکتيو برای تابش بتا، در مورد شددود. نسددبت دز جذبي اسددتخوان اکتيو به اسددتخوان غيرمي

)با انرژی متوسددط  153-سدداماريمانرژی بوده اسددت. اين اثر ب ليل برد کوتاه ذرات بتای کم 2/5و  8/22ل برابر ترتيبه

MeV23/0( در ماتريكس فشرده بافت استخوان است )cm09/0~جا گذاشتن سهم بزرگي از انرژی ذرات (، که باعث به

، 153-( نسبت به ساماريم~cm6/0بلن تر ذرات بتای هلميوم )شود. با توجه به برد متر اوليه مسيرشان ميبتا در  ن  ميلي

 است. 153-ساماريم، بزرگتر از 166-دز جذبي بخش غيراکتيو استخوان در مورد هلميوم

 

 : بحث ونتيجه گيري

برای دز جذب ش ه در مغز استخوان  (MCNPX)کارلو مونتو  MIRDهای نتايج محاسبات تئوری حاصل از روش 

، نشان داد که دز تابشي حاصل از سيستم ژنراتور درون تني MOF-Ho166Dy/166خواه استخوان کمپلكسناشي از راديو

مشابه،  پرتوزاييازای تزريق ، بهDOTMP-Ho166 بزرگتر از دز تابشيو  EDTMP-Sm153برابر دز تابشي حاصل از   ن ين

اوليه کمتری برای تزريق به بيمار برای  پرتوزايي، MOF-Ho166Dy/166استفاده از ژنراتور درون تني با . بنابراين بوده است

پرتوگيری تابش به پرسنل پزشكي ع وه بر تحويل دز باال در استخوان، در اين حالت الزم است. رسي ن به دز مورد نياز، 

، و 153-ساماريم و 166-در مقايسه با هلميوم 166-ديسپرسيمع وه بر اين، با توجه به نيمه عمر بلن تر  ياب .کاهش مي

توان  کان ي ای مناسبي برای ژنراتور درون تني مياين ، در مراکز دورتر از راکتورهمچنين تحويل دز بيشتر به استخوان، 

 شمار آي .سايش مغز استخوان به
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