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بررسی تأثیر روش پراکندگی غیرفعال بر دوز ذرات ثانویه در هادرون تراپی
بختیاری ،نجمه-رسولی ،فاطمه سادات -صالح کوتاهی ،سید محسن
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،دانشکده فیزیک ،گروه فیزیک هستهای

چکيده:
دو روش پراکندگی غیرفعال و  PBSکه به عنوان روشهای مر سوم در هادرونتراپی به شمار میروند ،م ستعد تولید ذرات ثانویه و
در نتیجه رساندن دوز غیرمطلوب به بافت سالم هستند .در این میان روش پراکندگی غیرفعال به دلیل تعداد برهمکنشهای بیشتری
که برای پروتونها تا رسیییدن به هدف فراهم میکند ،میتواند منجر به افزایش دوز ناشییی از این ذرات شییود .پژوهش حاضییر به
بررسی این موضوع با استفاده از شبیه سازی به روش مونتکارلو پرداخته است .برای این منظور یک حجم تومور فرضی عمقی با
هریک از دو روش ذکر شده تحت پوشش پرتوهای پروتون قرار گرفته و دوز ناشی از ذرات در عمق فانتوم با هم مقایسه شدهاند.
همچنین به منظور مطالعه این اثر در نواحی عمود بر راستای تابش پرتو ،دوز عرضی مورد بررسی قرار گرفته است .نتایح نشان داد
اگرچه دوز ناشی از پروتونها در روش پراکندگی غیرفعال به شکل قابلتوجهی کمتر از روش  PBSاست ،دوز ذرات ثانویه مربوط
به آن بیشتر خواهد بود.
کليدواژهها :پروتونتراپی ،روش پراکندگی غیرفعال ،روش  ،PBSشبیهسازی ،دوز ذرات ثانویه

مقدمه:
از میان روشهای مختلف درمان سرطان ،هادرونتراپی به دلیل ایجاد حداقل آسیب به سلولهای سالم دربرگیرنده بافت
تومور ،از اهمیت ویژهای برخوردار اسیییت [ .]1باریکهی پروتون تک انرژی که برای درمان تومور به کار میرود ،برای
اینکه بتواند در بافت بدن نفوذ نماید و انرژی خود را به هدف سیییرطانی انتقال دهد ،هن ام خروز از سیییینکروترون در
حدود  160 MeVتا  230 MeVانرژی دارد [ .]4این باریکهی پروتون تک انرژی از ابتدای ورود به بافت ،انرژی خود را
به تدریج از د ست میدهد تا در بی شینهی انتقال انرژی به نام قلهی براگ تمام انرژی خود را به بافت هدف منتقل نموده
و متوقف شییود .محل قلهی براگ که همان عمق نفوذ باریکهی پروتون در ماده اسییت ،عهوه بر جنم محی  ،به انرژی
پروتون نیز وابسییته اسییت .بنابراین باریکهی پروتون تک انرژی در عمل ،تنها یک ناحیه کوچک از بافت هدف را مورد
تهاجم قرار میدهد .برای توزیع این انرژی در کل حجم بافت بدخیم از دو روش اسییتفاده میشییود :یک روش جاروب
کردن بیم مدادی )PBS(1اسییت که در آن دو جفت م نت مسیییر باریکهی پروتون تک انرژی را در دو راسییتای  Xو Y
- Pencil Beam Scanning Method
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تغییر میدهد و نیز یک کاهندهی انرژی که عمق جذب را در راسیییتای  Zکاهش میدهد .به این ترتیب کل حجم تومور
در معرض انرژی باریکهی پروتون قرار میگیرد .روش دی ر که در پژوهش حا ضر به آن پرداخته شده ا ست ،پراکندگی
غیرفعال2اسییت .در این روش ،با عبور باریکهی پروتون تک انرژی از چیدمانی از مواد ،که در اصییطهم مدووتور نامیده
می شود  ،انرژی آن کاسته شده ،سهمی از ذرات از مسیر مستقیم خود منحرف شده و دچار پراکندگی زاویهای می شوند.
بنابراین اگر باریکهی پروتون از ضییخامتهای مختلف ماده عبور کند ،به طیفی از پروتونها با انرژیهای متفاوت تبدیل
میشییود که دارای عمق نفوذ متفاوتی میباشییند .به این ترتیب با اسییتفاده از پراکندگی در انرژی و مسیییر حرکت ذرات
پروتون ،همهی حجم تومور تحت پو شش پرتوها قرار میگیرد [ .]5با بکارگیری منا سب منحنیهای براگ و ن سبت دادن
ضییرایب وزنی بهینه به آنها ،منحنی جذب انرژی پروتونها در داخل حجم تومور دارای یک بیشییینهی یکنواخت خواهد
شد .این منحنی جذب قلهی براگ گسترده (3)SOBPنامیده میشود [.]3-2
در روش پروتوندرمانی غیرفعال ،برای ساخت  SOBPاز موادی با عدد اتمی پایین مانند یک نوع په ستیک به نام ل زان
ا ستفاده می شود [ .]6با توجه به اینکه در حال حا ضر روش پراکندگی غیرفعال بطور غالب در مراکز پروتونتراپی فعال
کنونی مورد ا ستفاده قرار میگیرد ،و از سوی دی ر با در نظر گرفتن این نکته که عبور پرتو از ضخامتی از مواد ،احتمال
تولید ذرات ثانویه را افزایش خواهد داد ،برر سی تأثیر دوز نا شی از این ذرات که به بدن بیمار هدایت خواهند شد را به
موضوعی مهم و اساسی در این روش تبدیل کرده است .در پژوهش حاضر ،ضمن طراحی و بهینهسازی مدووتور ل زان
برای پوشش دادن مناسب ناحیه یک تومور عمقی شبیهسازی شده ،اثر دوز ناشی از ذرات ثانویه در عمق فانتوم و عرض
آن مورد بررسییی قرار گرفته و نتایج آن با نتایج ناشییی از پوشییش دادن همین ناحیه تومور در روش  PBSمقایسییه شییده
است .برای انجام شبیهسازیها و ترابرد ذرات درون مواد از کد مونتکارلوی  MCNPXاستفاده شده است.

روش کار:
مکعبی به ابعاد  15×15×15cm3حاوی آب به عنوان فانتوم شبیهسازی شد .برای دستیابی به هدف این پژوهش ،در روش
 PBSو برای پو شش دادن ناحیه تومور فر ضی که در عمق  4تا  6سانتیمتری فانتوم طراحی شده بود ،انرژی اولیه MeV

 90در نظر گرفته شد .با کاهش مرحلهای انرژی تا  70 MeVو بکارگیری رابطه
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منحنی  SOBPمناسب ساخته شد (منحنی مشکی در شکل  .)1در این رابطه  Diنشان دهنده دوز قله براگ  iام است که
به آن ضریب وزنی  ωiنسبت داده شده است.
در روش پراکندگی غیرفعال ،برای کاهش انرژی اولیه پروتونها از طراحی مدووتور از جنم ل زان اسییتفاده شیید .برای
این منظور ،انرژی پروتونهای فرودی  100 MeVانتخاب شد و با هربار بکارگیری ضخامتهای مختلفی از مدووتور و
تعیین ضییرایب وزنی مناسییب ،انرژی اولیه به گونهای کاهش پیدا کرد که مشییابه آنچه در روش  PBSاتفاق افتاد ،همان
حجم تومور تحت پوشش یکنواخت دوز قرار گیرد .این ضخامتها در مراحل مختلف و از  1/2تا  3سانتیمتر تغییر کرد.
منحنی ساخته شده در شکل  1نمایش داده شده ا ست (نمودار آبی رنگ) .با توجه به منحنیهای  SOBPتولید شده،
مقدار دوز ذرات ثانویه ر سیده به فانتوم (دوز عمقی و دوز عر ضی) در هریک از دو روش محا سبه شده و نتایج با هم
مقایسه شدهاند.

شکل  .1مقایسه منحنیهای  SOBPساخته شده در دو روش ( PBSمنحنی مشکی) و پراکندگی غیرفعال (منحنی آبی) .نتایج به
ازای یک ذره فرودی گزارش شدهاند.

نتايج:
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به دل یل برهمکنش های مختلف پروتون ها با ماده فانتوم ،تول ید ذرات ثانو یه از جم له فوتون ،نوترون و الکترون
اجنتابناپذیر خواهد بود .در روش  PBSو برای پو شش دادن ناحیه تومور فر ضی که در عمق  4تا  6سانتیمتری فانتوم
طراحی شیییده بود ،انرژی اولیه  90 MeVدر نظر گرفته شییید .با کاهش انرژی تا  70 MeVدر  21مرحله و بکارگیری
ضرایب وزنی مناسب ،منحنی  SOBPمناسب ساخته شد (منحنی مشکی در شکل .)1
در روش پراکندگی غیرفعال ،چنانکه پیشییتر نیز اشییاره شیید ،در اثر عبور پروتونها از چرخ مدووتور با ضییخامتهای
مختلف ،قلههای براگ در عمقهای مختلف ایجاد میشییود که از برهمنهی آنها ،قله براگ پهن شییده به دسییت میآید
(منحنی آبی شکل  .)1با توجه به ماهیت این روش ،عهوه بر تولید ذرات ثانویه در اثر برهمکنشهای متعدد پروتونها در
فانتوم ،ذرات ثانویه م ضاعفی نیز به دلیل عبور پروتونها از مدووتور تولید خواهند شد .بنابراین انتظار میرود در روش
پراکندگی غیرفعال دوز بی شتری تو س بافت سالم ن سبت به روش  PBSدریافت شود .در شکل  2نتایج مربوط به دوز
ذرات ثانویه در عمق فانتوم مربوط به منحنیهای  SOBPتولید شییده برای هر دو روش گزارش شییده اسییت .با توجه به
این نتایج ،بی شینه دوز نا شی از الکترون و فوتون برای هر دو روش در عمق تقریباً یک سانی اتفاق میافتد .همچنین مقدار
دوز ناشییی از این ذرات در هر دو روش تقریباً مشییابه اسییت ،که با توجه به اینکه تعداد پروتونهای کمتری در روش
پراکندگی غیرفعال به فانتوم میرسییید (شیییکل  1را ببینید) ،میتوان گفت بافت سیییالم در این روش برای تعداد پروتون
م ساوی ،دوز بی شتری از الکترونها و فوتونها ن سبت به روش  PBSدریافت خواهد کرد .با این حال اختهف ا صلی در
دوز ناشییی از نوترونها بروز پیدا میکند .مطابق شییکل  ،2نه تنها عمق بیشییینه دوز برای دو روش با هم متفاوت اسییت،
بلکه این اختهف در مقدار دوز بیشنیه و همچنین دوز در نقطه شروع فانتوم مشهود است.
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شکل  .2مقایسه دوز ناشی از ذرات ثانویه (نوترون ،الکترون و فوتون) در عمق فانتوم برای دو روش ( PBSمنحنیهای مشکی) و
پراکندگی غیرفعال (منحنیهای آبی) .نتایج به ازای یک ذره فرودی گزارش شدهاند.

به منظور برر سی مقدار پراکندگی عر ضی ذرات ثانویه در بافت ،مقدار دوز جذب شده نا شی از ذرات ثانویه (نوترون،
الکترون و فوتون) در عرض فانتوم نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقدار این دوز برای دو روش  PBSدر انرژی 89MeV
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و پراکندگی غیرفعال در انرژی  100MeVو ضخامت مدووتور ( 1/2cmکه برای هر دو ،قله براگ در عمق یک سانی ت شکیل

خواهد شد) به ازای یک ذره فرودی در شکل  3با یکدی ر مقایسه شدهاند .مطابق این نتایج ،اگرچه مقدار دوز پروتون در
روش  PBSدر نقطه بیشییینه تقریباً  1/068برابر روش پراکندگی غیرفعال میباشیید ،مقدار دوز عرضییی نوترون ،الکترون
وفوتون در روش پراکندگی غیرفعال در نقطه بی شینه به ترتیب  5/25% ، 15/75%و 4/80 %در صد بی شتر از  PBSا ست.
در نقاط خارز از تومور (مرز تومور و بافت سالم) این اختهف به ترتیب به  4/84% ،4/56%،18%درصد میرسد.
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شکل  .3مقایسه دوز ناشی از ذرات ثانویه (نوترون ،الکترون و فوتون) در عرض فانتوم برای دو روش ( PBSمنحنیهای مشکی)
و پراکندگی غیرفعال (منحنیهای آبی) .نتایج به ازای یک ذره فرودی گزارش شدهاند و نمونههای نمایش داده مربوط به انرژی
فرودی  89 MeVدر روش  PBSو بکارگیری ضخامت  1/2سانتیمتر از مدووتور در روش پراکندگی غیرفعال است.

به منظور بررسی تاثیر ضخامتهای مختلف مدووتور بر مسئله مورد بررسی ،همین فرایند برای دو روش  PBSدر انرژی
 71MeVو پراکندگی غیرفعال در انرژی  100MeVو ضخامت مدووتور  3cmبه ازای یک ذره فرودی تکرار شد.
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شکل  .4مقایسه دوز ناشی از ذرات ثانویه (نوترون ،الکترون و فوتون) در عرض فانتوم برای دو روش ( PBSمنحنیهای مشکی) و پراکندگی
غیرفعال (منحنیهای آبی) .نتایج به ازای یک ذره فرودی گزارش شدهاند و نمونههای نمایش داده مربوط به انرژی فرودی  71 MeVدر روش
 PBSو بکارگیری ضخامت  3سانتیمتر از مدووتور در روش پراکندگی غیرفعال است.

نتایج بد ست آمده در شکل  4نمایش داده شدهاند .چنانکه م شاهده می شود ،مقدار دوز پروتون در روش  PBSدر نقطه
بی شینه تقریباً  1/6برابر روش پراکندگی غیرفعال ا ست و مقدار دوز عر ضی نوترون ،الکترون وفوتون در روش پراکندگی
غیرفعال در نقطه بی شینه به ترتیب  4/21% ، 35/89%و 7/66%در صد بی شتر از  PBSا ست .این اختهف در مرز تومور و
بافت سالم ،به ترتیب 10/62% ، 15/75%و 12/79 %به درصد میرسد.

بحث ونتيجهگيري:
در این پژوهش هدفِ بررسی میزان دوز رسیده به بافت سالم در روش پراکندگی غیرفعال برای درمان تومورهای عمقی
در پروتونتراپی دنبال شد .ان یزه این محاسبات ،رخ دادن تعداد بسیار بیشتر برهمکنشها در روش پراکندگی غیرفعال
نسبت به روش  PBSاست .به عبارت دی ر ،از آنجا پرتو پروتون فرودی در روش پراکندگی غیرفعال از چیدمانی از مواد
(مدووتور) پیش از رسیدن به فانتوم عبور خواهد کرد ،انتظار میرود دوز ذرات ثانویه بیشتری نسبت به روش  PBSبه
بافت سالم تحمیل شود .برای این منظور ،یک فانتوم آب حاوی یک تومور فرضی در عمق  7تا  8سانتیمتری طراحی شده
و منحنی  SOBPبرای پوشش دادن این ناحیه در هر دو روش تولید شد .برای پوشش دادن یک عمق یکسان از فانتوم،
بدیهی است که انرژی فرودی اولیه در دو روش باید با یکدی ر متفاوت باشند.
نتایج نشان داد بیشینه دوز در منحنی  SOBPبرای روش  PBSدر حدود  7/68%درصد بیشتر از روش پراکندگی غیرفعال
خواهد بود .از سوی دی ر ،محاسبه دوز ناشی از ذرات ثانویه برای  SOBPهای ساخته شده نشان داد یا توجه به تعداد
متفاوت پروتونهای رسیده به فانتوم در دو روش ،تفاوت دوز برای دو روش مورد بررسی در عمق فانتوم برای هر سه
ذره ثانویه وجود دارد .با این حال دوز ناشی از نوترونها در پارامترهایی نظیر مکان بیشنیه دوز و همچنین مقدار دوز در
ابتدای ورود به فانتوم هم در دو روش متفاوت هستند .نتایج مربوط به محاسبه دوز عرضی در فانتوم شبیهسازی شده برای
دو ضخامت مختلف مدووتور (دو انرژی مختلف) در روش پراکندگی غیرفعال ( )PBSنشان داد مقدار دوز پروتون در
روش  PBSدر نقطه بیشینه بین  1/6تا  1/068برابر روش پراکندگی غیرفعال بوده و برای نوترون ،الکترون وفوتون در
روش  PBSبرای همین نقطه و سایر نقاط کمتر از پراکندگی غیرفعال است .در نقاط خارز از تومور نیز این اختهف وجود
داشته و برای روش پراکندگی غیرفعال بیش از روش  PBSاست .با توجه به این نتایج ،میتوان گفت اگرچه در حال
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ن صن
تهران-  دا ش گاه عتی خواجه نصیرالدین طوسی-۱۳۹۸  اسفندماه۸و۷

 با این حال خطر،حاضر غالب مراکز پروتونتراپی از روش پراکندگی غیرفعال برای درمان با پرتو پروتون استفاده میکنند
 است که وزم است جهت ن ه داشتن میزان دوزPBS دریافت دوز ذرات ثانویه توس بافت سالم برای آن بیش از روش
 با توجه به اینکه هادرونتراپی به بکارگیری پرتوهای. مورد نظر قرار گیرد،رسیده به بیمار در سطح کمتر از حد مجاز
 مؤلفین در حال انجام همین،پروتون در درمان محدود نمیشود و امروزه مراکز فعال کربنتراپی نیز در جهان وجود دارند
.بررسی برای این روش نیز هستند
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