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 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

 ایهستهجهت مقاصد پزشکی  Sr،Yb،Ho166رادیو داروهای ارزیابی محاسبات دزیمتری

 (2)سروش ، حیدری سنگستانی -(1)*علی، مقدسی

 
 .ایران ،تهران مهندسی، و فنی دانشکده ،ایهسته مهندسی گروه تحقیقات، و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه 1

 .ایران ،بوشهر ،ایهسته مهندسی وهگر ،بوشهر واحد اسالمی آزاد دانشگاه 2

 چکيده:
ستاز ستخوان متا صلی عواقب از ا ستخوانی شدید درد با که است ریه و سینه پروستات، سرطان مثل هاسرطان برخی ا  .است همراه ا

ستفاده ست یا درمان به امید ،داروها یوراد از ا سکین کمد ستاز درد ت ستخوان را متا ست داده زایشاف ا س لذا .ا  جذبی دز باتمحا

شی خطرات ارزیابی جهت ست. ضروری بیماری طرح درمان منظوربه بدن به پرتوزا داروهای تزریق از نا از این پژوهش  هدف ا

سبات دزیمتری رادیو داروهای ست. لذا یهابافتو  Sr89،Yb،Ho166 ارزیابی محا ساس ا ستفاده از  ح به  62MCNPX.کد با ا
 از حاصییل جذبیدز  تاًینها .ی حسییاس پرداخته شییدهابافتدر سییتون فارات و سییایر  ذکرشییده داروهای یورادبررسییی دزیمتری 

 دیگر یدارو ویراد دو از بیشتر ،هدف غیر یهابافت پرتوگیری و در داشت را مادار بیشترین فارات ستون در rS بتای یهاتابش
 .بود

 .MCNPXدزیمتری،  ،166-هولمیم ،175-یتربیما ،89-استرانسیوم ،دارو یوراد ،متاستاز :کلمات کليدي

 

 قدمه:م
از  استخوان متاستاز [.1] است استخوان متاستاز آن، نوع ترینشایع و گویند متاستاز را سرطانی هایسلول جاییجابه و انتاال

 در و دچسبنیم استخوان یهاسلول به تومور یهاسلول، شودیم ایجاد استخوان و تومور یهاسلول بین متاابل واکنش

 کلیه، ریه، سینه، کارسینومای شامل شوندیم متاستاز استخوان موجب معموالً که تومورهایی [.2] شوندمی تکثیرآنجا 

 ندرتبه نرم بافت های سارکوم و کارسینومای تخمدان مانند تومورهایی هستند؛ پوستی مالنومای و یروئیدت پروستات،

 در سرطان جدید مورد میلیون 2/1 از بیش هرسال امریکا جراحان انجمن آمار طبق [.3شوند ]یماستخوان  متاستاز دچار

 متاستاز ایجاد مکان برای ترینیجرا استخوان .شوندیم استخوان متاستاز دچار هاآن %54 تاریباً که شودیم شناسایی امریکا

 شکستگی، همچون درد، عواقبی .کنندیم مواجه مشکل با را درمان منتشرشدهاستخوان  متاستازهای موارد بیشتر در است.

 در نشانه ترینیجرادرد  ؛دهدیم کاهش را زندگی کیفیت و ییکار آ روی نخاع، فشار و خون کلسیم افزایش و شدن فلج

 زیاد مادار بیماری به کنترل .شودیم آرام مخدر یهامسکن با اغلب متاستاز استخوان با همراه درد است. بیماران از 74%

 صورت چند به استخوان درد کنترل [.5،4است ] بیمار زندگی کیفیت توجهقابل کاهش آن جانبی اثر که دارند یازن مسکن

 ،یاهسته تابش از ، استفادهحسییب ،شودیم انجام هاسرطان از بعضی در که جراحی از عمل یرغ است. یرپذامکان
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 در کهاین به توجه با [.6هستند ] درمان رایج یهاروش از یدرمانیمیش ،هاهورمونرادیویی،  امواج طریق از کنییشهر

 ،کنندمی بدن احساس مختلف درجاهای را بسیاری درد بیماران و شوندمی متعددی درگیر نواحی معموالً  استخوان متاستاز

 [.7] ستا جانبی ضروری عوارض کمترین با درد تسکین روش یک متاستاز استخوان، دچار نواحی هدفمند درمان برای

 با رادیونوکلیدهای شده دارنشان هایمولکول درمانی، داروهای رادیو است. مؤثر بوده بسیار داروها رادیو از استفاده با درمان

 شوندمی یوننده استفاده هایتابش طریق از بدن از خاصی یناحیه به درمانی مناسب دزهای تحویل برای که هستند ایویژه

 بدن، تزریق مختلف هایقسمت در بیماری زمانهم درمان توانایی رادیونوکلیدی شامل درمان وجهتقابل هایمزیت [.8]

 استخوان، متاستاز درمان منظوربه امروزه [.9] است درمانی هایروشدیگر  با زمانهم درمان و درمان تکرار قابلیت آسان،

در  توانمیرا  هاگسیلبتا  این .شوندیم یشنهادپ Yb175و  Sr89،P32،Re186،Sm153،Lu177،Ho166 هاییزوتوپا یوراد

در  وهاخطرات، در برابر مزایای استفاده از رادیو دار یابیارز .[10،5] کردتولید  (n,γ)از طریق واکنش  موردنیازمادارهای 

( داروها یوراددار شده با مواد رادیواکتیو )ای، ترکیبات نشانزیرا در پزشکی هسته؛ ای حائز اهمیت استپزشکی هسته

بنابراین بررسی میزان دز ؛ گردندهای بدن میها و اندامرو، باعث رسیدن دز پرتو به تمام بافتینازاشوند و وارد بدن می

های مختلف تشخیصی و درمانی و بررسی سود و زیان رسیده به بیمار، استفادۀ بهینه از روش منظوربهها، جذبی در اندام

ی است، بنابراین هدف از این پژوهش این است که با استفاده از اهستهدر پزشکی  داروها یوراداز  پایه و اساس استفاده

 های مختلف بدن انسان مورد ارزیابی قرارها و بافتدر اندام شدهجذب، دز MCNPXکد  و MIRD-ORNLفانتوم 

 .ردگی

 :روش کار

 هایبافتافت هدف و سایر در ب Sr89 ،Yb،Ho166 رادیو داروهایاز تزریق  ناشی دز برآورد جهت تحایق این در

 در این (Sr89  ،Yb،Ho166) مورداستفادهچشمۀ  .شد استفاده ORNL-MIRD فانتومو  MCNPX کد از حساس

موقعیت مکانی چشمه در ستون فارات شد )تعریف از نوع چشمۀ عمومی بود که در ستون فارات قسمت میانی  تحایق

طور همان .(یمدار راچشمه  اییهزاوعلت مواد رادیواکتیو، در حجم کل بدن توزیع انرژی و  و به ت هدفباف عنوانبهمیانی 

قرار  یموردبررس و بتاپرتدر این تحایق د که نکناز طریق گسیل بتا و گاما واپاشی می داروها یورادکه قبالً گفته شد این 

 Vek1854 و Ybبرای Sr89 ، Vek470 برای Vek1495یاانرژب بتا، ORNL-MIRDفانتوم بنابراین نوع ذره در ؛ گرفت

ذرات بتا گسیل انرژی های مختلف شامل  Sr89 ،Yb،Ho166ویژگی های رادیوداروهای در نظر گرفته شد. Ho166 یبرا

گرفته در نظر *F8، تالی موردنظرنوع خروجی در فانتوم نمایش داده ایم.1شان را در جدولدرصد انتشار، همچنین و گاما

لذا برای محاسبه ی میزان دز جذبی  ،کندان میار انرژی حاصل از اندرکنش ذره در یک سلول را بیماد*F8شد. تالی 
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سلول )بافت( برحسب کیلوگرم نمود.همچنین  این کمیت را باید تبدیل به ژول و سپس تاسیم بر جرم (Gy)برحسب گری

 می باشد. mCi1محاسبات انجام شده برای اکتیویته 

 

 Sr89 ،Yb،Ho166[13.]:ویژگی های رادیوداروهای 1جدول

انرژی پرتو بتا  نیمه عمر)روز( رادیونوکلیید

(keV) 

انرژی پرتوگاما  درصد انتشار%

(keV) 

 درصد انتشار%

 14/586 23/50 89-استرانسیوم

1/1495 

00962/0 

99/99 

96/908 010/0 

 67/73 185/4 175-ایتربیم

3/356 

470 

2/10 

3/3 

5/86 

805/113 

65/137 

86/144 

47/251 

52/282 

32/396 

88/1 

103/0 

328/0 

084/0 

01/3 

40/6 

 44/24 125/1 166-هولمیم

5/192 

5/326 

97/394 

99/1068 

32/1774 

0362/0 

307/0 

0024/.0 

95/0 

0061/0 

7/48 

57/80 

41/184 

92/520 

674 

33/705 

9/785 

71/6 

002/0 

0003/0 

0194/0 

0131/0 

0119/0 



 

4 

 

 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

9/1854 50 41/1263 

4/1379 

82/1447 

38/1528 

89/1581 

48/1662 

91/1749 

49/1830 

0014/0 

93/0 

00098/0 

0002/0 

187/0. 

120/0 

0277/0 

0085/0 

 

 نتايج:

اثرات بیولوژیک در واحد دز جذبی بافت، تابع نوع پرتو است )اشعه ایکس و گاما در ماایسه با ذرات پروتون  کهییازآنجا

ضریب وزنی  درب ضراست. دز  شدهفیتعربرای هر نوع پرتو بر مبنای این اختالفات  𝑊𝑅ضریب وزنی نی( بنابراو آلفا

 SIو در سیستم جدید  1. برای تشخیص آن از دز جذبی، واحد آن در سیستم قدیمی رمشودیممعادل نامیده  دزپرتو، 

 د.شویمنشان داده  1رابطه  مطابق THنامیده و با حرف  2ورتیس

H𝑇                                                                                                                   1 رابطه = 𝑊𝑅 ×

𝐷 
)پرتوهای ایکس و گاما، الکترون و پوزیترون( ضریب  یاهستهدر رادیولوژی و پزشکی  مورداستفادهبرای پرتوهای 

دارای ماادیر مشابه ولی واحدهای مختلف راد و رم )گری و  )TH(و دز معادل  )D(بنابراین دز ؛ استبرابر یک 𝑊𝑅وزنی

طبق  دز معادل محاسبات [.8باشند ]یم( 20تا  5ماادیر بیشتر ) دارای 𝑊𝑅. برای ذرات نوترون و آلفا، باشندیمسیورت( 

یکنواخت کل بدن  یدهتابشتخمین ریسک مربوط به  نیهمچن است. شدهدادهنشان  2در جدول  و شدهمحاسبه 1 یرابطه

غیر هموژن باید جداگانه محاسبه شود. به این منظور ضریب  یدهتابشبخشی از بدن یا  یدهتابشخطرات و 

                                                 
1 rem 
2Sivert 
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 شدهدادهجنس یک جمعیت مختلف به پرتو )روی سن و  یهابافتکه تفاوت حساسیت  ردیگیمقرار  مورداستفاده𝑊𝑇بافت

 .[8شود ]یماین محاسبات انجام  مؤثریعنی دز  2 یرابطهبا استفاده از  و .دهدیم( را نشان شودیممتوسط گیری 

𝐸                                                                                                                   2رابطه  = ∑𝑊𝑇 . 𝐻𝑇 

محاسبه و در  2 یرابطهطبق  مؤثرمیزان دز  نیهمچن .[11است ] شدهارائه 1جدول  در 3NRC توسط ،𝑊𝑇ضرایب بافت

 است. شدهداده نشان ،2جدول 
 

 .NRC[11]ماررات مختلف بر طبق  یهااندام، برای بافت و 𝑊𝑇وزنی بافت  بیضرا :1جدول 

 𝑾𝑻ضریب وزنی بافت ارگان

 25/0 گنادها

 12/0 مغز استخوان قرمز

 12/0 کولون

 12/0 ریه

 12/0 معده

 05/0 مثانه

 05/0 پستان

 05/0 یروئیدت

 01/0 پوست

 01/0 سطح استخوان

 05/0 هابافتبایه 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
3Nuclear Regulatory Commossion 
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فت هدف و سایر در با Sr89 ،Yb،Ho166 رادیو داروهایناشی از تزریق  ،مؤثردز و  دز معادل عیتوز :2جدول 

 .اهبافت

مؤثر دز 
(mSv) 

Ho166 

دزمعادل 
(mSv) 

Ho166 

مؤثر دز 
(mSv) 

Yb175 

دزمعادل 
(mSv) 

Yb175 

مؤثر دز 
(mSv) 

Sr89 

دزمعادل 
(mSv) 

Sr89 

 ارگان(بافت )

استخوان)ستون  092/1 31/1×10-1 311/0 73/3×10-2 665/0 98/7×10-2

 فارات(

 هاهیر 04/1×10-4 24/1×10-5 9/9×10-6 18/1×10-6 21/8×10-5 74/9×10-6

 طحال 03/3×10-5 51/1×10-6 21/2×10-6 1/1×10-7 28/2×10-5 14/1×10-6

 کبد 28/2×10-5 41/1×10-6 15/2×10-6 58/2×10-7 26/2×10-5 13/1×10-6

 معده 47/1×10-5 08/2×10-6 92/1×10-6 54/1×10-7 3/1×10-5 56/1×10-6

 هاهیکل 46/1×10-5 03/7×10-7 6/9×10-7 8/4×10-7 47/1×10-5 35/7×10-7

 دیروئیت 59/1×10-5 59/7×10-7 06/3×10-7 53/1×10-8 36/8×10-6 18/4×10-7

 

. دهدمی نشان را( فارات ستون) هدف بافت در داروها ویراد بتای تابش از حاصل معادل دز توزیع سهیماا ،1 نمودار در

 نفوذ میزان کهییازآنجا .است بیشتر Ho166 و Yb175 با ماایسه در Sr89 وهایتپر از حاصل دز شودیم مشاهده همانطورکه

 باید فارات ستون و اطراف یهابافت در Sr89 پرتوهای از حاصل دز دارد، بستگی آن فراوانی درصد و انرژی به با بتا پرتو

 است، کرده دریافت را جذبی دز مادار بیشتریم Sr89 از بعد Ho166. کندیم دیتائ را موضوع این محاسبات که باشد بیشتر

 .کندیم ایجاد بافت در را دز نیترکم Yb175 و
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 .ستون فارات(استخوان )در  Sr89 ،Yb،Ho166 رادیو داروهای ناشی از معادل : توزیع دز1نمودار 

 

 :يريگجهينتبحث و 

های مختلف تشخیصی و بررسی سود استفادۀ بهینه از روش منظوربه، هااندامر بررسی میزان دز جذبی د با توجه به نتایج

تخمین صحیح میزان دز  درواقعای است. در پزشکی هسته داروها یورادو زیان رسیده به بیمار، پایه و اساس استفاده از 

یابی سود و زیان رسیده به بیمار ارز منظوربهای، در کاربردهای تشخیصی و درمانی در پزشکی هسته داروها یورادجذبی 

 .استضروری 

 .ICRP Publication 103ی مختلف در این پژوهش و ماادیرمجاز هاارگانبرای  مؤثردز  یسهماا :3جدول 

دزمؤثر 

Sv)،(ICRP 

Publication 103 

 (mSv)دزمؤثر 

Sr89 

 (mSv)دزمؤثر 

Yb175 

 (mSv)مؤثر دز 

Ho166 

 ارگان(بافت )

10-3×2/4 
ستون استخوان ) 98/7×10-2 73/3×10-2 31/1×10-1

 فارات(

10-2×14/1 
 هاهیر 74/9×10-6 18/1×10-6 24/1×10-5

10-3×3 
 طحال 14/1×10-6 1/1×10-7 51/1×10-6
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10-2×44/1 
 کبد 13/1×10-6 58/2×10-7 41/1×10-6

10-3×9/7 
 معده 56/1×10-6 54/1×10-7 08/2×10-6

10-2×44/1 
 هاهیکل 35/7×10-7 8/4×10-7 03/7×10-7

10-4×02/2 
 دیروئیت 18/4×10-7 53/1×10-8 59/7×10-7

 

MIRD-های مختلف بدن انسان با استفاده از فانتوم در اندام Sr89،Yb،Ho166 رادیو داروهایتخمین دز ناشی از 

ORNL کد  وMCNPX2.6 جدول طبق  ،[12] در این پژوهش و ماایسه با ماادیر مجاز %39/2کد  و با خطای محاسباتی

نشان  هایجهنتهمچنین  کنند.هدف دریافت می بااندامهای بدن مادار دز ناچیزی را در ماایسه نشان داد که دیگر اندام 3

پرتوگیری فارات( بیشترین مادار را دارد و در  ستوناستخوان )در   Sr89بتای  یهاتابشداد که دز جذبی حاصل از 

رای تشخیص  Sr89بهتر است از  شودیم گیری یجهنتن بنابرای؛ دیگر است یدارو یودراغیر هدف بیشتر از دو  یهابافت

 شود.استفاده  حجم کمبرای تومورهای  Ybمورهای حجیم و از و درمان تو
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