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 چکیده:
 یهااشاع  با هدفحجم  یدهتابش و باال یاتم عدد با ساا فعال عناصار با تومور حجم کردن دارنشاان با تراپیفوتوالکترون روش

هدف ا  این تحقیق بررسی افزایش دو  تومور و تو یع آن  .شودیم انجام است، غالب آن در کیفوتوالکتر اثر ک  ولتاژ لویک کسیا
 درباشد. شود، میسا  استفاده مینیوم ب  عنوان عنصر فعالید و گادولیدو ( در تومور و اطراف آن  مانیک  ا  دو عنصر )منحنی هم

ستفاده ا  کد  کاراین  شبی  MCNPXبا ا صورت مکعبی با طول    جذبی در فانتوموسا ی دمدلی ب  منظور  حاوی  مترسانتی 16ب  
یک افزایش  ،خطوط ایزودو و  فاکتور افزایش دو  نتایج طراحی شده است. مترسانتی 2/2ب  صورت مکعبی با طول  تومور فرضی

 دهند.میچشمگیری را در ناحی  تومور نشان 

 .نیومیید، گادولسا ، تراپی، فاکتور افزایش دو ، عامل فعالفوتوالکترون: کلمات کلیدی

 

 مقدمه:

سیعی هایتالش سط و شگران تو صین پژوه ص سرطان  مین  در و متخ سر جهان مربوط مراکز تمام در درمان  سرا  در 

 درمان ناقص عود، علت است. مهمترین بیماری مجدد عود این بیماری، درمان مشکل ترین. اساسی[1] پذیردمی صورت

ست سفان  و ا شار دلیل ب  متأ ستا  انت شت با مجدد درمان شانس معموالً بدن های دیگراندام ب  متا  کمتر مرتباً  مان گذ

 این حل جهت در بزرگی گام دهد، انجام بیشااتری با قاطعیت را درمان اولین ک  روشاای یافتن بنابراین .[3و2] شااودمی

گیرد شااامل جراحی، های اصاالی درمان ساارطان ک  در کشااورهای مختل  صااورت میروش بود. خواهد لمشااک

سبی بیماران تنها در جهت  درمانیدرمانی و پرتوشیمی شت  و ب  درمان ن شکالتی را دا ست ک  هر کدام م )رادیوتراپی( ا

 پرتوهای ا  روش این در سرطان است، درمان اصلی هایروش ا  یکی رادیوتراپی. [4] پردا دافزایش طول عمر بیمار می

 هایسلول ب  رساندن آسیب پرتوها موجب این انرژی جذب واقع در شود،می استفاده بردن تومورها بین ا  برای یونیزان

 .[5] شودمی نئوپالسم

 با دهی، دنبو پایین دیگر عبارت ب  یا تومور   جذبیود جذبی( ب   و)د ساااالم بافت در شاااده جذب انرژی نزدیکی

شکل ست. این درمانی روش این مهمترین م  ناقص درمان درنتیج  گردد،می تومور ب    نکرو ود انتقال عدم موجب امر ا

 .[6] شودمی بیماری مجدد موجب عود و
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روش  های سااالمهای ساارطانی ب  صااورت انتخابی نساابت ب  ساالول  ساالولودرمانی برای افزایش د هاییکی ا  روش

اطراف ناحی  سااارطانی یک ترکیب  . در این روش[7] ساااا ی فوتونی نام داردتراپی یا روش فعالوالکترونی فوتدرمان

های ساارطانی و عریب بودن فعالیت شاادید ساالول شااود،های ساارطانی تزریق میکردن ساالولشاایمیایی برای نشاااندار

های بزرگتری رد نظر ک  دارای مولکولشااود ک  ترکیبات موها در ناحی  تومور نساابت ب  بافت سااالم، موجب میمویرگ

های ایکس تکفام سپس تومور با پرتو ، بیشتر در ناحی  تومور جذب شوندها هستندنسبت ب  مواد مغذی موجود در رگ

 .[8] گیردباشد تحت تشعشع قرار میسا  میعنصر فعال kک  انرژی آنها حول انرژی لب  

ساس داده ضعی  فبر ا ستگی داردها در مواد مختل ، ت شدیداً ب  عدد اتمی مواد جاذب ب رابط  تقریبی  ک  وتوالکتریک 

 عبارت است ا :

(1)  
 شود.عدد اتمی ماده جاذب است ک  پرتو ب  آن تابیده می Zضریب تضعی  جرمی و  ρ/τک  

یکس ب  کار ها با ید ک  بطور معمول برای بهبود کنتراساات در رادیولوژی تشااخیصاای با اشااع  انشاااندار کردن بافت

 .[9] شونداند، ب  طور موفقیت آمیزی ثابت شده است ک  این عوامل باعث افزایش اثر تابش در رادیوتراپی نیز میرفت می

ب  سبب متناسب بودن ضریب جذب فوتوالکتریک با توان سوم عدد اتمی، جذب فوتوالکتریک با احتمال باال رخ خواهد 

  دارای نیمسای  کم وثانوی  ک  نقش اصلی در انتقال انرژی ب  اطراف دارند، پروفایل دهای داد و ب  علت برد کم الکترون

   نساابتاً  یادی ب  تومور وارد کرد و با ده درمان را افزایش دادوتوان دباشااد. ب  همین خاطر میحتی با افزایش عمق می

[10]. 

صر فعالتفاوت عدد اتمی در ع شود، های ایکس میباعث ایجاد اختالف جذب پرتو نیم و یدسا  مختل ، نظیر گادولینا

شود، میزان  شت   صری آغ شد. بنابراین اینک  تومور ب  چ  عن صلی ا  نوع فوتوالکتریک با شروط بر اینک  برهمکنش ا م

 مونت کارلو روش استفاده ا  هدف ا  این تحقیق   جذبی متفاوت خواهد بود.وجذب پرتو و متعاقب آن میزان افزایش د

 مانیک  ا  دو عنصر ید و گادولینیوم  راف آندو ( در تومور و اطبررسی افزایش دو  تومور و تو یع آن )منحنی هم جهت

 باشد.می شود،سا  استفاده میب  عنوان عنصر فعال

 

 روش انجام کار:

س شرایط فیزیکی و پارامترهای مختل ، م سی یک روش درمانی ب  علت تنوع  سب برای برر تلزم ایجاد طراحی مدل منا

ساختار جامع و فراگیر می شد. ب یک  سب با طوریک  مدل مذکور باید عالوه بر قابلیت ایجاد نتایج دقیق و نحوه ارائ  منا

ا  جمل   MCNPکد محاسااباتی  آنها، توانایی پذیرش شاارایط جدید و گسااترش محدوده عملکرد را نیز داشاات  باشااد.
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سیار قوی برای کار روی معادل  تر ضیاتی این کد بر پای  روش مونت کارلوابرد میکدهای ب ساس کار ریا شد. ا ستوار  با ا

 و هابرهمکنش هندساا ، ایکس، پرتو چشاام  مدل طراحی شااده در این تحقیق، دهنده تشااکیل . اجزای[11] باشاادمی

شدنتایج می خروجی سی میزان اثر .با صر فعالبخشی هر کدجهت برر سا ینیوم در سا  ید و گادولیام ا  عنا های شبی  

 باشد:انجام شده در این تحقیق پارامترهای در نظر گرفت  شده ب  صورت  یر می

 متر.سانتی 100ای ب  شعاع  محیط یا جهان تعری  شده در شبی  سا ی: کره 

  سانتی 16فانتوم ب  صورت مکعبی با طول( متر ک  مرکز آن در مبدأ مختصاتz=0.است ) 

  2در عمق باشااد و متر ک  جزء تومورهای متوسااط میسااانتی 2/2با طول تومور فرضاای ب  صااورت مکعبی 

 ا  سطح فانتوم یا سطح بافت. مترسانتی

 2/2×2/2با ابعاد  ولتکیلوالکترون 75و  55، 35انرژی و  چشاام  ب  صااورت سااطحی با مقطع مربعی شااکل 

 .جهت  و موا ی و رو ب  پایینب  صورت تک cm50=zمتر مربع و در سانتی

شبی ف  باشد ک  در این مدل ا  نظر هندس ، فانتوم مکعبی با ضلع سا ی میانتوم، جایگزین ارگان و یا قسمتی ا  بدن در 

cm 16 نیتروژن و  6/2% کربن،  1/11% هیدروژن،  1/10باشااد )و جنس آن بافت معمولی ک  شااامل چهار عنصاار می %

ست، 2/76 شده ا سیژن( در نظر گرفت   صری را ب  ماده توان اما می % اک در نواحی دلخواهی ا  فانتوم، ترکیبات و یا عنا

ا   MCNP  در وبرای محاسب  د .در نظر گرفت  شده است( mg/ml 50)غلظت عنصر فعالسا   اصلی فانتوم اضاف  نمود

ولی  فوتون ا 2-4×710تعداد ذرات برای اجرای برنام   ک  همان انرژی انباشات شاده اسات، اساتفاده شاد. *8Fدساتور 

شد، ک  معادل  سیدن   Pentium IV 2.67 GHzساعت با کامپیوتر  5-7درنظر گرفت   بود. این تعداد  یاد ذرات برای ر

 MCNPXکل فانتوم توسط کد محاسباتی  های ایزودو ،برای بدست آوردن منحنی .صورت گرفتب  خطای یک درصد 

 Tecplotهای ایزودو  توسااط نرم افزار سااا ، منحنیی گردید و برای دو حالت قبل و بعد ا  تزریق عنصاار فعالبندمش

بعد ب   3هایی است ک  حجم بزرگتر مورد نظر را ب  صورت فضایی در ساختن وکسل MCNPXرسم شد. قابلیت بار  

  را رسم وکند و خطوط ایزودگیری میها اندا هکسلهای انرژی را در این وبندی کرده و تالیهای کوچکتر تقسیموکسل

ستورمی سبات ا  د ستطیل تعری   RMESH کند. در اینجا برای محا شبک  مکعب م ستور، یک  شد ک  این د ستفاده  ا

 در نظر گرفت  شد.سانتی متر  2/0× 2/0× 2/0های کوچک ب  صورت کند. ابعاد این مکعب مستطیلمی

 نتایج:

سبت دوافزایش د پارامتر صر فعالو  بافت ب  صورت ن کننده و بدون حضور آن   میانگین در ناحی  تومور در حضور عن

صر ید و گادولیافزایش د 1شکل  شود.تعری  می ضور عن صل ا  ح شده را و  حا سط مدل مذکور طراحی  نیوم ک  تو

 دهد.نشان می
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 های مختل .ی ایکس با انرژیهای اشع ک ی توموری حاصل ا  باری  در ناحی وافزایش د( 1شکل شماره )

 

شاندار شده با عناصر فعالوتو یع د 2 شکل شان می  حاصل ا  پرتودهی فانتوم و تومور ن دهد. برای پرتودهی، سا  را ن

 کیلوالکترون ولت قرار گرفت. 55های ایکس متری قرار داده شده است و تحت تابش اشع سانتی 2تومور در عمق 

  

سا ، ، سمت راست( بافت بدون عنصر فعال keV 55  محاسب  شده ا  پرتودهی بافت با اشع  ایکس وتو یع د (2ماره )شکل ش

 ید. mg/ ml10سمت چپ( بافت آغشت  ب  
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 گیری:بحث و نتیجه

شکل  شبی وفاکتور افزایش د 1با توج  ب   شده در انرژی   شان میسا ی    وددهد ک  در ناحی  توموری های مختل  ن

های انتخاب شااده نشااان   را برای تمام انرژیوها این افزایش دجذبی ب  طور چشاامگیری افزایش یافت  اساات. منحنی

نیوم و ،  مانی ک  ا  گادولیافزایش د توان حضااور عنصاار فعال سااا  ید در تومور دانساات.دهد. علت این مورد را میمی

ستفاده می س ا ست و با مقای صر می شود نیز قابل مالحظ  ا ست آمده ا  این دو عن شاهده کرد ک  این دو نتایج بد توان م

شرایط تزریق  علت انتخاب این دو عنصر این است ک  این عناصر دهند.های تقریباً یکسانی ا  خود نشان میعنصر روند

گادولینیوم بعنوان یک  دارا هستند ب  این صورت ک  ا  ید برای بهبود کنتراست در رادیولوژی و را و استفاده برای انسان

ب   ، بنابراین ا  هر عنصری ک  عدد اتمی باال داشت  باشددر انسان مورد استفاده قرار گرفت  شده است درمانیداروی شیمی

ستفاده در انسان و قابل تجمع در تومور باشد می ستفاده کردشرطی ک  قابل ا   ویکنواختی د .توان در این روش درمانی ا

ستگی دارد. اما اگر یکنواختی ددر تومور برای  شع  ایکس ب   جذبی در تومور، برای انرژیی وعناصر، ب  انرژی پرتوهای ا

  در تومور برای عنصر ید بیشتر وشود ک  یکنواختی د  را ایجاد کرده، محاسب  شود، مشاهده میوک  بیشترین افزایش د

صر دیگر می شد. ب  این دلیل ک  در انرژیا  عن سمتفوتونهای باال با توانند در های انتهایی تومور میهای پراکنده، در ق

های پراکنده دارای انرژی کمی هستند تا بتوانند در افزایش های پایین، فوتون  تومور سهیم باشند اما در انرژیوافزایش د

 های انتهایی تومور سهیم باشند. ، در قسمتود

ب  سبب   وک  تو یع د دهدنشان می)سمت راست(  2 سا  در شکلالتو یع د  در بافت بدون آغشت  شدن ب  عنصر فع

سریع و پراکندگی شع  ایکس کیلوولتاژ، دجذب  سطح بافت اعمال میوهای جانبی پرتوهای ا شکل   یادی در   2 شود. 

صر وتو یع د )سمت چپ( شان می mg/ml 10با غلظت  ید  فانتوم را  مانی ک  تومور با عن ست، ن شده ا شاندار  دهد. ن

شان میو  یک افزایش دوخطوط ایزود سنگین و  دهد.  چشمگیری را در ناحی  تومور ن صر  ستفاده ا  عنا چنین نگرش ا

صر فعال شی آنها در تومور ب  عنوان عنا شم جذب گزین های القایی، ارائ  تدابیر جدید طراحی درمان و سا  و ایجاد چ

 سا د.افزایش با دهی درمان تومور را میسر می
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