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Pی چشمه سازی توزیع شعاعی دوز متوسط در هر فعالیت انباشتهشبیه
برای تومور کبدی و  بافت  32

 MCNPX2.6سالم اطراف آن با استفاده از کد 
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 چکیده:

شود. ی مقادیر دوز، توسط بافت تومور دریافت      میباشد که در آن بهینهای میهای رادیوتراپی، براکی تراپی میکروکرهیکی از شیوه
های کبدی در تومور P32ای ی براکی تراپی میکروکرهی چشمههدف از این مطالعه، بررسی مقادیر دوز متوسط در هر فعالیت انباشته

های ای به قطرهای خونی استوانهو رگ cm 1و cm 2/0   ،cm 5/0های  باشد. تومورهای کروی به شعاعهای متفاوت میبا هندسه
µm 25 ،µm 50  وµm 75  و ارتفاع قطر تومور در این مدل استفاده شدند. توزیع شعاعی دوز متوسط در هر فعالیت انباشته در

 مطالعه و با یکدیگر مقایسه شدند. MCNPX2.6بافت تومور و بافت سالم  با استفاده از کد 
 2.6MCNPX، تومور کبدی،  کد P32کلمات کلیدی: براکی تراپی میکرو کره ای، چشمه 
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of 32P source for liver tumor and its surrounding normal tissue using 
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Abstract: 
One of the methods of radiotherapy is microsphere brachytherapy, in which the optimal dose rate is obtained by the 

tumor tissue. The aim of this study is to investigate the average dose per accumulated activity of the microsphere 

brachytherapy source of ³²P in liver tumors with different geometries. Spherical tumors in radii of 0.2, 0.5 and 1.0 cm 

as well as in cylindrical blood vessels in diameter of 25, 50 and 75 μm and height of the tumor diameter were used in 

this model. The radial distribution of average dose per accumulated activity in tumor tissue and its surrounding 

normal tissue was studied using MCNPX2.6 and compared to each other. 

Keywords: microsphere brachytherapy, 32P Source, liver tumor, MCNPX2.6 code 

    مقدمه:
شیوهتراپی میکروکرهبراکی شی در رادیوتراپی دارد]ای اهمیت باالیی در میان  سرطان و موارد پژوه [. این 1-3های درمان 

باالتری دریافت  ز نسییبتاًدو ،باشیید که در آن ع ییو یا نامیه مبت  به تومورشیییوه، ین نوع رادیوتراپی داخلی انتبابی می

های درمانی مانند پرتودرمانی ، دوز بسیییار پایینتری در مقایسییه با دیگر  شیییوهکند در مالیکه بافت سییالم اطرافآ آنمی
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های استاندارد شود که درمانوقتی استفاده می های کبدی اولیهکند. از این تکنین برای تومورباریکه خارجی  دریافت می

 درمانی و رادیوتراپی قادر به درمان تبریب نباشند.مانند شیمی

( و سرطان کولنی متاستاز شده HCCهای کبدی)کارسینومای سلول سرطان کبدی تبریبی در بزرگساالن، ترین نوعرایج

(Secondaryمی )سرطان صد  شتاد در شد. مدود ه ستند. HCCهای کبدی اولیه، با به دو توان را میاولیه  HCC ه

در  یابد وسپس به دیگر نوامی کبد انتشار میکند و در گروه اول تومور منفرد اولیه رشد می د:بندی کرگروه عمده تقسیم

 [.4دوم، تومورهای اولیه چندتایی در میان کبد هستند]گروه 

تراپی تراپی و براکیاند و کاربردشیییان در براکیمطالعه شیییده P32و  Sm153  ،Re188های مبتلف بتا مانند گسییییلنده

ست]میکروکره شکل Y90[. همچنین 5-8ای افزایش یافته ا شه که به  شی SIR-های تحت برندای، ای یا   دانهمیکروکره  

Sphere  وTheraSphere باشد.در دسترس می 

شد]به عنوان ین انتباب ممکن برای براکی P32د ات قبلی، رادیونوکلئیدر مطالع شنهاد  ضر 9تراپی پی به  P32[. در کار ما

توزیع دوز متوسیییط در هر  کبدی مطالعه شیییده اسیییت.ای تومور تراپی میکروکرهید ممکن برای براکیعنوان رادیونوکلئ

و  cm2/0 ،cm5/0های ای برای تومورهای کبدی به شییعاعهای شیییشییه(، برای تابش بتای میکروکرهSفعالیت انباشییته)

cm1 سه قطر که برای هر تومور رگ شد،  µm 75و  mµ25 ،µm 50های خونی در  صورت جداگانه در نظرگرفته  به 

شد و با یکد سی  شبیهبرر سه گردید.  ستفاده از کد سازی تومور کبدی و رگیگر مقای  MCNPX2.6های خونی با ا

 صورت گرفت.

در :                                                                                                                           روش کار

د فسفر ین رادیونوکلئی .اکی تراپی میکروکره ای بررسی شدممکن برای بر ئیدرادیونوکلبعنوان  32-این کار فسفر

و  MeV71/1 واپاشی بتا با انرژی ماکسیمم  %100است و به میزان  h 7/342گسیلنده بتا می باشد که دارای نیمه عمر

 .[10]می باشد MeV 694/0انرژی میانگین  

 شکل     .محاسبه شد MCNPX2.6با کد  32-برای رادیونوکلیید فسفر(، Sر دوز متوسط در هر فعالیت انباشته)مقادی

دسه چشمه ها هن را نشان می دهد. MCNPX2.6برای ورودی شبیه سازی  32-برای فسفر ستفاده شدها یطیف بتا، 1

ن دست آوردبرای به ز قرار گرفتند.ودر امتداد نقاط تالی دتالی سه بعدی  ری از مش هایشبیه سازی شدند و یکس

 در هر شبیه سازی بود.ذره  10E2^ 7 مداقل نیاز به ترابرد ،%5/1خطای آماری کمتر از 

وسیله ین مجموعه از میکروکره های توزیع شده درون رگ ه ز ارسال شده بوبرای شبیه سازی د MCNPX2.6از کد 

آمده است، استفاده کردیم.  1، همانطور که در شکل  32-از طیف بتای فسفر خونی در مرکزیت ین تومور استفاده شد.
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 ب مشییاهده می کنید،-2الف و -2سییازی از تومور کروی با رگی در مرکزیت آن، همانطور که در شییکل در این شییبیه 

 استفاده شد.

شعاع  سایز مبتلف به  سه  شدند که ارتفاع رگ درون هر  cm  1و cm 2/0،cm 5/0تومور های کروی در  سازی  شبیه 

لحاظ شییید.  m μ 75و mμ 25/0،mμ 50ها،تومور هم اندازه با قطرش در نظر گرفته شییید که در این مالت قطر رگ

 (، برای بافت سالم کبد اطراف تومور هم به دست آمد.Sهمچنین مقادیر دوز متوسط در هر فعالیت انباشته )

 
 

 

 

 

 
           ب( نمای زوم شده از-2شکل )                سازی شده با رگی الف( تومور کروی شبیه-2شکل )         

 32-های فسفرکرهمیکرو پرشده با رگ                             در مرکزیتش                                        
 

 

 

 

 32-ز فسفر( طیف بتا ناشی ا1)شکل 
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 S         دوز متوسط در هر فعالیت انباشته، 

چندین تابش در نظر گرفته شود. به ویژه زمانی که رای پرتوهای نافذ کام  جدی باشد. محاسبات دوز تابشی می تواند ب

 برای تابش بتا، به عنوان دوز متوسط در وامد فعالیت انباشته ساده تر کرد: Sله را می توان با تعریف مسأ

(1)S = ØΔ                                                                                                                                                   

 ، کسر جذبی ویژه می باشد که توسط رابطه زیر داده می شود:Ø در رابطه باال،

(2                                 )                                                                                         Ø = Q/m 

 ،Q، و هدف جذب می شود. در این رابطهکه سهمی از تابش گسیلی توسط ع و چشمه است که در هر گرم از جرم ع

می شود. کسر     ع و هدف جذب کسر جذب شده است که سهم انرژی گسیلی توسط ع و چشمه می باشد که در 

جذب شده وابسته به میزان انرژی تابشی رسیده به ع و هدف، مجم و ترکیب)مانند شش و استبوان( آن است.در کار 

 می باشد. Ø=1 ماضر به دلیل یکسان بودن ع و هدف و چشمه،

انباشته توسط ثابت دوز جذبی است .گسیل انرژی در وامد فعالیت  Δ، ثابت دوز جذبی تعادلی Sعامل دوم در رابطه 

 تعادلی معرفی می شود.این عامل توسط معادله زیر داده می شود:

(3                                                                                       ) Δ = 1.6×10−13 NE   Gy.kg/Bq.sec 

توسط آهنگ نسبی گسیل )تعداد گسیل ها در هر تجزیه(  N ( در هر گسیل وMeV میانگین انرژی)برمسب Eکه 

 .[11]ید استرادیونوکلئ

 منظور از فعالیت انباشته، ماضلرب میزان فعالیت ارائه شده توسط چشمه در مدت زمان م ور چشمه است.

 :یافته ها

شته برای تومور کبدی با  سط در هر فعالیت انبا شعاعی مقادیر دوز متو سالم اطرافش به سایز مبتلف و  9توزیع  بافت 

شکل ) ست آمد.  شعاع3د شته برای تومور کبدی به  سط در هر فعالیت انبا شعاعی مقادیر دوز متو   cm( نمایانگر توزیع 

و بافت سالم اطرافش می باشد. بیشینه مقادیر دوز متوسط در هر فعالیت انباشته مربوط به تومور کبدی دارای رگی به 2/0

شد و کمین m μ 25قطر شته مربوط به تومور کبدی دارای رگی به قطرمی با  mμه مقادیر دوز متوسط در هر فعالیت انبا

 انجام گرفته است. 3cm 18/0می باشد. محاسبات در مجم  75
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و بافت  cm  5/0( نمایانگر توزیع شعاعی مقادیر دوز متوسط در هر فعالیت انباشته برای تومور کبدی به شعاع4شکل )

سییالم اطراف آن می باشیید. بیشییینه مقادیر دوز متوسییط در هر فعالیت انباشییته مربوط به   تومور کبدی دارای رگی به 

شته مربوط به تومور کبدی دارای رگی به قطر mμ 25قطر شد و کمینه مقادیر دوز متوسط در هر فعالیت انبا  m μمی با

 و برای دو رگ دیگر در مجم                  3cm 43/5در مجم m25 μمی باشییید. محاسیییبات برای رگی با قطر 75

3cm46/1 گرفته است. نجاما 

شعاع5شکل) شته برای تومور کبدی به  سط در هر فعالیت انبا شعاعی مقادیر دوز متو و بافت  cm  1( نمایانگر توزیع 

و کمینه مقادیر مربوط به تومور   mμ25سییالم اطراف آن می باشیید. بیشییینه مقادیر مربوط به تومور دارای رگی به قطر 

 انجام گرفته است. 3cm 43/5 می باشد. محاسبات در مجم  m75 μ   دارای رگی به قطر
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 نتیجه گیری:

با بررسی نمودارهای توزیع شعاعی دوز متوسط در هر فعالیت انباشته دریافتیم که میزان دز متوسط در هر فعالیت انباشته 

باشد، با بررسی متر میسانتی 2/0که مربوط به توموی با شعاع  3باشد. به طور مثال در شکل مرتبط میبه هندسه تومور 

یابیم که هرچه قطر رگ افزایش یابد، با کاهش تعداد میدسیییت آمده برای سیییه رگ با سیییایز متفاوت در های بهمنحنی

ها(، میزان دوز متوسط در هر فعالیت انباشته، در بافت های جای گرفته در رگ )به دلیل افزایش قطر میکرو کرهکرهمیکرو

 5و  4های شکل یابد. این بررسی با توجه به روند منحنیتوموری کبد و همچنین در بافت سالم اطراف تومور کاهش می

ابل توجه گیرد. کاهش مقادیر دز متوسط در هر فعالیت انباشته برای بافت سالم ین ویژگی مهم قهم مورد تأیید قرار می

شد. میبرای تومور دارای رگ بزرگتر می سی تعداد میکرو کرهبا سط در هر توان با برر سبی بین دز متو ها به ین تعادل ن

فعالیت انباشییته برای بافت توموری کبد و برای بافت سییالم اطراف آن دسییت یافت. از مقادیر دز متوسییط در هر فعالیت 

 دز جذبی و دز جذبی استفاده کرد.ی آهنگ توان برای محاسبهانباشته می

 مراجع:
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