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 چکيده
باشد. پرتو پروتون بیشترین های اطراف تومور میردن تومور با کمترین آسیب به سایر بافتهدف اصلی در پرتو درمانی از بین ب

 نواحی در که تومورهایی درمان در تراپیپروتون کند.تخلیه میهای سالم در ناحیه توموری مقدار انرژی را بدون آسیب به سایر بافت

 ای تولیدثانویه بدن، ذرات هایبافت از پروتون پرتو طی عبور. است مناسب ایگزینه دارند قرار حساس هایارگان نزدیک و عمیق

، هدف از این پژوهششوند. می دیگر بدن هایبافت به هاییخسارت موجب و کرده نفوذ بدن سالم هایبافت که به شوندمی

و بررسی میزان دوز رسیده به اجزای مختلف قلب طی فرآیند درمان  اگ پهن شده جهت پوشش تومور سینه،ی بری قلهمحاسبه

 .ها استفاده شده استسازیبرای شبیه  MCNPXاز کد است.

 MCNPX ،دوز ذرات ثانویه ،ی براگ پهن شدهقله ،سرطان سینه ،پروتون تراپی کليدواژه:

 
Investigating of breast cancer treatment using proton therapy method 

 
(1) Javidi, Hassan- (2) Ahmadi Ganjeh, Zahra - (3) Ehsan, Zarifi - (1) Heidari Sangestani, 

 Soroush  
(1) Islamic Azad University Bushehr Branch, Faculty of Engineering, Department of Nuclear Engineering 

(2) Yazd University, Faculty of physics, Department of Nuclear physics 
(3) Iran Atomic Energy Organization, Nuclear Science and Technology Research Institute, Reactor Research School 

 

Abstract 
The main goal in radiotherapy is to destroy the tumor with the least damage to the other tissues around the tumor. 

Proton beam deposits the most amount of energy in the tumor area without damage to other healthy tissues. Proton 

therapy is suitable for the treatment of tumors in the deep and near sensitive organs. During the passage of proton 

beam from body tissues, secondary particles are produced, which penetrate into healthy tissues of the body and cause 

damage to other tissues in the body. The aim of this work is to calculate the Spread Bragg peak for covering the breast 

tumor and to investigate dose rate reached to the various components of the heart. The MCNPX code has been used 

for Simulations 
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 :مقدمه

سان سهم زیادی در مرگ و میر ان سرطان  سالمت،  سازمان جهانی  سر جهان دارد. تعداد طبق گزارش  سرا ها در 

گیرند. پرتودرمانی هم به صررورت های درمانی قرار میخیلی زیادی از بیماران سرررطانی در طود درمان خود تحت تابش

پرتوگیرد. درمانی، مورد استفاده قرار مییا شیمی های درمانی مثل جراحی ومجرد و هم به صورت ترکیبی با دیگر روش

تراپی، درمان با ذرات باردار و درمان با نوترون های مختلف از جمله تابش خارجی، تابش داخلی، براکیدرمانی به روش

تقاد انرژی نظیر پروتون با اندرمانی یک تکنیک پیشررررفته پرتو درمانی خارجی با پرتوهای یونی  گیرد. هادرونانجام می

شینه می خطی شد )بی ستفاده از باریکه2-1با سونهای یونی به ویژه پروتون در درم(. ا سط ویل ستین بار تو  ان تومور نخ

 در گرفت و پروتون قرار پرتوهای با درمان تحت برکلی الورنس آزمایشگاه در 1954 ساد در بیمار . اولینپیشنهاد شد

 ( 1SOBP )براگ  یقله کردن پهن از با استفاده درمانی پرتو پیشگام سوئد، آپساال در جدید سنکروسیکلوترون ساد همان

هدف اصلی در پرتو درمانی از بین بردن ناحیه توموری با کمترین آسیب  .(4-3) بود بزرگ عمقی تومورهای درمان برای

سایر بافت شد )های اطراف تومور میبه  سایر ذرات، برد دقیق این  مهمترین مزیت ذرات باردار در درمان (.5با سبت به  ن

ها تا رسرریدن به ها و کربنیابد ولی پروتونها به صررورت نمایی کاهش میباشررد. توزید دز عمقی برای فوتونذرات می

بیشررترین دهند. ی براگ از دسررت میانتهای مسرریر خود انرژی نازیزی را از دسررت داده و بیشررینه انرژی خود را در قله

ها، این اسرررت که راپی متکی به قابلیت دسرررتکاری بر روی قله براگ اسرررت. هدف از این دسرررتکاریتتکنیک پروتون

شوند به گونههای بزرگ پوششهدف سالم تا حد ممکن پرتو دریافت نکند. پهنای محدود قلهدهی  ی براگ ای که بافت 

شش تومور به تنهایی ست. مگر اینکه طود هدف فقط زند میلی برای پو سطهمتمفید نی شد. فیزیکدانان به وا ی تجمد ر با

شرررده را تولید کنند که از آن برای درمان تومورهای بزرگ توانند یک قله براگ پهنهای متفاوت، میهایی با انرژیقله

 𝑊𝑖ها در توزید براگ، تعداد سررهم nکه در آن  آید.دسررت میبه زیر معادلهاز  𝑥𝑖در عمق  SOBPز کنند. دواسررتفاده می

 امین توزید براگ است.i برای  𝑥𝑖ز در دو 𝐷𝑖)وزن باریکه( و  امین باریکه iشدت نسبی 

         (1)                                                                                      𝐷(𝑥𝑖) = ∑ 𝑊𝑖𝐷𝑖(𝑥𝑖)
𝑛
𝑖=1 

ها هر کدام با یک انرژی معین، تولید های متفاوت داریم که این قلهبا برد هاییشده نیاز به قلهبراگ پهن برای تولید قله

های متفاوت نیاز هایی با بردها قادر به تولید یک انرژی خاص هستند، بنابراین برای تولید قلهی شتابدهندهشوند. دهانهمی

پراکندگی  -1ار وجود دارد: وش برای این کهایی این تغییر در انرژی را تولید کنیم به طور کلی دو رداریم که از روش

دهند. مدوالتورها در با قرار دادن مدوالتور حجم تومور را پوشش می. در روش پراکندگی منفعل روبش فعاد -2 منفعل

                                                 
1eakSpread out Bragg p   
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های متفاوت است هر گام هایی با ضخامتشوند. یک زرخ مدوالتور دارای گامانواع متفاوت ساخته و به کار گرفته می

شود ضرب شده و در های اولیه، هر کدام در یک عدد، که وزن باریکه نامیده میشود. قلهی اولیه مربوط میلهبه یک ق

شده ایجاد براگ پهن شوند که بهترین قلهسازی میای بهینهها به گونهضخامت و طود گام. شوندنهایت با هم جمد می

در این روش، درمانی استفاده کرد روبش فعاد است. توان از آن برای پوشش هدف در پروتونروش دیگری که می شود.

ای توسط توان گفت که تومور به صورت الیهشود و یا به عبارت دیگر میالیه به هدف تحویل داده می دُز به صورت الیه

ی براگ پهن شده جهت پوشش ی پروتون، قلهنظر گرفتن زشمهدر این کار با در . (9-6)شودباریکه جاروب )روبش( می

های مختلف قلب با توجه به اهمیت این عضو کامل تومور محاسبه شده و سپس دوز تخلیه شده در تومور و قسمت

 ها و محاسبات استفاده شده است.سازیبرای شبیهMCNPX  (10 )محاسبه شده است. از کد مونت کارلوی

 :                                                                                                                     هامواد و روش

های کند. روشبرای محاسبه نتایج استفاده می تصادفی گیرینمونهحاسباتی است که از م الگوریتمیک  روش مونت کارلو

شوند. از طرف دیگر روش استفاده می اقتصادیو  ریاضیاتی، فیزیکیهای سیستم سازیشبیهکارلو معموال برای  مونت

های تکرار شونده گیریباشند که برای محاسبه نتایج خود بر نمونهگر میهای محاسبهمونت کارلو یک طبقه از الگوریتم

برای MCNP  کد سازی شده توسطشبیه MIRDاز فانتوم بدن انسان  نخست گام در مطالعه، این درکنند. تصادفی اتکا می

سطح  از دو طرف مترسانتی 3 یکسان یسانتیمتر به فاصله 5/0ای به شعاع محاسبات استفاده شده است. تومور به شکل کره

 نشان داده شده است. 1سینه و سمت راست سینه قرار گرفته است. نمایی از فانتوم بدن در شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 
 قلبسینه و : نمایی از فانتوم بدن انسان و موقعیت قرار گرفتن 1شکل

 

 نشان داده شده است.  1ی سینه و تومور درون آن از جنس بافت ترم است که در جدود مواد تشکیل دهنده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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 دهندهی بافت سینه و درصدهای تشکیلدهندهعناصر تشکیل :1جدول 

 Si Mg Na O N C H P عنصر

 134/0 454/10 663/22 49/2 525/63 112/0 013/0 03/0 درصد

 Rb Zn Fe Ca K Cl S Zr عنصر

 001/0 204/0 133/0 208/0 024/0 005/0 003/0 001/0 درصد

 

 براگ در هایقله وقوع منظور به پروتونی هایباریکه برای مناسب انرژی دهی تومور، گسترهسپس به منظور پوشش

و سایر ذرات ثانویه  . میزان دوز ناشی از پروتونه استشد زده تخمین با استفاده از مش تالی ی قرار گرفتن تومورمحدوده

با استفاده تراپی سینه باید به آن توجه شود های مختلف قلب به عنوان یکی از اجزای مهمی که در پروتوندر قسمت ثانویه

 .محاسبه شده است 6از تالی 

 :نتایج

با روش مش تالی محاسبه  گیردتومور قرار می یناحیهدر که  MeV  70 - MeV  60انرژی یهای براگ با محدودهقله

ضرایب وزنی برای پوشش کامل تومور با استفاده از حل ، ی انرژیی براگ و محدودههای قلهپس از پیدا کردن مکان .شد

استفاده از ضرایب وزنی محاسبه شده و نشان داده شده است. با  1یک مجموعه معادالت خطی محاسبه شد و در جدود 

دوز با استفاده توزید دوز دو بعدی نشاد داده شده است.  2ی براگ پهن شده محاسبه شد که در شکل ، یک قله1معادله 

 -cm 9تا  -cm  10در عمقروی بدن از جهت روبهر در راستای تابش زشمه وپوشش توم برای نشان دادناز مش تالی 

 نشان داده شده است. 2)عالمت منفی به علت مختصات قرار گیری بافت سینه در فانتوم است( در قسمت )ب( از شکل 

 

 ی براگ پهن شدهی انرژی و ضرایب وزنی جهت ایجاد قلهگستره :2جدول 

 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 (MeVانرژی )

 1 27/0 26/0 19/0 18/0 17/0 16/0 14/0 13/0 09/0 12/0 ضرایب وزنی
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 روی بدنبه( زگونگی توزید دوز در دو بعد برای قرار گرفتن زشمه روب: )الف( توزید عمقی دوز )2شکل

 سالم هایبافت ذرات به  این که شوندمیتولید  ایثانویه ذرات کندمی عبور بدن هایبافت از پروتون پرتو که هنگامی

میزان  3در جدود  .شوندمی دیگر بدن هایبافت به هاییخسارت موجب و کنندمی لیهتخ را خود انرژی و کرده نفوذ بدن

رسند محاسبه شده اجزای مختلف قلب می بهدوز پروتون و سایر ذرات ثانویه تولید شده که در فرآیند درمان به تومور 

 است. 

  ناشی از ذرات تولید شده در فرآیند درمان برای دو حالت تابش زشمه رسیده به اجزای قلب (nGy)دوز  :3جدول 

 

 الکترون فوتون نوترون پروتون عضو

 63/1×10-5 05/5×10-5 82/2×10-5 25/4 تومور

 49/7×10-8 53/7×10-8 2/1×10-7 81/2×10-7 بطن زپ قلب

 54/7×10-8 29/7×10-8 36/1×10-7 06/3×10-7 بطن زپ وارید

 67/9×10-8 11/1×10-7 14/2×10-7 74/5×10-7 راست بطن

 13/1×10-7 08/1×10-7 16/2×10-7 36/4×10-7 بطن راست وارید

 35/9×10-8 01/1×10-7 47/1×10-7 21/3×10-7 زپ زیدهل

 15/1×10-7 05/1×10-7 08/1×10-7 49/3×10-7 زپ زیدهل وارید

 67/1×10-7 64/1×10-7 91/2×10-7 37/8×10-7 راست زیدهل

 42/1×10-7 73/1×10-7 57/3×10-7 07/8×10-7 راست زیدهل وارید

 ((ب (الف(
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ی سمت راست بدن هدف پرتوگیری بوده است اجزای مربوط به سمت راست قلب دوز بیشتری با توجه به اینکه سینه

های غیر تراپی دوز دریافتی در سایر بافتکنند در روش پروتوناند. اگرزه نتایج به صورت کلی اثبات میدریافت کرده

 درگیر بدن در مقایسه با تومور نسبت بسیار کمی است.

 

 :بحث و نتيجه گيری

در  تراپیجهت استفاده در روش پروتون پروتون انرژی محدوده ترینسازی مناسباز شبیه استفاده با پژوهش، این در

رو از روبهپروتون به فاصله ی سه سانتیمتر از سطح سینه در حالت تابش زشمه  قطر یک سانتیمتر به توموری درمان

 پروتون ایهسته برهمکنشهای اثر قرار گرفت. در MeV  70 - MeV 60یی انرژی در گسترهمحاسبه شد. این محدود

 انرژی و کرده حرکت ماده در ثانویه ذرات .شودمی حمل ثانویه ذرات توسط پروتون انرژی از توجهی قابل سهم ماده، با

 هاآن انرژی است ممکن که ایگونه به بود خواهد پروتون برد از بیشتر ذرات از این برخی برد .کنندمی تخلیه را خود

 درنتیج و بیمار بدن سالم بافت در موجب تخلیه دوز درون پرتودرمانی در مورد، تخلیه شود. این هدف حجم از خارج

ی کمی از بافت سینه قرار گرفته است و بنابراین قلب یکی از اجزای مهم بدن است که در فاصله  .گردد جانبی عوارض

 ذره پروتون، نوترون، فوتون زهاردر فرآیند درمان امکان این وجود دارد دوز زیادی دریافت کند. در این کار دوز ناشی از 

با توجه به اینکه سینه رو مورد محاسبه قرار گرفت. های مختلف قلب در حالت تابش زشمه از روبهدر قسمت والکترون

سمت راست مورد تابش پروتون قرار گرفته است اجزای سمت راست قلب دوز بیشتری نسبت به اجزای سمت زپ 

رسیده و میزان دوز تخلیه  تومورحجم دوز به تراپی بیشترین در روش پروتوندهند نتایج نشان میدریافت کرده است. 

 گیرد. سهم نازیزی را در بر میشده در قلب 
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