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  ناهمگن اتپروتون در ترکیبهایپرتویمتریزات دمحاسبتحلیلی براي  روش

 

  سید فرهاد مسعودي :فاطمه سادات رسولی

 اي کاربردي، گروه هستهفیزیک دانشکدهانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، د

  

  چکیده

کـارلو و محاسـبات   مونـت  هـاي سـازي کلی شبیه يدر ماده به دو دسته ي درمانیهاات مربوط به بررسی ترابرد پروتونطالعم

یکـی  .انـد بـراگ ارائـه شـده    هاي صحیحمنحنیبراي دستیابی به هاي مختلفی مدل ،در روش تحلیلی. شوندتحلیلی تقسیم می

که براي اي استوار است، وابسته به پارامترهایی است توابع سهموي استوانه بکارگیري ،که اساسآن برهااین مدلترین ازبرجسته

هـاي  هـاي داده کند که اطالعات آنها در جدولمحدود به موادي میاین امر استفاده از این تئوري را . اندمواد مختلف، متفاوت

شده و صحت آن معرفی ترکیب دلخواه  هر شده برايپارامترهاي ذکريروشیبراي محاسبهدر این مقاله، . اي موجود باشندهسته

  .کارلو بررسی شده استهاي مونتسازيشبیه نتایجطریق مقایسه با از

  

  ناهمگن ترکیبات،Bortfeldمدل ، منحنی براگ،دزیمتري، تراپیپروتون: کلمات کلیدي

  

  مقدمه

-دارد، به عنوان یکـی از روش  و گاما پرتوهاي نوترون درمان با تراپی به دلیل مزایایی که نسبت بهپروتون

 ،فرودي بـا توجـه بـه انـرژي اولیـه     هاي پروتون. مورد توجه واقع شده است خارجی درمانیپرتوهاي مناسب 

هـا  پروتـون .کنندخود را در انتهاي مسیر تخلیه می انرژيي ي هدف هستند و بیشینهداراي برد مشخصی در ماده

توسـط  انرژي از دست رفتـه  میزان . دهندو انرژي از دست می شدهدرون ماده هدف، کند  در در طی مسیر خود

 ي دوز، در انتهـاي مسـیر  این بیشینهبنابر. ها نسبت عکس داردها و منتقل شده به ماده، با سرعت پروتونپروتون

دوز در عمق مـورد   تریني بیشاین ویژگی منجر به تخلیه. کندافت می به سرعتو سپس  شودبه ماده منتقل می

  . شودمی فرین آسیب رسیده به بافت سالم اطراکمت بنابراین نظر، و

ي دوز منتقـل  ، و بیشـینه )Bragg curve( منحنی تغییرات دوز بر حسب عمق نفوذ در ماده، منحنی بـراگ 

تعیین دقیق منحنی براگ منجر بـه تعیـین   از آنجا که .شوندشناخته می) Bragg peak(شده، به عنوان پیک براگ

 SOBP)Spread-Outتعیین دقیق منحنـی و بنابراین ، ي هدفهاي مختلف مادهدقیق میزان دوز رسیده به عمق

Bragg Peak (در  تعیـین منحنـی بـراگ    .از اهمیت باالیی برخوردار است مطالعه بر روي این موضوعشود، می

، که بـا بکـارگیري کـدهاي مختلـف     کارلواستفاده از روش مونت: به دو روش قابل بررسی است هدف يماده
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  . هاي محاسبات تحلیلیروش استفاده از، و اي قابل دستیابی استهسته

هـا  یندهاي فیزیکی که در طی مسیر پروتـون آگرفتن ترکیبی از فرهاي تحلیلی مختلفی با درنظرتاکنون مدل

-مناسـب یکـی از  به عنوان  ]Bortfeld]1رائه شده توسطاتئوریدر این میان، . انددهند، ارائه شدهدر ماده رخ می

 دوزایـن مـدل،   .شـود شـناخته مـی  هـا در مـاده   براي توصیف حرکت پروتونتحلیلیي هاترین مدلکاملترین و 

 محاسبهاي گیري از توابع سهموي استوانه درون ماده را با بهره به انرژي و با جهت تابش مستقیمهاي تکپروتون

بـا  تـابش  هـا، و همچنـین   هاي تابش مورب پروتـون به حالت ]2[ شو همکاران Jetteاین مدل توسط . کند می

هـاي  سـازي توافق بسیار خوبی با نتایج شـبیه  آننتایج  ، وي گاوسی تعمیم داده شده استاي اولیهتوزیع زاویه

  . دارند MCNPXانجام شده به کمک کد 

. هسـتند ي هـدف  جنس مـاده  داراي مقادیر مشخصی برايوابسته به پارامترهایی است که  Bortfeldمدل 

اي هـاي هسـته  هـاي داده همچنین جدول و]ICRU]3هايطریق اطالعاتی که در گزارشاین پارامترها از اگرچه 

Janni]4 [هـا اطالعـات مربـوط بـه تعـداد      این جـدول  از آنجا که، با این حال اند، قابل دستیابیگزارش شده

ترکیبـات و  ، بـه ویـژه   دلخواهیي دوز به روش تحلیلی در یک مادهگیرند، محاسبهرا در برمی از مواد محدودي

 يبراي محاسبه کلیحلی راه هدف از این مطالعه، ارائه. باشدپذیرنمیامکان Bortfeldاز طریق مدل  ها،مخلوط

-براي مواد دلخواه و مـورد عالقـه در پروتـون    ،ي آنمدل تعمیم یافتهو Bortfeldتئوريپارامترهاي موجود در 

 هـاي بـراي اطمینـان از صـحت روش   . اسـت  در این مواد به کمکاین مـدل  ي دوز، و در نهایت محاسبهتراپی

  .خواهند شدمقایسه  MCNPXکارلويکد مونت هايسازيپیشنهاد شده و محاسبات انجام شده، نتایج با شبیه

  

  ایجروش کار و نت

  :ها و برد آنها در ماده هدف استبین انرژي پروتون رابطه، ]Bortfeld]1تئوري  اساس

)1  (p
00 ER   

رهایی هستند کـه بـا بـرازش    پارامتpو درون ماده است، و 0Eي ي با انرژي اولیههابرد پروتون 0Rکه در آن

از طرفـی، بـا توجـه بـه اینکـه بـراي        .آینـد بدست می] 4[Janniیا ] ICRU]3هاي هاي جدولداده منحنی به

، وجـود دارد نیز ايغیرکشسـان هسـته   هايکنشرخ دادن برهم احتمال، MeV 20هاي با انرژي باالتر از پروتون

  :]5[ ، در طی مسیر درنظر گرفته شودz((، در اثر این فرایندها هاالزم است کاهش شار پروتون

 )2    ())zR(P1/(1)z( 0   
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رابطـه فـوق را   . است عمق نفوذ در ماده هدف zو ايهستهغیرکشسان کنش احتمال رخ دادن برهم Pکه در آن 

  :توان به صورت زیر بازنویسی کرد می

)3                                                 ()zR(1)z( 0   

.کندرا مشخص می باقیمانده پارامتري است که شیب خط شار بر حسب برد که در آن 

  :شودزیر محاسبه می از رابطه zدر عمق  دوز، Bortfeldپیشنهاد شده توسط  مدلدر 

)4              ()](D)
Rp

()(D
1

[
)R1(p2

)p/1(e
)z(D 1p/1

0
p/1

R0
p/1

p/1
R

4/

0I

2











 



 

دگی پاشـن مجـذور میـانگین مربعـی     Rچگـالی جرمـی محـیط،   هاي فـرودي، شارپروتون0در این رابطه،

هـاي  کسر انرژي آزاد شده در بـرهمکنش پارامتر مربوط به توزیع گاوسی انرژي، Range straggling(،(برد

، و ايغیرکشسان هسته
R

0 zR




 است.)x(D و)x(اي و گامـا  توابـع سـهموي اسـتوانه    نیز به ترتیب نماینده

و همچنـین تـابش بـا    يبه انـدازه زاویـه   هاي مورببه تابش Bortfeldتئوري همانطور که ذکر شد،  .هستند

از رابطه زیـر محاسـبه    دوز که توان نشان داددر این حالت،می. ي گاوسی قابل تعمیم استاي اولیهتوزیع زاویه

  :]2[ شودمی
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بـه  پارامتري اسـت کـه   ونشان داده شده  xگاوسی بابراي توزیع  دوز محوراز زان خروج در این رابطه، می

صورت
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پارامترهاي  دستیابی به به )5( و)4( روابط بکارگیريدوز با  يشود، از آنجا که محاسبهچنانچه مشاهده می

α  ،p  وβ  ،بـا  متنـاظر بـا آنها   هـاي کمیـت  د کهخواهد بوي محدود به مواداین تئوري استفاده از وابسته است

ناکامل بودن لیست مواد ترکیـب موجـود در   به دلیل .باشند قابل محاسبهاي هاي هستههاي دادهجدولاستفاده از 

ـ  هـر  ي پارامترهاي ذکر شده برايي روشی براي محاسبهارائهها، این جدول دلخـواه ضـروري بـه نظـر      يادهم

  .حلی تحلیلی براي این مسأله ارائه شوددر ادامه تالش شده است تا راه .رسد می

بـه  است، توان توقـف   ساخته شده عناصر ترکیب تعدادي از حیطی که ازمکلیمان، براي -ي براگطبقرابطه

 :صورت زیر قابل محاسبه است
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ها بر واحد حجم،تعداد اتم Nدر این رابطه 
dz

dE
بـا   .اسـت  cام در ترکیب  iکسر اتمی عنصر  inتوان توقف، و  

ي زیـر محاسـبه   ، از طریق رابطـه cRتوان نشان داد که برد ذرات باردار در یک ترکیب، توجه به این قاعده،می

  ]:6[شود می

               )7            ())R/A(n/(MR
i

iiicc   

جرم ملکـولی ترکیـب مـورد     cMام، وiجرم اتمی عنصر  iAترکیب، موجود در ام  iبرد در عنصر  iRکه در آن

-تعدادي از ترکیبات که اطالعات آنهـا در جـدول   دري فرودي هابرد پروتونبا استفاده از این رابطه، .نظر است

-مقایسه شـده موجود  هايبا داده الف-1و نتایج آن در شکل محاسبه شدهاي موجود است، هاي هستههاي داده

  .شود، توافق بسیار خوبی بین نتایج برقرار استهمانطور که مشاهده می. اند

ازطریـق   pو  αکنند، پارامترهاي پیروي می انرژي-ي بردرابطهاز  الف-1هاي شکل با توجه به اینکه داده

 ،ایـن روش مقادیر محاسبه شده براي این پارامترهـا بـا اسـتفاده از     .دهستنقابل محاسبه  هابه این منحنی برازش

-هاي جـدول ، و با پارامترهاي بدست آمده با استفاده از دادهگزارش شده 1براي تعدادي از ترکیبات در جدول 

بسـیار مناسـبی بـراي    شود، روش معرفی شـده راهکـار   همانطور که مشاهده می. انداي مقایسه شدههاي هسته

  . دهدبراي ترکیبات دلخواه را ارائه می Bortfeldدو پارامتر ظاهر شده در تئوري  محاسبه

ي هو نماینـد  شـود مـی نمـایش داده  βظاهر شده است، با نمـاد   Bortfeldکه در تئوري  ن پارامتريسومی

ي توجه به روابط ذکر شده، محاسـبه با . اي استهستهغیرکشسان هاي کنشکاهش شار در اثر برهم شیب رابطه

Pي اي، منجر به محاسبههسته غیرکشسانکنش ، احتمال وقوع برهمβ ي در این مقاله براي محاسـبه . خواهد شد

P ي زیر پیشنهاد شده و مورد بررسی قرار گرفته استبراي یک ترکیب دلخواه، رابطه:  

)8       (
i

iic P.P  

 iPو  iام بـه ترتیـب بـا     iاي براي عنصـر  کنش غیرکشسان هستهجرمی و احتمال وقوع برهمکه در آن کسر 

بـا مقـادیر موجـود در     Pي مقادیر بدسـت آمـده بـراي    صحت این رابطه از طریق مقایسه. اندنمایش داده شده

 ي پیشـنهاد شـده را  عملکرد رابطـه ي نحوهاي از نمونهب-1شکل . ، مورد بررسی قرار گرفته استJanniجدول 

با استفاده از ایـن روش در جـدول    βمقادیر بدست آمده براي همچنین . دهدنشان می براي تعدادي از ترکیبات

  .اندگزارش شده، و با مقادیر موجود مقایسه شده 1
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اي کنش غیرکشسان هستهاحتمال رخ دادن برهم) ب. ناهمگن انرژي براي تعدادي از ترکیبات-بردي هرابط) الف.1شکل 

  . ي عملکرد روش پیشنهاد شدهایاز نحوهبه عنوان نمونه ناهمگن هاي فرودي در سه ترکیببراي پروتون

، و )cمشخص شده با زیروند (با استفاده از روش ارائه شده در این مقاله  β، و α ،pمقادیر بدست آمده براي .1جدول 

  ).tمشخص شده با زیروند (اي هاي هستههاي دادهمقادیر محاسبه شده با استفاده از اطالعات موجود در جدول

)cm.gr(  ترکیب 3  )MeV.cm( p
c

  )MeV.cm( p
t

  cp  tp  )cm( 1
c

  )cm( 1
t

  

  012/0] 1[ 0128/0  77/1] 1[  76/1 0022/0] 1[ 00223/0  1  آب

  0232/0] 2[  0241/0  77/1] 2[  76/1  00135/0] 2[  00132/0  85/1  استخوان

  0113/0  0132/0  76/1  76/1  0022/0  0022/0  94/0  اتیلنپلی

  036/0  036/0  74/1  74/1  00099/0  00097/0  18/3  فلورایدکلسیم

  032/0  032/0  75/1  75/1  0011/0  0011/0  5/2  شیشه

  0505/0  0503/0  71/1  71/1  00073/0  00073/0  473/6  نقره برمید

  0161/0  0173/0  76/1  76/1  00198/0  00195/0  2/1  لگزان

  

براي  β، و α ،pهاي پیشنهاد شده، از مقادیر بدست آمده براي پارامترهاي منظور بررسی عملکرد روشبه 

-استفاده شده، و با نتایج مربوط به شبیه Bortfeldي ي دوز در ترکیبات با بکارگیري مدل تعمیم یافتهمحاسبه

هاي فرودي محاسبات براي پروتون اي از نتایج مربوط به ایننمونه. مقایسه گردیده است MCNPXهاي سازي

 )الف(
 )ب(
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MeV 100 همانطور که مشاهده . اندنمایش داده شده 2 درجه، در شکل 45، و 30، 15، 0هاي تابش با زاویه

  . برقرار شده است هاي مونت کارلوسازياین مقاله و شبیه شود، توافق بسیار خوبی بین نتایجمی

  

  
 MCNPXهاي سازيهاي براگ بدست آمده با استفاده از روش پیشنهاد شده در این مقاله، و نتایج شبیهمنحنی.2شکل 

ها به ترتیب از راست به چپ منحنی ).چپ(و استخوان ) راست(فلوراید به کلسیم MeV 100فرودي هايبراي پروتون

  .ي هدف هستنددرجهبه ماده 45، و 30، 15، 0هاي تابش مربوط به زاویه

  گیريبحث و نتیجه

مدل مناسب و کاملی براي توصیف حرکت پروتون درون ماده و دوز رسیده بـه   Bortfeldاگرچه تئوري 

از آنجـا  . هـدف بسـتگی دارنـد    يدهد، با این وجود وابسته به پارامترهایی است که به جنس مـاده آن ارائه می

گیرنـد، اسـتفاده از مـدل    را در برنمـی  و ترکیبـات مختلـف   اي موجود تمام مـواد هاي هستههاي دادهجدولکه

Bortfeld در ایـن مقالـه، روشـی    . ها ذکر شده باشدشود که اطالعات آنها در این جدولبه موادي محدود می

هاي موجود مربوط به تعـدادي از  داده این پارامترها براي هر ترکیب دلخواه ارائه شد، و با تحلیلی براي محاسبه

هاي موجود دارنـد،  با استفاده از پارامترهاي بدست آمده، که توافق بسیار خوبی با داده. ترکیبات مقایسه گردید

ي و با استفاده از مدل تعمیم یافتـه  هاي تابش مختلف به روش تحلیلیهاي فرودي با زاویهدوز ناشی از پروتون

Bortfeld هاي سازياین نتایج با نتایج شبیه مقایسه. شدمحاسبهMCNPX   نشان داد که روش ارائه شده بـراي

بـه دلیـل اهمیـت محاسـبات     . متشکل از هر تعداد عنصر دلخواه معتبر است اتي دوز پروتون در ترکیبمحاسبه
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ـ  تحلیلی به عنوان یکی از روش ی در راسـتاي  هاي موجود براي محاسبات دزیمتري، روش ارائه شده گـام مهم

  .      به شمار میرود تراپیعالقه در پروتونهاي موردبررسی عملکرد پرتوها در بافت درگسترش ایننوع محاسبات 
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