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 :چکیده

مورد توجه قرار گرفته  سینه برای درمان سرطان ،لممقدار دز ناخواسته به بافت سا نیکمتر لیتحودلیل به BNCTروش 

کاهش  یبرا فیدهنده طشکلمجموعه  .تاس BNCT درمان سرطان پستان به روش یبررس ،پژوهش نیهدف از ا. است

به عنوان  ،BSAی برا .شد یراحط   MCNPX کد با استفاده از یحرارتشار نوترون  شیو افزا عیاز نوترون سر یدز ناش

 یمواز .استفاده شد مشخص یهابا ضخامت گرافیت، سرب و بریلیوم بازتابنده از مواد یبرا و O2D و BeOکند کننده از

 cmضخامت  ،به عنوان کندکننده  O2D از cm 1ضخامت  تیشد و در نها یطراح سرب و بریلیومگرافیت،  کننده با مواد

در  که دهدینشان م جینتا .نداهانتخاب شد تیاز جنس گراف cm 1ساز به طول یزبه عنوان بازتابنده و موااز گرافیت  71

مد و در درمان  است  اندازه کافی کاسته شده های نوترون سریع بهاز آلودگی ،شده یطراحBSA نوترون حاصل از  کهیبار

 خطری برای بافت سالم وجود ندارد.نظر، 
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Abstract: 
The BNCT method has been considered for the treatment of breast cancer due to the 

delivery of the least amount of unwanted dose to healthy tissue. The aim of this study 

was to evaluate the treatment of breast cancer by BNCT method. The Beam Shaping 

Assembly was designed to reduce the dose due to rapid neutrons and increase the 

thermal neutron flux using MCNPX code. For BSA, BeO and D2O were used as 

moderators and graphite, lead and beryllium with specific thicknesses were used as 

reflectors. The collimiator was designed with graphite, lead and beryllium materials, 

and finally a thickness of 5 cm of D2O was selected as a moderators, a thickness of 10 

cm of graphite as a reflector and a 7 cm graphite as the collimiator. The results show 

that in the neutron beam produced by BSA, the neutron contamination is sufficiently 

reduced and there is no risk to healthy tissue in the treatment. 
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 مقدمه . 1

و  رانیدر ا ریعامل مرگ و م نیسرطان سوم .در حال گسترش است یادیسرطان با سرعت ز یماریدر حال حاضر ب

به خود اختصاص داده  رانیآمار ابتلا را در ا نیشتریسرطان پستان ب ،انواع سرطان انیاز م. ]2و7[در جهان است نیدوم

 .شودیعامل مرگ محسوب م کیبه عنوان  یماریب نیا رایز ؛ترسند یاز مردم از سرطان م یاریبس یاز طرف. است
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از انواع  . ی استجامعه بشر یازهایاز ن یکیسرطان  یو آسان برا عیسر یو درمان یصیتشخ یروش ها افتنی نیبنابرا

به  .است یتراپ نوو پروت ینوترون تراپ ،مورد علاقه پژوهشگران بوده است ریاخ یهادرمان هدفمند که در سال یهاروش

مورد استقبال  (BNCT)بور ط نوترون توس اندازیریدرمان گ ،سروگردن یهادرمان سرطان یبالا تیعلت حساس

 ریمختلف در جهان نظ یها هبا چشم یروش درمان نیا .افتی شیافزا نهیزم نیدر ا قاتیاساس تحق نیبرا  .قرارگرفت

 MNSR یقاتیو رآکتور تحق (2172)کاسه ساز و همکاران، راکتور تهران (2113)یاناگی و همکاران، KUR راکتور

مورد مطالعه  غیره، و ضهیب، کبد ،پوست ریمختلف نظ یاندام ها یو بر رو ( 2171)منشی زاده و همکاران،  اصفهان

باتوجه به گسترش بیماری سرطان پستان در زنان، به خصوص در زنان ایرانی، همچنین اهمیت اثرات  .قرارگرفته است

ن جوان و خطر ابتلا به سرطان ثانویه به علت مخرب عمل جراحی تخلیه پستان بر روح و روان زنان، به خصوص زنا

 میبر آن شد زیما ندریافت دز توسط بافت سالم هم جوار پستان مانند قلب، ریه و تیروئید در روش های پرتودرمانی رایج، 

  .میانجام ده MITRراکتور  درمانی فیدرمان سرطان پستان با استفاده از ط نهیدر زم یقاتیتا تحق

 

 روش کار . 2

علت به ،MITR، کایکتور دانشگاه ماساچوست آمراشکافت ر یها شده حاصل از نوترون نهیبه فیاز ط قیتحق نیدر ا 

داده   7طیف نوترونی مورد نظرطبق شکل  .]9[شده استاستفاده پایین بودن نوترون سریع آن نسبت به رآکتورهای دیگر

  یابی شده است.

 MITR  طیف نوترونی .1شکل

 .7.2ها با استفاده از کد مونت کارلوی تمام شبیه سازی .]2[برای درمان تومور پستان به نوترون حرارتی نیاز است

MCNPX  انجام شد. برای این کار یک مجموعه شکل دهنده طیف مرحله به مرحله طراحی شد. در ابتدا برای کاستن

 cmتا  cm 7نوترون های فوق حرارتی و سریع از طیف باید یک کند کننده تعبیه کرد. برای این کار یک استوانه با طول 

 حی شد. این دو مادهطرا  O2D و BeOطراحی شد و شار نوترون حرارتی آن اندازه گیری شد. کند کننده از دو مواد  12

نشان  2شکل وترون فوق حرارتی و سریع به نوترون حرارتی، سطح مقطع بالاتری نسبت به دیگر مواد دارند. برای تبدیل ن

در طول های مختلف کند کننده است. با توجه به نتایج به دست  دهنده نتایج مربوط به تغییرات شار نوترون حرارتی

 عنوان کندکننده انتخاب شد.به O2Dاز  cm 1آمده از محاسبات، کند کننده با طول 

سپس برای جلوگیری از خروج نوترون ها از مجموعه شکل دهنده طیف، یک پوسته استوانه ای از جنس گرافیت، برلیوم 

مد نظر قرار گرفت. پس  cm 72الی  cm 7بازتابنده به دور کند کننده قرار گرفت. ضخامت بازتابنده از عنوان و سرب، به

 از گرافیت برای بازتابنده درنظر گرفته شد. cm 71ضخامت  9از بررسی شارنوترون حرارتی از روی شکل

طیف حاصل از محاسبات            

طیف اولیه            

 



 

 به عنوان کند کننده. BeOو  O 2Dنمودار مقایسه شارنوترون حرارتی برای ضخامت های مختلف  .2شکل

 نمودار مقایسه شارنوترن حرارتی در ضخامت های مختلف بازتابنده .3شکل

برای هدایت طیف نوترونی به خروجی مجموعه شکل دهنده طیف یک مخروط ناقص  از جنس گرافیت، سرب و برلیوم 

کند. را به یک سمت هدایت می طراحی شد. نام این قسمت از مجموعه موازی ساز است که حرکت کاتوره ای نوترون ها

با توجه به نتایج به دست آمده برای شار نوترون حرارتی طبق در نظر گرفته شد.  cm1الی  cm2طول موازی ساز از 

 .4شکلانتخاب شد. پس از اندازه گیری طیف نوترون تولید شده در  cm1موازی ساز از جنس گرافیت با طول  2شکل 

 ه عنوان موازی سازب Gو  Be ،Pbنمودار مقایسه شار نوترون حرارتی برای طول های متفاوت 

و  انتهای مجموعه شکل دهنده طیف، پارامتر های در هوا با طراحی یک کره از جنس هوا در مقابل طیف اندازه گیری شد

 .وارد شد 7نتایج در جدول 
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 نتایج محاسبه ی پارامتر های در هوا. 1جدول 

2/4499E+40 ϕ th (n.s-1.cm-2 ) 

2/54448E+40 ϕ Total  (n.s-1.cm-2 ) 

1/44189958E-41 ϕ th / ϕ Total 

9/84545E-19 Dfast/ ϕ th (Gy.n.cm-2 ) 

 

ترکیب شیمیایی و چگالی  .]1[تعبیه شد cm 7زن، یک تومور کروی به شعاع  MIRD سپس در پستان چپ یک فانتوم

 𝑔/𝑐𝑚3و با غلظت  2استفاده شد. ترکیب شیمیایی تومور با توجه به جدول  26ICRUاندام ها در فانتوم از گزارش 

222/2=ρ .لحاظ شد 

 .]6[ترکیب شیمیایی بافت تومور. 2جدول 

 ترکیب شیمیایی بافت تومور

 P O N C H ترکیب شیمیایی

 3/3 26/3 2/1 16/3 7/8 درصد وزنی

پرتو که در  عیزتو یدر راستاسپس  .]1[در نظر گرفته شد ppm 61تومور  یو برا  ppm 78بافت سالم غلظت بور برای 

 تنه، ،(cm2) به قطر  تومور، نهیس 79از فانتوم شامل  متری طول  سانت ه است،در نظر گرفته شد yمحاسبات محور  نیا

cm   1/2در ابعاد هیر و قفسه دنده × 7 ×  .شد یبندوکسل  1مانند شکل  7

نمایی از ووکسل بندی فانتوم انجام شده .5شکل  

دست آمده از مجموعه شکل دهنده طیف قرار گرفت و پارامتر های در در این مرحله فانتوم در مقابل طیف نوترون به

دست آمده است،  به ICRP 69 گزارشیکی که از ژدر نظر گرفتن ضرایب بیولوو  F6و F4با استفاده از تالی  فانتوم

بیانگر مقادیر مربوط به  9جدول  دهد.شده در عمق مختلف را نشان می یکی جذبنمودار دز بیولوژ 6شکلبررسی شد. 

 پارامترهای در فانتوم محاسبه شده است.

 مقادیر پارامتر در فانتوم .3جدول
TG TD(mm) AD(mm) ADDR(Gy-eq/min) TT(min) 

1/59E+41 58 54 5/88E-45 88/5 E 30+  



 .بافت سالم و تومور برحسب عمق فانتومتوزیع دز بیولوژیکی کل در  .6شکل

  گیری. نتیجه5

با خصوصیات زیر، یک باریکه نوترونی با پارامتر های در هوای  ،1، مطابق شکلبا طراحی یک مجموعه شکل دهنده طیف

 آورده شد، تولید شده است. 9به آنها اشاره شد و پارامتر های در فانتوم که در جدول  7که در جدول 

   O 2Dسانتی متر از جنس 1کند کننده با ضخامت  (7

 سانتی متر از جنس گرافیت 71بازتابنده با ضخامت  (2

 سانتی متر از جنس گرافیت 1موازی ساز با طول  (9

 
  شده در این پژوهشنمای کلی از مجموعه شکل دهنده طراحی  .7شکل

، نشان می دهد که در کاهش مقدار دز نوترن سریع و افزایش مقدار شار نوترون حرارتی، که 2اطلاعات موجود در جدول 

 هدف این تحقیق بوده است، موفقیت حاصل شده است.

 مقادیر پارامتر های در هوا برای دو طیف اولیه و نهایی .4جدول

 پارامتر باریکه نوترونی اولیه نتیجه حاصل از این پژوهش

2/4444 E +46 2/64E+44 ϕ th (n.s-1.cm-2 ) 

2/54445 E +47 2/74 E +45 ϕ Total  (n.s-1.cm-2 ) 
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1/44154455 E -41 4/47 E -45 ϕ th / ϕ Total 

4/54343 E -14 1/14615 E -14 Dfast/ ϕ th (Gy.n.cm-2 ) 

 

دهد که با این باریکه نوترنی تولید شده می توان تومور های تا از طرفی نتایج حاصل از پارامتر های در فانتوم نشان می 

نیز مقدار بالایی دارد و هرچه این مقدار بالاتر باشد نشان از کیفیت باریکه  TGسانتی متر را درمان کرد. پارامتر  8عمق 

که این  کم است. 1حرارتی حاصل از این طیف در مقایسه با کارهای مشابه طبق جدولاما شار نوترون نوترونی است. 

در نتیجه پیشنهاد می شود که با افزایش ضخامت بازتابنده و یا استفاده از  شود.مسئله باعث بالا رفتن زمان درمان می

 ماده نیکل برای بازتابنده این نقص از بین برود.

 ی مشابهمقایسه نتایج با کارها.5جدول

 شار نوترون حرارتی شار نوترون حرارتی به شار کل
(139 ×n.s-1.cm-2 ) 

 امکان (MWقدرت رآکتور)

9/3< 1< - 1IAEA Recommended value  

44/4 4 11 23-RA 

44/4 1/1 11 32-JRR 

46/4 2 5/3 JRR-4 (Mode 1)3 

44/4 6/4 5/3 JRR-4 (Mode 2)3 

 MITR)کار ما( - 4424/4 14/4
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