بررسی شار نوترونی و دز گامای ایجاد شده از چشمهی  p-Liبا استفاده از کد MCNPX 6.2
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چکیده:
چشمههای نوترونی بر پایهی برهمکنش ذرهی باردار شتابدار پروتون با هستهی لیتیوم از جمله چشمههای نوترونی
مورد استفاده در تولید نوترونهای فوقحرارتی مورد استفاده در  BNCTبه شمار میآیند .این چشمهها از برهمکنش
هستهی پروتون با لیتیوم برای تولید نوترون استفاده میکنند .این تحقیق به محاسبه و بررسی شار و دز نوترونی حاصل
از واکنش پروتون با ترکیبات لیتیومی با کد محاسباتی  MCNPX 6.2پرداخته شده است .نتایج بهدست آمده نشان میدهد
که ترکیبات لیتیومی عالوه بر پایداری خوب (دمایی و شیمیایی) میتوانند تا حدودی جایگزین خوبی برای لیتیوم فلزی
خالص برای تولید شار فوقحرارتی مورد استفاده در پرتودرمانی باشند.
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 -1مقدمه:
ایدهی اولیه لوچر ( )Locherدر سال  ،6391که استفاده از روش جذب نوترون گرمایی توسط )BNCT( 01B
را به منظور درمان سرطان سر پیشنهاد میکرد؛ توسط محققان زیادی دنبال شد ] .[6به همین منظور روشهای
متعددی برای ایجاد طیف نوترونی پیشنهاد شدهاست و نظر محققان زیادی را در این زمینه به خود اختصاص
دادهاست] .[4-2از جمله روشهای تولید نوترون ،تولید نوترون با استفاده از شتابدهندهی ذرات باردار است.
یک چشمهی نوترونی شتابدهندهای از واکنش هستهای  7Li(p,n)7Beبرای تولید نوترون در  BNCTاستفاده
مینماید ] .[1-5با این حال شدت نوترون تولیدی در این روش به مراتب از میزان تولید نوترون در راکتورهای
هستهای پایینتر است که علت آن به خاطر محدودیت در ایجاد تعداد ذرات شتاب داده شده میباشد.
در روش  ،BNCTهستههای 01B؛ نوترون گرمایی را جذب مینمایند و نتیجهی آن هسته ناپایدار  00Bاست
که به یون لیتیوم و ذرات آلفا وامیپاشد (همچنین پرتوی گاما نیز داریم) .برای تومورهای عمقیتر ،نوترونهای
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گرمایی نمیتوانند به طور کارآمدی از کاسهی سر نفوذ نمایند و این امر باعث میشود که این نوترونها بخش
عظیمی از انرژی خود را در نزدیک پوست سر به جای بگذارند .پس دو راه برای  BNCTوجود دارد .یا کاسه
سر را در عمل جراحی میشکافند تا بازدهی فرآیند پرتودهی نوترون گرمایی افزایش یابد یا از نوترونهایی با
انرژی باالتر استفاده مینمایند .نوترون سریع (با انرژی بیش از  )61 keVبه خاطر اینکه اوالً دز سطح پوست
را افزایش می دهند و ثانی ًا میزان دز رسیده به تومور کافی نخواهد بود ،قابل قبول نیستند .از طرفی ،نوترونهای
فوقحرارتی میتوانند در کاسه سر نفوذ کرده و در بافت مغز کند شده و بدون باال بردن دز پوستی در نزدیک
تومور ،گرمایی گردند ] .[8-7لذا در روش  BNCTداشتن شار نوترونی فوقحرارتی مناسب؛ بسیار حائز
اهمیت است.
هدف از این تحقیق بررسی تغییرات تولید شار نوترونی فوقحرارتی القایی از پروتونهای شتاب داده شده ،با
استفاده از کد محاسباتی شبیهسازی  MCNPX 6.2برای هدفهای لیتیوم خالص و ترکیبات لیتیومی است.

 -2روش کار:
در این تحقیق از طرح اولیهی پژوهشگران پیشین که به منظور تهیهی بیشینهی شار فوقحرارتی استفاده کرده
بودند بهره گرفته شده است (شکل  .)6همان طوری که در شکل  6دیده میشود ،از یک لولهی فوالدی با قطر
 5 cmبه منظور انتقال باریکهی پروتونی استفاده شده است (خالء) .هدفهای لیتیومی (لیتیوم فلزی ،لیتیوم
اکسید ،لیتیوم نیترید و لیتیوم هیدرید) با ضخامت  9 mmدر انتهای لوله قرار میگیرند .لوله و کندکننده توسط
منعکسکنندهی کربنی در برگرفته شده است .از صفحههای جاذب نوترون گرمایی کادمیومی با ضخامت mm

 6برای حفاظت در برابر نوترونهای گرمایی پدید آمده طی واکنش و یا فرآیند کندکردن و از صفحههای با
ضخامت  6 cmو  9 cmاز بیسموت به منظور کم کردن دز پرتوی گامای به وجود آمده در فرآیند جذب و
کند کردن (مثل واکنشهایی از قبیل :جذب توسط کادمیوم و  ،)01N(n,p)01C ،0H(n,𝛾)6Hاستفاده میشود .در
پژوهشهای پیشین از هدفهای لیتیومی فلزی به منظور شبیهسازی استفاده شده است ] .[1-5اما در به
کارگیری عملی هدف لیتیومی فلزی؛ با مشکالت از قبیل :دمای نقطه ذوب پایین ( )681/5oCو برهمکنش
شیمیایی خیلی باالی این ماده مواجه هستیم .همچنین حرارتی که این فلز فعال از طریق برخورد پروتونها با
آن دریافت میکند ،سبب میشود که پایدار نگهداشتن خالء؛ خود از دیگر مشکالت مربوطه باشد .لذا برای
حل این مشکل معموالً از ترکیبات لیتیوم استفاده میشود که دارای نقطهی ذوب به مراتب باالتری هستند
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(لیتیوم اکسید ( ،)6498 oCلیتیوم نیترید ( ،)869 oCلیتیوم هیدرید ( .))183 oCاین ترکیبات هم به لحاظ دمای
ذوب باال و هم به لحاظ شیمیایی (فعالیت شیمیایی پایینتر) نسبت به لیتیوم خالص دارای مزیت بهتری
میباشند.

شکل  -6طرحی از چشمهی نوترونی  p-Liبه کار گرفته شده در MCNP 6.2

ارزیابی شار نوترونی در فاصله  25 cmاز هدف و در راستای محوری از بیم پروتونی فرودی محاسبه شده
است .همین طور برای ارزیابی دز نوترونی و گامایی ،از فانتوم مکعبی حاوی آب با حجم ( 6111 cm3به
عنوان بدن انسان) استفاده گردید.

 -3نتایج:
 -6-9بررسی شار نوترونی برای هدف لیتیوم فلزی و ترکیبات لیتیومی
شکل  2میزان شار نوترونی فوقحرارتی و سریع را برای کندکنندهی آب سنگین ( )D6Oو بیم پروتونی با
انرژی و جریان  2/9 MeVو  61 mAبرای هر یک از هدفهای لیتیوم فلزی ،لیتیوم نیترید ،لیتیوم اکسید و
لیتیوم هیدرید نشان میدهد .مقدار بهدست آمده طی شبیهسازی برای هدف لیتیومی با مقادیری که توسط دیگر
ال مطابقت دارد ] .[5در واقع شار فوقحرارتی برای انرژیهای با انرژی بین eV
پژوهشگران بهدست آمد ،کام ً

 1/5تا  61 keVو شار نوترون سریع برای انرژی فراتر از  61 eVمحاسبه شده است .همان طوری که در شکل
مشاهده میکنید میزان شار نوترونی تولیدی برای ترکیبات لیتیومی نزدیک به دو مرتبه از شار نوترونی هدف
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لیتیومی خالص ،کمتر است که علت آن به خاطر کمتر بودن تعداد لیتیوم موجود در این ترکیبات برای ابعاد
یکسان از هدف قابل توجیه است .از طرفی در بین هدفهای با ترکیبات لیتیومی ،لیتیوم نیترات دارای میزان
شار نوترونی باالتری نسبت به دو ترتیب دیگر است .همچنین این ترکیب به لحاظ شار نوترون سریع هم از
دو ترکیب لیتیومی دیگر شار نوترونی کمتری را به خود اختصاص میدهد .لذا میتوان برای هدفهای با
ضخامتهای یکسان ،از این ترکیب برای داشتن شار فوقحرارتی بیشتر استفاده نمود.
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شکل  -2شار نوترون سریع و فوقحرارتی برای هدفهای لیتیومی
 -2-9بررسی اثر شار نوترون تند و میزان دز گاما ساطع شده
نسبت دز نوتونی تند به شار فوقحرارتی فرودی از فاکتورهایی است که در  BNCTمورد توجه است .هرچه
این نسبت برای شار فوقحرارتی فرودی باال ،کوچکتر باشد ،این چشمه میتواند برای انجام آزمایش
پرتودرمانی جذبی نوترون توسط بور مناسبتر باشد .جدول  6شار فوقحرارتی فرودی ،نسبت دز نوترون تند
به شار نوترون فوقحرارتی  ،دز گاما در حضور حفاظ گامایی بیسموتی و بدون حضور حفاظ گامایی برای
هدفهای لیتیومی را نشان میدهد .همان طوری مشاهده میکنید ترکیبات لیتیومی شار فوقحرارتیای که تولید
میکنند به مراتب از لیتیوم خالص کمتر است (تقریباً دو مرتبه) اما در بین خود این سه نوع ترکیب ،لیتیوم
نیترید به لحاظ شار اپی ترمال باالتر از دیگر ترکیبات و داشتن فاکتور کسری نسبت ًا پایین میتواند گزینه مطلوبی
برای استفاده در بمباران پرتونی و تولید نوترون به شمار آید .همان طوری که در جدول  6مشاهده میکنید،
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لیتیوم هیدرید به لحاظ داشتن نسبت دز نوترون تند به شار فوقحرارتی فرودی دارای بیشترین مقدار است
که علت آن به خاطر دارا بودن مقدار شار نوترونی تند باال در مقایسه با مقدار نوترون فوقحرارتی تولیدی
میباشد .سهم بسیار باال و قابل مقایسه ی شار نوترونی تند باعث باال رفتن دز جذبی زیاد در فرآیند پرتودهی
 BNCTمیشود و بدون اینکه بتواند بهطور موثری در فرآیند درمان نقش داشته باشد سهم دز بیمار را افزایش
میدهد پس مطلوب نیست.
جدول  -6شار فوقحرارتی و نسبت دز نوترون تند به شار فوقحرارتی
لیتیوم (فلز)

لیتیوم نیترید

لیتیوم اکسید

لیتیوم
هیدرید

6/67

1/199

1/494

1/576

𝑖𝑝𝑒𝜙
()× 613 /cm2

6/6

6/66

1/173

2/24

𝑖𝑝𝑒𝜙𝐷𝑓𝑎𝑠𝑡 /
()× 61−69 Gy cm2

6/6600

6/6600

6/6600

6/6600

6/6200

6/6600

1/1148

1/1114

دز گاما در حضور بیسموت
)(Gy
دز گاما بدون حضور بیسموت
)(Gy

 -4بحث و نتیجهگیری:
بررسی ویژگی شار نوترون تولیدی از برهمکنش پروتون با هدفهای مرکب لیتیومی با استفاده از کد محاسباتی
 MCNP 6.2شبیهسازی گردید .مقادیر بهدست آمده نشان داد که ترکیبات لیتیومی مثل لیتیوم نیترید دارای
ویژگیهای مطلوبی است که میتواند گزینهای مناسب برای تولید نوترون فوقحرارتی مورد استفاده در BNCT

باشد .برای جبران شار کم تولیدی چنین هدفهایی ،میتوان با افزایش مناسب ضخامت و یا افزایش انرژی
پروتون این امر را میسر ساخت .طراحی ساختاری بهتر برای ایجاد شار بیشتر و بهتر از نوترون فوقحرارتی
در پژوهشهای بعدی در دست انجام است.
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