ارائه و شبیه سازی یک مدل جدید از فنتوم با استفاده از کد  MCNPXبه منظور تعیین
دقیق دز جذبی در عمل  NCTو نیز ارائۀ یک روش تحلیلی برای مقایسۀ نتایج بدست آمده
سید علیرضا ،موسوی شیرازی* 1؛ ناصر ،منصور شریفلو 2؛ داریوش ،سرداری
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 .1دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب -دانشکدۀ علوم پایه -گروه فیزیک
 .2دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران -دانشکدۀ فنی و مهندسی -گروه مهندسی هسته ای

چکیده:
در این مقاله  ،یک مدل جدید از فنتوم کبد معرفی  ،تعریف و توسط مونت کارلو شبیه سازی میی شیودس سیپس مقیادیر دز
جذبی بطور دقیق در آن و در سایر عناصر تشکیل دهنده اش محاسبه می شودس این فنتوم دارای ترکیبات مشابه بیا ترکیبیات
موجود در بافت کبد واقعی یک فرد بزرگسال می باشدس در مرحلۀ بعد  ،یک روش تحلیلی برای تعییین دزهیای جیذبی در
عناصر فنتوم مذکور ارائه می شود و سپس برای تصیدیق ایین میدل  ،نتیای بدسیت آمیده از هیر دو رییقِ شیبیه سیازی
مونت کارلویی و تحلیلی با یکدیگر برای بازۀ وسیعی از انرژی نوترونی مقایسه می گردندس این مقایسه در هر یک از اجزای
فنتوم کبد بطور کامل اِعمال می شودس نتای بدست آمده نشیان میی دهید کیه بیرای انیرژی نیوترونی زییر  ، 51MeVهمیۀ
نمودارهای دز  ،همپوشانی خوبی نسبت به یکدیگر دارندسس
واژگان کلیدی :دز  ،فنتوم  ،کبد  ،نوترونس

مقدمه
عمل نوترون تراپی بوسیلۀ گیراندازی نوترون  ،یک تکنیکی از رادیوتراپی است که برای درمان تومورها با استفاده
از پرتودهی بوسیلۀ ذرات باردار دارای ) LET (Linear Energy Transferباال انجام می شودس درمان بوسیلۀ
نوترون  ،شامل دو نوع ) BNCT (Boron Neutron Capture Therapyو )NCT (Neutron Capture Therapy
می باشدس در روش  BNCTبا اندازه گیری اولیۀ حامل های بور و تزریق آن در بدن بیمار  ،از اندرکنش بین
نوترون و بور موجود در محلول که منجر به تولید پرتوی  αکه یک پرتوی یونساز مستقیم می باشد استفاده
می نمایند که این پرتو می تواند مستقیما محیط بافت را که قسمت اعظم آن آب می باشد یونیزه نمایدس
ولی روش  NCTروشی متفاوت از  BNCTمی باشد که در آن پرتوها یونسازیِ محیط را به ور غیر مستقیم
انجام می دهندس یعنی ابتدا ذرات ثانوی ۀ بارداری مانند الکترونها را در محیط بافت بوجود آورده و سپس آن ذرات
باردار  ،عمل یونیزاسیون را انجام می دهندس در گذشته فنتوم  MIRDتوسط دو دانشمند به نامهای  Fisherو
 Snyderدر  ORNLدر سال  5691برای  22ارگان داخلی و بیش از  511زیر ارگان داخلی بدن راحی شده
استس این راحی در اصل اولین ساخت فنتوم شبیه به انسان می باشد که برای دو جنس مرد و زن به منظور
دزیمتری داخلی صورت گرفته است ][2،2س انواع کاملتری از فنتوم موسوم به فنتومهای مدل خانواده نیز در سال
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 5621راحی و ساخته شده است که دارای ا العات دقیقی از مواد موجود در بافت نمی باشدس در این فنتومها
هر یک از ارگانها بدلیل داشتن بسیاری از محدودیتهای ذاتی در تعریف هندسه و نوع ماده  ،دارای ا العات
ضعیفی بوده و لذا این فنتومها صرفاً بر اساس ا العاتی سطحی ساخته شده و دارای درجۀ باالیی از خطا بودندس

روش کار
ارائۀ یک فنتوم کبد و شبیه سازیِ آن با کد MCNPX

در این تحقیق  ،فنتوم مورد نظر یک فنتوم کروی و دارای الیه های متعدد بوده که برای بافت کبد ارائه می شیود و
دارای ترکیبات مشابه در مقایسه با ترکیبات موجود در کبد یک فرد بالغ مذکر استس ویژگی این فنتوم آنسیت کیه
صرفا به درون خود بافت محدود نمی شود بلکه تمامی بافت های جلوی کبد از جمله :چربی  ،پوست و بافتهیای
زیر پوستی را نیز در برمی گیرد و لذا در این تحقیق تمامی بافت های جلوی بافیت کبید در راحیی و مدلسیازی
این فنتوم بطور دقیق محاسبه شده اندس فنتوم کبدی که در این تحقیق قرار اسیت میورد بررسیی قیرار گییرد دقیقیا
دارای معادل جرمی با آناتومی واقعی انسان بوده و درصد مواد تشکیل دهنده اش نیز مطابق با جدول  5می باشدس
جدول  -5اجزاء و درصد مواد تشکیل دهندۀ بافت کبد انسان (جنس مذکر)
ماده

درصد جرمی

آب

966966

گلیکوژن )(C22H22O25

16316

پروتئین و گلوکز
)(C22526H15212N52222O52111S325 and C9H52O9

26666

چربی و آب هر دو در مجموع نوعا بیش از  61درصد جرم بافتهای بدن را می سازند ][3س در این تحقیق ،
ضخامت بافت چربی که در نظر گرفته شده است  31mmمی باشدس درخصوص بافت پوست نیز  ،متوسط
ضخامت خالص پوست در مردان بطور متوسط  561mmمی باشدس پوست یک بافت بیولوژیکی است که از کربن
 ،اکسیژن و نیتروژن تشکیل شده است ][5س فاصلۀ بین چشمۀ نوترونی و بافت کبد به عنوان یک مسیر در نظر
گرفته می شودس فاصله از سطح بدن (نزدیکترین بخش نسبت به بدن برای قرارگیری کلیماتور چشمۀ نوترونی در
 )NCTبه بافت کبد بطور متوسط برای یک بدن بیعی  3cm ،در نظر گرفته می شودس بنابراین در شبیه سازی
فنتوم  ،مسیر استوانه ای که پرتوی نوترونی از سرتاسر آن عبور می کند تا به بافت کبد برسد یک استوانه در نظر
گرفته و محاسبه می شود که شعاع داخلی آن  r5=5.1cmو شعاع خارجی آن  r0=0.52cmو ول آن l≈3cm
می باشدس د ر این فنتوم تعدادی الیه تعریف شده اند بطوریکه هر الیه بیانگر مقدار عنصر تشکیل دهندۀ موجود
استس با استفاده از تجزیۀ مواد ساختمانی یک بافت کبد و بر مبنای درصد جرمی و چگالی های هر یک از آنها
نسبت به عناصر تشکیل دهنده شان شامل S ، C ، O ، H :و  ، Nمقادیر  Hو  Oبه یک کرۀ آب تجمیع می شود و
مقادیر بقیۀ عناصر شامل S ، C :و  Nنتیجتاً با دقت ممکن محاسبه می شوندس بنابراین جرم  ،ضخامت و شعاع کرۀ
مربوط به هر یک از عناصر تجزیه شده  ،محاسبه گردیده و مطابق جدول ذیل می باشند:
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جدول  -2جرم  ،ضخامت و شعاع کره متعلق به هر یک از عناصر تجزیه شده
ضخامت )(cm

شعاع خارجی کرۀ مربوطه )(cm

161

( 3623پوستۀ درونی)

1632

( 21632پوستۀ بیرونی)

1612

3621

96121

23612

21611

5126623

N

5626262

H

53136635

O

تجمیع شده به یک کرۀ آب با شعاع 2613cm

جرم )(gr

عناصر

3596631

C
S

یک نمای ظاهری از فنتوم مذکور که ترکیبی از چند الیه می باشد در ذیل به نمایش در آمده است:

شکل  -5مدل کروی فنتوم کبد

در مرحلۀ بعد این فنتوم با استفاده از شبیه سازی مونت کارلویی شبیه سازی می شودس شکل زیر هندسۀ فنتوم
تعربف شده با این شبیه سازی را نمایش می دهد:

شکل  -2فنتوم شبیه سازی شده توسط شبیه سازی مونت کارلو (کد )MCNPX
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استفاده از روش تحلیلی
در این تحقیق برای فنتوم مورد اشاره  ،عالوه بر مدل سازی مونت کارلویی  ،از روش تحلیلی نیز میزان دز جذبی
در فنتوم مذکور و سایر اجزای تشکیل دهندۀ آن با درنظر گرفتن اندرکنش های بین فوتون با مواد تشکیل دهندۀ
فنتوم  ،برای یف وسیعی از انرژی نوترونها بدست می آیدس علت استفاده از روش تحلیلی در ساده تر بودن آن
نسبت به روش ترانسپورت نوترون می باشد که در کد مونت کارلو بکارگیری می شودس انرژی از دست رفتۀ
نوترون در هر پراکندگی االستیک توسط رابطۀ  5توصیف می شود ]:[2،1
)(5

) E  E1  E2 (cos )P(cos )d (cos

انرژی منتقل شده به فن توم یا به عبارتی دیگر دز جذبی برای هر یک از عناصر موجود در فنتوم که دارای وزن
اتمی  Aمی باشند در ول برخورد یک نوترون با انرژی  Ethاز ریق رابطۀ  2محاسبه می شود:
2A
Eth cos 2 
( A  1) 2

)(0

ER 

برای درنظر گرفتن میزان نفوذ نوترون از ریق الیه های فنتوم  ،احتیاج به سطح مقطع های پراکندگی نوترون و
توزیع زاویه ای آن می باشدس بنابراین با استفاده از زبان برنامه نویسی  FORTRANدز جذب شده در همۀ عناصر
موجود در این فنتوم محاسبه می شودس معادلۀ  3میزان انرژی انتقالی نوترون از انرژی باال به انرژی پایین با توجه
به اینکه  nتعداد برخوردهای نوترونی می باشد را نشان می دهد ]:[1
)(3

Eth  En e  n

معادلۀ  2مطابق ذیل شکل می گیرد و میزان انرژی نوترونهای حرارتی را نشان می دهد:
)(2








2  

) 
  a   s (1
3 A  2

2

 
 sl

  A
3

 

Eth  En e n  En e

معادلۀ  2می تواند تعیین کنندۀ انرژی نوترون حرارتی رسیده به سرتاسر ضخامت فنتوم بر اسیاس انیرژی نیوترون
فرودی می باشدس لذا جهت تعیین دز جذبی در فنتوم  ،دامنۀ عددی  Enو  Ethبه تعیداد برخوردهیای نیوترونی )(n

تقسیم می شود و سپس مقدار حاصله به انرژی اولیۀ  Ethمطابق رابطۀ ذیل اضافه می شود ]:[9
En  Eth
n

)(1

Eth( new)  Eth 

لذا جهت تعیین مقادیر دز جذبی در عناصر فنتوم مذکور  ،معادالت  2و  2با هیم الحیام میی شیوندس در نهاییت ،
معادلۀ  9می تواند دز جذبی را در عناصر این فنتوم تعیین کند:
)(6

cos2 








2  

) 
  a   s (1
3 A  2

2

 
 sl

  A
3
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2A
En e
( A  1) 2

ER 

نتایج

1.20E-03

2.50E-03

1.00E-03

2.00E-03

Absorbed Dose (Gy)

Absorbed Dose (Gy)

نمودارهای حاصله برای مقادیر دز جذبی در اجزای فنتوم مذکور (بیه ازای نوترونهیای سیا ع شیده) بیر حسی
: و روش تحلیلی مطابق شکلهای ذیل می باشدnps: 519  و توسط شبیه سازی مونت کارلویی باER-En

8.00E-04
6.00E-04
4.00E-04
2.00E-04
0.00E+00
0.00E+00

5.00E+00

1.00E+01

1.50E+01

1.50E-03
1.00E-03
5.00E-04
0.00E+00
0.00E+00

2.00E+01

5.00E+00

 دز جذبی در عنصر کربن فنتوم-2 شکل

 دز جذبی در آب فنتوم کبد-3 شکل

Absorbed Dose (Gy)

1.00E-03
8.00E-04
6.00E-04
4.00E-04
2.00E-04
0.00E+00
1.50E+01

2.00E+01

8.00E-04
7.00E-04
6.00E-04
5.00E-04
4.00E-04
3.00E-04
2.00E-04
1.00E-04
0.00E+00
0.00E+00

5.00E+00

1.00E+01

1.50E+01

Energy of Incident Neutrons (MeV)

Energy of Incident Neutrons (MeV)

Absorbed Dose in Nitrogen of Phantom (by M onte Carlo Simulation)

Absorbed Dose in Sulfur of Phantom (by M onte Carlo Simulation)

Absorbed Dose in Nitrogen of Phantom (by Analytical M ethod)

Absorbed Dose in Sulfur of Phantom (by Analytical M ethod)

 دز جذبی در عنصر نیتروژن فنتوم-9 شکل

 دز جذبی در عنصر سولفور فنتوم-1 شکل

2.50E-03

2.00E-03

Absorbed Dose (Gy)

Absorbed Dose (Gy)

1.20E-03

1.00E+01

2.00E+01

Absorbed Dose in Water of Phantom (by Analytical Method)

Absorbed Dose in Carbon of Phantom (by Analytical Method)

5.00E+00

1.50E+01

Absorbed Dose in Water of Phantom (by Monte Carlo Simulation)

Absorbed Dose in Carbon of Phantom (by Monte Carlo Simulation)

0.00E+00

1.00E+01

Energy of Incident Neutrons (MeV)

Energy of Incident Neutrons (MeV)

1.50E-03

1.00E-03

5.00E-04

0.00E+00
0.00E+00 2.00E+00 4.00E+00 6.00E+00 8.00E+00 1.00E+01 1.20E+01 1.40E+01 1.60E+01 1.80E+01

Energy of Incident Neutrons (MeV)

Total Abs orbed Dos e in Phantom (by Monte Carlo Sim ulation)
Total Abs orbed Dos e in Phantom (by Analytical Method)

 دز جذبی کلی در فنتوم کبد به دو ریق مونت کارلو و تحلیلی-1 شکل
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2.00E+01

بحث و نتیجه گیری
 مقیدار دز، 16115eV-51MeV  اینطور مشاهده می شود کیه در محیدودۀ انیرژی نیوترونی1  تا3 مطابق شکلهای
جذبی تعیین شده در هر یک از اجزای فنتوم چه از روش مونت کیارلویی و چیه از روش تحلیلیی تقریبیا مشیابه
 بیا یکیدیگر بیه51MeV یکدیگرند و نمودارهای بدست آمده از هر دو ریق برای نوترونهای بیا انیرژی کمتیر از
خوبی مطابقت دارندس این همپوشانی به خوبی تصدیق می کند که این فنتوم کیروی میی توانید محاسیبۀ دقییق دز
 نتای بدست آمده دارای خطا می باشد، 51MeV جذبی را برای بافت کبد میسر سازدس برای انرژی نوترونی باالی
 می باشدس چون کد مونت کیارلو تمیامی51MeV ( در انرژی های باالتر ازn,α) که این به علت وقوع واکنش های
محاسبات دز را بر اساس ترابرد نوترونی و معادلۀ ترانسپورت انجام می دهد و بالعکس روش تحلیلی محاسیبۀ دز
 لیذا بیه سیب، ) و نیز بر اساس فیزیک نوترون انجام میی دهیدEn  وψ را بر اساس معادالت ریاضی (بر اساس
 و نتیجتا عدم محاسبۀ دز جذبی مربوط بیهα محدودیت روش تحلیلی و قادر نبودن این روش به دربرگیری ذرات
 نتیجه گرفته می شود که بواسیطۀ افیزایش،  لذا یک خطا در این رابطه به وجود می آیدس عالوه بر این، این ذرات
 آب بیشترین مقدار دزهای جذبی را دریافت می کند و به ترتیی، انرژی نوترون فرودی در بازۀ سریع تا حرارتی
 نیتروژن و سولفور به همان نسبت مقادیر کمتری از دزهای جذبی را دریافت می نمایندس، کربن
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