امکانسنجی استفاده از اتاق درمان موجود در بیمارستان امام خمینی (ره) به منظور
راه اندازی مرکز  BNCTبر مبنای شتاب دهنده الکترون 02 MeV

معصومه سلیمانی نیا -فائزه رحمانی
دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکده مهندسی هستهای ،گروه کاربرد پرتوها

چکیده
در این مقاله به اصالح اتاق درمان بیمارستان امام خمینی (ره) با ابعاد داخلی  8×9متر مربع ،به منظور راهاندازی یک
مرکز BNCTبا شتاب دهنده الکترون  02 MeVپرداخته شد .نتیجه محاسبات با کد  MCNPبا قرار دادن تجهیزات BNCT

در مرکز اتاق جهت ارزیابی ضخامت دیوارهای اصلی و فرعی برای کاهش آهنگ دز نوترون و فوتون ،نشان داد که
دیوارهای موجود نیازی به تغییر ندارند ،اما آهنگ دز در انتهای راهروی دو پیچه ،بیش از حد دز تعیین شده (1)µSv/hr
بود .بررسی روشهای متعدد نشان دادند که افزودن الیههایی از آهن و پلیاتیلن به قسمت بیرونی درب سربی باعث
کاهش آهنگ دز بیرون اتاق درمان به کمتر از حد تعیین شده می شود.
کلمات کلیدی :اتاق درمان  ، BNCT،حفاظ نوترون ،حفاظ فوتون ،آهنگ دزتعیینشده ،راهروی پیچدرپیچ.

مقدمه
درمان با گیراندازی نوترون توسط بور (  ) ytotp Tnrootp Crooron N noroB, BNCTیکی از روشهایی
است که به واسطه آن برخی تومورهای مغزی قابل درمان هستند[ .]1-3یک مجموعه نوترون درمانی BNCT

شامل )1( :چشمه نوترونی و( )0یک مجموعه شکلدهنده طیف نوترون ( 1)BSAبرای رساندن انرژی نوترونها
به محدوده انرژی مورد نظر شامل کندکننده نوترون ،بازتابنده ،حفاظ گاما و نوترون و ( )3اتاق درمان به منظور
فراهم کردن تجهیزات و شرایط درمان در محیطی ایمن و نیز کاهش آهنگ دز افراد بیرون مجموعه به کمتر از
آهنگ دز تعیین شده است[ .]4-6باریکه نوترونیِ این کار ،فتونوترونهای تولید شده در شتابدهنده الکترون
 02 MeVبود که در آن  Fe,MgF2,CF2به عنوان کندکننده ،سرب به عنوان بازتابنده و  Niبه عنوان کولیماتور
استفاده شد .طیف فوتونی و نوترونی (با در نظر گرفتن توزیع زاویهای) در خروجی سیستم  BNCTدر کار قبل
طراحی شده بود (شکل  .]7[ )1هدف ،کاهش آهنگ دز دریافتی بیرون از اتاق به کمتر از آهنگ دز تعیین شده
Beam Shaping Assembly
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بود که مطابق با توصیههای  NCRP 1511کمتر از  1µSv/hrدر نظر گرفته شد] .[8در این مقاله ،محاسبات
حفاظ سازی جهت راهاندازی یک مرکز  BNCTدر بیمارستان امام خمینی(ره) مورد بررسی قرار گرفت .در
بخش رادیوتراپی این بیمارستان یک شتابدهنده خطی الکترون وجود دارد که بر اساس درمان مبتنی بر فوتون
و الکترون ،یک اتاق درمان برای آن ساخته شده است که میتوان آن را به عنوان یک گزینه برای نصب تجهیزات
 BNCTمورد بررسی قرار داد.
1.E+14

1.E+08
1.E+05

1.E+00

1.E-04

)Flux (#/cm2/MeV

1.E+11

1.E+02
1.E-08

)Energy (MeV
Neutron spectrum
Photon Spectrum

شکل  :1طیف نوترون و فوتون درخروجی شتابدهنده

روش کار
اتاق درمان بیمارستان امام خمینی (ره) ،دارای ابعاد داخلی حدوداً  9×8مترمربع است .کنترل وضعیت بیمار از
بیرون اتاق با یک دوربین انجام می شود .ورودی اتاق یک راهروی دو پیچه با یک درب از جنس  55سانتیمتر
سرب به عنوان ورودی است .ضخامت دیوار اصلی اتاق در قسمت یکپارچه 1/1 ،متر است که در قسمتهای
برآمدهی مقابل چشمه به  0/5متر میرسد .ضخامت دیوارهای فرعی نیز به طور میانگین  1/0متر است .کف
اتاق به ضخامت  1/5متر از بتون معمولی و سقف اتاق (با در نظر گرفتن  082سانتیمتر سقف کاذب) از  0متر
بتون پوشانیده شده است .شماتیک کامل اتاق درمان در شکل  0نشان داده شده است .محاسبات حفاظ سازی
با استفاده از کد مونتکارلوی  MCNPبا روشهای آنالوگ بسیار وقتگیر میباشد ،لذا از روشهای کاهش
واریانس استفاده شد .شماتیکی از تقسیم بندی حفاظ اصلی به همراه چگونگی تغییرات ارزش ذرات بر اساس
انرژی متوسط نوترون و فوتون در شکل  0دیده میشود.
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شکل  :0شماتیکی از اتاق درمان موجود  )1دیوار اصلی )0 ،دیوارهای فرعی )3 ،درب سربی )4 ،محل چشمه )5 ،دزیمترها

محاسباتی مشابه نیز برای بررسی ضخامت دیوار فرعی انجام شد .کلیه محاسبات در بدترین حالت انجام شد.
برای ارزیابی آهنگ دز رسیده ناشی از جویبارش پرتوها به بیرون اتاق درمان ،تغییرات آهنگ دز در راهروی
اتاق درمان با قرار دادن دزیمترهایی با ابعاد ( 82×0×82سانتیمتر مکعب) در امتداد راهرو تا بیرون درب ،به
دست آمد  .برای بررسی جویبارش ذرات در امتداد راهرو ،ارزش ذرات رو به بیرون و در امتداد راهرو افزایش
و در عمق دیوارهای راهرو کاهش داده شد که قسمتی از این تغییرات در شکل  0نشان داده شده است .به
منظور بهینهسازی اتاق درمان ،راهکارهای متعددی مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج
نتایج محاسبات نشان دادند که با وجود تجهیزات  ،BNCTضخامت حفاظهای اصلی و فرعی برای کاهش
آهنگ دز کافی هستند و پشت این دیوارها آهنگ دز به کمتر از حد تعیینشده میرسد ( شکل  .)3البته اثرات
متقابل پسپراکندگی دیوارهای اصلی و فرعی نیز در محاسبات لحاظ شدهاند .بر اساس نتایج به دست آمده از
شبیهسازی طرح اولیه اتاق درمان  ،آهنگ دز در بیرون اتاق درمان و بدون هیچ تغییری در ساختار آن با توجه
به شکل
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شکل  :3کاهش آهنگ دز در ضخامت ( )1دیوار اصلی و ( )0دیوار فرعی
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شکل  :4کاهش آهنگ دز در امتداد راهرو تا بیرون اتاق  )1آهنگ دز فوتون )0 ،آهنگ دز نوترون و  )3آهنگ دز کل بدون تغییر

 ،4در حدود  08µSv/hrاست ،لذا به منظور کاهش آهنگ دز بیرون اتاق درمان ،تدابیر ذکر شده در قسمت قبل
مورد بررسی قرار گرفت )1( :قرار دادن تیغه پلیاتیلن به ضخامتهای مختلف به عنوان حفاظ سایه برای
جلوگیری از ورود مستقیم پرتو به بیرون اتاق )0 ،پوشانیدن دیوار راهرو با الیههایی یه ضخامت  12سانتیمتر
پلیاتیلن بوردارشده )3 ،تلفیق دو روش ( )1و ( )0به طور همزمان )4 ،قرار دادن درب در ابتدای پیچ اول حد
فاصل اتاق و راهرو متشکل از  7cmآهن 18cm ،پلیاتیلن و  7cmآهن .نتایج در موارد فوق نشان دادند که
آهنگ دز همچنان بیش از مقدار تعیینشده است .لذا از  22cmماده شامل  7cmآهن(برای کاهش انرژی
نوترونها طی اندرکنشهای پراکندگی غیراالستیک) و 12 cmپلی اتیلن (برای کندسازی و جذب نوترونها) و
در
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جدول  :1نتایج به دست آمده از بهینه سازی و اصالح بیمارستان امام خمینی (ره)
موارد بررسی شده

آهنگ دز بیرون اتاق
77 µSv/hr

طرح اولیه اتاق درمان بیمارستان امام خمینی (ره) بدون اصالحات

21 µSv/hr

قرار دادن تیغه پلیاتیلن  12cmدر مقابل باریکه

2.92 µSv/hr

قرار دادن تیغه پلیاتیلن  02cmدر مقابل باریکه

2797 µSv/hr

پوشانیدن راهروها با پلیاتیل بوردار شده

1.9857 µSv/hr

پوشانیدن راهروها با پلیاتیلن بوردار شده و قرار دادن تیغه پلیاتیلن در مقابل باریکه

5298725 µSv/hr

قرار دادن درب از جنس آهن و پلیاتیلن در پیچ اول

8927 µSv/hr

افزودن الیههای آهن و پلیاتیلن به بخش بیرونی درب سربی
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شکل  :5مقایسه کاهش آهنگ دز در امتداد راهروها و بیرون درب )1( ،با پوشانیدن راهروها از  )0( ،BPEقرار دادن تیغه پلی-
اتیلن در پیچ ورودی )3( ،حالت ()1و( )0همزمان )4( ،قرار دادن درب در ابتدای پیچ ورودی حد فاصل اتاق و راهرو)5( ،
اصالح درب با افزودن الیههایی از آهن ،پلیاتیلن و آهن به قسمت بیرونی درب سربی

نهایت 7 cmآهن (برای حفاظسازی گاماهای ناشی از گیراندازی نوترون) در قسمت بیرونی درب اصلی
استفاده شد که آهنگ دز را به کمتر از حد تعیینشده کاهش داد .بنابراین اصالح درب ورودی اتاق درمان
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 محسوبBNCT میتواند روشی ساده و مطمئن برای استفاده از اتاق درمان فعلی به منظور راهاندازی یک مرکز
. نتیجهای از کل روشهای اعمالی را نشان میدهد1  جدول.گردد

نتیجهگیری
 باBNCT مطالعه امکانسنجی استفاده از اتاق درمان بیمارستان امام خمینی(ره) به منظور راهاندازی یک مرکز
 تغییری در ضخامت دیوار اصلی برای کاهش آهنگ دز به زیر حد،BSA چشمه نوترون و فوتون در خروجی
 ولی آهنگ دز بیرون اتاق درمان از مسیر راهروها بیشتر از حد تعیین شده بود که،دز تعیین شده را نشان نداد
 فیزیک،مناسبترین راه حل برای کاهش اثر جویبارش ذرات در راهرو با در نظر گرفتن مالحظات ایمنی
. افزودن الیههایی از آهن و پلی اتیلن به قسمت بیرونی درب بود،بهداشت و نیز مالحظات اقتصادی
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