بررسی اثر نانوذرات طال در افزایش دوز جذبی تومور
زینب ممشلی ،علی اصغر مولوی
دانشگاه حکیم سبزواری ،دانشکده علوم پایه ،گروه فیزیک

چکیده
مقدمه :در پرتودرمانی داخلی سعی بر این است تا بیشترین دوز تابش توسط بافت آسیب دیده جذب شود ،حضور
نانوذرات طال در تومور به دلیل هسته سنگین طال ،میتواند به افزایش دوز جذبی در تومور کمک کند.
مواد و روشها :محاسبات توسط کد  MCNP4Cانجام گرفته است .با درنظر گرفتن هندسهای ساده برای بافت
نرم و چشمه رادیواکتیو ،در محیط این کد ،نقش نانوذرات طال در افزایش دوز جذبی ،مورد بررسی قرار گرفته است.
نتیجه :حضور نانوذرات طال با غلظتهای باالی  5.1درصد در تومور ،افزایش قابل توجهی در میزان دوز جذبی
در تومور دارد.

کلید واژه :براکیتراپی ،کد  ،MCNPنانوذرات طال

مقدمه
نانوتکنولوژی ،توانمندی تولید مواد ،ابزارها و سیستمهای جدید با در دست گرفتن کنترل در سطح
مولکولی و اتمی ،با استفاده از خواصی است که در سطوح ظاهر میشود ،برای نانوتکنولوژی کاربردهایی در
حوزه تشخیص و درمان پزشکی ،دارو ،بهداشت ،محیط زیست ،صنایع غذایی ،انرژی و  ...برشمردهاند .
نانودارو  ،بکارگیری نانوتکنولوژی برای بهبود سالمت انسان است .استفاده از نانوتکنولوژی در بخشهای
مختلف پزشکی ،تغییرات اساسی در زمینههای تشخیص ،درمان و ساخت ابزارهای تحقیقاتی ،ایجاد کرده است
[ .]5وسعه سیستمهای جدید دارورسانی ،که بر روشهای مبتنی بر نانوتکنولوژی بنا نهاده شده است ،برای
درمان بیماریهایی چون سرطان ،دیابت ،عفونتهای قارچی و ویروسی و نیز درمانهای ژنتیکی ،استفاده
میشود .برتری مهم این نوع سیستم دارورسانی در این است که دارو مستقیما به سلولهای هدف میرسد و به
سایر اندامها و بافتهای بدن آسیبی وارد نمیکند [.]2
نانوذرات طال :طال مادهای چگال ،براق و دیامغناطیس است .طال دارای بیشترین خاصیت الکترونگاتیو
در بین فلزات است ،به همین دلیل ،کمترین واکنش شیمیایی را با محیط اطراف خود دارد و در برابر اکثر اسیدها
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پایدار است .این فلز در مجاورت اکسیژن اکسید نمیشود و در برابر آب نیز پایدار است .همین پایداری سبب
آن شده است تا طال بهترین انتخاب برای استفاده در زمینه پزشکی باشد [.]3
بیشترین کاربرد پزشکی طال به علت ویژگیهای بینظیر آن در اندازه نانو میباشد .نسبت سطح به حجم
ماده ،با کاهش شعاع ،افزایش مییابد .این افزایش ،سبب تغییر خواص فیزیکی ماده میشود ،به طور مثال ،نقطه
ذوب نانوذرات طال ،نسبت به نقطه ذوب طال در اندازه ماکروسکوپیک ،به طور قابل توجهی کاهش مییابد
[.]4
طبق بررسیهای انجام شده برای نانوذرات طال ،این ذرات مسمومیت سلولی ایجاد نمیکنند .اندازه ذرات
نانو در میزان سمیت آنها نیز موثر است .بررسیها بر روی نانوکرههای طال با قطر بین  0/8نانومتر تا 210
نانومتر و نیز نانولولههای طال با ابعاد  58 nm × 40nmتا  51nm × 51nmنشان میدهد که این ذرات سمی
نیستند [.]8-1
ساختار هسته طال به گونه ای است که آن را برای استفاده در پرتودرمانی مناسب کرده است .چگالی و
عدد اتمی باالی طال باعث شده است تا طال هدفی ایدهآل ،برای برهمکنشهای فوتوالکتریک باشد .در واقع
باال بودن عدد اتمی ،نانوذرات طال را به سدی در برابر تابشهای فرودی تبدیل میکند .حضور نانوذرات طال
در محیط باعث میشود تا تابش فرودی همه انرژی خود و یا بخش زیادی از آن را در محیط از دست بدهد،
به این ترتیب ،دوز جذبی تابش در محیط افزایش می یابد .با استفاده از این ویژگی ،به بررسی میزان افزایش
دوز جذبی ،در بافت توموری ،با حضور نانوذرات طال ،تحت پرتودرمانی داخلی (براکیتراپی) میپردازیم.
براکیتراپی :نوعی پرتودرمانی خاص میباشد که میتوان در آن مقدار مناسب تابش را برای بافت
انتخاب نمود .در این روش چشمههای رادیواکتیو را در فواصلی نزدیک به هدف قرار میدهند ،تا تومورها به
طور مستقیم تحت تابش قرار گیرند .در براکیتراپی از چشمههای رادیواکتیو نقطهای یا مفتولی در داخل تومور
یا نزدیک آن استفاده میشود .تاکنون از این روش برای درمان انواع تومورها نظیر تومورهای موجود در گردن،
پانکراس ،صفرا ،پروستات و پستان استفاده شده است [.]9
در براکیتراپی سعی بر این است تا بیشترین دوز تابش توسط بافتهای آسیب دیده جذب شود ،و کمترین
آسیب به بافتهای سالم اطراف چشمه رادیواکتیو وارد شود .محیطی که سلولهای آسیب دیده در آن قرار
دارند در جذب میزان تابش بسیار موثر است ،از این رو وجود برخی مواد در محیط بافت آسیب دیده میتواند
میزان دوز جذبی را افزایش دهد .نانوذرات طال به همین منظور در محیط تومور وارد میشوند.
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مواد و روشها
این بررسی با استفاده از کد شبیهسازی مونت کارلوی  MCNP4Cانجام شده است .که کدی عام و قوی
برای شبیهسازی مونت کارلوی ترابرد تابش های نوترون ،فوتون و الکترون است که نتیجه بیش از  10سال
تالش و پشتکار دانشمندان بسیاری در آزمایشگاه لوسآالموس آمریکا است .پیشرفت عمده در روش مونت
کارلو از خالل کارهای انجام شده در این زمینه در طی جنگ جهانی دوم در لوسآالموس پدیدار شد .این کد
از توانایی باالیی برای شبیهسازی مسائل با هر هندسه سه بعدی دلخواه برخوردار است [.]50
چشمه مورد استفاده در این تحقیق ،چشمه با آهنگ دوز باالی ایریدیوم  592است؛ که اغلب بهصورت
آلیاژی از Ir

592

و  592Ptساخته میشوند .هندسه طراحی شده برای این چشمه در محاسبات ،استوانهای است

به طول  3/1میلیمتر و قطر  0/5میلیمتر که حاوی  30درصد ایریدیوم و  00درصد پالتین میباشد .چگالی
چشمه  12/404 g⁄cm3است .این چشمه ،در حفاظی استوانهای از جنس استیل ضدزنگ به طول  1میلیمتر
و قطر  5/5میلیمتر قرار دارد( شکل  ) 5واپاشی بتایی ایریدیوم با تابش فوتونهای گاما همراه است.

شکل  :1هندسه چشمه

𝐫𝐈𝟏𝟗𝟐

در براکیتراپی که در محاسبات مدل شده است.

فانتوم مورد استفاده ،مکعبی به ضلع  50سانتیمتر از جنس بافت نرم ،که بخشی از آن را بافت توموری
تشکیل میدهد ،است که چشمه درون آن قرار دارد .برای توزیع بهتر دوز ،درون بافت ،مکعب را به  584بخش
به ضخامت نیم میلیمتر و یک بخش به ضخامت هشت دهم میلیمتر (بخش حاوی چشمه) تقسیم کردیم .تمام
سیستم درون کرهای به شعاع  50سانتیمتر قرار دارد .ابتدا میزان تاثیر حضور نانوذرات طال با غلظت متفاوت
در تومور ،برای توموری به ضخامت نیم میلیمتر و در فواصل مختلف تومور از چشمه بررسی شد .بررسی
نهایی بر روی توموری به ضخامت  2سانتیمتر انجام گرفت.

نتایج
شکل  2نشان دهنده تغییر دوز جذبی تومور به ازای یک تابش چشمه در حضور نانوذرات طال ،در فاصله
 5/521سانتیمتری از مرکز چشمه است .نمودارها بر اساس تغییرات دوز جذبی نسبت به فاصله تومور از مرکز
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چشمه رسم شدهاند .بدیهی است برای غلظتهای یکسان ،در فواصل نزدیکتر ،میزان دوز جذبی تومور بیشتر
و برای فواصل دورتر ،میزان دوز جذبی تومور کمتر است.
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شکل  :2تغییرات دوز جذبی تابش در تومور ،در فاصله  12121سانتیمتری از مرکز چشمه ،برای غلظتهای متفاوت نانوذرات طال.

برای توموری به ضخامت  2سانتیمتر ،در فاصله 2/41سانتیمتری از مرکز چشمه ،با حضور سه درصدی
نانوذرات طال در تومور ،نتیجه به صورت شکل  3میباشد .برای این تومور ،بررسیها برای سایر غلظتها و
در فواصل مختلف ،انجام گرفته است .تغییرات دوز جذبی ،متناسب با غلظتهای مختلف ،در فواصل مختلف
از چشمه ،مشابه حالتی است که ضخامت تومور نیم میلیمتر است.
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شکل  :3تغییرات دوز جذبی تابش در توموری به ضخامت  2سانتیمتر .غلظت نانوذرات طال در تومور  323درصد است.
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بحث و نتیجهگیری
همانطور که در شکل  2مشاهده میکنید ،در فاصله کمتر از 5/1سانتیمتری تومور از چشمه ،برای غلظت
پایین نانوذرات طال ،میزان دوز جذبی در تومور ،نسبت به بافت نزدیک به چشمه و فاقد نانوذرات طال ،کمتر
است ،میزان تغییرات برای هنگامی که غلظت نانوذرات طال از  5/1درصد بیشتر میشود ،قابل توجه است .در
جدول  5میزان این تغییرات به طور کامل آمده است.
جدول  :1دوز جذبی تابش در تومور ،در فاصله  12121سانتیمتری تومور از مرکز چشمه ،برای غلظتهای متفاوت نانوذرات طال در تومور.
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مطابق شکل  ، 2برای ناحیهای که چشمه در آن قرار دارد ،میزان دوز جذبی از دورترین نقطه بافت نسبت
به چشمه ،کمتر است ،بررسی ها نشان داد با حضور نانوذرات طال در این ناحیه ،میزان دوز جذبی افزایش
مییابد اما برای ماکزیمم غلظت استفاده شده در این محاسبات ( 1.0درصد) برای این ناحیه ،میزان دوز جذبی
نسبت به بافتی که در فاصله کمتر از  0.1سانتیمتری چشمه قرار دارد و فاقد نانوذرات طال میباشد ،کمتر است.
برای درک بهتر تاثیر فاصله تومور از چشمه ،نتایج مربوط به دوز جذبی توسط تومور ،وقتی تومور در فاصله
 9/321سانتیمتری از مرکز چشمه قرار دارد ،در جدول  2آورده شده است.
جدول  :2دوز جذبی تابش در تومور ،در فاصله  9/321سانتیمتری تومور از مرکز چشمه ،برای غلظتهای متفاوت نانوذرات طال در تومور.
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بررسیها نشان داد حضور نانوذرات طال در تومور حتی در فواصل دورتر از چشمه تاثیر زیادی در افزایش
دوز جذبی توسط تومور دارد .همان طور که در شکل  3مشاهده گردید ،برای توموری به ضخامت  2سانتیمتر،
افزایش دوز جذبی در تومور ،در حضور نانوذرات طال ،بسیار قابل توجه میباشد.
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 در واقع باید بررسی شود.حد ماکزیمم غلظت نانوذرات طال وابسته به مسمومیت سلولی این ذرات است
.که چه میزان از این ذرات میتواند موجب مرگ سلولی شده و به سلولهای سالم آسیب وارد کند
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