دوز جذبی بتا و گامای ید  131در تیرویید کروی و استوانهای با استفاده از کد فلوکا و
مقایسه با نتایج کد MCNPX
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چکیده
ید  131به طور گسترده در درمان پرکاری و سرطان تيروئيد بهکار ميرود که شاید موفقترین نوع درمان در مقایسه با
سایرداروها باشد .هدف اصلي در درمان با پرتو این است که تومورحداکثر دوزکشنده رابه صورت یكنواخت،
وبافتهای سالمِ اطراف ،کمترین مقدارممكن رادریافت کنند .بدین سبب ،تعيين دوز جذبي ید در تيرویيد ارزشمند
است .در این پژوهش ،به کمک روش مونت کارلو و کد محاسباتي فلوکا مقدار دوز جذبي به ازای یک واپاشي در هر
لوب تيرویيد (کروی و استوانهای)محاسبه و سپس این نتایج با نتایج حاصل از کد MCNPXمقایسه شده است .نتایج با
یكدیگر همخواني داشتند و کد فلوکا ميتواند با دقت قابل قبولي نتایج را به دست دهد.
کلید واژهها :ید ،131دوزجذبی،کدفلوکا،تیرویید

مقدمه
یددرماني به صورت خوراکي ،روشي پذیرفته شده برای درمان تيرویيدخوشخيم وبدخيم از سال1149/1311
بوده است] .[1واپاشي  19درصدی رادیوایزوتوپ ید  131ازطریق گسيل گاما آنرا به هستۀ مطلوبي برای
عكسبرداری ازتيرویيد تبدیل کردهاست ،با این مزیت که  19درصد دیگر واپاشي آن ،که باگسيل بتا همراه
است ،جنبۀ درماني آنرا هم برجسته ميسازد] .[2امروزه از یدپرتوزا درتشخيص ودرمان پرکاری وسرطان
تيرویيد دربسياری از مراکزپزشكي هستهای استفاده ميشود و تالشهای زیادی برای بهبود آن انجام شده-
است] .[3از آنجاکه دوز پرتو رسيده از هستههای رادیواکتيوی که وارد بدن انسان شدهاند نميتواند به طور
مستقيم اندازهگيری شود .ایجاد و ارائه روشهایي به منظور محاسبه دوز در نقاط مختلف و به منظور طراحي
درمان در براکيتراپي ،از اهميت ویژهای برخوردار است] .[4یكي از روشهایي که استفاده از آن در
محاسبات دوزیمتری در رادیوتراپي رو به گسترش است ،روش مونت کارلو ميباشد که در  09سال اخير به
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فناوری جالب توجهي در فيزیک پزشكي تبدیل شدهاست] .[3کد فلوکا یک ابزار با هدف جامع برای
محاسبات ترابرد ذرات و اندرکنش با مواد ،شامل یک حيطه گسترده از کاربردها از جمله دوزیمتری،
هادرونتراپي ،رادیوبيولوژی و غيره است .تاکنون فلوکا به طورگسترده در فيزیک ذرات پرانرژی ،طراحي
شتابدهندهها ،حفاظت در برابرپرتوها ،مطالعات باليني و هادرونتراپي کاربرد داشته است ،اما برای اهداف
فيزیک پزشكي استفادۀ زیادی از آن نشده است ،هرچند استحكام الگوریتم آن ،هم برای ذرات انرژیپایين
وهم برای ذرات انرژیباال و امكان استفاده از آن درعكسبرداری پزشكي ،آنرا برای استفادۀ گسترده در
دوزیمتری داخلي مناسب ميسازد].[0

روش کار
در این پژوهش با استفاده از انرژی ميانگين طيف گاما و بتای رادیوایزوتوپ ید  ،131ورودی مناسب برای
کد فلوکا با در نظرگرفتن لوب تيرویيد یک بار به صورت کروی و یک بار به صورت استوانهای نوشته شده
است .از آنجایيكه ید پس از ورود به بدن در تيرویيد جذب ميشود ،در واقع ،اندام چشمه ،تيرویيد است ،و
چون دوز جذبي نيز باید در تيرویيد محاسبه شود ،اندامِ هدف نيز خواهد بود .تيرویيد بافتي نرم با چگالي
 1/94g/cm3با گستره جرمي بين  0تا  09گرم در نظر گرفته شده است .با استفاده ازشبيه سازی توسط کد
فلوکا انرژی جذبي حاصل از یک واپاشي را در اندام هدف به دست آورده و سپس با استفاده از معادله
زیردوز جذبي را محاسبه کردهایم:
𝜀𝑑

𝑚𝑑 = 𝐷

()1

دوز جذبي ( )Dدر فيزیک پزشكي ،کميتي است برای محاسبۀ دوزیمتری دروني ،و ،بنا به تعریف ،عبارت
است از انرژی جذب شده از پرتو بر واحد جرم مادۀ جذب کننده] .[0یكای  SIدوز جذبي،گری است که
همان ژول بر کيلوگرم ميباشد.
برای مقایسه نتایج نسبت به دادههای به دست آمده از کد  MCNPXدر پژوهشهای پيشين ،کسر جذبي گاما
محاسبه شده است .کميتۀ دوز پزشكي تابش داخلي) (MIRD: Medical Internal Radiation Doseروشي ارائه
داده است که به کمک آن ميتوان دوز جذب شده را در اندام هدف و اندام چشمه که ایزوتوپ پرتوزا در آن
به طور یكنواخت توزیع شده است به دست آورد .این روش مبتني بر کسر جذبي است .کسر جذبي Φبه
عنوان بخشي از انرژی گسيل شده از چشمه که در هدف جذب ميشود تعریف شده است].[6
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)(2

انرژی جذب شده در هدف

=Φ

انرژی گسيل شده از چشمه

کسر جذبي گاما برای دو هندسۀ کروی و استوانهای محاسبه و با نتایج  MCNPXبرای این دو هندسه مقایسه
شده است.

نتایج
با استفاده ازکد فلوکا برای هندسه کروی تيرویيد وهم چنين برای هندسه استوانهای آن باارتفاع دو برابر قطر
قاعده ،با محدوده جرم  0تا  09گرم ،مقدار انرژی جذب شده در ارگان هدف (تيرویيد) ناشي از پرتو گامای
ید  131با انرژی 309keVرا به دست آورده و به کمک فرمول  1دوز جذبي را محاسبه نمودیم .سپس همين
روش را برای پرتو بتا با انرژی 182keVبه کار بردیم .وابستگي دوز جذبي بتا به حجم در دو هندسه کروی و
استوانهای استخراج و در نمودار شكل 1ترسيم و با نمودار به دست آمده توسط ميرزایي و همكاران ،با در
نظر گرفتن تيرویيد به صورت بيضيگون با چگالي  1/94g/cm3در کد  ،MCNPXمقایسه شده است].[3
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شكل :1نمودار دوز جذبي بتا در تيرویيد(داده های نمودار مربوط به بيضي گون از مرجع  3است).
وابستگي دوز جذبي گاما به جرم برای هندسههای استوانهای و کروی که با استفاده از کد فلوکا به دست آمده
است با نتایج حاصل از کار ميرزایي و همكاران ،با در نظر گرفتن تيرویيد به صورت بيضيگون در کد
 ،MCNPXنيز در نمودار  2رسم شده است].[3
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شكل  :2نمودار دوز جذبي گاما در تيرویيد(داده های نمودار مربوط به بيضيگون از مرجع  3است).
کسر جذبي پرتو گامای جذب شده در دو هندسۀ کروی و استوانهای نيز با یكدیگر مقایسه و با نتایج حاصل
از این مقایسه در کد MCNPXتوسط مولوی و همكاران ] ،[6و نتایج حاصل از کد MCNP-4Aتوسط حداد و
همكاران قابل مقایسه است] .[8در تمام محاسبات انجام شده در این پژوهش ،خطای نسبي کمتر از %9/1
است.
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شكل :3نمودار کسر جذبي گاما در تيرویيد.

بحث و نتیجهگیری
همان طور که از شكل 1مشخص است ،دوز جذبي بتا که با کد فلوکا محاسبه شده است برای هندسه کروی
بيشترین مقدار و برای هندسه استوانهای کمترین مقدار را به دست ميدهد .دوز جذبي هندسۀ بيضيگون
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 این نتيجه با نتایج حاصل از.نيز بين این دو و نزدیک به کروی استMCNPX محاسبه شده توسط کد
 دوزهای جذبي گاما2 در شكل. اجرا شده است همخواني داردMCNPXپژوهش ميرزایي و همكاران که با کد
مقایسه
MCNPX

MCNPX

برای هندسههای کروی و استوانهایِ به دست آمده از کد فلوکا و بيضيگون حاصل از کد

 واضح است که کد فلوکا در اندازه گيری دوز گاما نيز همخواني خوبي با نتایج حاصل از.شده است
.دارد که نشاني از توانایي مطلوب فلوکا برای شبيه سازی حتي در انرژیهای پایين است

 تغييرات دوزجذبي برحسب جرم تيرویيد با ید،درمحاسبه دوزتجویزی برای درمان پرکاری وسرطان تيرویيد
 کسرجذبي به ازای یک واپاشي به جرم تيرویيد وابسته است3 مورد توجه قرارگيرد؛ چون با توجه به نمودار
تغييرات. افزایش ميیابد%0/11  گرم تغيير کند؛ کسر جذبي در هر دو هندسه09  تا29 و اگر جرم تيرویيد از
کسر جذبي در هندسه کروی و در هندسه استوانهای با نتایج گرفته شده حاصل از کار مولوی و همكاران با
 برایMCNP-4A[ و نتایج حاصل از پژوهش حداد و همكاران با استفاده از کد6MCNPX] استفاده از کد
.[8] گرم مشابه است29 تيرویيد با هندسه بيضيگون و جرم
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