تعیین محل پیک براگ کربن و پروتون در هادرونتراپی توسط توزیع رادیوایزوتوپهای
پوزیتروزا
2

زعفر ریاضی* - 1حسین آفریده

 -1سازمان انرژی اتمی ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهای ،پژوهشکده علوم هستهای ،گروه پژوهشی فیزیک
 -2دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،دانشکده مهندسی هستهای و فیزیک

خالصه
در این کار ،توزیع مکاني ایزوتوپهاي  11C ،11Cو  11Oدر داخل فانتوم آب و  PMMAکه بصورت همزمان
با کربنتراپي و پروتونتراپي تولید ميشوند به کمک کد

Geant4

محاسبه شده است .نتایج نشان ميدهد که توزیع

ایزوتوپهاي پوزیترونزاها در پروتونتراپي ،نقطه ماکزیممي متناسب با پیک براگ ندارد ،بنابراین ارتباط مابین توزیع
دوز و توزیع اکتیویته صریح نیست .همچنین میزان ایزوتوپهاي پوزیترونزا در پروتونتراپي ،وابسته به عناصر تشکیل
دهنده مواد هدف تغییر ميکند که منجر به غیر یقیني در تخمین برد پروتون ميگردد .ولي براي یون کربن ،ارتباط
مستقیمي بین توزیع ایزوتوپها با محل پیک براگ توزیع دوز وجود دارد و مستقل از عناصر تشکیلدهنده مواد است.
کلمات کلیدي :پروتون و کربن تراپي ،Geant4 ،تصویربرداري همزمان PET

 -1مقدمه
وجود قلهي براگ در توزیع دوز ذرات باردار باعث ميگردد که آنها در درمان تومورهاي واقع در عمق
بدن ،در مقایسه با تابشهاي متداول ایکس و الکترون ،آسیب کمتري به بافتهاي سالم برسانند ] .[1, 2شکل
( )1پروفایل توزیع دوزانواع تابشها را جهت مقایسه نشان ميدهد .همانطوریکه از شکل ( )1پیداست توزیع
دوز براي تابش فوتون با افزایش عمق کاهش مي یابد لذا براي پرتودهي تومورهاي واقع در عمق ،بافتهاي مسیر
باریکه نیز دوز بیشتري دریافت مي نمایند .دلیل دیگر برتري ذرات باردار نسبت به تابشهاي متداول ،باال بودن
اثرپذیري بیولوژیکي موثر یونها است .بویژه برخي تومورها داراي سلولهاي هیپوکسي هستند که در حدود سه
برابر یا بیشتر نسبت به سلولهاي اکسیژندار در مقابل تابش ایکس مقاوم هستند .ذرات باردار با تولید انبوهي از
الکترونهاي ثانویه ،انرژي خود را بصورت موضعي و با چگالي باال به محیط منتقل ميکنند .اگر جدایي متوسط
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بین وقایع یونیزان در حدود اندازه قطر  DNAدو زنجیرهاي ) (2nmباشد ،احتمال تخریب سلول باال ميرود.
تشعشع با این چگالي یونیزاسیون ،داراي باالترین احتمال ایجاد پارگي دو رشتهاي با عبور یک ذره باردار تنها
ميباشد ].[3

] [

با وجود اینکه قله ي براگ در انتهاي برد ذرات باردار مزیتي ذاتي براي آنها است ،ولي از طرفي افت
شدید دوز در انتهاي برد ذرات باردار سبب مي گردد تا با تغییري جزئي در محل نهشت دوز ،میزان دوز
بافت هاي سالم باال برود .بنابراین مونیتورینگ توزیع دوز ذرات باردار ،براي تشخیص برد آنها امري حیاتي
است] .[1استفاده از تکنیک تصویربرداري برشنگاري نشري پوزیترون ،1در حین رادیوتراپي ذرات باردار ،یکي
از گزینههاي مطرح براي مونیتورینگ توزیع عمقي دوز ميباشد ] .[4, 1در طول پرتودهي ذرات باردار ،در اثر
برهمکنش هستهاي یون پرتابه با هسته هدف ،برخي رادیوایزوتوپهاي پوزیترونزا از قبیل  11Oو  11Cتولید
ميگردد که آشکارسازي همزمان جفت گاماي حاصل از نابودي پوزیترون با روبشگر  ،PETتصویري تقریبي
از محل قلهي براگ ذره باردار نشان ميدهد.
در این کار یک سیستم کربنتراپي با انرژي  291مگا الکترون ولت بر نوکلئون و پروتونتراپي با انرژي
 191مگاالکترون ولت به کمک کد مونت کارلوي  Geant4شبیهسازي شده است .با محاسبه توزیع مکاني
رادیوایزوتوپهاي پوزیترونزاي حاصل از برهمکنش هستهاي یون کربن و پروتون در داخل فانتومهاي آب و
 ، PMMA2میزان اکتیویته هر یک از آنها به ازاء واحد ذره بدست آمده و ارتباط توزیع این رادیونوکلیدها با
قلهي براگ توزیع دوز بحث و بررسي شده است .همچنین سهم رادیوایزوتوپهاي ( 11Oنیمه عمر 2/14
دقیقه)( 11C ،نیمه عمر  21/39دقیقه) و ( 11Cنیمه عمر  19/211ثانیه) به تفکیک از هم جدا شده است.
)Positron Emission Tomography (PET
PolyMetyleMetaAcrylate
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2

 -2تولید ایزوتوپهای پوزیترونزا در برهمکنش هستهای یون کربن و پروتون با هسته هدف
ذرات باردار عالوه بر برهمکنش کولمبي با الکترونهاي هدف و پراکندگي چندگانه االستیک با هسته ،امکان
دارد برهمکنش غیراالستیک هستهاي با مواد انجام دهند ] .[6در برهمکنش یون کربن با بافت ،احتمال دارد در
اثر برخوردهاي هستهاي محیطي 3یک یا دو نوترون از خود ذره پرتابه و هستههاي هدف جدا شده و سه
رادیوایزوتوپ عمده  11C ، 11Cو  11Oتولید گردد که رادیوایروتوپ  11Oفقط از هسته هدف بدست ميآید.
چون انتقال اندازه حرکت برخورد محیطي تقریبا" صفر است ،پارههاي پرتابه با سرعتي برابر با سرعت خود
پرتابه حرکت ميکنند .اصليترین محصول تکهتکه شدن یون  12Cدر برهمکنش هستهاي آن با هستههاي هدف،
ایزوتوپ  11Cاست که نسبت عدد جرمي آن به عدد جرمي یون اصلي  1/92بوده و بنابراین اختالف فاصله برد
آن با برد یون  12Cدر محدوده مابین صفر و  1/10R1خواهد بود ] .[1پروتونهاي پر انرژي نیز در مسیر حرکت
خود در داخل بافت ،با هستههاي هدف برهمکنش هستهاي انجام ميدهند که در این فرایند فقط هستههاي
هدف شکسته شده و برخي رادیوایزوتوپهاي پوزیترونزا از قبیل  11Cو  11Oتولید ميشوند .بدلیل اینکه
رادیوایزوتوپهاي پوزیترونزاي براي پروتون ،از هستههاي هدف بوجود ميآیند آنها در محل خود ساکن
هستند.

 -3شبیه سازی در کد Geant4
امروزه کد  Geant4در حوزههاي مختلف رادیوتراپي ذرات باردار ازقبیل بدست آوردن توزیع دوز ،اکتیویته
ایزوتوپهاي  β+و دوز ذرات حاصل از برهمکنش هستهاي ،بکار ميرود ] .[7,0در کد  Geant4براي مدلسازي
رفتار ذرات در ماده ،مجموعه وسیعي از فرایندهاي فیزیکي در سه طبقه کلي  -1واپاشي ذره -2 ،4فیزیک
الکترومغناطیسي و  -3فیزیک هادرونیک1اجرا شده است .یکي از ویژگيهاي مشخص کد  Geant4در مقایسه
با سایر کدهاي مونت کارلو ،امکان انتخاب مدلهاي فیزیکي متنوع براي برهمکنشهاي الکترومغناطیسي و
هادرونیک ذرات با ماده ميباشد .براي شبیهسازي برهمکنش هاي الکترومغناطیسي دو طبقه مدل استاندارد و
انرژي پایین وجود دارد که در این کار از لیست فیزیکي الکترومغناطیسي استاندارد نوع سوم استفاده گردید .و
زمان اجراي کندي دارند .فیزیک مناسب براي برهمکنشهاي هادروني ذرات در محدوده انرژیهاي رادیوتراپي،
مدل باینري یا دینامیک مولکولي کوانتومي ميباشد که در این کار از مدل باینري براي برهمکنشهاي
غیراالستیک هادروني ذرات با مواد استفاده گردید .در این مدل هسته ذرات بصورت نوکلئونهاي مجزا فرض
ميشوند و بصورت دوگانه با ذرات موجود در هسته هدف برخورد انجام ميدهند .وقتي انرژي آنها به پایینتر
از انرژي آستانه برهمکنش دوگانه ميرسد ،مدل باینري بصورت اتوماتیک به مدلهاي واپاشي و برانگیختگي
جهت گسیل پارههاي حاصله و گاما سویج ميگردد.

3

Peripheral
Particle decay
5
Hadronic physics
4
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 -4نتایج
توزیع مکاني اکتیویتههاي  β+تولید شده توسط باریکه پروتوني با انرژي  191مگاالکترون ولت در داخل
هدف آب و  ،PMMAبه ترتیب در شکلهاي ( )2و ( )3نشان داده شدهاند.

)(a

)(b

شکل  )a( -2توزیع مکاني دوز و مجموع رادیونوکلئدهاي پوزیترونزا و ( )bمقایسه اکتیویته نسبي  11C ،11Oو  11Cدر واحد طول به ازاء یک
ذره پروتون با انرژي  191 MeVدر داخل فانتوم آب

)(a

)(b

شکل  -3همانند شکل ( )2براي پروتونهاي  191 MeVدر داخل فانتوم PMMA

همانطوریکه از نمودارهاي ( )aشکلهاي ( )2و ( )3مشاهده ميگردد توزیع اکتیویته ایزوتوپهاي  ،β+نرسیده
به قلهي براگ منحني دوز صفر ميگردد .زبرا وقتي انرژي پروتون با نفوذ در ماده به کمتر از مقدار آستانه
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واکنش ميرسد ،تولید این ایزوتوپها به صفر کاهش ميیابد .مقایسه توزیع اکتیویته تولید شده از برهمکنش
پروتون با آب و  PMMAنشان ميدهد که توزیع و مقدار اکتیویته ایزوتوپهاي  β+به نوع ماده بستگي دارد.
براي آب ،ایزوتوپ  11Oو براي  PMMAرادیوایزوتوپ  11Cبیشترین اکتیویته را دارند .این پدیده به دلیل تغییر
سطح مقطع واکنش هستهاي پروتون با هسته عناصر تشکیل دهنده ماده ميباشدتوزیع مکاني اکتیویتههاي β+

تولید شده توسط باریکه یون کربن با انرژي  291مگاالکترون ولت بر نوکلئون در داخل هدف آب و ،PMMA
به ترتیب در شکلهاي ( )4و ( )1نشان داده شدهاند .شکلهاي ( )4الي ( )1نشان ميدهند که توزیع مکاني
رادیوایزوتوپهاي  β+همانند توزیع دوز داراي ماکزیمم ميباشد .همچنین از مقایسه توزیع دوز با توزیع
رادیونوکلیدهاي پوزیترونزا در نمودارهاي ( )aشکلهاي ( )4الي ( )1مشاهده ميگردد که فاصله قلهي براگ
دوز و قلهي توزیع اکتیویته کل تقریبا" ثابت است .زیرا تولید ایزوتوپهاي  β+در برهمکنش کربن با هستههاي
هدف ،عمدتا" از طریق کنده شدن فقط یک یا دو نوترون از  12Cنیز تولید ميشوند که برد تقریبا" یکساني با
یون پرتابه دارند.

)(a

)(b

شکل  )a( -4توزیع مکاني دوز و مجموع رادیونوکلئدهاي پوزیترونزا و ( )bمقایسه اکتیویته نسبي  11C ،11Oو  11Cدر واحد طول به ازاء یک
ذره کرن با انرژي  291 MeV/nدر داخل فانتوم آب

 -4بحث و نتیجهگیری
تعیین محل پیک براگ در رادیوتراپي ذرات باردار با استفاده از توزیع رادیوایزوتوپهاي پوزیترونزاي تولید شده
در اثر برهمکنش هستهاي یون پرتابه با هستههاي هدف ،این امکان را فراهم ميسازد که ارزیابي توزیع دوز در
هادرونتراپي بصورت همزمان با درمان و بدون تزریق مواد رادیواکتیویته اضافي صورت گیرد .نتایج نشان
ميدهد که ارتباط توزیع ایزوتوپها با قله ي براگ یون کربن بصورت صریح بوده و مستقل از عناصر
تشکیلدهنده مواد است .ولي در توزیع ایزوتوپهاي پوزیترونزا براي پروتون ،نقطه ماکزیمي متناسب با قلهي
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 بنابراین براي استفاده. به نوع ماده بستگي داردβ+ براگ وجود ندارد و توزیع و مقدار اکتیویته ایزوتوپهاي
 یک عدم قطعیتي در ارزیابي توزیع دوز وجود دارد،کلینیکي این روش در پروتون تراپي

(a)

(b)

PMMA  در داخل فانتوم291 MeV/n ) براي کربنهاي4(  همانند شکل-1 شکل
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