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 1دانشگاه صنعتی شاهرود ،دانشکده فیزیک ،گروه فیزیک هستهای
 2دانشگاه شهیدبهشتی ،دانشکده مهندسی هستهای ،گروه کاربرد پرتوها

چکیده
ملزومات درمان با  ،BNCTچشمه نوترون برای تولید باریکه درمانی با انرژی مناسب و شار نوترونی کافی است ..در این
مقاله انواع چشمههای نوترونی به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت با توجه به شار نوترونی قابل تولید و
طیف آن ،قابلیت ساخت در کشور ،امکان نصب در بیمارستان و  ...مناسبترین چشمه نوترونی انتخاب شده است .چشمه
پیشنهادی ،شتاب دهنده الکترون ( ILU-41انرژی 41 MeVو جریان الکترونی متوسط  )41 mAاست .محاسبات مبتنی
بر تجربه نشان داد با استفاده از شکل دهنده متداول ،شار نوترون فوق حرارتی حدود  3 109 n 2قابل دستیابی است.
cm .s
این مقاله برای اولین بار پیشنهاد استفاده از این نوع شتابدهنده برای  BNCTارائه میدهد.
کلمات کلیدی :شتابدهنده ذرات ،شتابدهنده الکترون ،BNCT ،ILU ،نوترون فوق حرارتی

مقدمه
 BNCTبه عنوان یک روش درمانی بر مبنای واکنش گیراندازی نوترون حرارتی در بور ،تنها روش مؤثر برای
درمان برخی تومورها نظیر گلیوبالستوما ( )Glioblastomaمحسوب میشود که برای درمان تومورهای مغزی
از نوترونهای فوقحرارتی ( )4eV<E<41keVاستفاده میکند  .برای تولید نوترون درمانی باید از چشمههای
نوترونی مناسب استفاده کرد .یکی از الزامات درمانی بر اساس اسناد ،IAEAشار نوترون فوق حرارتی کافی
است که به عنوان شار درمانی معرفی می شود [ .]1در این پژوهش به دنبال معرفی چشمهای مناسب برای
روش درمانی  BNCTبا توجه به تواناییها و امکانات موجود در کشور هستیم .بهطورکلی برای تولید نوترون
از چشمههایی چون راکتورهای هستهای ،شتابدهندهها ،ژنراتورهای نوترون و چشمههای رادیوایزوتوپی استفاده
میشود .در حال حاضر دو راکتور تحقیقاتی تهران و راکتور در حال ساخت اراک اولین گزینههای موجود برای
 BNCTدر کشور محسوب میشوند که هر دو گزینه قابلیت کاربرد تحقیقاتی دارند و برای ورود به فاز درمانی
مناسب نخواهند بود .از دالیل آن میتوان ( )4عدم پذیرش افکارعمومی در استفاده از راکتور برای درمان)2( ،
هزینه زیاد راهاندازی و کار با راکتور )3( ،زیاد بودن آلودگی گاما نسبت به سایر چشمهها و ( )1آلودگی نوترون
و گاما حتی پس از خاموشی راکتور اشاره کرد .ایزوتوپ  2/34×419 ( 252Cfنوترون در هر ثانیه با متوسط
انرژی  2/4 MeVبه ازای هر میکروگرم) به دلیل نیمه عمر کوتاه ( 2/21سال) به طور پیوسته مصرف شده و
نیاز به جایگزینی پیوسته دارد ،لذا مقرون به صرفه نیست ]4و .[2ژنراتورهای نوترون که بر مبنای واکنش D-
 Dو  D-Tکار میکنند ،در واقع نوعی شتابدهنده کوچک هستند که در هر دو مد پیوسته و پالسی ،جریان خیلی
کمی دارند و در مقایسه با دیگر چشمهها بسیار گران هستند .نوترونهای تولیدی طی واکنش D-D ,D-Tبه
ترتیب  41 MeVو  2/5 MeVانرژی دارند که در نهایت به ترتیب  418و  419نوترون در هر ثانیه (با توزیع
زاویه ای) تولید میکنند ،در نتیجه با احتساب تضعیف نوترونی فضایی و نیز تضعیف (حداقل 413بار تضعیف)
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طی کندکنندگی ،شار نوترونی برای درمان کافی نخواهد بود ] .[3بنابراین از میان چشمههای فوق ،شتابدهندهها
عالوه بر اینکه معایب فوق را ندارند ،در بیمارستانها نیز قابل نصب هستند ،لذا گزینه مناسبی برای BNCT
محسوب میشوند.

روش کار
با توجه به آنچه در مقدمه بیان شد ،به بررسی انواع شتابدهندهها به عنوان چشمه مناسب برای  BNCTپرداخته
میشود .عالوه بر مزایای عمومی ذکر شده ،در سالهای اخیر زیرساختهای تولید شتابدهنده نیز در کشور فراهم
شده است  ،بنابراین امکان استفاده از این چشمه در مقایسه با سایر چشمهها بیشتر است .در تولید نوترون با
استفاده از باریکه ناشی از شتابدهندههای یونی معموالً از واکنشهای خاصی استفاده میشود تا حداقل شار
نوترون فوق حرارتی برای درمان قابل تأمین باشد .متداولترین واکنش ها در جدول ( )2آورده شدهاند .از میان
واکنشهای جدول ( )2متوسط انرژی نوترونهای تولیدی در واکنش  7Li(p,n)7Beکمتر و در نتیجه به واسطه
نیاز به کند سازی کمتر در شکلدهنده ،مناسبتر است .مشکل اصلی استفاده از این واکنش به ویژگیهای
مکانیکی و حرارتی لیتیم باز میگردد .برای افزایش نقطه ذوب هدف ،از ترکیبات لیتیمدار استفاده میشود که
بهره تولید نوترون را تا نصف کاهش میدهند ] .[1واکنش  9Be(p,n)9Bسیستم خنک کنندگی پیچیدهای نیاز
ندارد و آستانه اندرکنش آن نیز پایین است .طی این واکنش شار نوترونی بیشتر با انرژی باالتر تولید میشود،
لذا نیازمند کندسازی بیشتری است که منجر به افزایش جذب در کندکننده میشود] .[5اما با این وجود با
استفاده از شکلدهنده مناسب میتوان باریکهای تولید کرد که برای استفاده از این واکنش الزامات درمانی را
برآورده کند[ .واکنش با کربن در مقایسه با دو واکنش ذکر شده شار نوترونی کمتری با انرژی بیشتر تولید
میکند ،اما مزیت آن این است که محصوالت سمّی تولید نمیشود (بور عنصری سمّی است) و نقطه ذوب
هدف باال است با این وجود کمتر بهکار برده میشوند .در میان واکنشهای ذکر شده ،برهمکنش پروتون با لیتیم
با تعبیه سیستم خنک کنندگی مناسب برای هدف ،بهترین گزینه است ] .[2شتابدهندههای یون که تاکنون در
بخش تحقیقات ساخته و به عنوان چشمه در  BNCTامکانسنجی و آزمایش شدهاند ،عموماً از انواع ESQ
) RFQ (Radio Frequency Quadrupole) ،(Electrostatic Quadrupoleو سیکلوترونهای کوچک
بیمارستانی هستند .با توجه به حدود شار نوترونی مورد نیاز  419 n .cm 2 .s 1و با تقریب مرتبه تضعیف باریکه
نوترونی در حدود  413تا  411مرتبه طی شکلدهی الزم است  4142 n .cm 2 .s 1نوترون در خروجی هدف
تولید شود ] .[7در نتیجه با توجه به آهنگ تولید نوترون مطابق جدول ( ،)2حداقل جریان متوسط شتابدهنده
باید چند ده میلیآمپر باشد .از طرفی چون برای درمان به شتابدهندهای نیاز است که ابعاد آن با ابعاد اتاق درمان
بیمارستان مطابقت داشته و هزینه ساخت و نگهداری آن نیز معقول باشد ،انرژی شتابدهنده نمیتواند از محدوده
چند ده  MeVبیشتر شود ،لذا در ادامه به بررسی شتابدهندههای پروتونی جریان پیوسته و انرژی مناسب پرداخته
شده است .البته توجه به این نکته الزم است که هر گروه تحقیقاتی با توجه به امکانات و تواناییهای خود به
بررسی چشمههای نوترون پرداختهاند .به عنوان مثال :سیکلوترون  HM-31در ژاپن با جریان  4/4 mAاز
پروتونهای 31 MeVو هدف بریلیم ،شار نوترون فوق حرارتی معادل  4/2× 419تولید میکند که عالوه بر ابعاد
مناسب آن برای کاربرد بیمارستانی ،سایر پارامترهای درمانی را نیز برآورده میکند .مشکل اصلی در استفاده از
چنین چشمهای ،هزینه باالی ساخت آن است که بیشتر به استفاده از مگنتهای دوران دهنده ذرات مورد استفاده
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در سیکلوترون ،باز میگردد .در کشورهایی که چنین ابزاری در اختیار دارند ،امکانسنجی استفاده از آن برای
 BNCTبا موفقیت گزارش شده است ] .[8شتابدهنده  ESQبا اعمال میدان الکتروستاتیکی میتواند در مدت
زمان طوالنی تا  411 mAجریان پیوستهی پروتون با انرژی  2/5 MeVتولید کند که چنین باریکهای برای استفاده
در  BNCTمناسب است ] .[9در سال  2112گزارشی از ساخت شتابدهنده  TESQکه از تلفیق شتابدهنده
تاندم و ESQبه منظور کاهش ولتاژ مصرفی شتابدهنده به دست آمده بود ،چاپ شد ].[41
جدول( )2برخی واکنشهای مورد استفاده در شتابدهندههای مناسب برای [44] BNCT
آهنگ تولید نوترون
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این چشمه خیلی زود برای  BNCTمورد استقبال قرار گرفت .شتابدهندههای جریان باال RFQ ،به واسطه
ساختار الکترودی به کار رفته در آنها و قابلیت تولید باریکهای بسیار متمرکز ،مورد توجه قرار گرفتهاند .این
شتابدهنده در میان سایر شتابدهندههای پروتونی کوچکتر و کم هزینهتر است و در میان انواع شتابدهنده رادیو
فرکانسی ،از المپ کالیسترون برای تولید میدان  RFاستفاده نمیکند ،بنابراین ارزانتر است .این شتابدهنده،
جریان پیوسته پروتونی در حدود  31 mAبا انرژی حدود  2 MeVتولید میکند ] .[42شتابدهنده دیگری که
برای  BNCTتوسط یک گروه بلژیکی مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت ،دینامیترون ( )Dynamitronاست.
این شتابدهنده در ابتدا چشمه تولید الکترون بود ،ولی با ایجاد تغییراتی ،اکنون قادر است جریان پروتونی
 21mAبا انرژی  3 MeVرا تولید کند .با استفاده از این شتابدهنده بیشینه نوترونهای فوق حرارتی با استفاده
از هدف لیتیمی  2× 419 n .cm 2 .s 1گزارش شده است .این سیستم هماکنون ساخته شده است ولی مشکل
آن نیاز به تعویض ماهیانه هدف لیتیمی است ] .[43سایر شتابدهندههای یونی الزامات  IAEAو نیز لزوم مقرون
به صرفه بودن را برآورده نمیکنند .در نوع دیگر شتابدهندهها ،یعنی شتابدهندههای الکترونی فرایند تولید
نوترون طی دو مرحله )4( :برخورد الکترونها با هدف فوتونی با عدد اتمی باال و تولید فوتون تابش ترمزی،
( )2برخورد فوتونهای تولیدی با هدف فوتونوترونی مناسب (با سطح مقطع تولید نوترون و آستانه اندرکنش
مناسب برای این واکنش) انجام می شود .استفاده از هدفهایی با آستانه انرژی کمتر در تولید فوتونوترون
میتواند باعث افزایش کارایی تولید نوترون از الکترون شود ] .[41اگرچه فرایند تولید فوتونوترون در مقایسه
با سایر روشهای مبتنی بر استفاده از یونها و پروتونهای پرانرژی بازدهی پایینتری دارد ،ولی قابل اعتماد
بودن ،کم هزینه بودن ساخت و نگهداری ،کوچک بودن سیستم ،کم خطر بودن و سادگی کار با این ابزار باعث
شده که به عنوان چشمهای مناسبی برای  BNCTدر بیمارستان مورد استقبال قرار گیرد ] .[45در میان
شتابدهندههای الکترونی ،شتابدهندههای خطی بیمارستانی در قیاس با سایر شتابدهندهها ،ابعاد کوچکی دارند
و متوسط جریان پالسی آنها کم است (در حد چند میکروآمپر) ،لذا در نهایت شار نوترونی کمی تولید میکنند.
به عنوان مثال شار نوترونی از لینک پزشکی  21 MeVبه ازای هر میکروآمپر جریان متوسط الکترونی،
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 2/27×412 n .cm 2 .s 1است (اگر آهنگ تولید نوترون به ازای هر الکترون به طور متوسط 41-3باشد) که با
طراحی شکلدهنده طیف مناسب حداکثر شار نوترون فوقحرارتی  8/49×415 n .cm 2 .s 1خواهد شد ].[42
همه شتابدهندههای پالسی با جریان متوسط در حد میکروآمپر ،نتیجه مشابهی خواهند داشت .البته در صورت
کاهش انرژی باریکه الکترون ،شار نوترونی باز هم افت میکند .در این پژوهش ،برای افزایش شار نوترونهای
فوق حرارتی و کاهش زمان درمان ،شتابدهندههای با جریان پیوسته بررسی شدند .این شتابدهندهها در حوزه
صنعتی قرار میگیرند .به طور کلی سه نوع شتابدهنده صنعتی با انرژی باالی ( 8 MeVآستانه انرژی
فوتونوترونی) وجود دارند که عبارتند از شتابدهنده صنعتی خطی ،شتابدهنده صنعتی رودترون و شتابدهنده
 .ILUشتابدهندههای صنعتی خطی با وجود توان باال نسبت به انواع شتابدهندههای خطی پزشکی ،همچنان
قادر به تأمین جریان باال و مناسبی برای این کار نیستند .حداکثر توان این شتابدهندهها برای محدوده انرژی
الکترونی  41-45 MeVاز  25 kWیعنی جریان متوسط زیر  3 mAتجاوز نمیکند ،اما دو نوع دیگر
شتابدهندههای صنعتی قادرند باریکهای با انرژی  41 MeVو جریان  41 mAارائه دهند .تجربه استفاده از
شتابدهنده رودترون در ایران وجود دارد و حتی گام هایی موفق در ساخت آن نیز برداشته شده است ،اما مدل
مناسب این شتابدهنده که قادر به تأمین جریان الکترونی  41 mAبا انرژی  41 MeVباشد هزینه تمام شده
خرید یا ساخت باالیی دارد .پیشنهاد ما در این پژوهش استفاده از شتابدهنده جریان پیوسته الکترون از نوع
 ILUاست که کمتر شناخته شده است ،اما مزیتهای زیادی دارد .این نوع شتابدهندههای الکترون ،با مدلهای
مختلف شامل انرژی و توان های گوناگون است ،که پیشنهاد ما استفاده از مدل  ILU-41است که ویژگیهای
آن در جدول ( )3آمده است .این شتابدهنده گزینه پیشنهادی مناسبی به عنوان چشمه بهینه تولید نوترون به
منظور تأمین چشمه درمانی  BNCTدر کشور است ،زیرا ( )4ابعاد آن برای استفاده در بیمارستان قابل قبول
است )2( ،با توجه به تجربیات موجود ،فناوری ساخت آن در کشور وجود دارد )3( ،هزینه تمام شده ساخت
آن مقرون به صرفه است (هزینه کمتر از  4/3قیمت رودترون) )1( ،جریان باریکه الکترون 41 mA ،ILU-41
(( )4/2×4142)e/sاست .از آنجا که شدت گسیل تابش ترمزی در برخورد الکترون با هدف با جرم  Mو عدد
اتمی  Zاز رابطه ( )4محاسبه میشود:
2

M2

I Z

()4
اگر به طور متوسط به ازای هر الکترون فرودی (بدون در نظر گرفتن انرژی) حدوداً  4تا  2فوتون تولید شود
و در ادامه ،در برخورد این فوتونها با هدف فوتونوترونی ،نوترون تولید شود ،تعداد نوترونها از رابطه ( )2و
انرژی فوتونوترونها از رابطه ( )3قابل محاسبه خواهد بود M(.جرم اتمی e ،نرخ الکترون فرودی (N 0 ،)e/s
عدد آووگادرو  ،چگالی t ،ضخامت هدف و  Tسطح مقطع کل تولید فوتونوترونی است) ]:[42-45
()2
 n  N 0 t .T (E ).e
1
()3

) M (n .s
2( M  1)(  E s ( ,n ) ) 12
M 1
2
En 
[  E s ( ,n ) 
[]  
] cos 
M
)1862( M  1
931M 3

 انرژی فوتون فرودی M ،عدد اتمیهدف E s ( ,n ) ،انرژی آستانه واکنش Ɵ ،زاویه گسیل فوتونوترون نسبت
به الکترون فرودی است .با انتخاب هدف فوتونوترونی مناسب به طور متوسط به ازای هر فوتون برخوردی با
هدف در حدود  41-3نوترون با متوسط انرژی  100keV 1MeVتولید میشود.
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جدول( )3مشخصات شتابدهنده [47] ILU -41
پهنای پالس
μs121

بیشینه جریان پالس باریکهmA

بیشینه ولتاژ MV

توان باریکهkW

211

7/5

411

انرژی الکترونMeV

نوع شتابدهنده

7/5-41

ILU-41

1

با لحاظ کردن شکلدهنده طیف مناسب ،شار نوترون به طور متوسط  41بار نوترون ،تضعیف میشود ،لذا به
ازای  42×4142الکترون در ثانیه (معادل با  41میلیآمپر)  3×419نوترون فوق حرارتی در خروجی شکلدهنده
طیف خواهیم داشت که تامین کننده مقدار مورد نیاز است.

نتیجهگیری
هدف این مقاله معرفی یک چشمه نوترونی مناسب برای روش  BNCTاست ،طوری که در داخل کشور قابل
تهیه و در بیمارستان قابل نصب باشد .راکتورها بهعنوان چشمههای قوی نوترونی به علت عدم قابلیت نصب
در بیمارستانها ،چشمههای رادیوایزوتوپی به دلیل مقرون به صرفه نبودن و نیاز به جایگزاری پیوسته،
ژنراتورهای نوترون به علت ابعاد بزرگ و عدم تامین شار نوترونی کافی برای درمان ،بهعنوان چشمههای قابل
دستیابی با توجه به قابلیتهای موجود در کشور مزیتی برای بررسی ندارند .شتابدهندههای یونی و الکترونی
دو گزینه مطرح در این زمینهاند .شتابدهنده الکترون در مقایسه با شتابدهنده یونی به دلیل هزینه کمتر ،ابعاد
کوچکتر ،فناوری ساخت قابل حصول به توجه به زیرساختهای موجود در زمینه شتابدهنده ،مناسبتر است.
در میان شتابدهندههای الکترون ،با توجه به فرایند کمبازده تولید نوترون ،نیاز به شتابدهندهای با جریان متوسط
باالی الکترون است .از میان انواع شتابدهندهها ILU-41 ،با انرژی 41 MeVو توان  411 kWگزینه مناسبی است.
با توجه به تجربیات موجود ،محاسبات تقریبی و کارهای انجام شده بر روی فرایند تولید تابش ترمزی ،نشان
میدهد که با استفاده از  ILU-41تولید فوتونوترون و عبور طیف از شکلدهنده طیف ،شار نوترون فوق حرارتی
 419 n .cm 2 .s 1قابل دستیابی خواهد بود .شکل( )4نمونهای از شتابدهنده  ILU-11را نشان میدهد .این
شتابدهنده از ابعاد قابل قبولی برای استفاده در بیمارستانها برخوردار است.

شکل ( )4شتابدهنده

ILU-41
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