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چكیده
 رادیونوکلید، سرطان مغز استخوان و روماتوئید آرتریت،یکی از مهمترین و مؤثرترین رادیونوکلیدهای بهکار رفته در درمان تومورها
 بهسبب ویژگیهای مطلوب،166- رادیونوکلید هلمیوم، در بین رادیونوکلیدهای استفاده شده برای رادیوسینووکتومی. است166-هلمیوم
 گسیل ذرات گاما با انرژی مناسب جهت تصویربرداری و امکان تولید باال با استفاده از، گسیل ذرات بتا با انرژی مناسب،همچون نیمه عمر کوتاه
 یک روش تحویل این رادیونوکلید به بافت هدف استفاده از مولد درون تنی. مورد توجه قرار گرفته است،یک رآکتور با شار متوسط
 باعث پرتوگیری، به بافت هدف از طریق این مولد درون تنی166- تحویل رادیونوکلید هلمیوم. کیتوزان است166- هلمیوم/166-دیسپرسیوم
 دز جذبی، در این مطالعه.حداقل بافتهای غیر هدف و افزایش میزان در جذبی بافت هدف در مقایسه با رادیوداروهای مشابه دیگر میشود
 محاسبه گردید و نتایج باMCNPX  وGEANT4  با استفاده از، در درمان رادیوسینووکتومی166Dy/166Ho -Chitosan رادیوکمپلکس
 هم چنین مقایسه نتایج دزیمتری رادیو کمپلکس مذکور با رادیوکمپلکسهای رایج مورد استفاده برای.یکدیگر مقایسه شده است
. انجام شده است،رادیوسینووکتومی
MCNPX ،GEANT4 ، رادیوکمپلکس، مولد درون تنی،166- هلمیوم/166- دیسپرسیوم، رادیوسینووکتومی:کلیدواژهها
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Abstract
The Holmium-166 radionuclide is one of the most effective radionuclides used to treat bone marrow
cancer and rheumatoid arthritis. Among the recommended radionuclides used in radiation synovectomy,
166
Ho has got much attention due to suitable decay properties such as short half-life, its high beta energy,
gamma-ray emission with suitable energy for nuclear imaging, and the possibility of large-scale
production in medium flux reactor. One method to deliver 166Ho to the target tissue is via the 166Dy/166HoChitosan in vivo generator. Compared with other similar radiopharmaceuticals, using the in vivo
generator to deliver 166Ho, causes minimal non-target tissue exposure and increased absorbed dose in the
target tissue. In this work, the absorbed dose of 166Dy/166Ho-Chitosan radio-complex for radiosynovectomy purposes was calculated by GEANT4 and MCNPX. The obtained results were compared
with each other. In addition, the dosimetry results of the mentioned radio-complex have been compared
with the common radio complexes used for radio-synovectomy.
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 .1مقدمه
تابش میتواند باعث آسیب به سیستمهای زنده شود .بنابراین
ارزیابی این اثرات در انسان برای یک رویه پزشکی هستهای در
تجویز درون تنی یک رادیودارو ضروری است .آسیب حاصل از
جذب انرژی در بافت ها به تعدادی از فاکتورها مانند اکتیویته
رادیوداروی تجویز شده ،نیمهعمر فیزیکی و زیستی رادیودارو،
توزیع و سرنوشت سوخت و ساز رادیودارو در بدن ،کسر انرژی
آزاد شده و شکل ،ترکیب و محل قرارگیری چشمه و اندامهای
هدف و مشخصات فیزیکی یک رادیودارو بستگی دارد .دقت در
داده دزیمتری بستگی به دقت در داده زیستی و واپاشی دارد.
اثرات زیستی درمان با رادیونوکلید از طریق کمیت فیزیکی دز
جذبی ،که بهصورت انرژی جذب شده در واحد جرم تعریف
میگردد ،بیان میشود.
در بین رادیونوکلیدهای استفاده شده برای
رادیوسینووکتومی ،رادیونوکلید هلمیوم ،166-بهسبب ویژگی
های مطلوب مانند نیمهعمر کوتاه ( 26/8ساعت) ،گسیل ذرات
بتا با انرژی میانگین  665/7کیلو الکترون ولت ،گسیل ذرات گاما
با انرژی مناسب ( )80keVجهت تصویربرداری و امکان تولید
باال با استفاده از یک رآکتور با شار متوسط ،مورد توجه قرار
گرفته است ] .[3-1هلمیوم 166-را میتوان بهصورتهای
مستقیم (پرتودهی  )165Hoو غیرمستقیم (پرتودهی )164Dy
تولید نمود .عالوه بر این یکی از روشهای تحویل این
رادیونوکلید به بافت هدف ،استفاده از مولدهای درون تنی1
میباشد .هلمیوم 166-میتواند از طریق بمباران نوترونی
هلمیوم 165-و از طریق واکنش فعالسازی نوترونی
 ،165Ho(n,γ)166Hoبا سطح مقطع برهمکنش  64/7بارن ،در
رآکتور با شار متوسط یا کم تولید شود .هلمیوم166-تولید شده
در این روش ،بهصورت همراهبر بوده که باعث کاهش اکتیویته
ویژه شده و نشاندارسازی آنتیبادیها و پپتیدها را مشکل
میسازد .عالوه بر این در روش مستقیم تولید هلمیوم،166-
ناخالصی  166mHoتولید میشود .این رادیونوکلید دارای نیمهعمر
بلند  1200سال بوده و ذرات بتا با انرژی ( 73/9 keV )%76و
گاما با انرژی ( 810/28 keV )%58و (711/68 keV )%55
تابش میکند که باعث افزایش دز ناخواسته به بیمار میگردد
] .[4بهعنوان جایگزین روش مستقیم ) ،(n,γواکنشهای
هستهای غیرمستقیم برای مشاهده رادیونوکلیدهای بدون حامل
اضافه بهکار گرفته میشود .در این حالت میتوان از روشهای
1. In Vivo Generator
مجله علوم و فنون هستهای
جلد  ،97شماره  ،3پاییز  ،1400ص 51-44

جداسازی استفاده نموده و رادیونوکلید را از ماده هدف جدا
نمود .رادیونوکلید به دست آمده از این طریق ،بدون حامل اضافه
است .بنابراین یکی از روشهای تولید هلمیوم 166-واپاشی
ایزوتوپ دیسپرسیوم 166-میباشد .دیسپرسیوم 166-با جذب
دوگانه نوترون توسط دیسپرسیوم 164-بهدست میآید.
در این روش ،هلمیوم ،166-عالوه بر اینکه از واپاشی β-
دیسپرسیوم 166-تولید میشود ،از جذب نوترونی هلمیوم165-
حاصل شده از واپاشی  β-دیسپرسیوم ،165-نیز تولید میگردد،
بنابراین در این روش نیز  166mHoتولید میشود .اما با توجه به
سطح مقطع جذب نوترون بسیار باالی دیسپرسیوم165-
( 3500بارن) ،مقدار  166mHoتولید شده در این روش ،بسیار
کمتر از روش مستقیم میباشد .عالوه بر این در این روش می
توان با بهکارگیری روشهای جداسازی ،هلمیوم را از
دیسپرسیوم جدا نموده و به اکتیویته ویژه باالیی از هلمیوم
دست یافت.
اکتیویته کل هلمیوم 166-حاصل شده از این روش ،جمع
اکتیویته حاصل از واکنشهای زیر است.
() 1

Dy (n ,  ) 165Dy (n ,  ) 166Dy (  ) 166Ho

164

Dy (n ,  ) 165Dy (  ) 165Ho (n ,  ) 166Ho
() 2
( )3تولید هلمیوم 166-از طریق برهمکنش نوترون با
هلمیوم 165-موجود در هدف بهصورت ناخالصی ]. [5
164

در این روش ،هلمیوم و دیسپرسیوم در حالت تعادل گذرا
هستند و هلمیوم 166-بدون حامل اضافه ،میتواند در زمان
رسیدن به تعادل ،از دیسپرسیوم 166-جدا گردد .اگرچه در
زمان تعادل ،اکتیویته دختر به ماکزیمم مقدار خود میرسد ،اما
انتظار برای رسیدن به تعادل ،باعث کاهش قابل توجه
رادیونوکلید مادر خواهد شد .هلمیوم بدون حامل اضافه حاصل
از این روش (روش تولید غیرمستقیم) ،برای تهیه پپتیدها و
آنتیبادیهای نشاندار بهمنظور درمان هدفمند ،میتواند
استفاده گردد.
روش دیگر تولید هلمیوم در بافت هدف بهمنظور
رادیوایمونوتراپی ،استفاده از مولد درون تنی است ].[10-7 ،6
در این روش رادیونوکلید مادر ،به بافت مورد نظر تحویل داده
شده و در داخل بدن به دختر با نیمهعمرکوتاه واپاشی میکند.
در این مولدها رادیونوکلید مادر باید نیمهعمر متوسط داشته و
ذرات بتا یا فوتونهای گاما با انرژی پایین تابش کند در مقابل
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رادیونوکلید دختر باید نیمهعمر کوتاه داشته و ذرات بتای
پرانرژی تابش کند .در صورت وجود این شرایط ،پرتوگیری
بافتهای غیر هدف حداقل میشود ].[6
بنابراین یکی از روشهای تحویل رادیونوکلید هلمیوم166-
به بافت هدف ،واپاشی درون تنی رادیونوکلید مادر آن ،یعنی
دیسپرسیوم 166-با نیمهعمر  81/5ساعت و انرژی بتا میانگین
 130کیلوالکترون ولت میباشد ].[11
مولد درون تنی بر جداسازی شیمیایی رادیونوکلید دختر از
مادر و وصل نمودن رادیونوکلید مادر به عامل درمانی مختص
بافت استوار است .هرچند پس از جداسازی شیمیایی،
رادیونوکلید دختر شروع به رشد میکند ،اما اگر زمان مورد نیاز
برای استقرار در بافت هدف ،کمتر از زمان رسیدن به تعادل
باشد ،دز تابشی به بافتهای غیر هدف حداقل خواهد بود .پس
از استقرار مادر در بافت هدف و تولید رادیونوکلید دختر ،بافت
هدف پرتودهی میشود .از آنجاییکه مادر و دختر در بافت
مورد نظر بهطور همزمان واپاشی میکنند ،بنابراین میتوان
انتظار داشت که میزان دز جذبی ناشی از مولد درون تنی
بیش تر از رادیوداروهای مشابه دیگر باشد .یکی از فاکتورهای
مهم که در مولدهای درون تنی باید مورد بررسی قرار گیرد،
بررسی پسزنی هسته دختر است ] .[12بنابراین ،شرط اساسی
این مولدها ،حفظ پایداری اتصال شیمیایی مادر ،پس از
شکلگیری رادیونوکلید دختر می باشد .با توجه به اینکه در این
روش ،رادیونوکلید مادر (دیسپرسیوم) جدا شده و نشاندار
میگردد ،میتوان انتظار داشت که در این روش رادیونوکلید
 166mHoوجود نداشته باشد .مزیتهای مولد درون تنی
دیسپرسیوم /هلمیوم عبارت است از :افزایش دز تابشی به اندام
هدف ،کاهش دز ناخواسته به اندامهای غیرهدف ،حذف
رادیونوکلید مزاحم  166mHoکه تولید آن در هر دو روش
مستقیم و غیرمستقیم اجتنابناپذیر است .عالوه بر این در این
روش از دیسپرسیوم 166-استفاده میشود که نیمهعمر آن
نسبت به هلمیوم ،166-جهت کاربردهای درمانی مناسبتر
است.
روش مونتکارلو یک روش عددی برای حل مسایل ریاضی
به وسیله نمونهبرداری تصادفی است .این روش بهعنوان یک
تکنینک عددی جامع بعد از ورود کامپیوتر به زمینه محاسبات
عددی ظهور پیدا کرد .زمینههای کاربردی این روش با ظهور
کامپیوترهای پیشرفته جدید ،گسترش زیادی پیدا کرد .در
حالت کلی کدهای مونتکارلو مورد استفاده در دزیمتری به دو
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فشرده1

دسته تقسیم میشوند .کدهایی که از روش تاریخچه
برای محاسبه برهمکنشهای الکترون استفاده میکنند و
کدهایی که از روش تاریخچه جزء به جزء 2برای برهمکنشهای
الکترون استفاده میکنند که به اصطالح کدهای
 Structure Trackنامیده میشوند .کدهای مورد استفاده در
این مقاله MCNPX ،و  ،GEANT4از روش تاریخچه فشرده
استفاده میکنند ،این روش و الگوریتمهای مورد استفاده در آن،
بهصورت مختصر در ادامه توضیح داده شده است.
روشهای تاریخچه فشرده در شبیهسازی ترابرد الکترون،
توسط برگر 3و برای خالصهسازی تعداد زیاد برهمکنشهای
کلمبی الکترون به یک برهمکنش توسعه پیدا کرد .در حالت
کلی الگوریتمهای مورد استفاده در روش تاریخچه فشرده به دو
کالس تقسیمبندی میشوند .در کالس  Iاین الگوریتمها ،همه
تأثیرات مربوط به برهمکنشهای الکترون با استفاده از مدل
 CSDAدر نظر گرفته میشود .در کالس  IIکاربر نیاز به تعیین
آستانه تولید الکترونها و فوتونهای ثانویه دارد .ذرات تولیدشده
با انرژی باالی آستانه بهصورت برهمکنشهای مجزا شبیهسازی
میشوند و کاهش انرژی الکترونهای اولیه مسبب انرژی ذرات
ثانویه هستند .الزم بذکر است که کد  MCNPاز کالس  Iو
پکیجهای استاندارد ،کم انرژی و  Penelopeاستفاده شده در
کد  GEANT4همگی از کالس  IIاستفاده مینمایند.
 MCNPXو  GEANT4از جمله کدهای هستهای مبتنی
بر روش مونتکارلو میباشند که موارد استفاده بسیار در زمینه
هستهای دارند .در سالهای اخیر ،نتایج حاصل از کدهای
 MCNPو  GEANTدر زمینه های مختلف ،با یکدیگر
مقایسه شده است .در سال  ،2010به منظور محاسبه طیف
انرژی نهایی پروتون پس از عبور از جاذب ضخیم  ،Alاز کدهای
 SRIM2008 ،GEANT4.8.2و  MCNPX2.4استفاده شده
است و نتایج حاصله با نتایج تجربی مقایسه شده است ] .[13در
سال  ،2018دزیمتری بیم پروتون با استفاده از کدهای مونت
کارلو  FLUKA ،MCNPو  GEANT4انجام شده است .در
این کار ،نسبتهای معادل آب ( 4(WERبرای انرژی 500–5
مگا الکترون ولت برای استخوان فشرده ،بافت چربی ،پلی متیل
متاکریالت ) ،)PMMAتفلون ) ،(PTFEگرافیت ( ،)Cآلومینیم
( ،)Alمس ( ،)Cuتیتانیوم ( )Tiو طال ( )Auبا استفاده از
کدهای مونتکارلو  GEANT4 ،MCNPX2.7و FLUKA

1. Condense History
2. Detail History
3. Berger
4. Water Equivalent Ratios
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محاسبه شده است .کد  MCNPXبه عنوان مرجع مقایسه کدها
در نظر گرفته شده است ] .[14شبیهسازی اختالالت دز ناشی از
کرههای فلزی در پرتوهای پروتون با استفاده از کدهای
 MCNPX ،GEANT4و)Fast Dose Calculator (FDC
انجام شده است و نتایج با یکدیگر و با نتایج تجربی مقایسه
شده است ].[15
166
166
تهیه کمپلکس پرتوزای  Dy/ Ho-chitosanبه عنوان
یک مولد درون تنی برای اهداف رادیوسینووکتومی ،قبالً گزارش
شده است ] .[16در این پژوهش ،مطالعه دزیمتری
رادیوکمپلکس مذکور و سایر رادیونوکلیدهای مورد استفاده در
این زمینه ،انجام شده است .بهمنظور ترابرد ذرات بتا و همچنین
پرتوهای گامای گسیلشده از رادیوکمپلکسهای مورد استفاده
در رادیوسینووکتومی و بررسی میزان دز جذبی بافتهای مورد
مطالعه از کدهای  MCNPXو  GEANT4استفاده شده است.
توضیحات مربوط به کد  MCNPXو چگونگی استفاده از
آن در بسیاری از مقاالت آورده شده است .طریقه شبیهسازی در
کد  ،GEANT4به صورت مختصر در ادامه آورده شده است.
 GEANT4به منظور ترابرد ذرات نیاز به تعریف حداقل سه
کالس اجباری  PhysicsList ،DetectorConstructionو
 PrimarygenaratorActionدارد .این سه کالس پس از تعریف،
باید در اختیار  RunManagerقرار داده شوند .هندسه سیستم،
حجمهای مربوط و مواد مورد استفاده در شبیهسازی ،در کالس
 UserDetectorConstructionتعریف میشوند .در کد
 GEANT4برای تعریف حجمها سه دستهبندی وجود دارد:
هندسه جامد ساختمانی  ،(CSG)1مرزهای مشخصکننده جامد
 BREPو جامدات بولی .در تعریف مواد GEANT4 ،توانایی
تعریف کامل ایزوتوپها ،عناصر و مخلوطها و ترکیبات شیمیایی
را داراست .وقتیکه ماده تعریف شد تمام خصوصیات فیزیکی آن
از جمله حالت ،دما ،چگالی ،فشار ،پارامترهای فیزیکی مثل عمق
نفوذ ،مسافت آزاد میانگین ،سطح مقطع برای برهمکنشهای
مختلف و همچنین توان توقف در نظر گرفته میشود .مهمترین
پارامتر در انجام دقیق شبیهسازی ترابرد ذرات بهصورت مونت
کارلو ،تعریف دقیق برهمکنشهای فیزیکی است .با توجه به
اینکه در  Geant4برای شبیهسازی فرایندهای الکترومغناطیسی
چهار مدل استاندارد ،انرژی پایین ،انرژی بسیار پایین و مدل
اپتیکی وجود دارد و با توجه به شرایط حاکم بر مسئله ،در این
رساله از مد استاندارد استفاده شده است .پکیج الکترومغناطیس
1. Constructive Solid Geometry
مجله علوم و فنون هستهای
جلد  ،97شماره  ،3پاییز  ،1400ص 51-44

 Livermoreتوصیفکننده برهمکنشهای الکترون و فوتون با
ماده تا انرژی  250eVاست که سطح مقطعهای مورد استفاده
در آنها با استفاده از درونیابی جداول مربوط به دادههای
عمومی ارزیابی شده کتابخانه  Livermoreمیباشد که دادههای
کتابخانه  EADL ،EEDLو  EPDL97بهترتیب در ارزیابی
دادههای اتمی ،الکترون و فوتون بهکار برده شدهاند و تلفیقی از
اطالعات تجربی و تئوری هستند .بازه انرژی قابل اعتبار در آنها
از  250 eVتا  100 GeVاست ،اما این دادهها با کاهش دقت
میتوانند تا  100 eVهم مورد استفاده قرار بگیرند.
از آنجاییکه که اعتبارسنجی کد  MCNPدر زمینههای
مختلف علوم هستهای از جمله دزیمتری اثبات شده است ،مرجع
مقایسه بین نتایج ،کد  MCNPدر نظر گرفته شده است.
 .2روش کار
محاسبات مربوط به دز جذبی رادیوداروهای مورد استفاده در
رادیوسینووکتومی بر پایه مدل هندسی استاندارد پیشنهاد شده
توسط جانسون 2است ] .[17در این مدل ،استخوان که با
غضروف مفصلی 3به ضخامت یک میلیمتر در یک خط قرار
گرفتهاند ،به وسیله کپسول اتصال 4از بافت نرم سینوویوم جدا
شده است .سینوویوم به سطح سینوویال و بافت سینوویال
تقسیم شده است که سطح ،نشاندهنده سلولهای پوششی
حاوی رادیودارو میباشد .کپسول اتصال به وسیله یک قطعه
 0/44mmاز آب که بین غضروف مفصلی و سینوویوم قرار
گرفته ،و سلولهای پوششی به وسیله قطعهای به ضخامت
 0/3mmاز جنس بافت ،مدلسازی شده اند (شکل .)1
 1.2تعریف چشمه

چشمه در این شبیهسازی ،چشمه حجمی همگن با توزیع
یکنواخت مواد رادیواکتیو در داخل آن و با ضخامت 0/74 mm
( 0/44 mmکپسول اتصال بهاضافه  0/3 mmسلولهای
پوششی) در نظر گرفته شده است .بهمنظور نمونهبرداری تابش
ذرات بتا از چشمه ،از طیف پیوسته بتا استفاده شده است.
 2.2تعریف مواد و تالی استفاده شده

ترکیب و چگالی بافتها از دادههای انسانی منطبق بر توصیههای
 ICRPبه دست آمد .کسر وزنی و چگالی جرمی ترکیبات
تشکیلدهنده بافتها درجدول  1آورده شده است.
2. Johnson
3. Articular Cartilage
4. Joint Capsule
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از

شكل  .1مدل هندسی استفاده شده برای محاسبات مونتکارلو ].[17
جدول  .1کسر وزنی عناصر تشکیلدهنده بافت
عناصر

استخوان

غضروف
مفصلی

کپسول
اتصال

بافت نرم
سینوویوم

H

0/047

0/11

0/11

0/104

C

0/144

-

-

0/232

N

0/042

-

-

0/024

O

0/45

Mg

0/0022

0/88
-

0/88
-

0/630
0/0001

Na

0/001

-

-

0/0011

P

0/105

-

-

0/001

S

0/003

-

-

0/0019

Cl

-

-

-

0/0013

K

-

-

-

0/002

Ca

0/21

Fe

-

Zn

0/0001

0/0002
-

-

0/00005
0/00003

عالوه بر این بهمنظور محاسبه دز جذبی بافتها ،از تالی
( PEDEPخطای کمتر از  ،)%5در کد  MCNPXاستفاده شده
است.
 3.2کد GEANT4

در این تحقیق برای تعریف هندسههای مورد نیاز (شکل  )1از
 CSGاستفاده شده است که توانایی ساخت حجمهای مختلف
بهصورت سهبعدی را داراست .برای تعریف مواد در کد
 ،GEANT4از  NIST material databaseو G4Element
استفاده شده است .به منظور نوشتن کالس  PHysicsListاز
فرایندهای الکترومغناطیسی مدل استاندارد ( (Option:4و
پکیج  Livermoreاستفاده شده و نوع ذرات (اولیه و ثانویه) و
تمام برهمکنشهای ممکن آنها شبیهسازی شده است.
مجله علوم و فنون هستهای
جلد  ،97شماره  ،3پاییز  ،1400ص 51-44

کالس

اولیه
ذرات
تولید
برای
 PrimarygenaratorActionو کالس مولد اولیه ParticleGun
استفاده شده است .توسط این کالس مشخصات مکانی ،توزیع
انرژی و جهت گسیل ذره اولیه تعیین میگردد .در اینجا نیز
مانند شبیهسازی  ،MCNPXطیف پیوسته بتای رادیونوکلیدها
استفاده گردیده و چشمه به صورت همسانگرد و حجمی تعریف
شده است .همچنین تعداد ذرات (الکترونها) برابر  1×106در
نظر گرفته شده است.
کد  GEANT4با توانایی تعریف هندسههای با حجم
حساس جهت اندازهگیری پارامترهای فیزیکی مورد نیاز در
پزشکی همچون انرژی ،دز واگذار شده ،تعداد برهمکنشها ،شار
و غیره ،توانایی عالی در محاسبه دز واقعی مدلهای هندسی
مختلف را دارا میباشد .در این مقاله ،انرژی انباشته شده در
حجمهای حساس (خطای کمتر از  )%7با کمک کالسهای
تعریف شده ،محاسبه شده و با تقسیم آن بر جرم ،دز جذب شده
محاسبه گردیده است .برای انجام اینکار عالوه بر تعریف سه
کالس اجباری توضیح داده شده ،از چهار کالس اختیاری پایه
،G4UserEventAction
،G4UserRunAction
 G4UserSteppingActionو G4UserActionInitialization
نیز استفاده شده است بدین صورت که انرژی انباشته شده برای
هر گام در کالس  G4UserSteppingActionو برای هر
 Eventدر کالس  G4UserEventActionجمعآوری میشود.
در انتهای هر  ،Eventمقدار انباشته شده در
 G4UserEventActionدر کالس  Runجمع شده و روی
تمام رانها جمع بسته میشود .و در نهایت دز کل انباشته شده
در کالس  G4UserRunActionحساب میشود.
 .3نتایج
دز کل تولید شده در سینوویوم ناشی از سیستم مولد درون تنی
عبارت است از انرژی انباشته شده به ازای واحد اکتیویته 166Dy
(تجمع یافته در سلولهای پوششی سینوویال) بهاضافه انرژی
انباشته شده به ازای واحد اکتیویته هلمیوم تولید شده در داخل
بدن.
پروفایلهای دز عمقی بهدست آمده از کد  ،MCNPXبرای
سیستم مولد درون تنی  153Sm ،90Y ،166Dy/166Hoو 166Ho
در شکل  2نشان داده شده است.
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166Dy/166Ho in vivo generator

Ho-166
Sm-153
Y-90

0/005
0/004

0/002
0/001

دز جذب شده ()Gy

0/003

جدول  .3مقایسه دز جذبی (گری) حاصل از شبیهسازیهای  MCNPXو
 GEANT4برای بافت غضروف بهازای تجمع  1 MBqاکتیویته مولد درون
تنی دیسپرسیوم/166-هلمیوم ،166-هلمیوم ،166-ساماریوم 153-و
ایتریوم 90-بر روی سطح سینوویال
رادیونوکلید
مولد درون تنی
Dy/166Ho
هلمیوم166-
ساماریوم153-
ایتریوم90-

166

0/000
-0/001
6

4

2

-2
0
فاصله ()mm

-4

-6

شكل  .2پروفایلهای دز عمقی برای سیستم مولد درون تنی ،166Dy/166Ho
 153Sm ،90Yو .166Ho

قله مشاهده شده در شکل  2مربوط به مکان چشمه
رادیواکتیو بوده و نشان میدهد که دز جذب شده در داخل
کپسول اتصال و سلولهای پوششی سینوویال دارای بیشینه
مقدار ،و در بافتهای اطراف (اندامهای سالم) مقدار کمتری
دارد .عالوه بر این بیشینه قله مربوط به مولد درون تنی است که
نشاندهنده مزیت استفاده از مولد درون تنی در مقایسه با
رادیونوکلیدهای مرسوم دیگر است.
الزم بهذکر است که بهمنظور اعتبارسنجی این روش ،قبالً
پروفایلهای دز عمقی مربوط به  153Smو  166Hoحاصل شده با
استفاده از این مدل ،با توزیع دز تجربی مقایسه گردیده و نتایج،
توافق خوبی نشان داده است ].[18 ،17
بهمنظور مقایسه نتایج حاصل از کدها ،میانگین دز جذبی
بافتهای شبیهسازی شده حاصل از دو کد بههمراه درصد
خطای نسبی در جداول  2تا  6نشان داده شده است.
جدول  .2مقایسه دز جذبی (گری) حاصل از شبیهسازیهای  MCNPXو
 GEANT4برای بافت استخوان بهازای تجمع  1 MBqاکتیویته مولد
درون تنی دیسپرسیوم/166-هلمیوم ،166-هلمیوم ،166-ساماریوم 153-و
ایتریوم 90-بر روی سطح سینوویال
رادیونوکلید
مولد درون تنی
Dy/166Ho
هلمیوم166-
ساماریوم153-
ایتریوم90-

166

شبیهسازی
MCNPX

شبیهسازی
GEANT4

خطای
نسبی ()%

5/07×10-5

5/28×10-5

3/78

4/96×10-5
1/99×10-7
1×10-4

5/16×10-5
2/04×10-7
1/11×10-4

3/49
2/46
7/21

5/76×10-4

7×10-4

17/7

5/32×10-4
6/77×10-5
7/33×10-4

6/34×10-4
7/26×10-5
8/23×10-4

16/07
6/88
10/9

جدول  .4مقایسه دز جذبی (گری) حاصل از شبیهسازیهای  MCNPXو
 GEANT4برای بافت کپسول اتصال بهازای تجمع  1 MBqاکتیویته مولد
درون تنی دیسپرسیوم/166-هلمیوم ،166-هلمیوم ،166-ساماریوم 153-و
ایتریوم 90-بر روی سطح سینوویال
رادیونوکلید
مولد درون تنی
Dy/166Ho
هلمیوم166-
ساماریوم153-
ایتریوم90-

166

شبیهسازی
MCNPX

شبیهسازی
GEANT4

خطای
نسبی ()%

6/34×10-4

7/18×10-4

11/06

5/94×10-4
2/38×10-4
6/69×10-4

7/04×10-4
2/9×10-4
7/19×10-4

15/62
18/2
6/95

جدول  .5مقایسه دز جذبی (گری) حاصل از شبیهسازیهای  MCNPXو
 GEANT4برای سطح سینوویال بهازای تجمع  1 MBqاکتیویته مولد درون
تنی دیسپرسیوم/166-هلمیوم ،166-هلمیوم ،166-ساماریوم 153-و
ایتریوم 90-بر روی سطح سینوویال
رادیونوکلید
مولد درون تنی
Dy/166Ho
هلمیوم166-
ساماریوم153-
ایتریوم90-

166

شبیهسازی
MCNPX

شبیهسازی
GEANT4

خطای
نسبی ()%

5/39×10-3

6/2×10-3

13/06

4/08×10-3
2/12×10-3
4/93×10-3

4/39×10-3
2/5×10-3
5/3×10-3

6/83
15/2
6/97

جدول  .6مقایسه دز جذبی (گری) حاصل از شبیهسازیهای  MCNPXو
 GEANT4برای بافت سینوویال بهازای تجمع  1 MBqاکتیویته مولد درون
تنی دیسپرسیوم/166-هلمیوم ،166-هلمیوم ،166-ساماریوم 153-و
ایتریوم 90-بر روی سطح سینوویال
رادیونوکلید
مولد درون تنی
Dy/166Ho

166

هلمیوم166-
ساماریوم153-
ایتریوم90-
مجله علوم و فنون هستهای
جلد  ،97شماره  ،3پاییز  ،1400ص 51-44

شبیهسازی
MCNPX

شبیهسازی
GEANT4

خطای
نسبی ()%

شبیهسازی

شبیهسازی
GEANT4

خطای
نسبی ()%

1/18×10-4

1/4×10-4

15/6

9/39×10-5
4/48×10-5
1/08×10-4

9/53×10-5
4/72×10-5
1/25×10-4

1/46
5/08
13/6

MCNPX
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مقایسه مقادیر حاصل از شبیهسازیهای  MCNPXو
 GEANT4نشان داد که مقادیر دارای انطباق خوبی بوده و
ماکزیمم خطای نسبی مشاهده شده  ~ %18بوده است .دلیل
اصلی اختالفهای مشاهده شده در نتایج حاصل از دو کد،
استفاده از الگوریتمهای شبیهسازی متفاوت ،در این دو کد می
باشد .در کد  MCNPXاز کالس  Iو در کد  GEANT4از
کالس  IIبرای شبیهسازی ترابرد الکترون استفاده شده است.
یکی دیگر از علل تفاوت مشاهده شده بین نتایج حاصل از دو
کد ،اختالف در کتابخانههای سطح مقطع مورد استفاده در دو
کد میباشد .از آنجاییکه شبیهسازی دز جذبی توسط کد
 GEANT4بدین شکل تاکنون انجام نشده است و مقاالت انجام
شده در این زمینه ،مربوط به محاسبه  S-valueهای انرژیهای
مختلف در فانتومهای آبی کروی شکل بوده است ] ، [26-19از
اینرو جهت مقایسه خطای نسبی حاصل از شبیهسازیها،
مرجعی موجود نبوده است .اما در نتایج گزارش شده از مقایسه
S-valueهای حاصل از کدهای مذکور ،خطای نسبی باالی %20
نیز گزارش شده است ] ،[27بنابراین بهنظر میرسد ،با در نظر
گرفتن کنتراست مواد در نظر گرفته شده ،خطای نسبی %18
خطای قابل قبولی باشد .مباحثی که در ادامه آورده میشود بر
مبنای نتایج حاصل از کد  MCNPXمیباشد.
همانگونه که از جداول و شکل دیده میشود برای تولید
تقریباً  100Gyدز به سلولهای پوششی سینوویال (مقدار دز
الزم برای از بین بردن غشاء سینوویال ملتهب) ،تقریبا 50GBq
از  25 GBq ،153Smاز  21 GBq ،166Hoاز  90Yو 18GBq
از مولد درون تنی  166Dy/166Hoمورد نیاز است .از جداول
واضح است که مقدار دز رسیده به غضروف مفصلی و استخوان،
بهازای استفاده از این اکتیویتهها ،برای رادیونوکلید پرانرژی
( 90Y )Eβ,max=2/27 MeVبهترتیب  ~15/39 Gyو ~2/1Gy
بوده است .از طرف دیگر دز جذبی غضروف مفصلی برای
رادیونوکلید کم انرژی ساماریم)Eβ,max=0/81 MeV(153-
تقریباً  3/38گری بوده و مقدار دز رسیده به استخوان 0/01
گری است .برای سیستم مولد درون تنی  ،166Dy/166Hoدز
رسیده به سطح غضروف مفصلی و استخوان به ترتیب
 ~10Gyو  ~0/9Gyمیباشد .با وجود آنکه حدهای دز قابل
تحمل 1برای استخوان و غضروف باال میباشد (در بازه
 ،)[27] 70-50 Gyاما دزهای ناخواسته به بافتهای سالم
(غضروف مفصلی و استخوان) باید تا حد ممکن کاهش یابند .از
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نظر کاهش دز ناخواسته به بافتهای سالم ،ساماریم 153-می
تواند بهترین گزینه درمانی بین رادیونوکلیدهای بررسی شده
باشد ،اما مزیت سیستم مولد درون تنی این است که ،عالوه بر
تولید دز باالتر در محل تزریق ،این سیستم به دلیل نیمهعمر
باالتر دیسپرسیوم 166-میتواند برای مراکز درمانی دور از
رآکتور استفاده شود ،و عالوهبراین پرتوگیری تابشی این سیستم،
به پرسنل مسئول تزریق رادیودارو ،کمتر است.
 .4نتیجهگیری
در مطالعه حاضر دو هدف اصلی مورد بررسی قرار گرفته است.
در اولین هدف ،مزیت استفاده از مولد درون تنی 166Dy/166Ho
نسبت به رادیونوکلیدهای مرسوم مورد استفاده در
رادیوسینووکتومی ( 153Sm ،166Hoو  ،)90Yاز نقطه نظر میزان
دز جذب شده در هدف و اندامهای مجاور سالم ،دنبال شد .نتایج
نشان داد که بهدلیل تولید دز باالتر در محل آسیب دیده ،برای
رسیدن به دز الزم جهت از بین بردن غشاء سینوویال ملتهب
( ،)100 Gyاکتیویته کمتری از مولد درون تنی ( )18 GBqبه
نسبت دیگر رادیونوکلیدها ،مورد نیاز است .به دلیل استفاده از
اکتیویته کمتر مولد درون تنی نسبت به سایرین ،حفاظت
بیشتر بافت سالم و پرتوگیری تابشی کمتر پرسنل پزشکی،
حاصل میگردد.
هدف دوم مطالعه حاضر ،بررسی صحت نتایج حاصل از کد
 GEANT4در مقایسه با کد  MCNPXبوده است .نتایج به
دست آمده نشان داد که هر چند اختالفهایی بین نتایج حاصل
از کدها وجود دارد ،اما مقایسه انجام شده ،داللت بر قابل
پذیرش بودن استفاده از کد  GEANT4در محاسبات دزیمتری
دارد .با توجه به اینکه در کد  MCNPXدسترسی به منبع
برنامه و تغییر فیزیک استفاده شده تقریباً امکانپذیر نیست ،و از
آنجاییکه کد  GEANT4بهصورت سازمانیافتهتری نوشته
شده و امکان دسترسی و تغییر تمامی فرایندها در آن وجود
دارد ،بهنظر میرسد که این کد بهمنظور محاسبات دقیقتر
دزیمتری علیالخصوص در دزیمتری سلولی ،نسبت به کد
 ،MCNPکارآمدتر باشد.
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