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چکیده
 این مطالعه به بررسی کربنتراپی تومورهای مغزی با،بهدلیل ویژگیهای منحصر به فردی که از لحاظ مکان تخلیه دز برای کربنها وجود دارد
 بافت نرم و آب، سه فانتوم متشکل از بافت مغز، برای دیدن اثر ماده فانتوم در محاسبات دزیمتری. پرداخته استGEANT4 استفاده از ابزار
 تفاوت مکان تخلیه دز برای هر. تومور کرویشکل در مرکز مغز درنظر گرفته شده و قله براگ در مرکز تومور به دست آمد.در نظر گرفته شد
 و برای بافت نرم و آب حدود3 mm سه فانتوم متفاوت درنظر گرفته شده است بهطوریکه این تفاوت برای فانتوم مغز و بافت نرم حدود
 در حالیکه، توزیع دز عمقی ذرات ثانویه نشان میدهد که فوتون ها بخش اعظم انرژی خود را نزدیک به سطح تخلیه میکنند. است4 mm
 بیش از صد برابر دز تخلیه شده در بافت، همچنین دز تخلیه شده در تومور.برای ذرات آلفا و پروتون در عمق فانتوم و در قله براگ رخ میدهد
 نتایج این پژوهش تأیید میکند در طراحی درمان باید.سالم مغز و ده هزار برابر بیشتر از اندامهایی مانند غدههای تیموس و تیروئید است
.بیشترین تالش برای استفاده از فانتومهای واقعیتر صورت پذیرد
 شبیهسازی مونتکارلو، قله براگ، تومور مغزی، کربنتراپی:کلیدواژهها

Carbon therapy of brain tumors and the effect of phantom
compositions on dose calculations using Monte Carlo simulations
M. Ahmadi1, S.M. Motevalli*1, P. Taherparvar2
1. Department of Nuclear Physics, Faculty of Sciences, University of Mazandaran, P.O.BOX: 47417-416, Babolsar, Iran
2. Department of Physics, Faculty of Sciences, University of Guilan, P.O.BOX: 41635-1914, Rasht, Iran
Research Article
Received 30.1.2021, Accepted 3.4.2021

Abstract
Due to the unique properties of carbons in depth-dose deposition, this study investigated the carbon
therapy of brain tumors using the Geant4 toolkit. To see the effect of phantom material on the dose
calculations, three phantoms consisting of realistic brain tissue, soft tissue, and water were considered.
The spherical tumor was considered at the center of the brain and the Bragg peak was calculated at the
center of the tumor. The dose deposition in depth was different for all three phantoms, so that this
difference is about 3 mm for the Bragg peak in the brain phantom and soft tissue phantom, and about 4
mm for the Bragg peak in the soft tissue and water. The depth dose distribution of the secondary particles
indicates that the photons deposit most of their dose close to the surface, while for alpha and protons it
depends on the Bragg peak depth. Also, the deposited dose in the tumor is more than one hundred times
larger than the deposited dose in the brain healthy tissue, and ten thousand times higher than the organs
such as the thymus gland and thyroid. The results of this investigation confirmed that more effort should
be made to use more realistic phantoms in treatment design.
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 .1مقدمه

سنگین را برای درمان تومورهای عمیق مناسب ساخته و

پس از کشف پرتوهای ایکس توسط رونتگن ،توانایی این نوع

همچنین آسیب به بافتهای سالم اطراف تومور را به حداقل

پرتوها در تشخیص و درمان تومورهای سرطانی آشکار شد و

میرساند ] .[5 ،4محدودیتهای موجود در پرتودرمانیهای

کاربرد گستردهای در این زمینه پیدا کرد .این کاربردها در

معمولی سبب شد که کاربرد ذرات باردار (مانند پروتون و یا

دهههای اخیر بهسرعت پیشرفت کرده است .هدف اصلی

یونهای سنگین) بهدلیل دارا بودن ویژگیهای منحصر به فرد،

پرتودرمانی ،رساندن بیشترین مقدار انرژی به بافتهای سرطانی

برای پرتودرمانی بسیار مورد توجه قرار گیرد و سرانجام با ساخته

و کمترین مقدار انرژی به بافتهای سالم اطراف تومور میباشد.

شدن نخستین شتابگر سیکلوترونی در آزمایشگاه الرنس

بر همین اساس ،شیوههای گوناگونی برای رسیدن به این هدف

برکلی ،برای اولین بار پرتودرمانی با باریکههای پروتونی بهصورت

ابداع شده است .فنآوری پیشرفته پرتودرمانی با شدت

بالینی انجام شد ] .[10-6در همین زمان شیوه پهن کردن قله

کنترلشده یکی از این پیشرفتها است که امکان پرتودهی از

براگ نیز در سنکروترون آپساال در سوئد ،برای درمان تومورهای

زوایای گوناگون را فراهم میکند .هرچند با بهکارگیری این

گسترده ابداع شد که گامی مؤثر در توسعه این روش بود ].[4

فنون ،کارایی پرتودرمانی با پرتوهای ایکس افزایش یافته است،

شکل  1مقایسه بین نمایه دز نسبت به عمق نفوذ را برای انواع

اما افت نمایی شدت در پرتوهای الکترومغناطیسی ،که منجر به

پرتوها نشان میدهد .این مقایسه ،برتری استفاده از ذرات باردار

توزیع نمایی انرژی برجای گذاشتهشده در بافتهای بدن

در پرتودرمانی را آشکار میکند ].[11

میشود ،یک محدودیت ذاتی است و این امر سبب میشود

اثرات زیستشناختی یونهای سنگینتر از پروتون نیز سبب

نتوان انرژی پرتوها را بهطور کامل بر روی تومورها متمرکز کرد

شد که پرتودرمانی با ذرات باردار دیگر هم مورد توجه قرار گیرد،

] .[1این محدودیت پژوهشگران را وادار کرده است بهدنبال

بهطوریکه امکان درمان با استفاده از انواع یونها از باریکههای

راهکارهای دیگری باشند .جایگزینی باریکههایی با اثرات

پروتونی تا یونهای نئون در پژوهشهای مختلفی مورد بررسی

زیستشناختی بیشتر بهجای تابشهای الکترومغناطیسی راهی

قرار گرفته است .همچنین مروری جامع بر پرتودرمانی با ذرات

مناسب بهنظر میرسید و یکی از این راهکارها ،استفاده از

باردار را میتوان در پژوهش کرافت ،در  GSIدید ].[13 ،12

نوترونها بود .نوترونها نیز مانند پایونها ،در مقایسه با پرتوهای

ساخ ت اولین مرکز اختصاصی پرتودرمانی با ذرات باردار سنگین

ایکس ،اثرات زیستشناختی زیادی بر روی سلولها دارند و

در سال  1984در ژاپن به انجام رسید که این مرکز بهطور ویژه

میتوان از آنها استفاده کرد .اما اثرات مخرب آنها بر روی

برای اهداف درمانی طراحی شده بود و در سال  ،1969پروژه

بافتهای سالم و عدم کنترل آن بر روی تومورهای سرطانی یکی

ساخت اولین مرکز کربندرمانی به نام  GSIدر هایدلبرگ آلمان

از مشکالت به کارگیری نوترونها در پرتودرمانی است ].[3 ،2

با اهداف پژوهشی و درمانی آغاز شد .آغاز به کار رسمی بخش

پدیده افزایش انرژی به جای گذاشته شده در محیط در

درمانی این مرکز در سال  2009بود که با نام مرکز درمانی با

انتهای برد ذرات باردار بههنگام نفوذ درون مواد ،عامل مهمی بود

باریکههای یونی̞ هایدلبرگ شروع به کار کرد ].[14

که ذهن پژوهشگران را به این سو متمرکز کرد .یک ذره باردار

تاکنون کربنتراپی تقریباً در مورد انواع بدخیمیها از جمله

سنگین تقریباً در یک مسیر مستقیم در ماده حرکت میکند.

بدخیمیهای داخل جمجمه ،بدخیمیهای سر و گردن،

برتری اصلی ذرات باردار سنگین نسبت به ذرات دیگر ،نوع

سرطانهای اولیه و متاستاتیک ریه ،تومورهای دستگاه گوارش،

توزیع عمق دز آنها است .این نوع توزیع عمق دز به افتخار

سرطانهای پروستات و دستگاه تناسلی ،بدخیمیهای پوستی،

ویلیام براگ ،توزیع براگ نامیده میشود .برای یک ذره باردار

سرطان پستان ،بدخیمیهای زنان و سرطانهای کودکان مورد

تکانرژی ،در ابتدا با افزایش عمق ،دز به آرامی افزایش پیدا می

بررسی قرار گرفته است ] .[15ذرات باردار بهوسیله شتابدهنده

کند که این قسمت تقریباً خطی ،پالتو نامیده میشود .اما در

خطی ،سیکلوترونها و سینکروترونها شتاب داده میشوند تا به

انتهای برد این افزایش بهدلیل کاهش انرژی ذرات ،بهصورت

انرژی باال برسند.

تیزتری ادامه مییابد که این افزایش سریع در انتهای برد ذره،
قله براگ نامیده میشود .این توزیع عمق -دز ،ذرات باردار
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شکل  .1مقایسه نمایههای دز برحسب عمق نفوذ ( )cmبرای پرتوهای
ایکس ،گامای ناشی از کبالت و یونهای کربن ].[11

شتابدهندههای خطی متداول ،برای شتاب دادن ذرات
باردار سنگینتر تا انرژیهای باالتر موردنیاز در پرتودرمانی
مناسب نیستند ،چون در ساختار این شتابدهندهها توان میدان
الکتریکی برای ساخت یک دستگاه کوچک پرتودرمانی کافی
نیست .بنابراین امروزه از سیکلوترونها و سینکروترونها بهعنوان
شتابدهنده اصلی در درمان استفاده میکنند؛ زیرا قابلیت تولید
پرتوهای با انرژی و شدت کافی در پرتودرمانی را دارا هستند.
اگرچه سیکلوترونها میتوانند پرتو با شدت باال را تولید کنند،
ولی در تغییرپذیری انرژی محدودیت داشته و نسبت به
سینکروترونها وزن بیشتری دارند .سینکروترونها وزن کمی
دارند و میتوانند پرتو با انرژیهای مختلفی تولید کنند ولی
جریان پرتو ضعیفتر است .سنکروترون ذرات باردار را تا
انرژیهای دقیق مورد نیاز در درمان شتاب میدهد و بنابراین
بهگونهای عمل میکند تا ناحیه قله براگ پهن شده بدون
بهکارگیری مدوالتور برد ،در هر عمقی تولید شود .این در حالی
است که سیکلوترون در یک انرژی بیشینه ثابت کار میکند و
برای پهن کردن قله براگ در هر عمق به مدوالتور برد نیاز دارد
].[16
کربنها عالوه بر برهمکنشهای کولنی و همچنین
پراکندگی هستهای کشسان ،دستخوش پراکندگیهای ناکشسان
هستهای نیز میشوند ،که طی آن ذرات ثانویه نظیر فوتون،
پروتونهای ثانویه و  ...تولید میشوند .ذرات ثانویه میتوانند به
نقاط دور از بافت هدف برسند و انرژی خود را در بافتهای دور
از هدف ذخیره کنند .ذرات ثانویه دو منشأ متفاوت دارند که
میتوانند موجب افزایش ریسک سرطانهای ثانویه شوند:
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 )1ذرات ثانویهی تولید شده در سیستمهای انتقال پیش از ورود
باریکه به بدن که میتوان تا حدودی با قرار دادن حفاظهای
مناسب نسبت به حذف آنها اقدام نمود و  )2ذرات ثانویه ناشی
از برهمکنشهای هستهای باریکه فرودی با بافتهای بدن ،که با
تکنیکهای مکانیکی نمیتوان آنها را حذف نمود و تنها گزینه
پیشرو ،محاسبه دز دریافتی بافتها در اثر این پرتوها جهت
تخمین میزان ریسک سرطانهای ثانویه است ].[17
در مطالعه حاضر به بررسی روش کربنتراپی برای درمان
تومورهای مغزی پرداخته شده است .با توجه به اینکه در
محاسبات دزیمتری از فانتوم آب و در برخی موارد بافت نرم
استفاده میشود ،هدف از این مطالعه انجام محاسبات برای هر
سه فانتوم آب ،بافت نرم و مواد واقعی مغز و مقایسه نتایج است.
چگونگی توزیع دز عمقی ذرات ثانویه برای هر سه فانتوم و مقدار
دز رسیده به اندامهای غیرهدف با استفاده از ابزار مونتکارلوی
 Geant4محاسبه شدهاند.
 .2مواد و روشها
 1.2روش مونتکارلو

مهمترین روش محاسباتی مورد استفاده در بررسی اثرات پرتوها
و ذرات در محیط ،روش مونتکارلو است .کدهای مونتکارلوی
متعددی جهت بررسی اثرات تابش در محیط توسعه یافتهاند که
با عنوان کدهای ترابرد ذره شناخته میشوند .از جمله این کدها
میتوان به  MCNP ،EGS4 ،PENELOPEو GEANT4
اشاره کرد .عمده این کدها بیشترین توسعه خود را در مطالعات
دزیمتری در ابعاد مختلف انجام دادهاند .روش مونتکارلو از
نمونهگیری تصادفی برای محاسبه نتایج استفاده میکند و برای
محاسبه نتایج بر نمونهگیریهای تکرار شونده تصادفی استوار
است ] .[18ابزار شبیهسازی  GEANT4در سال  1970میالدی
ایجاد شد .این ابزار بهصورت مجموعه نرمافزاری رایگان ،شامل
ترکیبی از ابزارهای کلیدی میباشد که بهطور دقیق قابلیت
ترابرد ذرات در ماده را فراهم میکند که در این مطالعه برای
انجام شبیهسازیها مورد استفاده قرار گرفته است ].[20 ،19
 2.2اعتبارسنجی محاسبات

برای انجام شبیهسازی ،در ابتدا برای اعتبارسنجی برنامه نوشته
شده مطابق با یکی از مطالعات انجام شده در زمینه کربنتراپی
فانتوم آبی به ابعاد  30×30×30cm3شبیهسازی شد ].[21
چشمه کربن با انرژی  1374 MeVدر فاصله  1 cmاز مکعب
قرار داده شد .چشمه از نوع سطحی با شعاع  1 cmاست .قله
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براگ با استفاده از قرار دادن مکعب مش در ابزار  GEANT4و
مرجع فیزیکی  QGSP_INCLXXبه دست آمده است .این
مدل یک فیزیک لیست تجربی است که از مدل آبشاری
درون هستهای برای واکنشهای مختلف کمتر از 3 GeV
استفاده کرده و برای کاربردهای پزشکی در محاسبات استفاده
میشود ] .[20مقدار قطع  1 mmدرنظرگرفته شده است.
 3.2شیوه انجام شبیهسازی

پس از تأیید برنامه ،هدف درمانی بهصورت توموری کروی با قطر
 1 cmدر مرکز مغز (عمق  )8/5 cmدرون فانتوم کامل بدن
انسان به نام  ،ORNL-MIRDکه در ابزار  Geant4ارایه شده
است ] ،[22درنظر گرفته شد .نمایی از فانتوم کامل بدن انسان و
اجزای تشکیلدهنده آن در شکل  2نشان داده شده است.
چشمه کربن بهصورت تک انرژی و عمود بر فانتوم در فاصله
 1 cmباالی سر درنظر گرفته شد و قله براگ مناسب در مرکز
تومور محاسبه شد .برای فانتوم  1بافت سر از مواد اصلی مغز و
جمجمه تشکیل شده است .فانتوم  2از بافت نرم و فانتوم  3از
آب تشکیل شده است .عناصر تشکیلدهنده فانتومها در
جدول  1گزارش شده است ].[23
در هر مرحله مواد تشکیلدهنده فانتوم تغییر داده شد و
قلههای براگ و همچنین توزیع عمقی دز ذرات ثانویه نیز
محاسبه شد .محاسبات برای ده میلیون ذره انجام شده و خطای
محاسبات کمتر از  %5است.

ستون فقرات
مری
استخوانهای بازو
طحال
لوزالمعده
معده
کلیهها
لگن
تخمدان
پایین روده بزرگ

جمجمه
تیروئید
ریهها
سینهها
قلب
کبد
باالی روده بزرگ
رحم
مثانه

استخوان ساق پا

عناصر
H
C
N
O
Na
P
S
Cl

جدول  .1درصدهای وزنی عناصر تشکیلدهنده فانتومها
آب
جمجمه
مغز
بافت نرم
2
0/0654709
0/107
0/105
0/536944
0/145
0/256
0/0215
0/022
0/027
1
0/032085
0/712
0/602
0/002
0/001
0/004
0/002
0/002
0/003
0/003
0/002

K

0/002

0/003

-

-

F

-

-

0/167411

-

Ca
چگالی
()g.cm-3

-

-

0/176589

-

1/03

1/04

1/45

1

 .3بحث و نتایج
 1.3قلهی براگ محاسبه شده جهت اعتبارسنجی

در ابتدا نمودار  PDD1برحسب عمق برای انرژی 1374 MeV
مطابق با مرجع ] [21محاسبه شده و در شکل  3نشان داده
شده است.
شکل  3نشان میدهد که مکان قله براگ در عمق 31 mm
با مرجع ] [21همخوانی دارد .قله براگ مربوط به کربنها در
مقایسه با پروتونها تیزتر است .طی واکنشهای باریکه کربن با
مواد ،این یونها میتوانند به ذرات کوچکتر شکافته شوند در
حالیکه این رویداد برای باریکه پروتون اتفاق نمیافتد .بدون
شکافتگی ،قله براگ کربن نیز همانند پروتونها به سمت صفر
افت پیدا میکرد .در حالیکه بعد از قله براگ کربن یک دنباله
دیده میشود .پارههای ثانویه با عدد جرمی کم ،دز را تا بعد از
قله براگ ذخیره میکنند زیرا بردهای طوالنیتری نسبت به
ذرات کربن اولیه دارند .عالوه بر آن شکافتهای کربن میتوانند
الکترونهای دلتای زیادی در برخورد با مواد ایجاد کنند.
یونهای کربن پتانسیل زیادی جهت تولید تعداد زیادی
الکترونهای دلتا برای انتقال انرژی پس از قله براگ دارند .این
الکترونهای دلتا توانایی تولید فوتون در برخوردهایشان با مواد
را نیز دارا میباشند ].[24
همچنین در شکل  ،3نیمسایه و  FWHMنیز مشخص شده
است .طول عرضی دز زمانی که مقدار دز از  %80بیشینه مقدار
دز به  %20بیشینه مقدار دز کاهش یابد ،نیمسایه نامیده میشود
] .[25مقدار  FWHMبه مقدار  2 mmو نیمسایه به مقدار

شکل  .2نمایی از فانتوم بدن انسان و اجزای تشکیلدهنده آن ].[22

1. Percentage Depth Dose
مجله علوم و فنون هستهای
جلد  ،98شماره  ،4زمستان  ،1400ص 71-64
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 0/8 mmمحاسبه شد .بیشتر بودن نیمسایه نیز به معنی
بیشتر تخلیهشدن دز در بافت سالم است.
 2.3محاسبه قله براگ برای سه فانتوم

قله براگ مربوط به انرژی  2480 MeVبرای سه فانتوم طراحی
شده محاسبه شده و در شکل  4نشان داده شده است.

100
80

Range P80

60
40
20

Range P20

º
40

30

20
عمق ()mm

10

شکل  .3قله براگ برای کربن.

توجه به اینکه این تفاوتها در شبیهسازی مشاهده شده است،
الزم است این تفاوتها در واقعیت هم مورد توجه قرار گیرند.
این تفاوتها ناشی از تفاوت چگالی و مواد است که در واقعیت
نیز حضور دارند .نتایج خروجی از دو مرجعی که در ادامه ذکر
شدهاند و برای پروتونتراپی انجام شدهاند نشان میدهد
تفاوتها در انرژیهای پایین در مقایسه با انرژیهای باالتر،
کمتر است .نتایج مربوط به مرجع ] ،[26که از پروتون برای
درمان تومور چشمی استفاده کرده است ،نشان میدهد که نتایج
کم تر متأثر از جنس بافت هستند و به لحاظ پزشکی قابل اعتنا
نیست ولی دیگر مرجع ] [27که برای سرطان کبد انجام شده و
با انرژیهای باالتر بوده است نشان از تفاوتهای بیشتر در نتایج
بین سه فانتوم بوده است.
برای فانتومهای  2 ،1و  3مکان قله براگ بهترتیب در عمق
 8/8 ،8/5و  9/2 cmاست .این تفاوتها ناشی از تفاوت چگالی و
عناصر تشکیلدهنده فانتومها نسبت به یکدیگر است .برای
فانتوم شماره  1مقداری فرورفتگی در ابتدای پروفایل توزیع دز
وجود دارد که ناشی از وجود بافت جمجمه در مسیر پرتو است.
ویژگیهای مربوط به قلههای براگ محاسبه شده در جدول 2
ارایه شده است.
تفاوت قابلتوجهی بین پارامترهای محاسبه شده وجود ندارد
و تفاوت اصلی مربوط به مکان تخلیه بیشینه دز است که بسیار
مهم است .بیشتر بودن نیمسایه به معنی بیشتر تخلیهشدن دز
در بافت سالم است که در محاسبات باال مقدار بسیار کمی دارد.
 3.3توزیع عمقی دز ذرات ثانویه

شکل  .4قلههای براگ محاسبه شده برای سه فانتوم :1 ،بافت مواد اصلی
مغز و جمجمه :2 ،بافت نرم :3 ،آب.

شکل  4نشان میدهد اگرچه برای سه فانتوم ،ارتفاع قله
براگ تقریباً یکسان و تفاوتها ناچیز است ،ولی مکان تخلیه دز
برای سه فانتوم متفاوت است .در واقع تفاوت مشاهده شده
مربوط به جنس فانتوم است و در سایر انرژیها نیز این
تفاوتها ،هم برای مکان قله براگ و هم برای سایر پارامترها،
مشاهده میشود .در صورت تشکیل قله براگ پهن شده جهت
پوشش کامل محدوده تومور ،محدوده قله پهن شده میتواند
متأثر از جنس فانتوم باشد؛ بهطوریکه محدوده انرژی الزم
جهت پوشاندن تومور برای سه فانتوم متفاوت خواهد بود .با
مجله علوم و فنون هستهای
جلد  ،98شماره  ،4زمستان  ،1400ص 71-64

در ادامه به بررسی توزیع عمق دز ذرات ثانویه پرداخته شده
است .اولین نمودار مربوط به توزیع ذرات گاماست که در
شکل  5رسم شده است.
مقادیر دز برحسب بیشترین مقدار که مربوط به فانتوم
شماره  1است نرمالیزه شدهاند .بخش اعظم تخلیه دز در
عمقهای کم رخ میدهد و با افزایش عمق بهصورت نمایی
کاهش مییابد .نمودار فانتوم شماره  1نشان میدهد که بافت
جمجمه تأثیر زیادی بر میزان دز تخلیه شده فوتونها دارد؛
بهطوریکه در این ناحیه بخش اعظم دز تحلیه شده است.
همچنین مقدار دز فوتونها در بافت نرم بیشتر از فانتوم آب
است .نمودار دز عمقی ذرات ثانویه آلفا در شکل  6نشان داده
شده است.
جدول  .2مشخصات قلهی براگ
شماره
فانتوم
1
2
3

برد ()cm

FWHM
)(cm

P80
)(cm

P20
)(cm

8/5
8/8
9/2

0/33
0/31
0/32

8/52
8/82
9/23

8/58
8/89
9/29

نیمسایه
()cm
0/06
0/07
0/06

Journal of Nuclear Science and Technology
Vol. 98, No 1, 2022, P 64-71

69

شکل  .5توزیع دز عمقی فوتونها برای سه فانتوم :1 ،بافت مواد اصلی مغز و
جمجمه :2 ،بافت نرم :3 ،آب.

ماریا احمدی ،سید محمد متولی ،پیوند طاهرپرور

شکل  .7توزیع دز عمقی پروتونها برای سه فانتوم :1 ،بافت مواد اصلی مغز
و جمجمه :2 ،بافت نرم :3 ،آب.

شکل  .6توزیع دز عمقی ذرات آلفا برای سه فانتوم :1 ،بافت مواد اصلی مغز
و جمجمه :2 ،بافت نرم :3 ،آب.

شکل  .8توزیع دز عمقی ذرات نوترون برای سه فانتوم :1 ،بافت مواد اصلی
مغز و جمجمه :2 ،بافت نرم :3 ،آب.

مقادیر دز برحسب بیشترین مقدار که مربوط به فانتوم
شماره  1است نرمالیزه شدهاند .نتایج حاصل از نمودار توزیع
دز -عمق ذرات آلفا نشان میدهد که این ذرات بخش اعظم
انرژی خود را در حوالی قله براگ تخلیه کردهاند و دز در این
ناحیه به بیشینه مقدار خود رسیده است .اگر چه بیشینه مقدار
دز برای هر سه فانتوم تفاوت چندانی ندارد اما با توجه به مکان
قله ی براگ ،عمق مربوط به هر سه قله با هم متفاوت است؛
بهطوریکه برای فانتوم آب در عمق بیشتری نسبت به بقیه قرار
دارد و پس آن بافت نرم .نمودار توزیع عمقی ذرات پروتون برای
هر سه فانتوم محاسبه شده و در شکل  7نمایش داده شده است.
توزیع دز پروتونها نیز نشان میدهد ،بیشینه مقدار دز
تخلیه شده به مکان قله براگ بستگی دارد و این بیشینه در
حوالی این قله رخ داده است .بیشترین عمق تخلیه دز نیز
مربوط به فانتوم آب است که چگالی کمتری نسبت به دو فانتوم
دیگر دارد .نمودار توزیع عمقی ذرات نوترون برای هر سه فانتوم
محاسبه شده و در شکل  8نشان داده شده است.

دز ناشی از نوترونها نسبت به سایر ذرات مقدار بسیار
کمتری بوده و گستره پراکندگی دز در محدوده عمق
گستردهتری است.

مجله علوم و فنون هستهای
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 4.3دز تخلیه شده کل در بافتها

در این مرحله مقدار کل دز تخلیه شده در تومور ،مغز ،جمجمه،
تیروئید و تیموس که از غدههای مهم بدن هستند محاسبه شده
و نتایج در شکل  9نشان داده شده است.
باید به این نکته اشاره شود که در انرژی  ،2480 MeVقله
براگ برای فانتوم  1در مرکز مغز و همچنین مرکز تومور قرار
دارد و برای دو مورد دیگر این مکان نسبت به مرکز مغز جابهجا
شده است .دز تخلیه شده در تومور مقدار بسیار باالتری نسبت
به سایر بافتها دارد؛ بهطوریکه دز تومور بیش از صدبرابر
بزرگتر از دز تخلیه شده در بافت سالم مغز است .دز تخلیه
شده در غدههای تیروئید و تیموس که در نزدیکی بافت مغز قرار
دارند در مقایسه با تومور بسیار ناچیز است به گونهای که در این
نمودار در مقایسه با دز تومور قابل مشاهده نیست.
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