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بررسی اثر حضور همزمان عوامل کنتراستزای تصویربرداری و تکنسیوم 99m-جهت
حدیث علیزاده ،1سید پژمان شیرمردی* ،2رسول خدابخش ،1مصطفی عرفانی ،2رضا باقری
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 -1گروه فیزیک ،دانشکده علوم ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
 -2پژوهشکده کاربرد پرتوها ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهای ،سازمان انرژی اتمی تهران ،تهران ،ایران.

چکیده

سابقه و هدف:

استفاده از رادیونوکلیدهای گسیلنده بتا و آلفا مانند ید131-و رادیوم 223-یکی از روشهای درمان

سرطان است .رادیونوکلئیدهای گسیلنده گاما بهدلیل گسیل فوتون که جذب پایین در بافت داشته ،کاربرد تشخیصی دارند .در
این مطالعه ،روشی نوین جهت امکان سنجی استفاده از تکنسیوم 99m-برای درمان سرطان پیشنهاد میگردد که در آن مواد
با عدد اتمی باال مانند ید پایدار و گادولونیوم ،همزمان با تکنسیوم 99m-جهت باال بردن سطح مقطح جذب فوتونها و در
نهایت افزایش دوز بافت مورد نظر استفاده میشود.

مواد و روشها:

در این مطالعه ،تکنسیوم 99m-به موشها تزریق ،در فواصل زمانی مختلف کشته شدند و درصد دوز

تزریقی در هر گرم از هر عضو اندازهگیری و دادههای انسانی استخراج شد .سپس با وارد کردن مواد کنتراستزا ( )Gd،Iدر
غلظتهای متفاوت در اندامهای هدف ،میزان تغییر دوز دریافتی اندامها با استفاده از کد  MCNPXمحاسبه گردید.
یافتهها :در حضور عوامل کنتراستزا ( )Gd،Iدر کبد و ریه با در نظر گرفتن فعالیت انباشت انسانی (حاصل از موش سالم)

دوز حاصل افزایش یافته است .وجود عامل کنتراستزا ید و گادولونیوم دوز را به مقدار قابل مالحظهای افزایش داد.

نتیجهگیری:

نتایج نشان داد فاکتور افزایش دوز در ناحیه هدف در حضور عامل کنتراستزا افزایش و دوز در خارج از

ناحیه هدف کاهش یافت .با توجه به افزایش دوز ناشی از حضور مواد کنتراستزا ،از تکنسیوم 99m-در آینده بهعنوان
رادیونوکلئید درمانی نیز استفاده کرد.

واژههای

مقدمه

کلیدی :تکنسیوم ،99m-دوز مؤثر ،کد شبیه سازی  ،MCNPXروش MIRD

استفاده از داروهای پرتوزا و یا به اصطالح رادیو داروها یکی
از روشها ی تشخیصی و درمانی ارزشمند در درمان سرطان
است .اولین استفاده کلینیکی مواد رادیواکتیو و
رادیونوکلئیدها ،در سال  1931جهت درمان لوسمی در
دانشگاه کالیفرنیا در برکلی بود .بعد از آن در  1991با
استفاده از این توانستند در یک بیمار مبتال به سرطان
نویسنده مسئول :
پژوهشکده کاربرد پرتوها ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهای ،سازمان
انرژی اتمی تهران ،تهران ،ایران.
پست الکترونیکیP_shirmardi@aut.ac.ir :

تاریخ دریافت1391/1/11 :
تاریخ پذیرش1391/9/21 :

تیروئید از پیشرفت این بیماری جلوگیری کنند .البته تا سال
 1991کاربرد کلینیکی مواد رادیو اکتیو بهطور شایع رواج
نیافت و مسکوت ماند .طی سالهای بعد از آن متخصصین و
فیزیکدانان به این واقعیت پی بردند که میتوان از تجمع
رادیوداروها در ارگان هدف تصویرهایی از آن تهیه نمود و یا
به درمان بافت آسیب دیده کمک کرد .و در دهه  1991از
رادیوداروها جهت تشخیص بیماریهای قلبی استفاده
نمودند و هماکنون نیز با ضریب اطمینان بسیار باالیی از
پزشکی هستهای در درمان و تشخیص و پیگیری روند
درمان بیماریها استفاده میشود ( .)9در پزشکی از
رادیوداروهای گسیلنده بتا و آلفا جهت درمان سرطان
استفاده میشود ،رادیونوکلئیدهای بتازا و آلفازا بهعلت LET
باال و انرژیهای باال در درمان سرطان کاربرد بیشتری دارند
( .)3بهطور مثال از رادیونوکلئیدهای ید ،131-لوتسیوم-
 ،111ساماریوم ،193-رنیوم ،191-استرانسیوم 99-و

Downloaded from ncmbjpiau.ir at 17:19 +0330 on Sunday February 17th 2019

باال بردن دز در درمان تومورهای سرطانی
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ایتریوم 91-بهترتیب برای درمان سرطان تیروئید ،درمان
تومورهای کوچک ،درمان سرطان سینه و پروستات ،تسکین
درد سرطان استخوان ،کاهش درد سرطانهای پروستات و
استخوان ،تسکین درد مفاصل استفاده میگردد و از
رادیونوکلئیدهای گسیلنده گاما بهدلیل قدرت نفوذ باالی
پرتو گاما و جذب کمتر در بافت بهطور معمول برای درمان
استفاده نمیشوند و بیشتر کاربرد تشخیصی دارند مانند
تکنسیوم ،99m-ید ،129-ید 123-که بهترتیب در
تصویربرداری اسکلت و عضلههای قلب و دیگر ارگانها،
تشخیص گرفتگی عروق در پا و برآورد نرخ تصفیه کلیهها،
تشخیص سرطان تیروئید استفاده میگردند ( .)1تکنسیوم-
 99mرادیونوکلئیدی است که در سال 1939توسط سگره و
سیبورگ کشف شد که در روشهای تشخیص پزشکی
هستهای بیشتر از سایر رادیونوکلئیدها مورد استفاده قرار
میگیرد .نیمهعمر آن  1ساعت است و از مزیتهای دیگر
این رادیونوکلئید ،داشتن پرتو گاما با انرژی 192 KeV
است .این رادیونوکلئید کمابیش در  %91از فرآیندهای
پزشکی هستهای بهخدمت گرفته میشود ( .)19استفاده از
رادیونوکلئیدها در درمان سرطان جدید نیست بلکه سابقهای
بیش از  9دهه دارد که با توسعه روشهای مختلف درمان در
دنیا رواج یافت .در سال  1311آقای قدیری و همکاران اثر
استفاده از استرانسیوم 99-در درمان متاستازهای استخوانی
ناشی از سرطانهای اولیه پروستات و پستان را بر روی 91
بیمار مورد بررسی قرار دادند ( .)1در سال  1399علی اصغر
مولوی و همکاران برای درمان انواع سرطانهای پوست از
چشمه هولمیوم111-بتازا با راهاندازی کد  VARSKINو
افزودن این رادیونوکلئید به کد تغییرهای دوز جذبی در
پوست برحسب عمق محاسبه کردند که تغییرها نمایی بود
( .)13در پژوهش مشابهی که توسط لی و همکاران انجام
گرفت از روش شبیهسازی با کد مونت کارلوی EGS4
استفاده گردید و روی نمونههای حیوانی و  9نمونه انسانی با
سرطانهای پوستی آزمایش شده است؛ که نتایج رضایت
بخش بوده است ( .)11سالک و همکاران ،لوتسیوم 111-با
نیمهعمر 1/13روز ،انرژی بتای ماکزیمم  999 keVبرای
کاربردهای درمانی و درمان درد متاستازهای استخوان مورد
بررسی قرار دادند ( .)11آرگیرو و همکاران نیز از ایتریوم91-
جهت درمان سرطان اولیه کبد و متاستایک و از رنیوم-
199بتازا در درمان متاستازهای استخوان بهعلت انرژی باال و
نفوذ مؤثر در تومورهای سرطانی استفاده کردند .همچنین
86

مکسون و همکاران از ید 131-جهت درمان سرطان تیروئید
استفاده کردند (.)2
هدف استفاده از مواد پرتوزا و رادیونوکلئیدها در درمان
سرطان ایجاد یک دوز کافی در تومور است .جهت تحقق
بخشیدن به این هدف ،در این مطالعه روشی جدید پیشنهاد
میشود که در آن از یک رادیودارو گسیلنده گاما برای
درمان سرطان با افزودن مواد با عدد اتمی باال مانند ید و
گادولونیوم بررسی میشود .در این روش ،تومور به یک
عنصر با عدد اتمی باال آغشته شده و تحت تابش پرتوهای
گاما و ایکس قرار میگیرد .برهمکنشهای فوتوالکتریک،
پراکندگی کامپتون و تولید زوج در مورد فوتون محتمل
هستند که کمترین احتمال مربوط به پدیدۀ تولید زوج
است .در ناحیه آغشته به عنصر با عدد اتمی باال و در
انرژیهای کیلو ولتاژ فوتونها ،سطح مقطع فوتوالکتریک
باالی عناصر فعالساز در بافت منجر به برهمکنش
فوتوالکتریک قابلتوجهی میشود و در نهایت باعث افزایش
دوز جذبی اندام توموری میشود ( .)19برای بررسی میزان
افزایش دوز در حضور عامل کنتراستزا در تومور از کمیت
فاکتور افزایش دوز ()Dose Enhancement Factor
استفاده میشود .این کمیت بهصورت نسبت (بهصورت )%
دوز در ناحیه تومور در حضور عامل کنتراستزا به دوز در
همان ناحیه بدون حضور عامل کنتراستزا تعریف میگردد
( .)9در مطالعههای مختلفی ،فاکتور افزایش دوز ناشی از
حضور نانوذرهها در درمان تومور مورد بررسی قرار گرفته
است .در سال  2111لونگ و همکارانش ،فاکتور افزایش دوز
و همچنین برد ذرههای ثانویه را برای نانوذرههای طال با
ابعاد مختلف برای چشمههای مختلف تابش خارجی مورد
ارزیابی قراردادند ( .)12رنجبر و همکاران فاکتور افزایش دوز
جذبی در حضور نانوذرههای طال و عناصر ید و گادولونیوم در
فوتوالکترون تراپی بررسی و در این بررسی ،از یک مدل با
چشمه اشعه X-در فانتوم استفاده کردند و نشان دادند که
در حضور این عناصر فاکتور افزایش دوز با افزایش غلظت
افزایش مییابد ( .)11امیر راشدی و همکاران میزان تأثیر
نانوذره گادولونیوم اکسید در افزایش دوز جذبی و حساسیت
پرتویی کانسر پروستات به روش عملی را مورد بررسی قرار
دادند ( .)1هدف از این مطالعه بررسی درمان تومورهای
سرطانی با رادیو نوکلئید ( Tc-99mبا فرم پرتکنتات) در
حضور مواد کنتراستزا ( )Gd,Iدر بافت کبد و ریه با
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Ah   Ah (t ) dt
t1

روشها

) Ah(tفعالیت انباشت هر ارگان در زمان  tهست (زمان پس
از تزریق رادیودارو) .در این مطالعه منحنی فعالیت انباشت
در ارگانهای چشمه بر حسب زمان رسم شدند و
منحنیهای استخراجشده در بینهایت هر کدام به
منحنیهای نمایی و خطی برازش شدند .سپس مساحت زیر
منحنی محاسبه شد.
فعالیت انباشت شده از بدن موش به بدن انسان از رابطه
اسپارکس و آیدوگان به دست میآید (:)22

 ORNL-MALEجهت افزایش میزان دوز است.

ابتدا تکنسیوم 99m-از واپاشی مولیبدن 99-روی یک
ستون آلومینیوم اکسید در یک ژنراتور مولیبدن-تکنسیوم به
شکل پرتکنتات سدیم مستقیم از ژنراتور دوشیده شد و در
دمای اتاق با استفاده از محلول شستوشوی سالین (سدیم-
کلراید  )1/9بهدست آمد و رقیق شد (سازمان انرژی اتمی
ایران ،تهران ،ایران) (.)19
آزمایشهای حیوانی با توجه به مقررات آزمایشهای حیوانی
انجام گرفت .سپپس مقپداری از محلپول بپا حجپم 1/9 mL
برداشپته و در دسپتگاه دوز کپالیبراتور ) 11 mL(vialقپرار
داده می شود .قبل از تزریپق ،بپا محلپول سپدیمکلرایپد 1/9
درصد آن را رقیق کرده و حجم آن افزایش مییابد .سپس به
میزان  211میکرو کوری به موشهای نرمال از طریپق وریپد
دمی تزریق می شود .هر کدام از دسته موشها در زمانهپای
مختلف بعد از تزریق در اتاقک گپاز  CO2قپرار داده شپدند و
کشته شدند و بافتهای مختلپف آنهپا اسپتخراج و تشپریح
شد .همزمان با تزریق بپه مپوش بپههمپان انپدازه کپه مپاده
رادیواکتیو به موش تزریق شد در سرنگ جداگانپه بپهعنپوان
نمونه شاهد نگهداری میشود .اندامهای داخلی موش (خون،
قلب ،ریه ،آدرنال ،معده ،روده ،تیروئید ،کبپد ،طحپال ،کلیپه،
عضله) خارجشده ،وزن شده (بپا تپرازوی بپا دقپت  )1/111و
داخل آشکارساز چاهی یدید -سدیم قرار داده مپیشپوند تپا
میزان فعالیت یا میزان رادیودارو جذبشده در انپدامهپا بپه-
صورت جداگانه شمارش شود (.)9،19 ،19،21
پس از شمارش این ارگانها %ID/g ،محاسبه میگردد
( .)23،19فعالیت انباشت  Tc-99mدر زمان ،Ctissue(t) ،t
بهعنوان درصد فعالیت تزریقی در گرم ()%IA/g=%ID/g
بافت محاسبه شد:
:1

 100

M tissure

) Atissure (t

Atotal


) Ctissure (t

) Atissue(tفعالیت انباشت  Tc-99mدر نمونه و )Mtissue(t

جرم نمونه و ) Atotal(tفعالیت کل  Tc-99mتزریقی در
موش است (.)21،19
فعالیت انباشت شده در ارگانهای چشمه  ،Ahتوسط معادله
( )2محاسبه میشود:

:3

Organmass / Bodymasshuman
A
humanorgan Ahumanorgan  Organmass / Bodymass

animal

دوز جذبشده متوسط از فرمول  MIRDمحاسبه شد
(:)19،22
:9

)  rh

D( rk )   Ah S ( rk
h

) D(rk
دوز جذبشده در ارگان هدف است Ah ،فعالیت

انباشت در ارگان چشمه استS (rk  rh ) ،
است.

فاکتورs-

فاکتور ،S-دوز جذبشده متوسط در ارگان هدف ( )rkدر
واحد فعالیت انباشت ارگان چشمه ( )rhنامیده میشود.
فاکتور S-نشاندهنده ویژگیهای فیزیکی فروپاشی
ایزوتوپهای رادیویی ،محدوده اشعههای منتشر شده و اندازه
اندام و پیکربندی بیانشده ( )Gy / Bq * sاست .جدول
فاکتور  Sبرای رادیونوکلئیدهای مختلف در دوز تابش داخلی
پزشکی  )MIRD.No11( 11منتشر شد؛ و همچنین در
http://doseinfo-radar.com/RADARphan.html

موجود است ).(19،9،21

 S-factorبه شکل زیر تعریف می شود:

S  

:9

واحد قدیمی فاکتور،s-
Gy
Bq  s

87

است.

Rad

 c i h

و واحد آن در ،SI
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استفاده از کد شبیهسازی  MCNPXو فانتومMIRD-

:2
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11 Gy
 7.51  10
Bq  s
 ci  h

:1

واحد

:1


کسر

است.

1/g



:19

انرژی متوسط واپاشی هستهای برای تابش نوع  iبرابر است
با (  ) i kEi niبنابراین:
:9

i





دوز جذب شده متناسب با انرژی در واحد جرم بنابراین:
AE

:9
k
k
D 
m

AE
m

D

 kثابت تناسب است .
الف ) اگر واحد  Eبرحسب  mT ، MeVبرحسب  gو A

برحسب   ci  hباشد:
:11

trans 3600s
A  ci  h
MeV
rad
AE
4 s
6 erg
D
(
)(3.7  10
()
() E
)(1.6  10
()
2.13
erg ) 
m
g
 ci
1h
trans
MeV 100 g
m

بنابراین باتوجه به رابطه  9و :11
:11

rad

 ci  h

k  2.13

ب) اگر واحد  Eبرحسب  mT ،jبرحسب  gو  Aبرحسب
 Bq-sباشد بنابراین:
:12

Gy
Bq  s

k 1

بنابراین داریم:
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S 2.13ni Ei 

که میانگین انرژی در هر واپاشی برای Tc

99m

برابر

 0.14MeVو تعداد ذرهها در هر واپاشی  n 1و
rad

 ci  h
Adlt

دوز مؤثر از هر ارگان توسط معادله زیر محاسبه شد:

 k  2.13و جداول کسر جذب ویژه (SAF ( 
از

http://doseinfo-
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E   WT HT
T

که  HTدوز معادل در یک بافت یا ارگان است و  WTفاکتور
توزین بافت با توجه به  ICRP 106است (.)19،29
از کد  MCNPXبرای شپبیهسپازی و محاسپبه دزیمتپری
استفاده شد .در این کپد شپبیهسپازی کپه مبتنپی بپر روش
مونتکارلو است ،محدوده انرژی ترابرد الکترون و فوتون از 1
کیلو الکترون ولت تا صد مگا الکترون ولپت گسپترش دارد.
گستردگی در محدوده انرژی پایین اجازه طراحی صپحیح و
دقیق برهمکپنشهپای فوتوالکتریپک ،اثپر فوتپوالکترونهپا،
الکترونهای اوژه و تابشهای ایکس مشخصه را میدهپد .از
پارامترهای اساسی برای تعریف چشپمه پرتپو گامپا در کپد
مونتکارلوی  MCNPXمیتوان به شکل ،ابعپاد ،نپوع ذره،
انرژی ،موقعیت اولیه ذرهها و راستای انتشار ذرههپا چشپمه
اشاره کرد .با توجه به اینکه چشمه پرتو گاما در انپدامهپای
مختلف بدن به فرم هندسه بافت توزیع شده است ،بنپابراین
در محاسبههای شبیهسازی سعی شد تا مپدل چشپمههپایی
که تعریف میشود با مدل واقعی حپداکثر انطبپاق را داشپته
باشد .انرژی چشمه مورد نظر بهصورت تکفپام لحپا شپده
است و توزیع رادیونوکلئید یکنواخت اسپت .در ایپن شپبیه-
سازی از فانتوم فیزیک پزشپکی MIRD-ORNL-MALE
و تالی (خروجی)  F6با واحد ) (MeV/gبرای محاسپبه دوز
استفاده شده است که در ادامه تبدیلهای مورد نظپر جهپت
تغییر واحد به گری و سیورت صورت پپذیرفت (مپیتپوان از
تالی  *F8نیز استفاده کرد) ( .)9پس از اسپتخراج دادههپای
دزیمتری داخلی انپدامهپای مختلپف از مرحلپه اول ،عناصپر
فعالساز (با حضور عناصر یپد و گپادولونیوم) بپه بافپت نپرم
فانتوم افزوده شدند و محاسبههای دزیمتری در این مرحله با
حضور این عناصر در غلظتهای مختلف در بافت ریه و کبپد
انجام شد .جهت بررسی عوامل مپؤثر بپر ایپن روش از قبیپل
انرژی ،غلظت و نوع عنصر فعالساز ،فپر شپد کپه عناصپر
فعالساز بهطور یکنواخت در ناحیه تومور توزیع شدهاند.

یافتهها
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WT

1/12
1/19

کبد

1/12

کلیه ها

1/12

عضله

1/12

پانکراس

1/12

طحال

1/12

دیواره قلب

1/12

بیضه

1/12

تیموس

1/19

تیروئید

1/12

سینه

دوز
معادل(سیورت)
به روش کد
شبیه سازی
MCNPX
1.38E-08

دوز
معادل(سیورت)
به روش
تحلیلی

ارگان هدف

MIRD
2.76E-08

مغز

کبد

6.75E-06

6.90E-06

1.20E-06

1.35E-06

معده

1.83E-06

1.82E-06

1.93E-06

1.31E-06

کلیه ها

7.54E-07

7.65E-07

ریه ها

4.91E-07

5.65E-07

روده کوچک

1.12E-06

1.01E-06

روده بزرگ
پایین

5.15E-07

4.61E-07

روده بزرگ باال

3.06E-06

3.19E-06

عضله

3.26E-06

3.20E-06

پانکراس

7.52E-06

4.84E-06

طحال

1.04E-08

2.34E-08

دیواره قلب

9.12E-07

9.11E-07

بیضه

2.65E-06

2.86E-06

تیموس

6.51E-07

6.29E-07

تیروئید
سینه

از ضریب توزین بافت در جدول  1و دوز معادل در هرگرم از
ارگانهای مختلف بدن در جدول  ،2دوز مؤثر در هرگرم از
ارگانهای مختلف بدن بهدست میآید که نتایج در جدول 3
است.

ارگان هدف
معده

1/12

روده بزرگ باال

MCNPX

جدول  -1ضریب توزین بافت مطابق (19) ICRP 106
1/11

1/12

روده بزرگ
پایین

جدول  -2دوز معادل در هر گرم از ارگانهای مختلف بدن انسان در
فعالیت 1MBqبه روش تحلیلی  MIRDو به روش کد شبیهسازی

برای محاسبه دوز مؤثر رادیودارو که اثرهای نوع بافپت را در
محاسبههای دزیمتری مشارکت میدهد نیاز به ضرایب وزنی
بافت است که جداول  1ضریب توزین بافت برای بافپتهپای
مختلف بدن را نشان میدهپد .جپدول  2دوز معپادل در هپر
گرم از ارگانهای مختلف بدن انسان از دادههای موشهپا در
فعالیپپت  1MBqبپپهروش تحلیلپپی  MIRDو بپپهروش کپپد
شبیهسازی  MCNPXرا نشان می دهند .جدول  3دوز مؤثر
در هر گرم از ارگپانهپای مختلپف بپدن انسپان از دادههپای
موشها در فعالیت  1MBqبپهروش تحلیلپی  MIRDو بپه-
روش کپپد شپپبیهسپپازی  MCNPXرا نشپپان مپپیدهپپد.
نمودارهای شکل  1و  2و همچنین جدولهای  9و  9درصپد
افزایش فپاکتور دوز بپرای یپد و گپادولونیوم بپا غلظپتهپای
مختلف در کبد و ریه را نشان میدهند.

مغز

1/12

روده کوچک
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نتایج این مطالعپه نشپان داد کپه پپس از تزریپق رادیپودارو
پرتکنتپپات( ،)TcO4-بپپر اسپپاس دادههپپای مپپوشهپپا کپپه در
ارگانهای بدن (قلب ،ریه ،کبد ،طحال ،آدرنال ،کلیه ،معپده،
روده ،تیروئید و تومور) انباشته شد ،بیشترین دوز جذبشده
در معده برابر  6.90E-06گری و ارگانهای دیگر که بپیش-
ترین دوز را دریافت کردند قلب و تیروئید هستند .دوز مپؤثر
نیز پس از تزریق رادیودارو بر اسپاس دادههپای مپوشهپا در
معده حدود  8.28E-07سیورت است .برای بهدسپت آوردن
اثر غلظت عنصر فعالکننده در این روش درمانی از  3غلظت
متفاوت برای ید و گادولونیوم استفاده شد و فاکتور افپزایش
دوز بافت که بهصورت نسبت دوز میانگین در ناحیپه تومپور
در حضور عنصپر فعپالکننپده و بپدون حضپور آن تعریپف
میشود ،برای دو عنصر ) (I,Gdمحاسبه گردید .این مواد در
دو ارگان کبد و ریه اضافه شدند و دوز در ایپن دو ارگپان در
عدم حضور و حضور عامل کنتراستزا ید بهترتیب از مقپادیر
( )1.08E-06 ،5.95E-07بپپپپه ( 1.67E-6و  )5.18E-06و
درعدم حضور و حضور عامل کنتراستزا گادولونیوم بهترتیب
از مقپپپادیر ( )1.08E-06،5.95E-07بپپپه ( 1.62E-06و
 )5.17E-06افزایش دوز داشتهاند.

1/12

ریه ها
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جدول  -3دوز موثر در هر گرم از ارگانهای مختلف بدن انسان در
فعالیت  1MBqبهروش تحلیلی  MIRDو بهروش کد شبیهسازی
MCNPX

MIRD
2.76E-10

8.10E-07

8.28E-07

مغز

4.81E-08

5.39E-08

2.19E-07

2.19E-07

کبد

2.32E-07

2.17E-07

کلیه ها

9.05E-08

9.18E-08

ریه ها

5.89E-08

6.78E-08

روده
کوچک

1.34E-07

1.22E-07

دیواره
روده
بزرگ
پایین

6.19E-08

5.53E-08

دیواره
روده
بزرگ
باال
عضله

پانکراس

3.91E-07

3.84E-07

9.02E-07

5.80E-07

1.25E-09

2.81E-09

دیواره
قلب

1.09E-07

1.09E-07

بیضه

1.06E-07

1.15E-07

تیموس

7.82E-08

7.55E-08

تیروئید
سینه

ید
گادولونیوم

50

500

درصد فاکتور افزایش دوز برای
گادولونیوم در غلظت های مختلف
برای کبد
1.72E+02

911

1.48E+02

1.16E+02

91

4.57E+01

3.60E+01

11

کبد با غلظتهای متفاوت

450
400
350
300
250

ید

200

گادولونیوم

150
100
50

500

غلظت
()mg/ml

درصد فاکتور افزایش دوز برای
گادولونیوم در غلظت های
مختلف برای ریه
3.80E+02

911

2.68E+02

2.21E+02

91

1.14E+02

1.00E+02

11

50
غلظت

10

0

نمودار -2تغییرهای درصد فاکتور افزایش دوز برای ید و گادولونیوم در
ریه با غلظتهای متفاوت

بحث

جدول  .9درصد افزایش فاکتور دوز برای ید و گادولونیوم در ریه با
غلظتهای مختلف
درصد فاکتور افزایش دوز
برای ید در غلظت های
مختلف برای ریه
3.81E+02

50
غلظت

10

0

نمودار  -1تغییرهای درصد فاکتور افزایش دوز برای ید و گادولونیوم در

جدول  -9درصد افزایش فاکتور دوز برای ید و گادولونیوم در
کبد با غلظتهای مختلف
درصد فاکتور افزایش دوز
برای ید در غلظت های
مختلف برای کبد
1.81E+02

100

درصد افزایش دوز

3.67E-07

3.79E-07

طحال

150
درصد افزایش دوز

معده

MCNPX
1.38E-10

ارگان
هدف

غلظت
()mg/ml

90

استفاده از رادیونوکلیدها در تشخیص بیماریها و همچنین
درمان آنها در پزشکی امری رایج است .رادیونوکلیدهایی
که برای مصارف پزشکی استفاده میشوند گسیلنده ذرههای
مختلفی هستند .از رادیونوکلیدهای گسیلنده پرتوهای گاما
اغلب جهت تشخیص بیمارها و بررسی عملکرد ارگانهای
داخل بدن استفاده میشود .دلیل این امر ،عدم داشتن جرم
و بار الکتریکی پرتوهای گاماست که موجب میشود این
پرتوها مسافت زیادی را در بدن طی کنند و بخش قابل
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دوز
مؤثر(سیورت)
به روش کد
شبیه سازی

دوز
مؤثر(سیورت)
به روش
تحلیلی

200
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مالحظهای از آنها بدون هیچ واکنشی از بدن خارج شوند.
این ویژگی رادیونوکلیدهای گسیلنده پرتوهای گاما آنها را
جهت استفاده در تصویربرداری ارگانهای درونی بدن
مستعد میسازد .از مهمترین گسیلندههای پرتوهای گاما
میتوان  Kr-81m ،Tc-99mو  ...را نام برد .رادیونوکلیدهای
گسیلنده ذرههای بتا و آلفا بیشتر برای درمان سرطانها
استفاده میشوند .زیرا پرتوهای بتا و آلفا بهدلیل داشتن بار
الکتریکی و جرم انرژی زیادی در واحد طول به بافت وارد
میکنند و یا بهطورکلی دارای  LETباالیی هستند ،و این
ویژگی آنها را مستعد برای درمان تومورهای سرطانی می-
کند .یکی از رادیونوکلئیدهای مهم در حوزه تشخیصی در
پزشکی هستهای  Tc-99mاست .این رادیونوکلئید همان-
طورکه در مقدمه اشاره شد دارای مزیتهای ویژهای از
جمله انرژی و نیمهعمر مناسب برای تصویربرداری است .اما
از این رادیونوکلید مهم برای استفاده در حوزه درمان
استفاده نمیشود و گزارشهایی که در آن از استفاده این
رادیونوکلید برای درمان ارائه شده بسیار کم است و هیچ-
وقت نتوانسته است که بهصورت کاربردی مورد استفاده واقع
شود .در این مطالعه پس از تزریق  1MBqرادیودارو
تکنسیوم( 99m-با فرم پرتکنتات  )99mTcO4-به موشها
بهروش تحلیلی  MIRDدوز جذبشده ارگانهای مختلف
بدن محاسبه شد که بیشترین دوز به ارگان معده با
مقدار  6.90E-06گری رسید .با توجه به اینکه دو ارگان
عمده هدف پس از تزریق  Tc-99mدر بدن ،تیروئید و معده
میباشد لذا توزیع بیولوژیکی آن پس از تزریق به موش این
موضوع را تأیید کرد .سیستم درمانی پیشنهادی در این
مطالعه ،برای اولین بار در دنیا مطرح میشود ،و نوآوری آن
در اهمیت افزودن مواد کنتراستزا (با عدد اتمی باال نسبت
به بافت بدن) ،در درمان سرطان همزمان با حضور یک
گسیلنده گاما است که تغییرهای دوز ناشی از همزمانی
تزریق دو عامل مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد که
دوز جذبی در ناحیه مورد بررسی با حضور عنصر فعالساز
بهطور چشمگیری افزایش مییابد .زیرا در صورت وجود این
عناصر برهمکنشهای جذب فوتوالکتریک و پراکندگی
کامپتون ناشی از برخورد پرتوهای گامای گسیل شده با
بافت هدف به خاطر تولید ذرهها ثانویه (تابشهای مشخصه
ایکس ،فوتوالکترونها و الکترونهای اوژه) که دارای برد
کوتاهی هستند بهصورت قابلتوجهی بیشتر میشود و منجر
به افزایش دوز موضعی میگردد ،این موضوع میتواند همان

نتیجهگیری
نتایج نشان داد که فاکتور افزایش دوز در ناحیه توموری در
حضور عامل کنتراستزا افزایش مییابد و دوز در خارج از
ناحیه توموری کاهش مییابد .در نتیجه میتوان با توجه به
افزایش دوز ناشی از حضور مواد کنتراستزا ،از  99mTcدر
آینده بهعنوان رادیونوکلئید درمانی نیز استفاده کرد.

سپاسگزاری:
از همکاران گروه رادیوداروهای پژوهشکده کاربرد پرتوها تشکر و
قدردانی میکنیم.

91

Downloaded from ncmbjpiau.ir at 17:19 +0330 on Sunday February 17th 2019

کارکرد گسیلندههای بتا را داشته باشد و نقش ذرههای بتا را
در درمان تومورهای سرطانی بازی کند .وجود عامل
کنتراستزای ید ،دوز را برای کبد و ریه بهترتیب از مقادیر
( 5.95E-07و  (1.08E-06گری به مقادیر ( 1.67 E-06و
 )5.18E-06گری و وجود عامل کنتراستزا گادولونیوم دوز
را برای کبد و ریه بهترتیب از مقادیر ( 5.95E-07و(1.08E-
 06گری به مقادیر ) 1.62 E-06و  )5.17E-06گری
افزایش داده است .هر چه غلظت عنصر فعالساز در بافت
مقدار بیشتری در نظر گرفته شود ،به تبع آن فاکتور
افزایش دوز بیشتری نیز بهدست میآید .چون هرچه تعداد
اتمهای عناصر فعالساز در بافت بیشتر باشد آنگاه تعداد
برهمکنشهای فوتوالکتریک بیشتر خواهد شد و بنابراین
ذرههای ثانویه تولیدشده افزایش خواهد یافت ،در نتیجه
افزایش دوز در بافت توموری بیشتر خواهد بود و در بافت-
های خارج از بافت هدف میزان جذب دوز کاهش مییابد .در
نتیجه می توان با توجه به افزایش دوز ناشی از حضور موارد
کنتراستزا ،از رادیو نوکلئید تشخیصی  Tc-99mدر آینده
بهعنوان رادیو نوکلئیدی جهت درمان نیز استفاده کرد .البته
مقدار موارد کنتراستزای وارد شده به عضو هدف و در نظر
گرفتن سمیت ناشی از آن در کارهای آتی محاسبه خواهد
شد تا یک نقطه بهینه برای میزان ورودی این مواد به بدن و
دوز مورد نیاز به بافت سرطانی بهینه سازی شود .لذا در این
کار تنها به اهمیت افزودن این مواد برای باال بردن سطح
مقطع جذب فوتونی که منجر به افزایش دوز خواهد شد
توجه شده است و بهینهسازی بین میزان تزریق مواد
کنتراستزا ،رادیونوکلید تزریقی و روش تزریق (محلی یا
وریدی) انجام نشده است.
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:فهرست اختصارات
MCNP: Monte Carlo N-Particle
MIRD: Medical Internal Radiation Dose
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