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امروزه پروتون تراپی به عنوان یکی از موثرترین روشها در درمان انواع متفاوتی از سرطانها در مراکز بالینی مورد استفاده قرار میگیرد .در درمان
به کمک این تکنیک هادرونتراپی ،فرمالیزم مناسبی برای به دست آوردن اثرات بیولوژیکی نسبی ( )RBEبرای طرح درمان مورد نیاز است ،و به
همین منظور ،و برای بررسی اثرات بیولوژیکی پرتو در بافت ،به جای استفاده از دُز فیزیکی از مفهوم دُز بیولوژیکی استفاده میشود .به صورت
معمول ،در درمانهای بالینی مطابق دستورالعمل  ،ICRUاز مقدار ثابت  9/9 ،RBEبرای باریکه پروتونی استفاده میشود .اخیرا و به منظور مدل
سازی درستتر اثرات بیولوژیکی پرتو در بافت ،مدلهای جدید و متفاوتی بر اساس نتایج آزمایشگاهی برای محاسبه  RBEارائه شده است که
وابستگی آن را به پارامتر هایی نظیر دُز ،LET ،انرژی پرتو و حساسیت بافت نشان میدهد .در مطالعه حاضر ،به کمک کد مونت کارلو  GATEو
شبیه سازی دقیق برخورد باریکه پروتونی تک-انرژی به یک فانتوم آبی ،از مدلهای  Carabe ، Wedenberg ،Wilkensو  McNamaraبرای
محاسبه  RBEاستفاده شده تا میزان دُز بیولوژیکی در مدلهای مختلف تعیین گشته و با  RBEثابت مقایسه گردد .در ادامه و به منظور نزدیکی
هرچه بیشتر شبیه سازی ها به نتایج بالینی ،از مدوالسیون پرتو فرودی به منظور ایجاد یک ناحیه قله براگ گسترده شده ( ،)SOBPاستفاده شده و

] [ Downloaded from rsm.kashanu.ac.ir on 2023-01-09

چکیده

مدلهای متفاوت  RBEبه منظور محاسبه دُز بیولوژیکی برای آن در نظر گرفته شده و نتایج مقایسه شده است .نتایج نشان میدهد که چهار مدل
مختلف  ،RBEدُز مساوی یا کمتری را در ناحیه ورودی پرتو پروتون فرودی ،در مقایسه با نتایج مربوط به  RBEثابت ،پیش بینی میکنند ،در

کلیدواژگان :پروتون تراپی ،دُز بیولوژیکیGATE ،LET ،RBE ،

 .1مقدمه
که پس از جراحی موفقترین روش درمان محسوب مییشیود.

امروزه استفاده از روشهای رادیوتراپیی بیه منظیور درمیان

مهمترین هدف در تکنیکهیای رادییوتراپیی کیفییت و کمییت

انواع سرطان ها در سراسر جهان گسترش یافته است ،بهطیوری

] [ DOR: 20.1001.1.23225971.1399.8.4.11.7

حالی که این شرایط برای ناحیه هدف به صورت معکوس خواهد بود.
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تحویل دُز به بافت میباشد ،که به صورت ایدهآل حجم هیدف
 %911دُز مورد نیاز جهت کشتن سلولهای سیرطانی در داخیل

کمیت متداول دیگری که به منظور بررسیی اثیرات بیولیوژیکی

تومور را دریافت کند ،درحالی اطراف بافت هدف تقریبیا هیی

پرتو به بافت مورد استفاده قرار میگیرد دُز بیولوژیکی است که

دُزی را دریافییت ننماییید ،کییه در عمییل بییه دالیییل فیزیکییی و

از رابطهی ( )4به دست میآید:

بیولییوژیکی ،چنییین امییری میسییر نیسییت .پرتوهییای فوتییونی،

()4

Dbio  RBE  DPhy

که  ،Dphyدُز فیزیکی و  ،Dbioدُز بیولوژیکی میباشد.

الکترونییی و حتییی رات بییاردار سیینگین تییر ،در تکنیییکهییای
رادیوتراپی مورد استفاده قرار میگیرند.

به صورت متداول در مراکز بالینی درمیان ،بیرای پرتوهیای

دلیل اصلی استفاده از رات بیاردار سینگین در رادییوتراپی

پرتونی ،مطابق دسیتورالعمل  RBE ،ICRUبیه صیورت ثابیت

مشخصات دُز عمقی مطلیوب آنهیا مییباشید .مشخصیات دُز

(عدد  )9/9در نظر گرفته میشود [ .]4اما مطالعات اخییر نشیان

پروتون ها و یونهای سنگین تر توسط یک قله باریک مجزا در

میدهد که  RBEپروتون به عوامل زییادی وابسیته اسیت و در

انتهای مسیرشیان مشیخ

مییشیوند .موقعییت ایین قلیه هیا

این راستا مدلهای متفاوتی نیز پیشنهاد شده است [.]3

میتواند به طور دقیق در عمق بافت میورد نظیر ،توسیط تییییر

از طرفی دیگر ،به منظیور ارزییابی و توسیعه سیسیتم هیای

انرژی جنبشی یونهای فرودی تنظیم گردد [.]9

و دقت باال ،استفاده از روش های شبیه سازی بیر پاییه تکنییک

تالش بر آن است تا قله براگ پهنایی بیه وسیعت ابعیاد تومیور

مونییت کییارلو و کییدهای اختصاصییی مربوطییه ماننیید ،MCNP

داشته باشد .بدین منظور از مدوالسیون پرتو فرودی پروتونی به

 GEANT4 ،FLUKAو  GATEبسیییار مییورد توجییه قییرار

کمک روش های «پخش کننده پرتویی منفعل» و «پیویش پرتیو

گرفته است [ .]4در مطالعه حاضیر بیه منظیور ارزییابی اثیرات

مدادی» ،استفاده میشود که دراین صورت قله ایجیاد شیده از

مربوط به میزان انرژی نهشیت یافتیه ،دز پرتیو و  LETبیر اثیر

این پرتوها ،قلیه بیراگ گسیترش یافتیه ( ،)SOBPرا در عمیق

بیولوژیکی نسبی برای یک باریکیه پروتیونی در فیانتوم آب ،از

بافت و در ناحیه مورد نظر ایجاد میکنند .پرتو هیای  SOBPاز

کد اختصاصی  GATEو مدلهای ارائه شده در  ،RBEاستفاده

پرتو هایی با انرژی کم جهت پوشش بخشهای اولیه تومیور و

شده است .در شبیه سازی ها از خط سلولی ( V79مربیوط بیه

پرتوهایی با انرژی باال جهت پوشش بخشهای انتهایی تومیور،

سلول موش چینی) ،بیرای پیارامتر مربیوط بیه بافیت ،)𝛼/𝛽(x

تشکیل شده است .

راستای محوری فانتوم برحسیب مکیان ارائیه شیده اسیت .بیه

اثر بیولیوژیکی نسیبی ( ،)RBEاسیتفاده مییشیود RBE .بیه

منظور کامل شدن مسئله ،نتایج بیه  91پرتیو پروتیونی فیرودی

صورت؛ نسبت دُز تابش مرجی (پرتیو ایکیس  411 kVpو ییا

مدولییه شییده در بییازه  939/194MeVتییا  ،918/191MeVو

پرتو گاما کبالت ) 01-که موجب به وجود آمدن اثر بیولوژیکی

ایجاد ناحیهی  ،SOBPتعمیم یافته اسیت و نمیودار تییییرات

خاصی میشود ،به دُز تابش مورد نظر که همان اثر بیولیوژیکی

 RBEو دُز بیولوژیکی در راستای محوری فانتوم در مدلهیای

را به وجود بیاورد ،تعریف میشود.

مختلف ارائه و با مدل  RBEثابت مقایسه شده است.

] [ DOR: 20.1001.1.23225971.1399.8.4.11.7

استفاده شیده ،و بیه کمیک محاسیبه  ،RBEدز بیولیوژیکی در

به منظور بررسی اثرات بیولوژیکی پرتو در بافت از کمییت
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درمانی و تصویربرداری در پزشکی هسته ای با کمتیرین هزینیه

در عمل و به منظور پوشیش کامیل تومیور تحیت درمیان،
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 .2مواد و روش ها
 1.2بقای سلولی و نابودی سلول

که در رابطه فوق DP ،دُز پروتون و  𝛽x ،𝛼xپارامتر بافت مربوط

برای اینکه یک تکثیر سلولی از بین رفته تلقی شود ،باید خود

به تابش مرج و 𝛽P ،𝛼Pپارامتر مربوط به تابش پروتون است.

سلول و یا قسمت حساس آن ( ،)DNAتوانایی تکثییر نداشیته

و در این راستا مدل های متفاوتی بیرای  ،RBEتوسیعه یافتیه

باشد .در هنگام تابش دهی سلول ها ،عوامل مختلفی نظییر دُز،

است.

 LETو نوع بافت بر آسیب ایجاد شیده از سیوی تیابش تیرثیر

 1.2.2مدل  RBEثابت

خواهند گذاشت .پاسخ سلول به تابش ،بیه کمیک پارامترکسیر

اولین مدل که ساده ترین میدل نییز مییباشید و در میوارد

بقای سلولی ( )SFتوصیف میگردد.

بالینی پروتونتراپی کاربرد دارد ثابت در نظر گرفتن  RBEمی-

آزمایش های مختلف تابش سلولی بیرای ارزییابی کمییت ،SF

باشد .در این مدل با توجه به دادههای تجربی مقدار ثابیت 9/9

مدل خطی-درجه دوم (مدل  )LQرا (که به صیورت تیابعی از

را در نظییر میییگیرنیید و از رابطییهی  4جهییت محاسییبهی دُز

دُز نهشت یافته است) برای  SFپیشنهاد میکند [:]0،1
) SF  exp( D  D2

 2.2.2مدل )WIL( Wilkens

که   ، شکل منحنی را در حالیت خطیی و ییا درجیه دوم

در مدل  Wilkensبیه منظیور محاسیبهی  RBEاز رابطیهی 4

تعیین میکند .بافت های متفاوت نسبت 𝛽 ،𝛼/متفاوت خواهنید

استفاده میشود ،که در این رابطه پارامتر  ، 𝛼Pتابعی بیرحسیب

داشت که البته در مدلهای مختلف محاسبه  ،RBEکمیتهیای

 LET( LETDدُز میییانگین) میییباشیید .در اییین مییدل فییر

𝛼 و 𝛽 ،به پارامتر  LETنیز وابسته خواهند بود.

میشود که رابطهای خطی میان  𝛼Pو  LETDوجود دارد [:]8
() 1

 p LETD    0    LETD

بهترین مقادیر  𝛼0و  λبا توجه به نتایج تجربی برحسیب خیط
سیییییییییلولی  ]8[ ،V79شیییییییییامل  0  0.1Gy1 :و
   0.02m.kev1.Gy1است .پیارامتر  𝛽Pنییز وابسیته
به مطالعهای است که انجام میگیرد برخی افیزایش  ،]1[ 𝛽Pدر
حالی که برخی کیاهش  𝛽Pبرحسیب  ]91[ LETDرا گیزارش
کردنیید ،در اییین مییدل ،مقییدار  𝛽Pثابییت و برابییر  𝛽xاسییت:
در مدل  Wilkensتابش مرج  60Co ،و خط سلولی V79 ،در
نظر گرفته میشود و بر ایین اسیاس مقیدار  𝛼xو  𝛽xبصیورت
  x  0.0298Gy2و   x  0.112Gy1میباشد [.]8

 .3..مدل )WED(Wedenberg

مطالطییات گسییتردهای جهییت محاسییبهی RBEپروتییون در
شرایط تابشی مختلف انجام شده است .آزمایشات انجیام شیده
نشان میدهد که مقدار  RBEبا توجه به عمق نفو پروتیون در
ماده تیییر میکند و بیه پیارامترهیایی نظییر دُز ،LET ،ویژگیی
بافت و نوع تابش فرودی با توجه به حساسیت بافیت بیه پرتیو
بستگی دارد [.]1
با درنظرگیری رابطه  ،3و در راستای به وجود آوردن ییک اثیر
بیولییوژیکی یکسییان بییرای تییابش مرجی و تییابش پروتییون در
چارچوب مدل  ،LQرابطه زیر را برای  RBEخیواهیم داشیت
[:]3

] [ DOR: 20.1001.1.23225971.1399.8.4.11.7

 p L    x

 .2.2مدلهای RBE
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بیولوژیکی استفاده میشود.
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در این مدل McNamara ،و همکارانش مدلی برای  RBEبر

در این مدل Wedenberg ،و همکارانش از رابطیهی  4جهیت

پایه مدل  LQو مجموعه دادههای جیام از مطالعیات میروری

محاسبهی  RBEاستفاده کردند .آن ها فر

پیشنهاد کردند .این مطالعات مروری از  10گزارش مختلف بیر

 𝛼Pبه نوع سلول وابسته است و رابطهای معکیوس مییان  𝛼Pو

روی  RBEپروتون و  481دادههیای تجربیی بیه دسیت آمیده

پارامتر مربوط به بافت  ،)𝛼/𝛽(xوجود دارد [:]99

است .از رابطهی  1جهت محاسیبهی  RBEاسیتفاده مییشیود.
طبق این مدل RBEmaxو RBEminبصورت زیرتعریف میشود:

P1
LETD
 
 
  x

()91

RBE max  P0 

پارامترهای  P3 ،P2 ،P1 ،P0با استفاده از تکنیک بازگشیت غییر
خطی محاسبه شده است که بدین شرح میباشد [:]93

()0

در رابطییه یییاد شییده 𝛼x ،پییارامتر فوتییون L ،همییان ، LETD

P3= -0.0038703

و

P2=1.1012

محدودیتی برای استفاده از خط سلولی  V79وجود ندارد.
 .3.2.2مدل )CAR( Carabe
در مییدل  Carabeرابطییه مربییوط بییه ( RBEرابطییه  )4بییه
صورت زیر تصحیح شده است [.]94
()1

در امتداد پرتو پروتونی در یک فانتوم آبی به کمک شبیه سازی
مونت کارلو ،به محاسبه و ارزیابی مقیادیر  LETD ،)𝛼/𝛽(xو
درنهایت  RBEبرای تیابش پرتیو گامیا بیه ییک خیط سیلولی
با توجه به مدل های ییاد شیده پرداختیه شیده اسیت.

مقادیر  )𝛼/𝛽(xبا توجه به خیط سیلولی  ،V79در میدل WIL

برابیر بیا  ،3/118در مییدل  WEDبرابیر بیا  ،4/011و در مییدل
 CARو  MCNبرابییر بییا  4/080در نظییر گرفتییه شییده اسییت
[.]8،99،94،93

 .3محاسبه دُز و LET
پروتییون بییه یییک فییانتوم آبییی مکعییب مسییتطیل بییا ابعییاد
 41  41  411mm3استفاده شده است که اندازه طیول فیانتوم
در راستای تابش پرتو پروتون 411 ،میلیمتر میباشد .در ابتیدا
از باریکه پروتونی با انرژی  E=918/191 MeVو در ادامه بیه

p

کییه در اییین رابطییه  RBE max  pو
x
x

RBE min 

است .در این میدل ،بیه منظیور نمیایش وابسیتگی  RBEmaxو
 RBEminبه  ،LETDاز دادههای تجربی مربوط به خیط سیلولی
 V79استفاده شده است .مقدار  )𝛼/𝛽(xرا بر پایه خط سیلولی
 4/080 ،V79به دست آمده است [ .]94در همین راستا رابطه-
ای که از آن برای به دست آوردن  RBEmaxو  RBEminاستفاده
کردند بدین شرح میباشد:
()8

()1

2.686
LETD
 
 
  x

RBE max  0.834  0.154

2.686
 1.09  0.006
LETD
 
 
  x

 ...2.2مدل )MCN( McNamara

RBE min
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به منظور شبیه سازی در نرمافزار  GATEاز برخورد پرتوهیای
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2
D 2    
   4 D  RBE max  4 RBE min
  x
  x
   x 


1 
2 D 


RBE 
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P1=0.35605

و

P0=0.99064

به مدل قبلی در استفاده از خط سیلولیهیای متفیاوت اسیت و

در این مقاله به کمک محاسبه میزان دز جذبی و پیارامتر LET

مشخ

p
qL
 1
X
 
 
  x

  x   pو  qمقدار ثابتی است [ .]99برتری این مدل نسبت

 
RBE min  P2  P3   LETD
  x

()99

کردند کیه پیارامتر
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بیولیوژیکی بیشییتری را نسیبت بییه دز بیولیوژیکی مییدل RBE

منظور تشکیل  SOBPاز ترکیب تعیداد  91پرتیو پروتیونی بیا

ثابت ،پیش بینی میکننید و دُز بیولیوژیکی بیه دسیت آمیده در

انیییرژیهیییای مختلیییف در بیییازهی  939/194 MeVتیییا

ناحیهی قله در میدل  WILو  WEDبیشیتر از میدل  CARو

 918/191MeVو شدت های متفاوت اسیتفاده شیده اسیت .در

 MCNمیباشد .با توجه به باالتر بودن دُز بیولوژیکی نسبت به

شبیهسازی ها از میدل فیزیکیی  QGSP_BIC_HP_EMYبیا

دُز فیزیکی به علت  RBEمتفاوت ،لزوم استفاده و اهمیت ایین

تعداد پروتونهای اولیه  91میلیون ره مییباشید و در هیر 1/4

پارامتر در موارد بالینی بیش از پیش نمایان میشود.

میلیمتر در راستای محوری فیانتوم ،دادههیای مربیوط بیه دُز و
 LETDاستخراج مییگیردد .پرتو(هیای) پروتیونی فیرودی بیه
فانتوم از نوع مدادی شکل ،بدون واگراییی و دارای شیعاع 4/1
میلیمتر در نظر گرفته شده است.

 ..نتایج
در شکل  9نمودار مربوط به  LETو دز فیزیکیی باریکیه
پروتونی فرودی با انرژی  E=918/191MeVبه نمایش درآمده
است که وجود قله براگ در فاصله  91/90سانتیمتری در عمیق

شکل ( :)1نمودارهای مربوط به دُز فیزیکی و ( LETبهنجار به یک)

بییرای ( RBEمییدلهییای  CAR ،WED ،WILو ،)MCN

در تابش پرتو پروتون با انرژی ،E=151/919MeV

مقیییادیر  RBEبیییرای باریکیییه پرتیییو پروتیییونی بیییا انیییرژی
 E=918/191MeVمحاسبه و با مدل ثابیت (کیه در آن مقیدار
 RBEبرابر با  9/9میباشد) مقایسه شیده اسیت (شیکل  .)4بیا
توجه به شکل میتوان دریافت که این چهار میدل در ناحییهی
ورودی RBE ،برابر و یا کمتر از  9/9و در ناحیهی قله براگ و
نییواحی محییدود پییس از قل یه )RBE ،)distal dose-falloff

بیشتر از  9/9را پیشبینیی مییکننید .میدل  MCNدر ناحییهی
شکل ( :)2نمودار تغییرات  RBEبرحسب عمق نفوذ برای چهار مدل

ورودی پرتو مقدار  RBEرا برابیر  9/9محاسیبه مییکنید و در

پیشنهادی و مدل  RBEثابت در تابش پروتونی 151/919MeV

ناحیهی قله بیشترین مقدار  RBEمربوط به مدل  ،WILمیی-

شییکل  ،3پروفایییل دُز فیزیکییی در مقایسییه بییا پروفایییل دُز
بیولوژیکی (رابطهی ( ))4در اثر تابش پرتو پروتیون بیا انیرژی
 E=918/191MeVبرای مدل  RBEثابت و میدل هیای RBE

متییر را نشان میدهد .هر چهار مدل در ناحیهی قلیه بیراگ دُز

] [ DOR: 20.1001.1.23225971.1399.8.4.11.7

باشد.
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فانتوم را نشان میدهد .در ادامه به کمک مدلهیای ارائیه شیده
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براگ گسترش یافته تحویلی از  91پرتو پروتونی مدوله شده را
نشان میدهد .پرتوهای پرانرژی با شدت بیشتر و پرتوهای کم-
انرژی با شدت کمتر به فانتوم برخورد میکننید .هیدف از ایین
کار بهدست آوردن ناحیهی قله براگ گسترش یافتیه یکنیواختی
میباشد که از لحاظ اندازه دقیقآ برابر با ناحیهی بافت سیرطانی
باشد .در شکل  ،0تییییرات  RBEبرحسیب عمیق فیانتوم آب
مربوط به پرتوهای پروتونی مدوله شده نشان داده شده است.

شکل ( :)3نمودار دُز بیولوژیکی برحسب عمق فانتوم آب برای پنج
مدل RBEبه همراه نمودار دُز فیزیکی در تابش پرتو پروتونی
151/919MeV

به منظور نزدیکی هر چه بیشتر به نتایج واقعیی ،از مدوالسییون
شکل ( :)5نمایش قله براگ گسترش یافته در نمودار دُز فیزیکی
برحسب عمق فانتوم برای پرتوهای پرتونی مدوله شده

دسته ای از پرتوهای پروتونی با انرژی های متفاوت بیه منظیور
تشییکیل  SOBPاسییتفاده شیید .شییکل  ،4نمییودار پروفایییل دُز

با توجه به شکل میتوان دریافت که در ناحیهی ورودی ،مدل-

 939/194MeVتا  918/191MeVبرحسب عمق نفو در فانتوم

های  WILو  CARمقیدار  RBEکمتیر از  ،9/9میدل WED

آب را نشان میدهد .در این شکل پیس از هیر  3میلییمتیر در

مقداری بیشتر از  9/9و مدل  MCNمقداری تقریبا برابر با 9/9

راستای محوری فانتوم میتوان یک قله براگ دیید کیه ایین 91

را پیشبینی میکنند .در ناحیهی  SOBPو در تمیامی میدلهیا،

پرتو ،تشکیل  91قله براگ را میدهند.

مقدار  RBEبیشتر از  9/9تخمیین زده مییشیود و در پیس از
ناحیهی  ،SOBPمقادیری کمتر از  9/9حاصل شیده اسیت .در
نتیجه هر یک از ایین چهیار میدل در ناحییهی  SOBPکیه در
موارد بالینی محل قرارگیری توده سرطانی اسیت ،مقیدار RBE

] [ Downloaded from rsm.kashanu.ac.ir on 2023-01-09

فیزیکییی حاصییل از  91پرتییو پروتییونی در بییازه انییرژی از

بیشتر از مقدار ثابت را پیش بینی میکننید و در قبیل و پیس از
ناحیهی  SOBPکه در موارد بالینی ،محل بافت سالم میباشید،

در هادرون درمانی است.

شکل ( :).پروفایل دُز فیزیکی برحسب عمق حاصل از  15پرتو پروتون

به منظور تولید ناحیه  SOBPنسبتا هموار ،بیه کمیک شیدت
بیشینه هر قلیه بیراگ در مکیان رخیداد آن و بیه کمیک روش
ماتریسی ،شدت هر پرتو انتخاب گشت .شکل  ،1ناحییهی قلیه

] [ DOR: 20.1001.1.23225971.1399.8.4.11.7

مقدار  RBEکمتری تخمین زده میشود که رویکیردی اییدهآل
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شده است .هرکدام از نمودارها به واحید بهنجیار شیدهانید .بیا
توجه شکل  ،8میتوان دریافت اولین قله مربیوط بیه قلیهی دُز
فیزیکیییی (در )919/0 mmو قلیییهی بعیییدی مربیییوط بیییه دُز
بیولوژیکی (در  )914/0mmمیباشد .قلههای مربوط بیه LET

و  RBEکامآل برهم منطبق هستند (در  ،) 911mmدرحالی کیه
نمودار دُز فیزیکی در این نقطه به کمینه مقدارش رسیده اسیت.
در  RBEبیشینه مقدار دُز فیزیکی برابر با  %1بیشینهاش است.

شکل ( :)6نمودار تغییرات  RBEبرحسب عمق نفوذ برای هر چهار
مدل پیشنهادی با مدل  RBEثابت در تابش پروتونی مدوله شده

در شکل  1پروفایل دُز فیزیکی در مقایسه با دُز بیولیوژیکی در
اثر تابش پرتو پروتونی مدوله شده با شدت متفاوت ،برای مدل
 RBEثابت و چهار مدل پیشنهادی دیگیر بیه نمیایش درآمیده
است .با توجه به شکل مییتیوان دریافیت در ناحییهی ورودی
پرتو ،مدل  WILو  CARدُز بیولوژیکی کمتری در مقایسیه بیا

کمی بیش از مدل  RBEثابت را به دست آوردهاند .در ناحیهی
شکل ( :)1نمودار دُز فیزیکی ،دُز بیولوژیکی LET ،و  RBEبرحسب
عمق فانتوم برای مدل  ،WILدر تابش پرتو پروتونی 151/919MeV

 ،SOBPهر چهار مدل مقدار دُز بیولوژیکی بیشیتری را پییش-
بینی میکنند که در درمان بالینی امری مطلوب و دلخواه است.

شکل  ،1تیییرات  )𝛼/𝛽( pبرحسب عمیق بیرای تیابش پرتیو
پروتون با انرژی  E=918/191MeVرا نشان مییدهید .بافیت-
های متفاوت نسبت 𝛽 𝛼/متفاوتی خواهند داشت .هنگیامی کیه
کل دُز تابش به چندین دُز کوچکتر در طول چنید روز تقسییم

] [ Downloaded from rsm.kashanu.ac.ir on 2023-01-09

مدل  RBEثابت ،و مدلهیای  WEDو  MCNدُز بیولیوژیکی

میشود ،اثرات سمی کمتری بر روی سلول های سیالم خواهید
خواهد شد [ .]94مقیدار 𝛽 𝛼/پیایین نشیاندهندهی حساسییت

برای پنج مدل  RBEدر اثر تابش پرتو پروتونی مدوله شده

بافت نسبت بیه تییییر در  fractionationاسیت و بیرای 𝛽𝛼/
زیاد ،بافت از حساسیت کمتری برخوردار خواهد بود .همانطور

نمودار دُز فیزیکی ،دُز بیولیوژیکی LET ،و  RBEبیر حسیب

است قلیه نمیودار 𝛽 𝛼/در محیل قلیه

عمیق در فیانتوم آب ،در اثیر تیابش پرتیو پروتیونی بیا انیرژی

که در شکل  1مشخ

 RBEو ( LETو نه در محل قله دُز فیزیکی) قرار میگیرد.

 E=918/191MeVبییرای مییدل  WILدر شییکل  8نشییان داده

] [ DOR: 20.1001.1.23225971.1399.8.4.11.7

داشت ( ،)Dose fractionationاین نسبت بسییار مفیید واقی

شکل ( :)7نمودار دُز فیزیکی و دُز بیولوژیکی بر حسب عمق نفوذ
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شکل ( :)9نمودار تغییرات  )𝛼/𝛽( pبرحسب عمق فانتوم (-222mm
 )1.2برای هر یک از مدلهای RBE

در شکل  ،91نمودار سطح بقای سلولی برحسب عمق نفیو
پرتو به کمک رابطهی ( ،)3برای حالت تک پرتیو پروتیونی بیا
انرژی  E=918/191MeVو پرتو پروتونی مدوله شیده ،نشیان
داده شده است .در ناحیهی  SOBPمقدار سطح بقیای سیلولی
به کمترین مقدار خودش میرسد که نشاندهندهی ازبین رفیتن

آسیب کمتری به بافت های سیالم (در نیواحی پییش و پیس از
تومور) پیشبینی میشود .اثر موثر استفاده از پرتوهای مدوله در
نمودار ،نسبت به پرتوهای تک انرژی کامال مشخ

شکل ( :)12نمودار سطح بقای سلولی برحسب عمق نفوذ پرتو برای
باریکه پروتونی (راست) تک انرژی( ،چپ) مدوله شده

 .5نتیجهگیری

است.

] [ Downloaded from rsm.kashanu.ac.ir on 2023-01-09

موثر سلولهیای سیرطانی در ایین ناحییه اسیت .در صیورتیکه

در این مطالعه به بررسی مدلهای موجود در پیش بینی RBE
در برخورد باریکه پروتونی به یک فانتوم آبی پرداخته شده

مدوله شده به منظور تولید ناحیهی  ،SOBPاستفاده شده است.
مدلهای مربوط به  RBEتوسط پارامترهایی نظیر توزی دز و
( LETکه به کمک نرمافزار  GATEمحاسبه شده است)،
بررسی گشته و نتایج با مدل  RBEثابت ( )9/9که به صورت

] [ DOR: 20.1001.1.23225971.1399.8.4.11.7

است .از پرتو پروتونی منفرد و سپس از پرتوهای پروتونی
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،معمول در مراکز بالینی درمان مورد استفاده قرار میگیرد

 مقدار سطح بقای سلولی بهSOBP  در ناحیهی، در واق

 نتایج نشان میدهد که نتایج حاصل از.مقایسه شده است

کمترین مقدار میرسد بیانگر اثر موثر پرتودهی در ازبین رفتن

 و درقبال آن دُز بیولوژیکی محاسبه شده در مدلهایRBE

 نتایج نشان میدهد که.سلولهای سرطانی در این ناحیه است

،Wilkens  مدلهای. تا حد محسوسی متفاوت است،متفاوت

 وRBE 𝛽 در تمامی مدلها در محل قله/𝛼 مکان قله نمودار

 در ناحیهیMcNamara  وCarabe ،Wedenberg

 نتایج نشان. و پس از قله دُز فیزیکی قرار میگیردLET

RBE  مقدار، که محل قرارگیری بافت سرطانی است،SOBP

 دُز بیولوژیکی مساوی و،RBE میدهد که چهار مدل مختلف

 با. ثابت را پیشبینی میکنندRBE بزرگتری نسبت به مدل

 در مقایسه با،یا کمتر را در ناحیه ورودی پرتو پروتون فرودی

 (با داشتنMCN توجه به نتایج تجربی موجود در ارائه مدل

 در حالی که، پیش بینی میکنند، ثابتRBE نتایج مربوط به

 محاسبه شده و نیز کسرRBE  مقادیر،)]93[  داده تجربی481

پیشبینی دُز بیولوژیکی در ناحیه هدف و کمی پس از آن

بقای سلولی تخمین زده شده برای از بین بردن بافت آسیب

.) بیشتر خواهد بودdistal dose-falloff(

. در شرایط بهینه تری قرار میگیرد، ثابتRBE  نسبت به،دیده

[ DOR: 20.1001.1.23225971.1399.8.4.11.7 ]
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