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چکیده
پس از جراحی ،پرتودرمانی رایجترین و موفقترین روش درمانی مورد استتتفاده استتت که نقش مهمی در درمان ستترنان دارد .در پروتوندرمانی،
باریکه پروتون به تومور تابانده میشتوند .برای افزایش کارایی درمان تومورهای ستینه ،نانوذرات نال ) (GNP1و محلول بورنکپتاتستدی (BSH)2

حتاوی بورن 11-را میتوان بتهنور جتداگتانته بته تومور تزریق کرد و ستتتپس آن را تحتت تتابش پرتوی پروتونی قرار داد .در این تحقیق بتهکمتک
شتتهیهستتازی  Geant4/Gate7با تأیید افزایش دز رستتیده به بافت تومور ستتینه در پروتوندرمانی از نریق دو مرحله مجزا مطالعه انجام داده شتتد،
بهنوری که در مرحله اول بهمنظور بهحداکثر رستاندن دز بهجا گذاشتته پروتون در تومور ،از تزریق بورنکپتاتستدی ) (BSHحاوی بورن  11-در
حضتور تابش باریکه پروتونی استتفاده شتد و در مرحله دوم نستهت به مرحله قهر تزریق نانوذرات نال بهجای تزریق بورن با همان مقدار تزریق قهر،
در کنار تابش باریکه پروتونی به فانتوم شتهیهستازی شتده تومور مورد بررستی قرار گرفت .ه چنین ،براستاس تزریق للظتهای مختلف محلول بورن
کپتات ستتتدی حاوی بورن 11-به فانتوم ستتتینه ،با استتتتفاده از کد مونتکارلوی  ،Geant4/Gate7تعداد ذرات آلفای گستتتیلی ناشتتتی از واکنش
B(p, α) 8Be

11

برآورد شتتتد .در اثر انجتام واکنش بهمنی آلفتا – پروتون  -آلفتا میزان ذرات آلفتای تولیتدی در اثر واکنش p + 16O → α + 13N

بیش از ذرات آلفای تولیدی ناشتی از واکنش  11B + p → 3α + 8.7 MeVبهدستت آمد .یافتههای شتهیهستازیها نشتان میدهند که محر قله براگ
در داختر تومور بتا افزایش انرژی بته اعمتا بتاتتر تغییر میکنتد .ه چنین بتا تزریق نتانوذرات نال در مقتادیر مختلف  50 ،25و  ۷5میلیگرم در

بورن 11-با همان مقادیرافزایش مییابد .بهعهارت دیگر نتایج این مطالعه ،توانایی نانوذرات نال در افزایش اثربخشتی درمان با افزایش دز جذبی در
تومورهای سینه با استفاده از پروتوندرمانی را تأیید میکند.

کلیدواژگان :پرتودرمانی ،نانوذرات نال ،دزسنجی ،شهیهسازی ،کد .GATE

Gold Nano Particle
”NA2B12H11SH or “BSH

1
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میلیلیتر با تابش همزمان پرتوی پروتونی ،میزان دز جذبی تا  1/۷5درصد نسهت به حالت دز جذبی ناشی از تزریق محلول بورنکپتاتسدی حاوی

الهام آریابد ،سیده نسرین حسینیمطلق* و سعید محمدی

10

جلد دهم ،شماره 1

 .۱مقدمه
پرتودرمتانی نقش مهمی در معتالجته ستتترنتان دارد کته بعتد از

درمتانهتای ویژهای از نریق پروتوندرمتانی در آزمتایشتتتگتاه

جراحی رایجترین و موفقترین شتکر درمانی بهکار گرفته شتده

ستیکلوترون هاروارد آلاز شتد و بهدنهال آن در اواست دههی ۷0

استت .امروزه یکی از روشهای بستیار مفید در درمان سترنان،

از این روش برای درمتان ستتترنتانهتای چشتتتمی و تومورهتای

پروتوندرمتانی استتتت .در روش پروتوندرمتانی ،ذرات پروتون

بزرگتر استفاده شد [.]4

موجود در پرتوی پروتونی تومور را مورد هتد

رویکرد بالینی پروتون -بتتورن B(p, α)2α

قرار میدهنتد.

11

برای اولیتتن

بار توس دوکان 2و همکاران ارائه شده است [ .]5آنها پیشنهاد

این پروتونها از دستتتگاهی به نام ستتیکلوترون تولید و شتتتا

11

میگیرنتد و بتهصتتتورت پرتوی پروتونی درآمتده و بته بتدن بیمتار

کردنتد کته از ویژگیهتای واکنش ه جوشتتتیB(p, α)2α ،

نفوذ میکنند .یکی از مه ترین مزایتای پروتوندرمانی ،توزیع دز

میتتتوان بهتترهبرداری کرد که در آن ذرات آلفای ک انتترژی با

مکانی عالی در بیمار استتت .یک پرتوی پروتونی دارای توانایی

سطتتت مقطتتتع تولیتتتدی ناچیتتتز و قابر المتتتا

از نریق

نفوذ به بدن بیمار با توزیع عالی دز در بافت سترنانی استت که

پروتونهای فتتتتترودی ک انرژی تولید میشتتوند .جوفریدا ۳و

قادر به کشتتتن ستتلولهای ستترنانی میباشتتد و از اینرو برای

همکاران [ ]۶و پیترینگا 4و همکاران [ ]۷برعکس ،تأکید کتردند

درمانهای تومورها ،مورد عالقه کادر پزشتتتکی استتتت [.]2 ،1

که گستتیر گتتاما از فتترآیند ه جتتوشی تولیتتد نمیشتتود .بلکه

پروتوندرمتانی در بتافتتهتای ستتتال از

از واکتنتش کشتتتستتتتان  p( 10B, 10B′ )p′و کتتانتتتتتتتال

برای کتاهش عوار

( p( 11B, 11B′ )p′در هتنتگتتام استتتتتفتتاده از متختلتونتی از

ویژگی قله براگ پروتونها در ماده استفاده میشود [.]۳
براستتتاس ویژگی قله براگ ،پروتوندرمانی برای مطابقت با
شتتکر و عمق یک حج هد

 11Bو  ) 10Bتولید میشتود .للظت قابر دستتیابی بالینی B

11

کارآمدتر استتت .آستتی های

(از مرتهته  5-10گرم بر ستتتتانتیمتر مکعت ) استتتتت [.]۷

 DNAاز نوع شتکستتهای تکرشتتهای و دورشتتهای هستتند و

 11B(p, α)2αواکنش ه جوشتی هستتهای بود که برای اولین

با افزایش انتقال انرژی خطی پرتوها تعداد دورشتتتتهای بیشتتتتر

بار در ستتال  19۳0توس ت الیفانت 5و رادرفورد ۶مورد بررس تی

میشود که میتواند منجر به مرگ سلولی شوند [.]4

قرار گرفت که نشتتان دادند که یک باریکه پرانرژی پروتونی در

تاریخچه پروتوندرمانی در ستال  194۶از زمانی شتروع شتد
کته رابرت ویلستتتون 1مقتالتهای بنیتادین را منتشتتتر کرد و در آن

تومورهای عمیق در انستتتان را پیشتتتنهتاد داده و ه چنین فنون
مهندسی مه انتقال پرتو را شرح داد [.]۳

را انجام دهد:
()1

B + p → 3α + 8.7 MeV

11

محاستتهات نظری که از نریق اندازهگیریهای تجربی تأیید
شتده استت ،نشتان دادهاند که این کانال واکنش با باتترین ستط

در ستتال  ،1945اولین انستتان با پرتودرمانی در آزمایشتتگاه

مقطع با پروتونهایی که دارای انرژی در حدود ۷00-۶00 keV

ترنس برکلی تحتت درمتان قرار گرفتت .در ستتتتال ،19۶2

هستتند ،رخ میدهد .نتیجه چنین کانال اصتلی واکنشتی ،تولید سته
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استتتفاده از پرتوهای پروتونی شتتتا

گرفته شتتده برای درمان

حال بره کنش با هستتههای  ، 11Bمیتواند واکنش هستتهای زیر

جلد دهم ،شماره 1
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بررسی اثر نانوذرات طل و تزریق بورن در درمان پروتونتراپی سرطان سینه ...

ذره آلفا است [ .]۸-12مزیت اصلی چنین واکنشی این است که

 10Bدر مقایستته با  11Bبهمنظور جهران جذ

تولید نوترون نمیکند و محصتتوتت آن (ذرات آلفا) را میتوان

انستان مربوط به اشتعه مشتخصته گامای آنی دارند که درنهایت

بتهراحتی در تیتهای بتا ختتتختامتت میلیمتری از هر متاده جتامتدی

برای تصتویربرداری در زمان برخ مورد استتفاده قرار میگیرند.

متوقف کرد .بتههمین دتیتر ،واکنش ه جوشتتتی هستتتتتهای

عالوهبر این مزیت استتفاده از یک واکنش ه جوشتی هستتهای

پروتون -بورن توست چندین گروه تحقیقاتی برای تولید انرژی

عاری از نوترون ،از این واقعیت ناشتی میشتود که ستط مقطع

بهنور جدی مورد بررسی قرار گرفته است [.]1۳-22

واکنش به میزان بستتیار زیادی در انرژی پروتون فرودی نستتهتا

در دهه گذشتتتته ،عالقه جدیدی به این موختتتوع از نریق

ک  ،یعنی در انرا

بیشتتتر در بدن

نتاحیته قلته براگ ،بتهنور قتابتر توجهی بتات

امکان ایجاد چنین واکنشهای هستتهای با استتفاده از لیزر پالستی

میرود .در پرتودرمتانی معمولی ،پرتو بتهنور معمول در داختر

با توان بات در اثر بره کنش با هد های لنی شتتده از  Bجامد

تومور (ناحیه قله براگ) کند میشتود .بنابراین بیشتتر انرژی پرتو

ارائه شتده استت [ .]1۶-22ذرات باردار پرانرژی بهنور معمول

(مربوط بته کتر دز آزاد شتتتده) بته ستتتلولهتای توموری منتقتر

در درمان سترنان استتفاده میشتوند .در

اینکه للظت مشتتخص تی از هستتته  11Bدر

در پزشتکی بهخصتو

میشتتود .با فر

وجود داشتته باشتد ،اما بهنور انحصتاری در حج تومور

نرح همجوشتتی پروتون -بورن یک محلول حاوی هستتتههای

ترکی

 11Bباید به بدن انستان تزریق شتود و بهدلیر بره کنش با یک

وجود نتداشتتتتته بتاشتتتد ،پروتونهتای فرودی کنتد میشتتتونتد و

پروتون فرودی ،واکنش همجوشتتتی هستتتتتهای پروتون -بورن

میتواننتد وقتایع واکنش همجوشتتتی را انجتام دهنتد و بته میزان

صتورت میگیرد و سته ذره آلفا را تولید میکند که بهنور بالقوه

زیتادی ذرات آلفتای تولیتدی بته  DNAآستتتیت

میتوانند ستتتلولهای ستتترنانی را نابود کنند و در مقایستتته با

آستی های  DNAاز نوع  SSB1و  DSB2هستتند که با افزایش

پروتوندرمانی معمولی کارایی بیشتتری دارند .عالوهبراین ،تولید

 LET3پرتوها تعداد  DSBها بیشتتر میشتود که میتواند منجر

و انتدازهگیری اشتتتعتههتای مشتتتخصتتته گتامتا بتهعنوان یتک فن

به مرگ سلولی شوند [.]2۳

میرستتتاننتد.

واکنش همجوشتتتی هستتتتتهای پروتون -بورن بتا استتتتفتاده از

استتفاده از نانوذرات نال ) (AU-NPمیباشتد ،علت مفید بودن

هستتههای  ، 11Bاشتعههای گامای آنی تولید نمیکند و درنتیجه،

این ذرات این استتتت که دارای عدد اتمی بزرگی بوده ،بنابراین

قابلیت تصتتویربرداری "برخ " را ندارند .عالوهبراین بستتته به

زیستتتتستتتازگار و پایدار میباشتتتنتد و باعث افزایش چگالی

نوع و محتر تومور ،للظتت ات هتای بورن در محلول و ه چنین

الکترونی در هتد

شتتتده و امکتان آزادستتتازی دزهتای بتات در

للظت نستهی ایزوتوپهای  10Bو  ، 11Bباید بهینهستازی شتوند.

سلولهای توموری را فراه میآورند.

در حقیقتت ،در حتالی کته تومورهتای بتا انتدازه بزرگتر ،مقتاومتر و

دستتتیابی به آنها ستتاده میباشتتد و میتوانند با روشهای

نزدیکتر به بافتهای حستتاس در بدن انستتان از للظت باتتر

شتتتیمیتایی مختلف مورد استتتتفتاده قرار گیرنتد .آنهتا پتایتدار،

بهرهمند میشتوند ،تومورهای

لیرستتتمی ،لیرایمونوژنیتک بوده و دارای نفوذپتذیری و اثرات

کوچک لیرمقاوم در برابر اشتعه و عمیقتر نیاز به للظت بیشتتر

دوباره احیا شتتدن باتیی در ستتلولهای توموری هستتتند که در

1

2

 11Bدر مقایسته با هستتههای B

10

Single-Strand Break

Double-Strand Break
Linear Energy Transfer

3
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تصتویربرداری در زمان برخ پیشتنهاد شتده استت .میدانی که

یتک روش کتارآمتد دیگر برای درمتان تومورهتای ستتترنتانی،

الهام آریابد ،سیده نسرین حسینیمطلق* و سعید محمدی
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این روش براستاس واکنش ه جوشتی پروتون– بورون 11

مهتاحتث بعتدی در مورد نحوه تولیتد و کتاربرد آنهتا توختتتی
ختواهتیت داد .بترای درمتتان تتومتور از واکتنتش هتمتجتوشتتتی

) (PBFR1ارائه شده است که در آن ،هنگ تامیکه  PBFRاتفا

 11B(p, α)2αبهمنظور رستتیدن به افزایش دز رستتیده به بافت

میافتد ،ابتدا هستته بورن در یک حالت برانگیخته به یک هستت ه

توموری مورد نظر استتتتفاده میکنی و برای تصتتتویربرداری از

کربن ( )12Cتهتتتدیر میشود ،سپس هستتتته کتتتربن برانگیخته

مورد استتتفاده قرار

ممکن استت به یک ذره آلتتتتفا با انتتتترژی  ۳/۷۶ MeVو یک

میگیرند که نویستتتندگان این مقاله این موختتتوع را بررستتتی

هس تته برلیتوم ( )8Beتقسی شتود .بهدنهتال آن ،هسته برلیوم به

نکردهاند و برای مقایسته کارایی پروتتتتتوندرمانی با تتتتتزریق

دو ذره آلفتتتا با انتتترژی  2/۷4 MeVفروپاشی میکند .در کر،

محلتتتتتول بورنکپتاتستتدی حتتتتتاوی بورن  11نستتهت به

ستته ذره آلفا در محر  PBFRگستتیر میشتتوند .این فرایندها

پروتوندرمتانی بتا تزریق نتانوذرات نال دز رستتتیتده بته بتافتت

میتوانند از نریق معادتت زیر نشان داده شوند:

تومور ،گاماهای آنی تولیدی ناشتتی از B

10

11

∗B + p → 12C
∗ 12
)C → 8Be + α(3.76MeV
8
)Be → 2α(2.74MeV

توموری برای این دو مورد بتهنور مجزا محتاستتتهته و مقتایستتته
میگردند .لذا فانتوم ستینه مورد نظرمان را یک بار توست تزریق
نانوذرات نال به آن بههمراه پرتوهای پروتونی تحتت تابش قرار
میدهی و نتتایج دز جتذبی مورد نظر را برآورد خواهی کرد.
ستتپس فانتوم خود را با تزریق بورنکپتاتستتدی حاوی محلول
 11Bتحت تابش پرتو پروتونی قرار میدهی تا از ذرات تولیدی
آلفا برای درمان تومور استتفاده کنی  .ستپس نتایج حاصتر از دز
جذبی بهدستتت آمده در این حالتها را از نریق شتتهیهستتازی
مونتکارلو  Geant4/Gate7مورد مقایستتته قرار میدهی و در
ادامته بته بحتث و نتیجتهگیری اثر این واکنشهتا جهتت بههود دز
جذبی در تومور میپردازی .

( )2

که بهنور خالصه عهارت است از:
B + p → 3α + 8.7MeV

()۳

11

بنتابراین این روش پروتوندرمتانی ،پروتوندرمتانی تقویتت
شتتتده از نریق ه جوشتتتی پروتون –بورن )2PBFEPT( 11
نامیده میشتتتود .بهنوری که از ذرات آلفای گستتتیر شتتتده از
 PBFRهتا بتهعنوان تتابش اختتتافی هتدفمنتد بتهمنظور توستتتعته
بهجاگذاری دز در ستلولهای هد

استتفاده میشتود .در شکر 1

ستط مقطع آزمایشتی مربوط به واکنش  11B(p, α)2αنشتان
داده شده است و در شکر  2سط مقطع نهایی کر ذرات آلفای
تولیدی آورده شده است [.]24

 .۲مواد و روشها
بافت و انجام واکنش همجوشی 𝑩𝟏𝟏 𝒑
اخیرا روش پروتوندرمانی لیرمتعار

ارائه شتده استت که به آن

روشهای درمانی پروتون تقویتشتتده گفته میشتتود .هد
این روش افزایش واگتذاری دز در حج هتد

از

تومور بتدون

افزایش دز رسیده به حج بافت سال است.

proton-boron 11 fusion reaction

𝟏𝟏

شکل ( :)۱سطح مقطع کل واکنش 𝛂𝟐)𝛂 𝐁(𝐩,

از طریق آزمایشی

برحسب انرژی پروتون فرودی [.]۲۴

1

proton-boron fusion enhancement proton therapy

2

] [ Downloaded from rsm.kashanu.ac.ir on 2022-09-29
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 ۷1۸رخ میدهتتتتد .توجه داشتته باشتید که بررستیهای انجام
گرفته نشان میدهند که شدت این تابتتش اشعتته گاما در keV
 ۷1۸حدودا  ۳0برابر کمتر از شتتدت تابش اشتتعه گاما در keV
 ۷1۸ناشتتی از واکنش ناکشتتستتان B(p, p′ γ) 10B

10

میباشتتد.

ه چنین قلته  511 keVاز نتابودی پوزیترون و بتهدنهتال آن تولیتد
جفت الکترون-پوزیترون در ماده هد

شکل ( :)۲سطح مقطع کل تولید ذرات آلفا برحسب انرژی پروتون

بهوجود میآید و توس

آشکارساز ،ثهت میگردد.

فرودی [.]۲۴

واکتنتش بتهتمتنتی آلتفتتا-پتروتتون-آلتفتتا تتوستتت

 Elsässerو

هستتتههای  11Bدر بره کنش با پروتونها میتوانند واکنش

همکتاران معرفی شتتتد [ ]25و افزایش لیرمنتظرهای در میزان

10

تولید آلفا در نول آزمایشهای همجوشتتی بورن توختتی داده

را تولیتد میکنتد و بتاعتث

شتد .در حالی که شترای ه جوشتی تفاوت زیادی با شترایطی

گستیر اشتعه های گاما در  ۷1۸ keVمیگردد ،اما ستط مقطع

دارد که میتواند در نول درمان با پرتوی پروتونی مورد استفاده

چنین واکنشتی در مقایسته با ستط مقطعهای دیگر واکنشها با

قرار گیرد .مکتانیستتت بهمنی ممکن استتتت بر اثر للظتت باتی

هستته  10Bبستیار ک استت .عالوهبراین اشتعه گامای تولید شتده

پروتون در حالت ستکون تأثیر خود را بر دز انتقالی داشتته باشتد.

برای

واکنش بهمنی آلفتا-پروتون-آلفتا یتک ذره آلفتا بته یتک پروتون در

هستتتتتهای B(p, 2n) 10C

11

انجتام دهنتد و بتهدنهتال آن C
∗ 10

واپتاشتتتی β +انجتام میدهتد و B

در چنین واکنشتی آنی نیستت ،بنابراین این واکنش خا
اندازهگیری زمان برخ تصویربرداری مفید نخواهد بود.

روش درمانی حاصتر از واکنش پیشتنهادی B(p, α)2α

حتال ستتتکون برخورد میکنتد و درنتیجته این پروتون شتتتتتا
11

میگیرد و بته انرژی کتافی بتات میرستتتد تتا بتا یتک B

11

واکنش

از دو جنهه دارای مزیت استتت :جنهه اول درمان پروتونی چون

نشتان داده و سته ذره آلفا تولید میکند .این سته ذره آلفا دوباره

پروتونهتا عمتدتتا بتهعنوان پرتتابتههتایی برای انجتام واکنش

میتوانند پروتونهای شتتتتا یافته ایجاد کرده و درنتیجه بهمنی

ه جوشی هستهای میباشند و جنهه دوم درمان با یون سنگینتر

از ذرات آلفا ایجاد کنند ].[2۶

شتتتده  LETباتتری دارند و باعث خست تارتهای کارآمدتر به

آلاز میشتود ،این پروتون را تا انرژی به اندازه کافی (بزرگتر از

سلول منفرد میگردد .درحقیقت هستههای  11Bبرای راهاندازی

 )0/5 MeVبات شتتتا

میدهد تا توستت یک  11Bگیراندازی

واکنش همجوشتی هستتهای ( p − 11Bقابلیت درمان پیشترفته)

شتتود .این واکنش گیراندازی باعث آزاد شتتدن ستته ذره آلفا که

مه هستتند ،در حالی که هستتههای  10Bبرای تولید اشتعههای

دارای انرژی کافی برای شتتتتا

دادن دوباره به یک پروتون در

گامای آنی (توانایی تصویربرداری در زمان برخ ) کارایی دارند

حتال ستتتکون میبتاشتتتد ،امکتان ایجتاد یتک اثر بهمنی را فراه

که در اینجا مورد بحث قرار نمیگیرد [ .]24نیف گامای گستیر

میکند .برای بررسی تأثیر این واکنش بهمنی ،سط مقطع ذرات

در بره کنش بتا پروتونهتا

آلفا در شتتا گیری پروتونها مورد نیاز استت .این ستط مقطع،

میتوانند واکنش هستتهای  11B(p, 2n) 10Cرا انجام دهند و از

در محتدوده انرژی  ،1-۸ MeVبین  ۶تتا  10بتار گزارش شتتتده

واپاشتی  β +مربوط به ∗ ، 10Bگستیر اشتعههای گاما در keV

است [.]2۷

شتتتده مربوط بته هستتتتتههتای B

11
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استت ،زیرا ذرات آلفا در واکنشهای همجوشتی هستتهای ایجاد

این واکنش که از برخورد یک ذره آلفا با یک پروتون ساکن

الهام آریابد ،سیده نسرین حسینیمطلق* و سعید محمدی
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اشتتتعته ایکس و آزاد شتتتدن الکترونهتا

فرآینتدهتای ستتتلولی را ترمی کنتد و از زنتده متانتدن یتا تولیتدمثتر

میشتتتود .بره کنش با نال میتواند از نریق اثر فوتوالکتریک،

ستتتلول جلوگیری کنتتد .بتتا این وجود ،یکی از مشتتتکالت

پراکنتدگی کتامپتون یتا تولیتد زوج بتاشتتتد .پس از ختارج شتتتدن

پرتودرمانی این استتت که پرتوهای یونیزهکننده ممکن استتت به

الکترون از ات  ،جایی خالی در ستتاختار پوستتته الکترونی ایجاد

برستانند.

میشتتتود .این جتای ختالی میتوانتد توستتت یتک الکترون متدار

زیرا باید از بافت لیرستترنانی عهور کنند تا به هر تومتتوری که

بیرونیتر کته در حتالتت انرژی بتاتتری قرار دارد ،پر شتتتود و

در عمق بیشتتتتری از پوستتتت استتتت ،برستتتنتد .عالوهبراین

اینکته الکترون بین حتالتتهتای انرژی پرش انجتام میدهتد و ات

بره کنشهای تابشتتی به شتتیوهای احتمالی اتفا میافتد و در

را در حتالتت برانگیختته قرار میدهتد .انرژی اختتتافی حتالتت

کر این امکان وجود ندارد ،همه بره کنشهای تابشتی در درون

برانگیخته از نریق گستیر اشتعه ایکس مشتخصته یا یک الکترون

تومور اتفتا بیفتتد .از آنجتا کته تتابش میتوانتد ه بته بتافتت

اوژه آزاد میشتتود .این فرآیند میتواند تکرار شتتود و درنتیجه

برستاند ،مه استت که دز

چنتتتتتدین الکتتتتتترون اوژه بهازای یک بره کنش تولیتتتتتد

ستلولهای ستال و ه چنین ستلولهای سترنانی آستی

سترنانی و ه به بافت ستال آستی

تابشتی به بافت سترنانی بیشتینه گردد و دز تابشتی به بافت ستال

گردد ] .[۳2-۳5بنتابراین بره کنش تابش با نانوذرات نال منجر

کمینته گردد .دانش نتانو بته درک تتأثیرات منحصتتتربتهفرد مواد بته

به بره کنشهای اختافی میشتود که الکترونهای اختافی تولید

اندازه نانومتر و تأثیر آنها بر خصتوصتیات فیزیکی و شتیمیایی

میکنند .از این الکترونهای اخافی میتوان برای ایجاد صدمات

مواد مربوط میشتتتود .فنآوریهتای نتانو بتهدلیتر انتدازه آنهتا از

بیشتتتتر در تومورها استتتتفاده کرد که این امر باعث افزایش اثر

ویژگیهای منحصتتربهفردشتتان به نفع خود استتتفاده میکنند.

تابش میشتود .الکترونهای اوژه برد نستهتا کوتاهی دارند [.]۳۶

 Dowlingو همکتاران نتانوذراتی را کته انتدازهای کمتر از 100

الکترونهای اوژه الکترونهای مقید نستتهتا ختتعیفی هستتتند و

کردهاند [ .]2۸نانوذرات بهدلیر توانایی

میتوانند چگالی یونیزاستتیون بستتیار باتتری را در یک منطقه

ارستال داروها در دامنه بهینه دز ،مورد توجه هر شتاخه پزشتکی

محلی ایجتاد کننتد [ .]۳۷نال عتدد اتمی بتاتیی دارد کته تقریهتا 10

منجر بته افزایش کتارایی درمتانی داروهتا،

برابر بیشتتر از بافت نرم استت .از آنجا که الکترونهای اوژه برد

نانومتر دارند ،مشتتخ

قرار گرفتتهانتد کته اللت

نال ( )GNPsنتامزد جتذابی برای تصتتتویربرداری از ستتتلولهتا

هستتتتند .این میتواند به استتتتفاده از عوامر هد گیری تومور

سرنان و کاربردهای

کمک کند .عالوهبراین ،ممکن استتت خود نانوذرات بخشتتی از

درمانی بهدلیر اندازه ،راحتی در آمادهستتازی و تجمع زیستتتی،

کننتد .در این

[ ،]۳0-۳1ارسال دارو به هد و تشخی

خاصتیت جذ

انرژی الکترون اوژه را از نریق برخوردهتا جتذ

و پراکندگی قوی و ه چنین زیستتستازگاری

حالت ،مکتانی که در آن وقایع یونیزهکننتده در نانوذرات نال رخ

شتناخته شتده آنها هستتند .نانوذرات نال میتوانند حستاستیت

میدهد ،از اهمیت باتیی برخوردار استتت .بیشتتتر الکترونهای

رادیویی تومور را تقویت کنند .هنگامیکه پرتوها یا اشتعههای x

ک انرژی دارای برد کوتتاهی در داختر نتانوذرات هستتتتنتد کته

یا  γاز یک ماده عهور میکنند ،آنها ممکن استتتت در بره کنش

بستیاری از آنها در داخر ذرات بزرگتر متوقف میشتوند و فق

باشتند یا ممکن استت بدون بره کنش از درون ماده عهور کنند.

پرانرژیترین و الکترونهای توانای ک یونیزان قابلیت فراردارند.

بره کنش اشتتتعه  Xبا نانوذرات نال (مادهای با عدد اتمی بات)

نانوذرات نال مواد بست تیار متنوعی برای پرتودرمانی و ارستتتال

] [ Downloaded from rsm.kashanu.ac.ir on 2022-09-29

ومنطهق با بههود خعفهای جانهی بیمار میشود [ .]29نانوذرات
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دارو هستتتند .زیرا نستتهتا پایدار و لیرستتمی هستتتند و به همین

 250میباشتد که قادر به ارائه دقت باتیی در ردیابی الکترونها،

دلیر خاصیت الکترونیکی و نوری بینظیری دارند [.]۳۷

هتادرونهتا و یونهتا استتتت [ .]۳9در کتر تتاریخچته پروتون یتک

برای تولیتد نتانوذرات از روش بتات بته پتایین (روش بتات بته

میلیون در هر اجرا ،شتتتهیتهستتتازی و ردیتابی میشتتتود .دراین

پتایین شتتتامتر تجزیته مواد حجی بته ذرات کوچکتر استتتت کته

شهیهسازی از یک پرتو مدادی پروتونی که خروجی یک سیست

درنهایت منجر به  NPها میشتود) استتفاده میشتود .ه چنین از

استکن مدادی استت ،استتفاده میشتود .این پرتو پروتونی از یک

نریق تزریق در رگهای خونی یا استپری کردن به بافت ستینه با

چشتمه نقطهای منشتأ میگیرد که تک پرتوهایی را گسیر میکند.

 ،از نریق جریان خون منتقر خواهند شتد.

بهمنظور شتتهیهستتازی ناحیه ستترنانی احانه شتتده با بافتهای

این نانوذرات با استتفاده از اندوستیتوز ،نیروهای برشتی یا انتشتار

ستال وتزریق محلول بورنکپتاتستدی حاوی ات های بورن ،11

منفعر از نریق روزنههای شتتهکه مویرگی از ستتیستتت گردش

به تومور از فانتوم ستینه فشترده شتدهای به شتکر نیمکره استتفاده

خون بته ستتتایر بتافتتهتا فرار میکننتد .بتهنور کلی ،نتانوذرات بتا

شتده استت .بافت اصتلی به شتکر نی کرهای به شتعاع  ۷ cmاستت

اندازه کمتر از  ۶نانومتر توستت کلیه پاکستتازی میشتتوند ،در

که ختخامت پوستته آن  0/۸ cmاستت که این پوستته دربرگیرنده

حالی که آنهایی که اندازه بیشتتر از  ۶نانومتر دارند ،توست کهد

بافت چربی با ختتخامت  0/۳ cmو بافت پوستتت به ختتخامت

پتاک میشتتتونتد .بالفتاصتتتلته بعتد از ورود نتانوذرات فلزی بته

 0/5 cmتعریف شده است .تومور مکعهی به خلع  2 cmدرنظر

بتافتتهتای توموری و تحتت تتابش قرار گرفتن بتافتتهتا بتا

گرفته شتده استت که در عمق  4 cmاز ابتدای ستینه واقع استت.

تتابشهتای یونیزان ،پرتوهتای پروتونی میزان دز رستتتیتده بته

(شکر)۳

رعایت شترای خا

ستتلولهای توموری را نستتهت به ستتلولهای ستتال افزایش
میدهنتد  .در عمتر نتانوذرات نال بتا استتتتفتاده از روش تزریق
مکتانیکی (نتانوذرات نال بتهصتتتورت مکتانیکی در تومور نی
استتوانهای تزریق شتتتتتدهاند) به بافت تومتتتتور ستینه تزریق
میشتوند [.]۳۷
شتتتهیهستتتازیها با استتتتفاده از کد  Geant4/Gate7انجام
میشود .هندسه شهیهسازی شت تده شامر تمام عناصت تر انتقت تال

شکل ( :)3شبیهسازی فانتوم سینه.

عناصتتر تشتتخیصی و فالستتک آ

 T-25استتت که سلتتولها

چشمه تعریف شده در این کار یک چشمه دایرهای به شعاع

در آن قتتتتتترار گرفتتتتتتتهاند [ .]۳۸فیزیک واپاشتتتی ،فیزیک

 25میلیمتر با توزیع انرژی گاوسی (انتخا

تابع توزیع گاوسی

الکتتت ترومغنانیسی و فیزیتت تک بره کنتت تشهای هتت تادرونی

از دیدگاه دانشتمندان در درمان سترنان رختایتبخشتراستت.

(کشتتسان و لیرکشتتسان) مربوط به فرآینتتدهای هتتادرونی ،از

بههمین دلیر ما نیز این انتخا

را در شتتهیهستتازیهایمان قرار

فیزی تک لیس تتتتتتتتتتتتتتتت  Geant4 QGSP_BICاستفتاده

دادهای  ).که در فاصتتله ی  12ستتانتیمتری از فانتوم مورد نظر

میکنند .فیزیک الکترومغنانیستی شتامر فعتتت تال کردن لیستت

قرار گرفته استتت و از بیرون فانتوم بهصتتورت عمود بر فانتوم

فیزیتک  G4EmStandardPhysics_opt4 3از  ۳ MeVتتا

ستتینه ،از انرژی  ۳ MeVتا  250با گام  1 MeVو به صتتورت
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تتکانرژی پروتونهتا را انتقتال میدهتد تتا بتوانی بهینته محتدوده

شتتتتده در واکنش پروتون -بورن برد متوستتتطی کمتر از ۳0

انرژی را با دقت بیشتتتتری که در داخر تومور بهجا میگذارند،

میکرومتر در آ

دارنتد ،بنتابراین بتا انتدازه ستتتلول معمولی قتابتر

بیتابی  .در اینجتا یتک پرتو حتاوی  10۶ذره پروتون را بتا انرژی

مقایسته استت .از اینرو ،حتی اگر چنین ذراتی عمدتا در خارج

 ۳ MeVمیتابانی و مستیر آن را نی میکنی و انرژی انهاشتت

از ستتیتوپالستت ستتلول بهدلیر جذ

زیر بحرانی بورن تولید

شتتتده آن را مییتابی  .در مرحلته بعتد ذرات بتا انرژی 4 MeV

شتوند ،احتمال رستیدن آنها به هستته و آستی رستاندن به DNA

میتتابتانی و این رونتد را تتا انرژی  250 MeVادامته میدهی و

بستیار ک استت .عالوهبراین حتی اگر للظت لیرقابر الماختی

ستتتپس بهینه محدوده انرژی را تعیین کردی که در تومور بهجا

از هستتههای  11Bدر بافتهای ستال انرا

شتتوند ولی

گذاشتتته میشتتوند( .گامها میتوانند بیشتتتر انتخا
دقت محاسهات پایین میآید).

تومور وجود داشتته

باشتد ،تعتداد رویتدادهای ه جوشی (یعنی ذرات آلفای تولیتد
شتده) نستهتا ک خواهد بود یا کامال وجود نخواهد داشتت ،زیرا

بتا توجته بته تعریف فتانتوم موردنظر و چشتتتمته در متا برای
بهحداکثر رستتاندن میزان واکنش ،از بورنکپتاتستتدی )(BSH

نیف انرژی پروتون فرودی نتتامطلو  ،دور از منطقتته تومور
است.

حتاوی بورن  11-استتتتفتاده کرده و در بتافتت تومور موجود در

این میتوانتد بته محلیستتتازی دز مؤثرتری از ذرات از نظر

ستتینه تزریق میکنی  .در این روش ما در هر مرحله دز تزریقی

بیولوژیکی منجر شتتتود که باتتر از موردی استتتت که در حال

حتاوی بورن  11-را تغییر داده و ستتتپس پرتو پروتونی را از

حاختر با پروتوندرمانی معمولی قابر دستتیابی استت ،بنابراین به

فاصتتله  12ستتانتیمتری از ستتینه به آن میتابانی و آن گاه دز

یتک درمتان کتارآمتدتر از نظر افزایش در مرگومیر ستتتلولهتای

حاصر را بهدست میآوری .

سترنانی بهویژه بهدلیر نهیعت خوشتهای آستی دیدگی ،DNA

واکنش هستتتهای پروتون -بورن درنظر گرفته شتتده در این
کار ،معموت بهصتورت B + p → 3α + 8.7MeV

11

استQ .

حاصتتر از این واکنش مثهت ( )۸/۷ MeVاستتت ،زیرا پروتون
فرودی کامال توستت هستتته  11Bجذ

که ناشتتی از ذرات آلفا با  LETبات استتت که در منطقه تومور
گسیر میگردد ،منجر میشود.
برای بهحداکثر رستاندن میزان واکنش ،از بورنکپتاتستدی

میشتتود .این واکنش

) (BSHکه حاوی بورن  11-استت ،استتفاده میشتود که بهنور

بتهدلیتر توانتایی فرآینتد در تولیتد تعتداد زیتادی از ذرات آلفتا در

قابر توجهی مرگومیر ستلولی و پیچیدگی انحرا

کروموزومی

یک واکنش گرمازا در اینجا (انرژی آزاد شتده بهصتورت انرژی

را ثهتت میکنتد .ه چنین برای تومورهتای کته در عمق عمیق کته

توجه کرده

در مجتاورت ارگتانهتای بحرانی قرار دارنتد و تومورهتای لیر

جنهشتتی ذرات آلفا میباشتتد ).از ستتال  19۳0جل

بدون تولید رادیواکتیویته ناشی از نوترون بسیار جذا

میباشد.

چنین واکنش هستتتتهای میتواند در برنامههای پزشتتتکی نقش

 .3نتایج و بحث

مؤثری در بههود کارایی پروتوندرمانی داشته باشد.

شتتتکتر  ،4تولیتد ذرات آلفتا را از نریق پروتون -بورن 11-و

استتتفاده بالینی بالقوه از واکنش  11B(p, α)2αتاکنون تنها

پروتون -اکستیژن  1۶-نشتان میدهد .در این شتکر دیده میشود

با استتفاده از شتهیهستازیهای مونتکارلو مورد بررستی و تأیید

کته میزان آلفتای تولیتدی نتاشتتتی از واکنش پروتون -بورن11-

قرار گرفته استت [ .]41در حقیقت ،بیشتترین ذرات آلفای تولید

حتدودا  1000برابر کمتر از آلفتای تولیتدی نتاشتتتی از واکنش
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پروتون  -اکستیژن – 1۶میباشتد .عالوهبراین ،تنها در پایان قله
براگ ،تولید آلفا از نریق اکستیژن به صتفر میرستد .در محر قله
براگ ،ستط مقطع میکروستکوپی B

11

سته برابر بیشتتر از ستط

مقطع اکستیژن استت .بنابراین میزان تولید ذره آلفا از نریق O

16

بیشتر است [ .]4۳نتایج حاصر از تحقیقات نشان میدهنتتتد که
انرژی میانگین ذره آلفتتای تولیتتدی ناشی از  11Bتقریها  2تا ۳
 MeVمیباشتد ،در حالیکه انرژی مربوط به ذره آلفای تولیدی
ناشی از  16Oمیتواند به مقدار حداکثر  15 MeVبرستتد .تزم
به ذکر استتت که ذرات آلفای تولیدی ناشتتی از  16Oمطابق با

شکککل ( :)5دز جذب شککده در تومور سککینه ،تحت تابش قرار گرفته با
پروتون با اسکتفاده از شکبیهسکازی  Geant4/Gate7برحسکب ممق نفوذ
پروتونهکا در درون فکانتوم مورد ن ر بکهازای انرژیهکای پرتو پروتونی
متفاوت در محدوده .۳ ≤ 𝐄(𝐌𝐞𝐕) ≤ 250

واکنش  p + 16O → α + 13Nزمانی حاصتتتر میشتتتوند که

از مشتتتاهتده این شتتتکتر در مییتابی کته بتا افزایش عمق نفوذ

انرژی پروتونها تقریها در محدوده  ۷ MeVتا  ۸0باشد [.]4۳

پروتونهتا و بتا افزایش انرژی آنهتا در درون تومور ارتفتاع قلته
براگ کتاهش مییتابتد ،در حتالیکته پهنتای آن افزایش مییتابتد .در
محدوده انرژی پروتونی  ۳ ≤ E(MeV) ≤ 50دز جذ

شتده

درون فانتوم قرار میگیرد و از این محدوده انرژی به بعد ،خارج
از فانتوم پیشنهادی خواهد بود.
بنابراین از آنجا که تومور در محدوده  4تا  ۶سانتیمتری از
ابتدای فانتوم مورد نظر قرار گرفته استتت ،محدوده بهینه انرژی

الف)

پروتونی که دقیقا در انتهای قله براگ بهجا گذاشتتتته میشتتتود،
 20 ≤ E(MeV) ≤ ۳5میبتاشتتتد و آخرین حتد انرژی بهینته
برابر با  ۳2 MeVمیباشد.
هماننور که توختی داده شتد ،ما محلول بورنکپتاتستدی
حاوی بورن 11-را در بافت توموری ستینه شتهیهستازی کردی و
ستتلولها را با یک پرتو پروتونی بالینی در حضتتور این محلول،

ب)
𝟔𝟏

شکل ( :)۴تولید ذرات آلفا برای ،الف)𝐎 :

𝟏𝟏

و ب)𝐁 :

بهصورت

تابعی از مکان از طریق شبیهسازی .Geant4/Gate7

تابش قرار دادی .
ذرات آلفای تولید شتتده در اثر انجام این واکنش هستتتهای

ستتتپس فتانتوم مورد نظر را کته عتاری از نتانوذرات نال بود،

بتهعنوان مستتت ول جهتت افزایش انتدازهگیری اثر بیولوژیکی

بتدون تزریق محلول حتاوی بورن ،تحتت تتابش پرتو پروتونی

پروتونی شتناخته میشتوند .بنابراین ،این یافتهها پیامدهای مهمی

شتتده را در محدوده تومور بهدستتت

را در افزایش پروتوندرمانی ستتترنان بهدنهال خواهند داشتتتت

قرار میدهی و دز جذ
میآوری (شکر.)5

[ .]۳۷درمان با بورن باعث افزایش اثرات بیولوژیکی پروتونی و
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شده در درون فانتوم بهازای هر للظت

درنتیجه افزایش معنیداری در ایجاد مرگ ستلولی در ستلولهای

پروتونی میزان دز جذ

تومور ستتینه میشتتود و باعث رستتاندن بیشتتترین دز جذبی به

تزریقی نانوذرات نال  /محلول بورنکپتاتستتتتتدی حتتتتاوی

منطقه تحت تابش میگردد.

بورن 11-افزایش مییابد.

در شتتکر  ۶نمودارهای مربوط به مقایستته مقادیر دز جذ

 -2از مقتایستتتهی نمودارهای تزریق نانوذرات نال (نمودارهای

شتتتده در فتانتوم ستتتینته نتاشتتتی از تزریق جتداگتانته محلول

 ،د و ی) بتا نمودارهتای تزریق محلول بورنکپتتاتستتتدی

بورنکپتتاتستتتدی حتاوی للظتتهتای  25 mg/mlو  50و ۷5

حتتاوی بورن( 11-نمتودارهتتای الف ،ج و ه) بتتهازای تزریق

بورون( 11-نمودارهتای الف ،ج و ه) و تزریق نتانوذرات نال بتا
للظتهای یکستان (نمودارهای

 ،د و ی) برحست

عمق نفوذ

للظتهای یکستان به درون فانتوم ستینه درمییابی که با افزایش
عمق نفوذ پروتونهتا در درون فتانتوم بتهازای تمتامی للظتتهتای
تزریقی کاهش دز جذ

شده مشاهده میشود اما در این حالت

بتاریکته پروتونی درون فتانتوم بتهازای انرژیهتای بتاریکته پروتونی

دز جذ

متفتاوت در محتدوده  ۳ ≤ 𝐸(𝑀𝑒𝑉) ≤ 250حتاصتتتتر از

از تزریق محلول بورنکپتاتسدی حاوی بورن 11-میباشد.

شتهیهستازی  Geant4/Gate7آورده شتده استت .از مشتاهده این
شکر نتایج زیر یافت میشود:
 -1از مقتایستتتتهی نمودارهتای تزریق نتانوذرات نال /محلول
بورنکپتتاتستتتدی حتاوی بورن 11-بتا للظتتهتای متفتاوت
( 25 mg/mlو  50و  )۷5بته درون فتانتوم ستتتینته (نمودارهتای
موجود در شتتتکتر ( / )۶نمودارهتای موجود در شتتتکتر )۶

شتده ناشتی از تزریق نانوذرات نال بیشتتر از دز ناشتی

ه چنین بتا افزایش انرژی پرتوهتای پروتونی بتهازای تمتامی
للظتتهتای تزریقی دز جتذ
حالت دز جذ

شتتتده کتاهش مییتابتد امتا در این

شتتتده ناشتتتی از تزریق نانوذرات نال باز ه

بیشتتتر از دز ناشتتی از تزریق محلول بورنکپتاتستتدی حاوی
بورن 11-میبتاشتتتد .عالوهبراین مقتدار بهینته انرژی مربوط بته
تزریق نتانوذرات نال بیشتتتتر از بهینته انرژی مربوط بته تزریق
محلول بورنکپتاتسدی حاوی بورن 11-میباشد.

درمییابی که بهازای پرتوهای پروتونی با هر انرژی اختیار شتده
میزان دز جذ

شتده در درون فانتتتتتتوم با افتتتتتزایش للظت

تتتزریق نانوذرات نتتال  /محلتتول بورنکپتاتستتدی حتتاوی
بورن 11-افزایش مییتابتد و بتهازای هر للظتت تزریق نتانوذرات
نال /محلول بورنکپتاتسدی حاوی بورن 11-با افزایش انرژی
پرتو پروتونی ،ارتفتاع قلته براگ کتاهش ولی پهنتای آن افزایش
مییابد و پروتونهایی با محدوده انرژی ۳ ≤ E(MeV) ≤ 50
 10 ≤ E(MeV) ≤ 40 /دز خود را در درون فانتوم مورد نظر
بتهجتا میگتذارنتد و پروتونهتایی بتا محتدوده بهینته انرژی
 20 ≤ E(MeV) ≤ 2 / 20 ≤ E(MeV) ≤ ۳2دز ختود را
بهنور کامر در محدوده تومور بهجا میگذارند.
پروتونهتای بتا انرژی بهینته  2۷ MeV / ۳2 MeVکتر
انرژی خود را در انتهتتای قلتته براگ در درون تومور ب تهجتتا
میگتذارنتد .ه چنین دیتده میشتتتود کته بتا افزایش انرژی پرتو

ب)
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 .۴نتیجهگیری
هستتتتتههتای B

11

در بره کنش بتا پروتونهتا میتواننتد واکنش

هستتتتتهای B(p, 2n) 10C

11

انجتام دهنتد و بتهدنهتال آن C

10

واپاشتتتی β +انجام میدهد و ∗ 10Bتولید میشتتتود که باعث
گستتیر اشتتعههای گاما در  ۷1۸ keVمیگردد ،اما ستتط مقطع
چنین واکنشتی در مقایسته با ستط مقطعهای دیگر واکنشها با
ج)

هستته  10Bبستیار ک استت .عالوهبراین اشتعه گامای تولید شتده
در چنین واکنشتی آنی نیستت ،بنابراین این واکنش خا

برای

اندازهگیری زمان برخ تصتتتویربرداری مفیتد نخواهد بود و در
این کار مورد مطالعه قرار نگرفته است.
در این تحقیتتق ،براستتاس تعتتریف للظتهای مختلتتف
تزریقتتی محلتتول بتتورنکپتتتاتستتدی حتتاوی بتتورن ،11-با
د)

استفتاده از کتد  ،Geant4/Gate7تعتداد ذرات آلفتای گستیلی
ناشتی از واکتتتتنشهای  11B + p → 3α + 8.7 MeVوp +

 16O → α + 13Nبرآورد شتتد و نتایج بهدستتت آمده نشتتان
دادنتد کته در اثر انجتام واکنش بهمنی آلفتا –پروتون-آلفتا میزان
ذرات آلفتای تولیتدی در اثر واکنش p + 16O → α + 13N

بتتتیتتتش از ذرات آلفتتتای تولیتتتدی نتتتاشتتتی از واکنتتتش
 11B + p → 3α + 8.7 MeVمیباشد.
ه)

از نریق تجزیته و تحلیتر نتتایج ،مشتتتاهتده میشتتتود کته در
 ، 11B(p, α)2αگستتتیلنتدههتای آلفتا توانتایی بیشتتتتری بتهمنظور
افزایش بتهجتاگتذاری دز درون قلته براگ در مقتایستتته بتا درمتان

در حج هتد  ،نرخ دز بتهجتاگتذاری شتتتده افزایش مییتابتد .در
نتتتیتجتتهB(p, α)2α ،
ی)
شککل ( :)6نمودارهای مربوط به مقایسکه مقادیر دز جذب شکده در فانتوم
سکینه ناشکی از تزریق جداگانه محلو بورنکپتاتسکدیم حاوی لل تهای
 5۰ ،۲5 mg/mlو  ۷5بورون( ۱۱-نمودارهکای الف ،ج و ه) و تزریق
نانوذرات طال با لل تهای یکسککان (نمودارهای ب ،د و ی) برحسککب
ممق نفوذ پرتو پروتونی درون فکانتوم بکهازای انرژیهکای پرتو پروتونی
مککتککفککاوت در مککحککدوده  ۳ ≤ 𝐄(𝐌𝐞𝐕) ≤ 250حککاصککککل از
شبیهسازی .Geant4/Gate7
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متیتتوانتتد بتتهعتنتوان کتتانتتدی تدای

پروتوندرمانی تقویت شتده درنظر گرفته شتود که ممکن استت
بهنور نستهی باعث افزایش بهجاگذاری دز در حج هد
و بر این استاس ،نستهت دز بهجا گذاشتته شتده در منطقه هد

شتود
را

در مقایستته با پروتون درمانی معمولی افزایش دهد .از آنجا که
تومورهای ستینه ،در یک ارگان حستاس قرار دارند ،بایستتی که
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ک کردن هرچه بیشتتر دز رستیده به منانق ستال انرا

تومور و

جلد دهم ،شماره 1

استت .با این حال ،درحال حاختر ما نمیتوانی یک محاستهات

تقویت آن در تومورهای تحت درمان بهدقت مورد بررستی قرار

تحلیلی ستتتاده ارائته دهی کته بتوانتد نتتایج متا را بتهنور مطلو

گیرد.

توختتتی دهتد ،امتا همتاننور کته از نتتایج بتهدستتتت آمتده ،دیتده

تاکنون با مطالعات اخیر فرایند تزریق نانوذرات نال بر روی

میشتود ،تزریق نانوذرات نال با للظت یکستان نستهت به تزریق

و امیدوارکنندهای را ارائه نکرده است اما

محلول بورنکپتاتستتدی حاوی بورن 11-در بافت ستترنانی

در موشهتا نتتایج مطلو تری مشتتتاهتده شتتتده استتتت [.]۳5

سته

میشتود که درصتد دز حاصتله ناشتی از تزریق نانوذرات

عالوهبراین ،دادههتای رادیوبیولوژیکی گزارش شتتتده ،نشتتتان

نتالی تتزریتقتی  1/۷4درصتتتتد بتتاتتتر از تتزریتق متحتلتول

مستتت ول

بورنکپتاتستدی حاوی بورن 11-در بافت تومور باشتد( .جهت

انسانها ،نتایج مطلو

دادهانتد کته واکنش B + p → 3α + 8.7 MeV

11

افزایش اثربخشتتتی رادیوبیولوژیکی یتک پرتو پروتونی بتالینی

مقایسه به مراجع  42و  4۳مراجعه شود).
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